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Sammanfattning
Syfte - Tidigare studier indikerar att regelverksförändringar resulterar i en ökad resursåtgång
för revisorer. Givet att det råder konkurrens på revisionsmarknaden och att prisförhandlingar
sker mellan revisorer och kunder, innebär det oklarheter om en ökad resursåtgång leder till en
högre prissättning av revisionstjänster. Syftet med denna studie är att bidra med en djupare
förståelse kring prissättning av revisionstjänster. Vidare undersöker vi om EU:s revisionspaket,
bestående av Direktiv 2014/56/EU och Förordning (EU) Nr 537/2014, har haft en inverkan på
prissättningen.
Metod - Denna studie utfördes genom semistrukturerade intervjuer med auktoriserade revisorer
tillhörande Big 4-byråer, för att få en djupare insikt i prissättning av revisionstjänster samt EU:s
revisionspaket.
Resultat - Resultatet i denna studie visar att resursåtgången för revisorer har ökat som ett
resultat av EU:s revisionspaket. Vidare ger denna studie ett visst stöd att ökningen i
resursåtgång har lett till en ökad prissättning av revisionstjänster.
Slutsats - Vår huvudsakliga slutsats i denna studie är att EU:s revisionspaket har resulterat i en
högre prissättning av revisionstjänster, trots att en ökad resursåtgång inte entydigt leder till
ökade revisionspriser. Anledningen till denna tvetydighet beror på osäkerhetsfaktorer såsom
den konkurrensmässiga marknadssituationen och prisförhandling.
Nyckelord - Resursåtgång; Revisionspriser; EU:s revisionspaket; Konkurrensmässig
prissättning; Prisförhandling

Abstract
Purpose - Previous studies suggest that regulatory changes result in an increased audit effort.
Given a competitive market setting and audit price negotiation between the auditor and the
auditee, it is unclear if an increased audit effort results in higher audit prices. The purpose of
this study is to provide the reader with a deeper understanding concerning pricing of audit
services. Moreover, we examine if the EU audit reform package, comprising of Directive
2014/56/EU and Regulation (EU) No 537/2014, has had an impact on audit prices.
Method - This study was conducted through semi-structured interviews with public authorized
accountants from Big 4-firms in order to gain a deeper insight in audit pricing and the EU audit
reform.
Results - The results in this study show that audit effort has increased as a result of the EU audit
reform. In addition, this study provides some support that the increase in audit effort has
resulted in higher audit prices.
Conclusion - Our main conclusion in this study is that the EU audit reform has resulted in
higher audit prices, despite indications that an increased audit effort does not necessarily result
in higher audit prices. The main reason behind this uncertainty is due to factors such as the
competitive market setting and price negotiation.
Keywords - Audit effort; Audit prices; EU audit reform; Competitive market pricing; Price
negotiation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1 - INTRODUKTION ................................................................................................. 1
1.1 Problematisering........................................................................................................................... 1
1.2 Syfte & forskningsfrågor ............................................................................................................. 3

Kapitel 2 - TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................... 4
2.1 Resursåtgång och dess inverkan på revisionspriser .................................................................. 4
2.1.1 Komplexitet .............................................................................................................................................4
2.1.2 Risknivå ...................................................................................................................................................5

2.2 Osäkerhetsfaktorer....................................................................................................................... 6
2.3 Intressentteori ............................................................................................................................... 7
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och teori....................................................................... 9
2.4.1 Resursåtgång, risk & komplexitet ...........................................................................................................9
2.4.2 Osäkerhetsfaktorer.................................................................................................................................10

2.5 Revisionspaketet ......................................................................................................................... 10
2.5.1 Byrårotation ...........................................................................................................................................10
2.5.2 Revisionsutskott ....................................................................................................................................11
2.5.3 Revisionsberättelser...............................................................................................................................12
2.5.4 Disciplinära åtgärder .............................................................................................................................12
2.5.5 Konsulttjänster.......................................................................................................................................13

2.6 Analysfrågor ............................................................................................................................... 14

Kapitel 3 - METOD ................................................................................................................ 15
3.1 Forskningsansats ........................................................................................................................ 15
3.2 Litteratursökning ....................................................................................................................... 16
3.3 Val av metod ............................................................................................................................... 16
3.4 Datainsamling ............................................................................................................................. 16
3.4.1 Semistrukturerade intervjuer .................................................................................................................17
3.4.2 Transkribering och kodning ..................................................................................................................18

3.5 Trovärdighet och äkthet ............................................................................................................ 18
3.5.1 Trovärdighet ..........................................................................................................................................18
3.5.2 Äkthet ....................................................................................................................................................19

Kapitel 4 - EMPIRI ................................................................................................................ 21
4.1 Allmän information kring prissättning av revisionstjänster .................................................. 21
4.2 Byrårotation ................................................................................................................................ 25
4.3 Revisionsutskott .......................................................................................................................... 28
4.4 Revisionsberättelser ................................................................................................................... 30
4.5 Disciplinära åtgärder ................................................................................................................. 33
4.6 Konsulttjänster ........................................................................................................................... 35

Kapitel 5 - ANALYS .............................................................................................................. 38
5.1 Har införandet av byrårotation påverkat revisionspriserna?................................................ 38
5.2 Har en utökad rapportering till revisionsutskotten påverkat revisionspriserna? ............... 38
5.3 Har mer omfattande revisionsberättelser påverkat revisionspriserna? ............................... 39

5.4 Har utökade befogenheter till de övervakande organen påverkat revisionspriserna? ........ 40
5.5 Har begränsningar av konsulttjänster påverkat revisionspriserna? .................................... 40

Kapitel 6 - SLUTSATS .......................................................................................................... 42
6.1 Studiens slutsats .......................................................................................................................... 42
6.2 Studiens bidrag ........................................................................................................................... 43
6.3 Förslag till framtida forskning .................................................................................................. 43

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 44
BILAGA 1 - Intervjuguide .................................................................................................... 48
BILAGA 2 - Revisionspaketet ............................................................................................... 49
Överblick ........................................................................................................................................... 49
Byrårotation ...................................................................................................................................... 49
Revisionsutskott ................................................................................................................................ 50
Revisionsberättelser ......................................................................................................................... 50
Disciplinära åtgärder ....................................................................................................................... 51
Konsulttjänster ................................................................................................................................. 51

BILAGA 3 - Tematisk kodning ............................................................................................. 53

FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING
Figur 1: Prissättningsmodell ................................................................................................... 9
Tabell 1: Urval av intervjupersoner ..................................................................................... 17

Kapitel 1 - INTRODUKTION
I detta kapitel diskuteras inledningsvis de förändringar som EU:s revisionspaket medförde,
och hur dessa förändringar möjligen påverkar revisionspriser baserat på tidigare studier.
Därefter beskrivs studiens syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering
Den 17:e juni 2016 började det så kallade EU-revisionspaketet att gälla för revision gentemot
företag av allmänt intresse, vilket bland annat innefattar börsbolag enligt 2 § (2001:883)
Revisorslagen. Paketet består av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 537/2014 (ESMA, u.å.; KPMG, 2016).
Revisionspaketet har påverkat samtliga länder inom den Europeiska Unionen (EU), där
förordningen blev direkt bindande för samtliga medlemsstater samtidigt som direktivet
förändrade den svenska lagstiftningen (Europeiska Unionen, u.å.; KPMG, 2016).
Regeringen gav indikationer på att kostnaderna för revisionsbyråer skulle öka som ett resultat
av EU:s revisionspaket, och att lagstiftningen skulle utformas i syfte att minimera dessa
kostnader (Regeringskansliet, 2015). Detta styrks av tidigare forskning, där Simunic (1980)
menar att striktare lagstiftning medför en kostnadsökande påverkan för revisionsbyråer.
Revisionspaketet innefattade stora förändringar inom revisionsbranschen, och praktiskt
medförde det förändringar i revisorns arbetsprocesser inom flertalet områden, vilka beskrivs
nedan (KPMG, 2016).
För det första ställdes krav på byrårotation, där kunder numera inte endast måste byta den valda
revisorn, utan även byrån vart tionde år, enligt huvudregeln (Förordning (EG) nr 537/2014,
Artikel 17; KPMG, 2016). Sharma, Tanyi och Litt (2017) menar att obligatorisk byrårotation
är kostsamt och tidskrävande för revisionsbyråer. Detta innebär högre revisionspriser som en
konsekvens, eftersom revisionsbyråer kompenseras för ökningar av resursåtgång (Sharma et
al., 2017).
För det andra utökades revisorernas rapportering till revisionsutskotten, vilka bland annat
övervakar börsbolagens externa rapportering i syfte att kontrollera redovisningens
tillförlitlighet. Utöver detta finns bland annat krav på övervakning samt granskning av
revisorernas opartiskhet samt självständighet (8 kap. 49 b § Aktiebolagslagen; Förordning (EG)
nr 537/2014, Artikel 11; KPMG, 2016). Radin (2018) hävdar att revisionsutskott innebär en
problematik för revisionsbyråer, på grund av att samspelet mellan dessa parter kräver en större
resursåtgång för revisorer. Detta påstående stöds även av Abbott, Parker, Peters och
Raghunandan (2003), som menar att bolagens revisionsutskott kopplas till en högre
resursåtgång hos revisorer. Loukil (2014) hävdar att ökningen av resursåtgången innebär högre
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revisonspriser, vilket rimligen innebär att de mer omfattande rapporteringskraven har ökat
revisionspriserna.
För det tredje medfördes nya krav på mer informativa revisionsberättelser, där den stora
förändringen är att risker och åtgärder skall rapporteras (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel
10; KPMG, 2016). Huruvida mer omfattande revisionsberättelser bidrar till ökade
revisionspriser är oklart, men Simunic (1980) hävdar att en ökad resursåtgång har en prisökande
påverkan. Detta bör rimligen innebära att priset blir högre på revisionstjänster om omfattningen
på revisionsberättelser utökas (Simunic, 1980).
För det fjärde utökades de övervakande organens befogenheter, där sanktionsavgifter och
tidsbegränsat förbud att utöva revisionsyrket får utdelas (Direktiv 2014/56/EU, Artikel 30a;
Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 23; KPMG, 2016). Tidigare forskning har bearbetat risk
och revisionspriser från olika synvinklar. Simunic, Ye och Zhang (2015) menar att större
konsekvenser vid felaktig revision ökar incitamenten att följa regelverken. Utöver detta menar
Van Caneghem (2010) att en ökad risk för rättstvister kopplas till högre revisionspriser. Således
är det möjligt att denna förändring har medfört ökade revisionspriser, givet att
revisionsuppdragen har blivit mer riskfyllda i jämförelse med tidigare.
Slutligen skärptes kraven på oberoende, där möjligheterna till rådgivning har blivit mer
begränsade (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 5; KPMG, 2016). Halperin och Lai (2015)
menar att det finns ett samband mellan konsulttjänster och revisionspriser. Mer specifikt
observerades att de företag som erhåller skatterådgivning även är kopplade till högre priser på
revisionstjänster. Vid ett motsatt förhållande, det vill säga när företag inte erhåller
skatterådgivning, är priserna för revisionstjänster generellt lägre (Halperin & Lai, 2015). Detta
innebär att det kan diskuteras om begränsningen kring rådgivningstjänster har haft en dämpande
påverkan på revisionspriser.
Sammanfattningsvis indikerar den tidigare forskningen att EU:s revisionspaket har resulterat i
ökade priser på revisionstjänster, men det är oklart att fastställa vad påverkan har blivit utifrån
det marknadsförhållande som antas råda. Simunic (1980) studerade om monopolprissättning
sker inom de större revisionsbyråerna. Studien visar att så inte är fallet, eftersom
revisionsmarknaden präglas av konkurrens. Detta innebär att revisionsbyråer tar andra byråers
prissättning i beaktande när dessa fakturerar revisionstjänster till sina kunder (Simunic, 1980).
Asthana, Khurana och Raman (2019) menar att konkurrens på revisionsmarknaden har en
prisdämpande påverkan. Detta beror på att företag avser att öka antalet kunder och den totala
produktförsäljningen (Investopedia, 2018). Med anledning av att det antas råda en
konkurrensmässig prissättning på revisionsmarknaden, är det därmed oklart vilken inverkan
EU:s revisionspaket har på revisionsbyråernas prissättning.
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1.2 Syfte & forskningsfrågor
Studien syftar till att beskriva revisorers syn gällande prissättning av revisionstjänster. Vidare
syftar studien till att undersöka om regelverk har en inverkan på revisionspriserna. Således avser
studien att bidra med en ökad förståelse kring regelverk och prissättning av revisionstjänster
utifrån revisorers perspektiv. Följande forskningsfrågor preciserar syftet med denna studie:
● Har EU:s revisionspaket haft en inverkan på prissättningen av revisionstjänster
gentemot bolag av allmänt intresse? I så fall, på vilket sätt?
● Hur sker prissättningen på revisionstjänster?
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Kapitel 2 - TEORETISK REFERENSRAM
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om prissättning samt teori. Utöver detta
sammanfattas den tidigare forskningen och teorin för att skapa en förenklad bild kring
prissättning av revisionstjänster. Sammanfattningen används även för att skapa en djupare
förståelse kring revisionspaketets potentiella inverkan på revisionspriserna. Slutligen
presenteras analysfrågor som avses att användas som analysunderlag för den insamlade
empirin.

2.1 Resursåtgång och dess inverkan på revisionspriser
Enligt Simunic (1980) finns det ett förhållande mellan resursåtgång och revisionspriser i form
av att en ökad (minskad) resursåtgång leder till högre (lägre) revisionspriser. För revisorn är det
resurskrävande att revidera en kunds interna redovisningssystem, där olika kunder kräver
varierande mängder resurser (Simunic, 1980). Revisionspriset bestäms utifrån olika sätt,
antingen genom enhetspriset eller kvantiteten. Det här innebär att revisionspriser varierar
utifrån timpris och antal disponerade timmar från revisorn (Simunic, 1980). Utifrån antagandet
att revisorn agerar i självintresse, kommer revisorn att välja ett pris som överstiger
resursåtgången att genomföra revisionen (Simunic, 1980).
Ax, Johansson och Kullvén (2015) instämmer med Simunic (1980), och menar att
kostnadsbaserad prissättning dominerar i praktiken. Den vanligaste formen av kostnadsbaserad
prissättning baseras på självkostnaden, vilket omfattar den totala resursåtgången kopplat till
tjänsten. I detta inkluderas till exempel direkta lönekostnader samt administrativa omkostnader.
Självkostnaden kan i övriga fall endast baseras på direkta lönekostnader (Ax et al., 2015).
Vidare brukar ett vinstpålägg inkluderas på kostnadskalkylen, vilket innebär att enheten kan gå
med vinst. Utan vinstpålägg saknas incitament att producera en tjänst (Ax et al., 2015).
Sammantaget visar Simunic (1980) och Ax et al. (2015) att priset på revisionstjänster baseras
på resursåtgången som krävs för att producera en särskild tjänst inklusive ett vinstpålägg för att
skapa lönsamhet. I avsnitten 2.1.1–2.1.2 diskuteras begreppet resursåtgång vidare, där det görs
kopplingar till olika faktorer som har en inverkan på resursåtgången och därmed möjligen
prissättningen.

2.1.1 Komplexitet
Vissa typer av transaktioner och tillgångar är mer komplexa än andra och kräver mer
uppmärksamhet från revisorn (Simunic, 1980). Komplexitet är en faktor som har en ökande
påverkan på revisionspriser, på grund av att det leder till en ökad resursåtgång för revisorer
(Firth, 1997; Giroux & McLelland, 2008). Komplexitet kan hänföras till varulager och
kundfordringar i förhållande till totala tillgångar; antal dotterbolag; ovanligt förekommande
transaktioner; samt kundstorlek (Firth, 1997; Giroux & McLelland, 2008).
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Granskning av varulager och kundfordringar kräver en större resursåtgång än många andra
typer av tillgångar, vilket beror på dess volym samt möjligheten att manipulera dess värdering
(Firth, 1997). Vidare kräver koncerner med ett stort antal dotterbolag en mer omfattande
resursåtgång, på grund av dessa exempelvis kopplas till längre restid samt anpassning till
dotterbolagens system (Firth, 1997). Utöver detta medför utländska dotterbolag en ytterligare
ökad resursåtgång för revisorer (Firth, 1997). Ovanliga transaktioner innefattar sådana
transaktioner som inte är återkommande till sin natur, vilka kräver revisionsprocesser som inte
är en del av den vanliga rutinen. Således kräver det högre ansträngningar (Firth, 1997).
Kundstorlek kopplas till komplexitet eftersom större kunder generellt innebär att fler
transaktioner behöver granskas av revisorn, vilket leder till en ökad resursåtgång (Giroux &
McLelland, 2008).
Sammanfattningsvis visar forskningen från Firth (1997) och Giroux och McLelland (2008) att
en ökad komplexitet leder till en ökad resursåtgång samt högre revisionspriser. Forskningen
kan kompletteras vidare genom att tillägga vilken inverkan kundernas uppfattning av komplexa
miljöer har på revisionspriser. Detta undersöktes av Wieczynska (2016) i samband med när
IFRS infördes. Studien visar att när kunder blev medvetna om en ökad komplexitet vid
införandet av IFRS, sökte de sig till Big 4-byråer. Därmed innebar detta en ökad efterfrågan
hos större revisionsbyråer, vilket beror på att kunderna efterfrågade revisionstjänster från byråer
med välkänt rykte när de blev medvetna om den ökade komplexiteten (Wieczynska, 2016). Den
slutliga effekten av detta bör rimligtvis ha inneburit ökade revisionspriser som ett resultat av en
ökad efterfrågan (Lundmark, 2014).

2.1.2 Risknivå
Om risknivån av ett revisionsuppdrag stiger förväntas revisionspriset öka eftersom
revisionsbyrån behöver utföra ett mer detaljerat arbete för att motarbeta eller mildra risken
(Firth, 1997). Den ökade resursåtgången för att motarbeta den ökade risken utgörs av utökad
tid för planering, granskning och kundmöten (Hackenbrack & Knechel, 1997). Vidare
utvecklade Firth (1997) att risken vid revisionsuppdrag är de potentiella rättstvister som kan
uppstå gentemot revisorn, som i sin tur medför en ryktesrisk mot revisionsbyrån på grund av
negativ publicitet. Typiskt riskfyllda revisionsuppdrag är associerade med företag som är nära
att gå i konkurs, där investerare eller långivare kan stämma revisorer för att täcka eventuella
förluster (Firth, 1997). Giroux och McLelland (2008) instämmer, och nämner den finansiella
risken som en utgångspunkt, vilket innebär att kunder som har höga skuldsättningsgrader anses
vara mer riskfyllda. Den finansiella risken kan mätas genom det egna kapitalet i förhållande till
skulder (Giroux & McLelland, 2008). Utöver detta menar Jiang och Son (2015) att interna
kontroller hos bolag har en inverkan på risknivå, där kunder som har problem med detta leder
till en ökad risk för revisorn. Den ökade risken medför därmed en ökad resursåtgång, som
därefter justeras genom ökade priser från revisorn (Jiang & Son, 2015).
Sambandet mellan ansträngningar och risk och dess koppling till revisionspriser studerades
efter implementationen av IFRS. Efter införandet av IFRS ökade resursåtgången eftersom
revisionsuppdragen blev mer riskfyllda (Cameran & Perotti, 2014). Anledningen till varför
revisionen blev mer riskfylld när IFRS infördes kan till exempel förklaras genom
5

värderingsfrågor (Ahmed, Chalmers & Khlif, 2013). IAS 16 som behandlar materiella
tillgångar, och IAS 38 som behandlar immateriella tillgångar, medförde en ökad risk eftersom
risken för felaktig revision ökade (Ahmed et al., 2013). Kim, Liu, och Zheng (2012) menar
vidare att den ökade risken efter IFRS infördes har lett till ökade priser, eftersom revisorer avser
att bli kompenserade för den ytterligare tid som de disponerar.
Vidare menar Simunic et al. (2015) att regelverk följs olikartat beroende på vilket rättssystem
som råder. Länder med starka rättssystem är väl mottagliga för nya regelverk, eftersom det finns
tydliga konsekvenser vid försummelser eller felaktig revision. Således anses revisorer i länder
med starka rättssystem ha större incitament att följa rådande regelverk. Simunic et al. (2015)
menar vidare att länder inom EU har starka rättssystem, medan till exempel Kina har ett svagare
rättssystem. Detta kan innebära, med hänvisning till risken för rättstvister enligt Firth (1997),
att risknivåer vid revisionsuppdrag generellt är högre i länder med starka rättssystem.
Sammantaget visar ovan forskning att risknivåer vid revisionsuppdrag kan variera av olika
orsaker. I huvudsak visar forskningen att risknivå dels beror på interna faktorer hos kunden och
dels på externa faktorer. Till exempel kan risknivå som uppstår av interna förhållanden vara
skuldsättningsgrad enligt Giroux och McLelland (2008). Vidare kan risk som grundar sig på
externa faktorer exempelvis vara vilket rättssystem som råder enligt Simunic et al. (2015) samt
grad av mediaövervakning enligt Firth (1997).

2.2 Osäkerhetsfaktorer
Simunic (1980) diskuterar i sin forskning vilken marknadssituation som råder på
revisionsmarknaden. Det fördes diskussioner om revisionsmarknaden inom de dåvarande åtta
största revisionsbyråerna, Big 8, präglades av monopolprissättning, eftersom deras prissättning
var högre än byråer utanför Big 8 (Simunic, 1980). Däremot, finns inga statistiska bevis på att
det rådde en monopolistisk prissättning, vilket innebär att den antogs präglas av konkurrens
(Simunic, 1980). Lee (1996) studerade detta vidare, fast när Big 8-byråerna blev Big 6 efter
sammanslagningar. Resultatet visar, likt Simunic (1980), att priserna för Big 6-byråer var högre
än övriga byråer, men att det berodde på produktdifferentiering. När Big 6 slutligen blev Big 4,
finns fortfarande inga bevis på att det råder en monopolistisk prissättning, trots att priserna inom
Big 4 är högre (McKinnon, 2015). Det här innebär att revisorer, utöver resursåtgången, baserar
prissättningen utifrån marknaden. Mer specifikt betyder detta att revisorer inom Big 4-byråer
utgår från vad motsvarande tjänst kostar inom Big 4 där priset sätts i konkurrens med denna
marknad (Ax et al., 2015). Enligt Asthana et al. (2019) innebär konkurrens en prisdämpande
påverkan, vilket betyder att revisionsbyråer avser att erbjuda kunder lägre priser än sina
konkurrenter. Vidare utvecklade Asthana et al. (2019) att en ökad konkurrens innebär en större
sannolikhet för revisionskunder att byta byrå inom Big 4.
Anledningen till att priserna är högre inom en mer koncentrerad marknad såsom Big 4, beror
på att de konkurrerar mot färre byråer än byråer som är utanför Big 4, vilket innebär ett relativt
större marknadsinflytande. Detta större inflytande innebär relativt högre priser på marknaden
(Huang, Chang & Chiou, 2016). Vidare menar Gong, Li, Lin och Wu (2015) att
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sammanslagningar, till exempel när Big 6 blev Big 4, leder till en ökad differentiering av
revisionstjänster.
Med hänsyn till marknadssituationen är det värt att nämna förhandling som en
prissättningsmetod. Enligt Simunic (1980) råder ett samspel mellan revisorn och kunden.
Utifrån antagandet att båda parterna förväntas agera i självintresse, strävar revisorn, som
tidigare nämnt, efter ett pris som överstiger kostnaden för att genomföra revisionen, medan
kunden strävar efter att betala så låga revisionspriser som möjligt (Simunic, 1980). Därmed är
det rimligt att det kan råda en förhandlingsbaserad prissättning på revisionsmarknaden (Ax et
al., 2015). Denna metod har ofta sin utgångspunkt i att två parter, utifrån kostnadsbas samt
marknadssituation, kommer överens om ett pris. En fördel med denna metod är att det ökar
kunskapen om marknadssituationen, och diskussioner ger ofta goda insikter inom respektive
parts situation. Således är förhandlingsbaserad prissättning även ett rimligt alternativ till att
enbart prissätta utifrån marknaden, i de fall när det är informationsbrist kring priser på
marknaden. Något som är viktigt att poängtera med denna metod är att om den ena parten inte
är nöjd med förhandlingen, kan diskussionen gå vidare till en annan part. Det här betyder att
det finns press på parterna att sträva efter att nå ett acceptabelt resultat (Ax et al., 2015).
Sammantaget indikerar den tidigare forskningen att Big 4-byråer prissätter i konkurrens mot
varandra och att de högre priserna hos Big 4-byråer förklaras genom en hög
marknadskoncentration och differentiering (Simunic, 1980; Lee, 1996; Gong et al., 2015;
McKinnon, 2015; Huang et al., 2016). Vidare är det rimligt att prissättning sker utifrån en
förhandlingsprocess mellan revisor och kund, där de gemensamt kommer överens om ett pris
utifrån rådande kunskap om marknad och kostnader (Simunic, 1980; Ax et al., 2015). Således
innebär detta att den förhandlingsbaserade prissättningsmetoden är en kombination av
kostnads- och marknadsbaserad prissättning (Ax et al., 2015). Av denna anledning är det oklart
om en ökad resursåtgång leder till ökade priser eftersom revisorn behöver (1) ta marknaden i
beaktande och (2) övertyga kunden att betala för en ökad resursåtgång.

2.3 Intressentteori
Det grundläggande för intressentteorin är att det existerar en uppsättning av olika parter som
påverkas av den bedrivna verksamheten. Olika intressenters behov kan hamna i konflikt med
varandra och därmed är det av stor betydelse att dessa intressenter belönas med det bidrag som
krävs för organisationens överlevnad (Bruzelius & Skärvad, 2017). Intressenter kan delas in i
primära och sekundära intressenter (Clarkson, 1995). Primära intressenter är de som är vitala
för organisationens överlevnad. Generellt innefattar de primära intressenterna aktieägare och
investerare, anställda, kunder, leverantörer tillsammans med en grupp som definieras som en
offentlig intressentgrupp: regeringen och andra sammansättningar som bidrar med infrastruktur
och marknader, vars lagar och regler måste följas. Det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan
organisationen och dess primära intressentgrupper (Clarkson, 1995). Sekundära intressenter är
grupper som påverkar, eller är påverkade av, organisationen, men som inte är direkt involverade
i transaktioner med organisationen. Vidare anses inte sekundära intressenter vara absolut
nödvändiga för organisationens överlevnad. Ett exempel på sekundära intressenter är media,
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som har förmågan att påverka den offentliga uppfattningen kring organisationen (Clarkson,
1995).
Vidare präglas intressentteorin av två olika synsätt enligt Deegan och Unerman (2011). Det
första är det positivistiska synsättet, vilket betyder att intressenter bör prioriteras av
organisationen beroende på nivå av inflytande. Det beror på att intressenter med högre
inflytande är mer väsentliga för organisationens överlevnad (Deegan & Unerman, 2011). Det
andra synsättet är det etiska synsättet, vilket innebär att organisationen bör agera för att
upprätthålla minimikraven från samtliga av dess intressenter. Det här betyder att alla
intressenter ska behandlas lika, oberoende vilken grupp som har störst inflytande (Deegan &
Unerman, 2011). Det positivistiska synsättet kan kopplas till Jensen (2002), som menar att
intressentteorin grundar sig i vinstmaximering. Det vill säga, organisationen väljer att beakta
intressenterna med högst inflytande för att det är mest gynnande ekonomiskt.
Denna teori används i denna studie eftersom den kan ge förklaringar till revisionsbyråers
eventuella reaktioner på revisionspaketet. Mer specifikt kompletterar intressentteorin avsnittet
gällande osäkerhetsfaktorer i 2.2, genom att bidra med en ökad förståelse kring hur revisorer
väljer att prissätta efter införandet av revisionspaketet, utifrån rådande marknadssituation och
prisförhandlingar. Denna koppling beskrivs i avsnitt 2.4 nedan.
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och teori
Avsnitt 2.1–2.3 sammanfattas i nedanstående prissättningsmodell, vilket visar påverkande
faktorer kring prissättning av revisionstjänster. Modellen bidrar med en förenklad bild av hur
prissättning av revisionstjänster sker överlag, vilket därmed underlättar analysen kring vilken
inverkan revisionspaketet kan ha på prissättningen. En utförlig förklaring av modellen
diskuteras nedan i detta avsnitt.

Figur 1: Prissättningsmodell

2.4.1 Resursåtgång, risk & komplexitet
Till att börja med anses resursåtgång vara den mest grundläggande förklaringen till förändringar
i revisionspriser. Detta nämndes av Simunic (1980), som menar att revisorer kompenserar en
ökad resursåtgång med högre revisionspriser. Den tidigare forskningen, exempelvis Firth
(1997) och Kim et al. (2012), visar även att faktorer som komplexitet och risk leder till en ökad
resursåtgång, och därtill högre priser. Vidare går det att göra kopplingar mellan kundens
komplexitet och risk, där en komplexitet bör leda till en ökad risk. Exempelvis medför vissa
typer av tillgångar såsom varulager en komplexitet för revisionen, vilket även bör innebära en
ökad risk för revisorn (Firth, 1997). Det vill säga, när komplexiteten stiger innebär det att risken
för felaktig revision även stiger, vilket leder till en ökad resursåtgång för revisorn för att undvika
eventuella rättstvister (Firth, 1997). Andra komplexitetsfaktorer som likt varulager bör ha en
inverkan på risknivån vid ett revisionsuppdrag är antal dotterbolag, ovanligt förekommande
transaktioner samt kundstorlek (Firth, 1997; Giroux & McLelland, 2008).
Vidare är det rimligt att risken kan stiga och därefter resursåtgången oberoende av
kundkomplexitet. Det vill säga, övriga riskfaktorer som inte baseras på komplexitet.
Exempelvis menar Firth (1997) att övervakning av media är en riskfaktor som kompenseras
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med en ökad resursåtgång och därtill högre priser. Ett annat exempel på riskfaktorer som inte
grundar sig i nivån av komplexitet hos kundens verksamhet är regelverksförändringar (Kim et
al., 2012).

2.4.2 Osäkerhetsfaktorer
Slutligen finns det faktorer som skapar osäkerhet kring prissättning av revisionstjänster. Enligt
den tidigare forskningen präglas revisionsmarknaden av konkurrens, där prisförhandling sker
mellan revisorn och kunden (Simunic, 1980; Lee, 1996; McKinnon, 2015). Således är det
rimligt att det råder oklarheter kring prissättningen, eftersom revisorer dels behöver ta
konkurrenters priser i beaktande, och dels att kunder ska vara villiga att betala för vissa
merkostnader. Detta beror rimligen på att revisionsbyråernas kunder är primära intressenter
som är väsentliga för deras överlevnad (Clarkson, 1995). Detta kan även kopplas till
vinstmaximering av Jensen (2002), vilket innebär att revisionsbyråer är tvungna att ta kundens
behov i beaktande av anledningen att det råder konkurrens på marknaden. Vidare visar tidigare
forskning att när kunder blir medvetna om en ökad komplexitet vid regelverksförändringar,
förändras efterfrågan på revisionsmarknaden. Mer specifikt innebär det att efterfrågan på
revisionstjänster från större revisionsbyråer stiger, om regelverksförändringar leder till en ökad
komplexitet (Wieczynska, 2016). En annan osäkerhetsfaktor värd att nämna är
marknadskoncentrationen, som innebär att desto högre koncentrationen är, desto högre är
priserna. Detta innebär att om koncentrationen förändras, bör även prissättningsnivåerna
förändras (Huang et al., 2016).

2.5 Revisionspaketet
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som behandlat vissa förändringar i EUrevisionspaketet. I de fall då forskningsfältet är begränsat, eller om mer underlag krävs,
kompletteras forskningen med sammanfattningen i avsnitt 2.4. Det avser att bidra med en
utökad förståelse om respektive förändrings potentiella inverkan på revisionspriser.

2.5.1 Byrårotation
De nya kraven kring byrårotation innebär att när bolag av allmänt intresse ska välja
revisionsbyrå, får den sammanlagda tiden av uppdraget, enligt huvudregeln, inte vara längre än
tio år. Därefter måste bolaget byta revisionsbyrå (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 17).
DeAngelo (1981) menar att revisionsbyråer tenderar att prissätta lägre än genomsnittspriset
under det första året för att utveckla förhållanden med kunderna. De lägre priserna i början av
ett förhållande med en kund ses som en investering, där lönsamheten av kunden väntas stiga på
längre sikt. Simon och Francis (1988) studerade detta samband vidare. Studien visar att
rabattpriser erbjuds vid de inledande åren med en ny kund, eftersom revisionspriserna är lägre
än jämviktspriset under de tre inledande åren efter ett revisorsbyte. Efter det tredje året, börjar
revisionspriserna återgå till normala nivåer. Trots att studien behandlade revisorsrotation och
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inte byrårotation, är det rimligt att dess påverkan är likartad av anledningen att båda varianterna
av rotation kräver nya kundförhållanden.
Senare studier har visat att kundförhållanden utvecklas över tid, vilket innebär att vid nya
kundförhållanden behöver revisorer investera mer timmar för att uppnå en effektiv revision
(Daugherty, Dickins, Hatfield & Higgs, 2012). Det här innebär enligt Simunic (1980) en
prisökande påverkan. Vidare observerade Kwon, Lim och Simnett (2014) en ökning av priset
för revisionstjänster efter införandet av obligatorisk byrårotation för börsbolag. Under den
inledande fasen efter genomförd byrårotation har det även observerats att revisorernas
ansträngning var högre, på grund av en ökad omvärldsövervakning. Kwon et al. (2014) hävdar
även att under samma fas efter byrårotationen är revisionen mindre kvalitativ, vilket leder till
en ökad risk för revisionsbyråerna. DeFond (1992) definierar revisionskvalitet som
sannolikheten att revisorn både upptäcker och rapporterar felaktigheter i finansiella rapporter.
Den ökade risken enligt Kwon et al. (2014) leder sedan till att revisionsbyråerna kompenserar
det med ökad ansträngning. Sharma et al. (2017) instämmer, eftersom de menar att obligatorisk
byrårotation är kostsamt och tidskrävande för revisorer, vilket kompenseras med högre
revisionspriser.
Ovan forskning kan diskuteras vidare med hjälp av sammanfattningen i avsnitt 2.4. Till att börja
med, kan resultaten från DeAngelo (1981) och Simon och Francis (1988) förklaras med att de
lägre priserna vid den inledande fasen i ett kundförhållande beror på den konkurrensmässiga
marknadssituationen där prisförhandling ingår (Simunic, 1980; Ax et al., 2015; McKinnon,
2015). Det vill säga, revisorer betraktar kostnadsökningarna som investeringar, eftersom
kunderna inte är villiga att betala högre revisionspriser för dessa merkostnader. Det är därmed
möjligt att kunden har ett förhandlingsövertag med hänsyn till marknadssituationen. Vidare kan
den tidigare forskningen av Daugherty et al. (2012), Kwon et al. (2014) och Sharma et al. (2017)
diskuteras vidare med hjälp av prissättningsmodellen i avsnitt 2.4. Det vill säga, vid nya
kundförhållanden är revisionen komplex vilket gör den mer riskfylld. Detta leder följaktligen
till en högre resursåtgång som kompenseras med högre priser. Sammantaget visar ovan
forskning samt sammanfattningen i 2.4 att byrårotation har en prisökande påverkan överlag,
men där priserna eventuellt kan dämpas på kort sikt.

2.5.2 Revisionsutskott
Denna förändring innebär att revisorn är skyldig att skicka en kompletterande rapport till
revisionsutskotten, som bland annat ska innehålla en beskrivning av vilken omfattning som den
utförda revisionen hade (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 11).
Tidigare forskning visar att resursåtgången stiger för revisorer när de arbetar tillsammans med
revisionsutskotten (Radin, 2018). Vidare menar Abbott et al. (2003) att självständiga
revisionsutskott har en tendens att efterfråga en större resursåtgång kopplad till revisionen för
att minska möjliga felaktigheter i redovisningen. Loukil (2014) instämmer, och menar att
revisionsutskott bestående av självständiga ledamöter med hög finansiell kunskap ökar priserna
på revisionstjänster. Detta studerades även av Carcello, Hermanson, Neal och Riley (2002), där
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de menar att självständiga ledamöter i revisionsutskott fokuserar på att undvika legala
konsekvenser, vilket leder till att de efterfrågar mer revision.
Sammantaget indikerar den tidigare forskningen att revisorers samspel med revisionsutskott
medför en ökad resursåtgång och även revisionspriser, vilket innebär att den utökade
rapporteringen kan ha en inverkan på prissättningen (Carcello et al., 2002; Abbott et al., 2003;
Loukil, 2014; Radin, 2018). Detta kan diskuteras vidare med hjälp av sammanfattningen i
avsnitt 2.4 (se prissättningsmodellen). Denna förändring innebär att omfattningen av
rapporteringen har stigit vilket rimligen bör betyda att revisorns resursåtgång har stigit, oavsett
om riskbilden har blivit större eller inte. Med hänsyn till marknadssituationen och
prisförhandling är det dock oklart om denna ökade resursåtgång slutligen faktureras till kunden.

2.5.3 Revisionsberättelser
Denna förändring innebär att bland annat de störst bedömda riskerna samt åtgärderna ska anges
i revisionsberättelsen (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 10). Tidigare forskning är
begränsad gällande specifikt revisionsberättelser, vilket innebär att sammanfattningen i avsnitt
2.4 (se prissättningsmodellen) kan användas som verktyg för att bedöma vilken påverkan denna
förändring har haft på revisionspriser. Denna förändring bör rimligen medföra en ökad
resursåtgång eftersom utformningen av revisionsberättelsen är mer omfattande än tidigare.
Detta kan grunda sig i en större risk överlag, eftersom förändringar som inte är implementerade
i revisorns rutiner rimligen bör medföra en större sannolikhet för felaktig revision. Detta kan
kopplas till Firth (1997), som menar att processer som inte är en del av den grundläggande
rutinen kräver en större resursåtgång för revisorer. Överlag bör dock denna förändring medföra
en ökad resursåtgång, oavsett om risken för felaktig revision ökar, vilket beror på att revisorn
behöver göra ett mer omfattande arbete än tidigare. Med hänvisning till marknaden och
prisförhandling som är osäkerhetsfaktorer kring prissättningen, är det dock oklart huruvida
denna förändring har medfört ökade priser eller inte.

2.5.4 Disciplinära åtgärder
Enligt denna förändring tilldelades en utökad befogenhet till de berörda myndigheterna inom
EU när det kommer till tillsyn och undersökningar (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 23).
Befogenheten innebär bland annat att det är möjligt att förbjuda den ansvarige revisorn att
skriva på revisionsberättelser eller att utöva revisionen vid en eventuell överträdelse. Vidare får
sanktioner utdelas från berörda myndigheter. Detta anges i Artikel 30a i Direktiv 2014/56/EU
och Artikel 23 i Förordning (EG) nr 537/2014.
Den tidigare forskningen gällande specifikt befogenheter från övervakande organ och dess
koppling till revisionspriser är begränsad, men Simunic et al. (2015) menar att regelverk följs
olika strikt beroende på rättssystem. Länder med starka rättssystem har tydliga konsekvenser
om det skulle bli fel vid revisionen. Det här innebär att länder med starka lagliga system är väl
mottagliga för nya regelverk, där länder inom EU är inkluderade. Således är det rimligt att
rättssystemet har stärkts i och med denna förändring.
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Det här kan diskuteras vidare med hjälp av sammanfattningen i avsnitt 2.4 (se
prissättningsmodellen). Eftersom de eventuella legala kostnaderna blir större, innebär det att
risken stiger. Således bör det rimligen innebära en ökad resursåtgång för revisorer av
anledningen att de behöver kompensera för den ökade risken. Däremot är det återigen oklart
med hänsyn till marknadssituationen och prisförhandlingar om detta slutligen resulterar i ökade
revisionspriser.

2.5.5 Konsulttjänster
Denna förändring medförde begränsningar kring utförande av konsulttjänster, vilket innebär att
det inte är tillåtet för revisionsbyrån att utföra särskilda konsulttjänster till det reviderade
bolaget av allmänt intresse, vilket exempelvis innefattar vissa typer av skattetjänster
(Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 5).
Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan konsulttjänster och revisionspriser.
Firth (2002) menar att när revisionsbyrån utför en kombination av revision med diverse
konsulttjänster påverkas revisionspriserna, givet särskilda omständigheter. Vid situationer
såsom ett företagsförvärv, nya implementeringar av redovisningssystem, eller där en ny VD
blivit tillsatt ökar efterfrågan på konsulttjänster, vilket dessutom innebär att resursåtgången för
revisionen ökar. Exkluderas sådana påverkande faktorer, finns det inget samband mellan
konsulttjänster och revisionspriser enligt Firth (2002). Halperin och Lai (2015) instämmer,
eftersom de hävdar i sin forskning att revisionspriser är högre i situationer där revisionsbyråer
även utför skatterådgivning till revisionskunder, i jämförelse med förhållanden där endast
revisionstjänster utförs. En möjlig förklaring till detta studerades av Hay, Knechel och Wong
(2006), som likt Firth (2002), hävdar att kunder som erhåller konsulttjänster kopplas till mer
komplexa verksamheter som därmed kräver en större resursåtgång för revisorerna.
Vidare visar forskning att i situationer där revisionsbyråer utför rådgivningstjänster och
revisionstjänster parallellt, är det möjligt att det innebär kostnadsbesparingar för revisorn
(Simunic, 1984). Detta beror på att när rådgivningstjänster genomförs, leder det till att
kunskapsnivån kring verksamheten stiger. Detta innebär således att revisionsarbetet även
underlättas. Dessa kostnadsbesparingar kan därmed påverka kunden i form av lägre
revisionspriser (Simunic, 1984). Dock utvecklar Simunic (1984) att givet låg konkurrens, är det
mindre troligt att dessa kostnadsbesparingar leder till lägre revisionspriser.
Med hjälp av sammanfattningen i avsnitt 2.4 kan detta diskuteras vidare. Eftersom Hay et al.
(2006) menar att de kunder som erhåller mer konsulttjänster även har mer komplexa
verksamheter, innebär det enligt prissättningsmodellen att revisionen är mer riskfylld. Således
förklarar det varför resursåtgången stiger för revisorn och därtill priserna. Därmed är det inte
troligt att en större begränsning av rådgivningstjänster leder till lägre revisionspriser, av
anledningen att det är komplexiteten och risken av verksamheten som ökar resursåtgången och
därtill revisionspriser, och inte rådgivningstjänster. Prissättningsmodellen kan även användas
för att diskutera den alternativa synen av Simunic (1984), om att utförande av
rådgivningstjänster kan reducera priserna för revision. Detta beror på att kunskapsnivån kring
verksamheten är högre, vilket underlättar arbetet för revisorn att hantera komplexitet.
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Följaktligen bör det, enligt sammanfattningen i 2.4, leda till en lägre risk och resursåtgång som
kan reducera priserna för revision om marknaden präglas av hög konkurrens. Sammantaget är
den tidigare forskningen tvetydig kring rådgivningstjänster och dess påverkan på
revisionspriser (Simunic, 1984; Hay et al., 2006).

2.6 Analysfrågor
Av anledningen att det finns osäkerhetsfaktorer som har en möjlig inverkan på prissättningen,
råder det oklarheter kring vilken inverkan revisionspaketet har på revisionspriserna. Därmed
avses nedanstående frågor att fungera som diskussionsunderlag för den insamlade empirin i
kapitel 5.
Fråga 1: Har införandet av byrårotation påverkat revisionspriserna?
Fråga 2: Har en utökad rapportering till revisionsutskotten påverkat revisionspriserna?
Fråga 3: Har mer omfattande revisionsberättelser påverkat revisionspriserna?
Fråga 4: Har utökade befogenheter till de övervakande organen påverkat revisionspriserna?
Fråga 5: Har begränsningar av konsulttjänster påverkat revisionspriserna?
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Kapitel 3 - METOD
I detta kapitel återges studiens forskningsansats samt metoden som ligger till grund för
studiens insamling av empiri. Avslutningsvis diskuteras eventuella metodproblem med studien
utifrån begreppen trovärdighet och äkthet.

3.1 Forskningsansats
Induktion innebär att forskaren fokuserar på att generera nya teorier baserat på observationer,
och deduktion beskrivs som ett tillvägagångssätt där forskaren testar insamlade data mot
hypoteser (Bryman & Bell, 2003). Det finns ett alternativ till en induktiv och deduktiv ansats,
vilket kallas för abduktiv ansats. Med en abduktiv ansats menar Dubois och Gadde (2002) att
slutsatser dras genom att empiri och teori kombineras. Enligt Timmermans och Tavory (2012)
innebär abduktion att forskaren inleder med att anskaffa genomgripande kunskap kring det
ämne som studeras, som därefter utvecklas under forskningsprocessen. Mer specifikt innebär
detta att forskarna inte avser att skapa nya teorier, utan de nya idéer som forskningen medför
kompletterar den tidigare kunskapen kring ämnet. Det vill säga, om det empiriska materialet
som forskaren samlar in matchar den teoretiska referensramen, har forskaren därmed bekräftat
att de tidigare teoretiska antagandena stämmer. Om forskaren däremot inte finner någon
matchning mellan teori och empiri, behöver forskaren därefter utveckla sina teoretiska
antaganden (Timmermans & Tavory, 2012).
I denna studie avsåg vi att utveckla förståelsen kring ämnet genom att kombinera teori och
empiri, vilket gjordes baserat på antagandet att fler faktorer än de som tidigare nämnts i den
teoretiska referensramen påverkar revisionspriser. Under forskningsprocessen justerades den
teoretiska referensramen baserat på de nya tankar och idéer som det insamlade empiriska
materialet medförde. Av denna anledning var abduktion en lämplig ansats att tillämpa i denna
studie.
Vidare präglas denna studie av hermeneutik, vilket betyder att förståelse uppnås genom
tolkningar. Det vill säga, för att förstå muntlig och skriftlig information krävs tolkningar enligt
hermeneutiken (Schmidt, 2014). Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) avser en forskare
baserat på detta synsätt att finna samband genom individers åsikter om särskilda fenomen, där
fokus ligger på individnivå och hur dessa upplever sin individuella situation. Denna studie
behandlade revisorers syn på revisionspaketet respektive prissättning av revisionstjänster,
vilket betyder att det är personliga åsikter från revisorer som eftersträvades för att uppfylla
syftet. På grund av detta ansågs hermeneutik vara ett passande synsätt att tillämpa i denna
studie.
Det hermeneutiska synsättet kompletteras med ett relativistiskt synsätt beskrivet av Guba och
Lincoln (1994). Detta synsätt betyder att förståelse kring ett fenomen uppnås genom olika
former av sociala uppfattningar. Vissa aspekter av dessa uppfattningar kan vara gemensamma
för flera individer, även fast de påverkas av olika kulturer. Olika typer av uppfattningar har
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dock inte olika sanningshalter, det vill säga, det existerar ingen absolut sanning. Däremot är det
möjligt att vissa uppfattningar kan vara mer informerande i jämförelse med andra (Guba &
Lincoln, 1994). Av anledningen att vi ville skapa en bild av revisorers syn kring
revisionspaketet och prissättning är detta synsätt lämpligt. Detta beror på att vi antog att
sanningshalten i respektive intervju inte skiljde sig, på grund av att intervjupersonerna återgav
sina individuella verkligheter.

3.2 Litteratursökning
Anskaffningen av informationsmaterial har i denna studie skett på flera sätt. Till att börja med
har lagtext från Sveriges Riksdag samt EU samlats in från respektive webbplats. Utöver detta
har facklitteratur från till exempel Tidningen Balans använts. Vidare har vetenskapliga artiklar,
kurslitteratur, samt böcker använts i denna studie, vilka var väsentliga för att slutföra den
teoretiska referensramen samt metodkapitlet. Samtliga vetenskapliga artiklar samt vissa böcker
insamlades från olika databaser som finns tillgängliga på Luleå tekniska universitets sökmotor
via biblioteket samt Google Scholar. Övriga böcker lånades på Luleå tekniska universitets
bibliotek. De nyckelord som användes för att anskaffa informationen från databaserna var:
“Abductive reasoning”, “Abductive research” “Audit committee cost”, “Audit fees”, “Audit
pricing”, “Audit price competition”, “Audit pricing model” “Audit regulations”, “Auditor
rotation”, “Hermeneutics”, “IFRS audit pricing”, “Non-audit services”, “Relativism”,
“Stakeholder theory”, “Qualitative method”

3.3 Val av metod
Kvalitativ forskning kopplas till eftersökandet av djupare förståelse för fenomenet, samtidigt
som kvantitativ forskning fokuserar på graden av fenomenets förekomst (Widerberg, 2002). I
denna studie anses kunskapen vara begränsad när det kommer till revisionspaketets inverkan
på revisionspriser, eftersom det råder oklarheter med hänsyn till de angivna
osäkerhetsfaktorerna (se avsnitt 2.2). Därav ansågs det vara lämpligt att tillämpa en kvalitativ
metod i denna studie, vilket innefattade intervjuer med revisorer i Sverige.

3.4 Datainsamling
I denna studie avgränsades urvalet av intervjupersoner till revisorer som arbetar för byråer inom
Big 4. Detta av anledningen att samtliga Big 4-byråer har börsbolag som revisionskunder, vilka
därmed omfattas av EU:s revisionspaket (Revisorsinspektionen, u.å.). Därmed ansågs revisorer
inom Big 4-byråer vara mer lämpliga än revisorer inom mindre revisionsbyråer. Utöver detta
ställdes det krav på att varje enskild revisor var auktoriserad, eftersom det ansågs öka
sannolikheten att de har minst grundläggande kunskaper kring prissättning av revisionstjänster
och regelverksförändringar. De intervjupersoner som deltog i denna studie anges i tabellen
nedan.
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Tabell 1: Urval av intervjupersoner
Intervjuperson

Befattning

Revisionsbyrå

Antal år (X) som
auktoriserad revisor

Revisor A

Auktoriserad revisor

PwC

X ≤ 5 år

Revisor B

Auktoriserad revisor

KPMG

X ≥ 15 år

Revisor C

Auktoriserad revisor

Ernst & Young

10 år ≤ X ≤ 15 år

Revisor D

Auktoriserad revisor

KPMG

X ≥ 15 år

Revisor E

Auktoriserad revisor

Ernst & Young

5 år ≤ X ≤ 10 år

Revisor F

Auktoriserad revisor

KPMG

5 år ≤ X ≤ 10 år

Revisor G

Auktoriserad revisor

KPMG

15 år ≤ X ≤ 20 år

Vi fick kontakt med de berörda auktoriserade revisorerna genom interna kontakter. Samtliga
respondenter blev informerade om syftet med intervjun samt om bakgrunden. Intervjuguiden
skickades på förhand till respondenterna. Anledningen till detta var att respondenterna skulle
få tid att förbereda sig för att ge så detaljerade svar som möjligt samt att de på förhand skulle
kunna förstå temat och sammanhanget med studien. Vidare togs en etisk fråga i beaktande,
vilket i det här fallet var anonymitet. Samtliga namn på intervjupersonerna och deras respektive
verksamhetsort hålls anonyma, där endast namnet på byrån samt mängden erfarenhet i
intervallform anges. Vidare anser vi att respondenterna blev mer trygga i att svara på frågorna
eftersom de blev medvetna om deras anonymitet. Efter intervjuerna var färdiga bearbetades
varje intervju genom att svaren transkriberades. En mer utförlig beskrivning kring
transkriberingen återges i avsnitt 3.4.2.

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer
Intervjuerna med de auktoriserade revisorer som anges i 3.4 var semistrukturerade. Enligt
Galletta (2013) innehåller den semistrukturerade intervjun varierande typer av frågor, i form av
öppna- och teoretiska frågor. Vid utformningen av intervjuguiden är det av särskild vikt att
forskarna har i åtanke att samtliga intervjufrågor som ställs skall bidra till att besvara
forskningsfrågorna (Galletta, 2013). På grund av att det råder oklarheter kring revisionspaketets
inverkan på revisionspriser, ansågs en kombination av öppna och specifika frågor vara
lämpliga. Därav lämpade sig semistrukturerade intervjuer väl i denna studie. Vidare utformades
intervjuerna i enlighet med de olika faserna enligt Galletta (2013) som beskrivs nedan.
Vid inledningsfasen av intervjuerna förklarades syftet med studien för intervjupersonerna.
Därefter spelades intervjuerna in med hjälp av inspelningsutrustning med intervjupersonernas
samtycke. Inspelningarna inleddes när den första frågan ställdes. Vid inledningsfasen på
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intervjun var syftet att leda intervjupersonerna till att förstå studiens sammanhang. Av den
anledningen var det bästa valet att inleda med öppna frågor som är kopplade till studien. Dessa
typer av frågor bidrog med fria åsikter kring prissättning och revisionspaketet överlag, vilket
även bidrog med fördelaktig information som inte tidigare hade inkluderats i studien (Galletta,
2013).
Efter inledningsfasen ställdes specifika frågor som var kopplade till de angivna analysfrågorna
i avsnitt 2.6. Detta för att kunna erhålla en mer detaljerad information för att kunna uppnå syftet
med studien. Slutligen avslutades intervjun med att gå tillbaka mot tidigare frågor som inte
ansågs vara tillräckligt besvarade, samt om intervjupersonen ville utveckla tidigare svar eller
tillägga något i övrigt. Detta bidrog till att en mer detaljerad intervju genomfördes (Galletta,
2013).

3.4.2 Transkribering och kodning
Det transkriberade materialet kodades utifrån de olika teman som behandlades under
intervjuerna. Kodning inom kvalitativ forskning innebär att insamlad empiri kategoriseras och
organiseras, vilket möjliggör identifiering av olika teman som förekommer i det insamlade
forskningsmaterialet (Williams & Moser, 2019). Kodning av kvalitativa data är enligt Williams
och Moser (2019) ett tillvägagångssätt som ämnar till att uppnå syftet med studien, eftersom
det bidrar till en djupare förståelse för det empiriska materialet. Vid kategorisering av det
transkriberade materialet använde vi oss av en tematisk kodning. Detta innebär att det
transkriberade materialet strukturerades genom identifiering av de teman som förekom under
intervjuerna. Detta är av särskild vikt eftersom vissa teman var mer återkommande än andra
under intervjuerna. Mer specifikt anges sidhänvisningar till de olika teman som de
transkriberade intervjuerna innefattade. I bilaga 3 återges en sammanställning av den tematiska
kodningen från det transkriberade materialet.

3.5 Trovärdighet och äkthet
Vid kvalitetsbedömningar finns det två instrument som är särskilt framtagna för den kvalitativa
forskningen, eftersom den bör bedömas utifrån andra kriterier i jämförelse med den kvantitativa
forskningen. Kvalitetsbedömningen benämns som trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell,
2003). Trovärdighet innefattar fyra stycken delkriterier, vilka är: tillförlitlighet; överförbarhet;
pålitlighet; samt möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2003). Gällande äkthet
diskuteras kriteriet rättvisande bild (Bryman & Bell, 2003). Samtliga kriterier för trovärdighet
och äkthet diskuteras nedan.

3.5.1 Trovärdighet
Tillförlitlighet innebär att om det existerar många olika former av en social verklighet, är det
forskaren som avgör om den är acceptabel i andra människors ögon. Att skapa en tillförlitlighet
görs på två sätt. För det första innebär det att den bedrivna forskningen har genomförts i enlighet
med rådande regler. För det andra ska resultatet rapporteras till de som omfattades av
forskningen, för att på så vis bekräfta att svaren som de gett har tolkats på rätt sätt (Bryman &
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Bell, 2003). För att fastställa att kriteriet om tillförlitlighet är uppfyllt, skickades
forskningsresultatet till de auktoriserade revisorerna som deltog i studien. Detta är av stor vikt
eftersom det bekräftar att reglerna om anonymitet har följts samt att resultatet speglar vad
intervjupersonerna återgav.
Överförbarhet bedömer hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer. I kvalitativ
forskning uppnås detta generellt genom att fokus riktas på undersökningar av mindre grupper
individer med liknande egenskaper. Utifrån detta tenderar forskare att särskilt fokusera på unika
aspekter alternativt betydelsen och meningen i det område som kvalitativt studeras (Bryman &
Bell, 2003). I denna studie antogs miljön vara den sociala verklighet som de enskilda
auktoriserade revisorerna upplever. Därmed begränsades överförbarheten till andra
auktoriserade revisorers miljöer, eftersom de kan ha olika individuella uppfattningar om
prissättning av revisionstjänster samt regelverksförändringar. För att förstärka detta kriterium,
valdes ett urval av revisorer med liknande egenskaper, vilket var auktoriserade revisorer inom
Big 4-byråer. Detta innebär, vilket även diskuterades i 3.4, att intervjupersonerna antogs ha
kunskaper kring prissättning och regelverksförändringar och att byråerna skall ha haft kunder
som omfattas av revisionspaketet.
Pålitlighet innebär att granskning kopplas till bedrivna forskningen. Detta betyder att
utomstående parter, såsom kollegor, granskar och bedömer kvaliteten för forskningens
tillvägagångssätt. Utöver detta skall forskarna vid behov kunna redogöra för
forskningsprocessens olika delar, till exempel när det kommer till val av intervjupersoner,
intervjuutskrifter och problemformulering (Bryman & Bell, 2003). Denna studie granskades av
opponenter och handledare. Vidare är det värt att nämna att den tematiska kodningen (se bilaga
3) granskades av en studiekamrat. Därmed har all information i denna studie granskats, vilket
innebär att detta kriterium är uppfyllt.
Möjlighet att styrka och bekräfta innebär att forskaren skall säkerställa att denne agerat i god
tro, baserat på kännedomen om att det inte är möjligt att erhålla en fullständig objektivitet i
samhällsforskning. Det vill säga, forskaren skall inte medvetet tillåta att personliga värderingar
påverkar hur forskningen genomförs och hur resultatet tolkas (Bryman & Bell, 2003). Av
anledningen att vi inte hade ett särintresse att finna ett särskilt resultat i studien, finner vi inga
anledningar till att källorna som använts har förvrängts eller vinklats. Utöver detta bestod
intervjuguiden av frågor som avsågs att vara neutrala, det vill säga, ej vinklade med inget syfte
att ge ett särskilt svar kring revisionspriserna och revisionspaketet. Därmed anses detta
kriterium vara uppfyllt.

3.5.2 Äkthet
Rättvisande bild är ett kriterium som lägger vikt på om studien lyckats få en rättvis bild av
verkligheten genom de olika åsikterna som fångats. Ett exempel där en studie inte gett en
rättvisande bild är från de så kallade Astonstudierna som gjordes mellan år 1963–1972. Data
samlades in genom att endast intervjua högre chefer, och inte leverantörer eller kunder. Således
ansågs inte studien ge en rättvisande bild av verkligheten, utan endast de högre chefernas
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verklighet (Bryman & Bell, 2003). Enligt Simunic (1980) påverkas resursåtgången och därtill
prissättningen inte bara av diverse förhållanden hos revisorn, utan även av omständigheter hos
revisionskunden. Detta anses innebära en begränsning till hur den samlade verkligheten ser ut
kring prissättning av revisionstjänster samt regelverksförändringar, eftersom endast
auktoriserade revisorer inkluderades i denna studie. En annan viktig faktor att ha i åtanke är att
intervjupersonerna inte gav säkra svar på samtliga frågor under intervjuerna, vilket innebär att
viss information baserades på diskussioner av hypotetisk natur. Av denna anledning tydliggörs
det i empirikapitlet vad som är logiskt respektive konstaterat för revisorerna, vilket förstärker
detta kriterium.

20

Kapitel 4 - EMPIRI
I detta kapitel presenteras den insamlade kvalitativa data från de intervjuer som genomfördes
med auktoriserade revisorer tillhörande PwC, KPMG och Ernst & Young. De åsikter som
presenteras nedan tillhör revisorerna själva, och inte respektive byrå.

4.1 Allmän information kring prissättning av revisionstjänster
Revisor A
“PwC bedömer hur mycket vi behöver ta betalt för att kunna genomföra den här
revisionen, sen vet ju inte vi hur mycket övriga byråer tar i betalt [...] du har en hård
priskonkurrens mellan Big 4-byråer som vill försvara sin marknadsandel bland de
noterade bolagen.”
Revisor A förklarade att prissättning av revisionstjänster är revisorernas ansvarsområde,
eftersom dessa sköter relationer med kunder, där prisförhandlingar ingår. När det kommer till
revisionsuppdrag på en reglerad marknad, beslutas uppdragen via upphandlingar som sker i
konkurrens med resterande Big 4-byråer, där dessa har begränsad kunskap om varandras
prissättning. Byråerna kan approximera inom vilka gränser prissättningen kan ske inom, vilket
möjliggörs genom att bolag på en reglerad marknad måste ange revisionsarvode i sin
årsredovisning. Detta betyder att förhandlingsfrågor är särskilt viktiga, eftersom
revisionskunderna beslutar om vilken byrå som bäst uppfyller deras krav samt vilken
prisdimension som är mest gynnsam.
“Det är inte jätteenkelt att överföra merkostnader från regelverkskrav till kunden.”
Revisor A menar att när det gäller regelverksförändringar överlag kan det innebära en
problematik att få kunden att vara villig att betala för de extra merkostnader som uppstår för
revisorn. Dock betonade Revisor A att regelverksförändringar generellt har en prisökande
påverkan. Revisor A förklarade även att geografisk position, kundstorlek och komplexitet är
påverkande faktorer när det kommer till bestämmande av revisorsarvode, men att särskilda
faktorer kan vara mer betydande än andra. Till exempel är det möjligt att ett bolag kan vara
stort men icke-komplext, och på så sätt ha en lägre revisionskostnad i jämförelse med ett bolag
som är mindre men mer komplext.
Revisor B
“Det är den nedlagda tiden som är basen vid olika tidpunkter, det vill säga, timpriser
som är beroende på erfarenhetsnivå.’’
När det gäller prissättning överlag förklarade Revisor B att revisionsbyrån skickar en offert till
kunden och gör beräkningar på vad revisionen förväntas kosta. Det vill säga, det är inga fasta
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priser utan endast indikativa priser. Revisor B förklarade även att det slutliga priset kan skilja
från det indikativa priset i slutändan, där till exempel de reviderade bolagens interna kontroller
har en inverkan. Det kan även inträffa händelser under revisionen som gör den mer kostsam,
vilket byrån avser att bli kompenserad för. Vidare förklarade Revisor B att resursåtgången är
grunden vid bestämmandet av det slutliga priset, vilket är antal timmar samt erfarenhetsnivå på
revisor. Ytterligare en faktor som Revisor B beskrev som en påverkande faktor till
revisionspriserna är kundernas riskprofiler. Detta beror på att desto mer riskfylld en kund är,
desto mer nedlagd tid förbrukas vid revisionen. Revisor B förklarade även att vid upphandlingar
gör revisionsbyrån beräkningar på vad priset på revisionstjänster tidigare har varit. I övriga fall
är det däremot ingenting som de baserar sin prissättning på. Slutligen menar Revisor B att
prissättningen påverkas av marknadssituationen.
Revisor C
“Vi har en budget baserat på hur många timmar vi lägger ned.”
Enligt Revisor C sker prissättningen baserat på en budget som anger hur många timmar
revisionsbyrån disponerar på kunden. Budgeten baseras utifrån de olika roller som
revisionsbyrån bidrar med, såsom senior manager och partner. Utöver detta har revisionsbyrån
diverse specialister hos kunden, som är experter inom områden såsom IFRS, redovisning och
skattefrågor. Baserat på detta bestäms ett pris till kunden.
“Det är klart att det är en prispress på revision, så är det.’’
Vidare förklarade Revisor C att prissättningen påverkas av en hård konkurrenssituation mellan
Big 4-byråer när det kommer till de största kunderna, vilket innebär att det är en prispressad
marknad där utbud och efterfrågan råder. Revisor C förklarade även att de för kontinuerliga
dialoger med sina kunder vad gäller revisionspriser, och att revisionsbyrån har någorlunda
kännedom om de priser som kunderna är villiga att betala beroende på vilken situation som
råder. Till exempel kan ett projekt hos kunden gå sämre än beräknat, och således har det en
inverkan på kundens betalningsvilja vilket leder till att revisionsbyrån möjligtvis inte kan
fakturera lika höga revisionspriser. Slutligen förklarade Revisor C att revisionsbyrån får
kunskap om konkurrenternas prissättning genom tidigare årsredovisningar.
Revisor D
“Man gör en bedömning av hur lång tid det kommer att ta att revidera ett bolag eller
koncern utifrån den information vi har, och den erfarenhetsnivå på revisorer som de
kommer att behöva.’’
Prissättningen baseras enligt Revisor D på bedömningar angående hur tidskrävande det
förväntas bli att genomföra revisionen hos revisionskunden, samt vilken erfarenhetsnivå som
krävs hos revisorerna. En mer komplex kund behöver en större involvering av seniora revisorer,
vilket innebär att revisionen blir dyrare. Vidare menar Revisor D att en ökad komplexitet även
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medför en ökad risk för revisionsbyrån. Utifrån tidsåtgången och erfarenhetsnivå görs sedan en
beräkning på vad revisionen förväntas kosta att utföra. En ytterligare indikation på vad
revisionen förväntas kosta för nya kunder kan enligt Revisor D baseras på revisionskundens
årsredovisning, givet att sådan information förekommer, eftersom vissa kunder är skyldiga att
ange kostnader för tidigare revision i sina årsredovisningar. Däremot anses sådana indikationer
inte vara vanligt förekommande. Utöver detta genomförs även en marknadsbedömning som
handlar om hur mycket revisionskunden förväntas vara villig att betala till revisionsbyrån. Givet
ett fall där en viktig kund inte är villig att betala ett fullt pris, är det möjligt att revisionsbyrån
erbjuder ett lägre pris som således innebär en lägre vinstnivå.
“Om kunden verkar ha hyfsat vattentäta system så känns det som en liten risk att det
kommer att finnas ett fel här. Då gör vi mindre revision inom det området och fokuserar
på de områden där vi tycker att det är större risk för fel.’’
Utöver detta hävdar Revisor D att revisionsbyrån förutsätter att revisionskunden har en
välfungerande intern kontroll vid upphandlingar, det vill säga, när det förväntade priset sätts.
En intern kontroll innebär enligt Revisor D att bolaget har kontroller som säkerställer att deras
respektive redovisning är korrekt. Det vill säga, på vilket sätt varje respektive kund exempelvis
säkerställer att hanterandet av försäljningsavtal är korrekt samt att intäkterna tas upp i rätt
period. En god intern kontroll innebär att sannolikheten att det förekommer felaktigheter i
redovisningen blir mindre. Revisor D nämner att det är förekommande att det uppstår
situationer under revisionsprocessen som innebär att de interna kontrollerna inte uppnår
förväntad standard. Detta leder till att resursåtgången ökar eftersom det är mer tidskrävande att
genomföra revisionen, vilket revisionsbyrån vill bli kompenserad för. Ett ytterligare exempel
som innebär att revisionen blir dyrare under processen är om revisionskunden har startat en ny
verksamhetsgren. Detta innebär en högre resursåtgång som byrån vill bli kompenserad för i
form av en högre prissättning på revisionen.
Revisor E
“Det finns två olika approacher på hur priset bestäms.”
Revisor E förklarade att det finns två tillvägagångssätt att bestämma priset till
revisionskunderna. För det första baseras prissättningen på kundens önskemål, det vill säga,
vilka tjänster som de är intresserade av och till vilket pris. För det andra baseras prissättningen
på tidsåtgången för revisionen.
’’Det är många aspekter som tillför komplexitet.’’
Enligt Revisor E är teknikföretag ett exempel på en komplex revisionskund, eftersom sådana
typer av bolag redovisar intäkter från försäljning av tjänster, mjukvara, hårdvara samt underhåll.
I fall när dessa sker i kombination med varandra blir revisionen mer komplex. Utöver detta
kopplas revisionskunder med ett stort antal anställda och en stor mängd tillgångar till en mer
komplex revision. Vidare kopplas kunder med decentraliserade verksamheter till en mer
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komplex revision, eftersom revisionen behöver genomföras lokalt på samtliga platser. Slutligen
förklarade Revisor E att graden av förvärvsintensitet även har en inverkan på graden av
komplexitet.
’’Är det en kund som verkar i en regulatorisk värld, till exempel på den amerikanska
börsen, då måste vi ha specifik kompetens.’’
Revisor E förklarade att revisionsbyrån erbjuder mer erfarna revisorer när det kommer till
komplexa verksamheter, där särskild kompetens är anpassad till vissa typer av verksamheter.
Till exempel har revisionsbyrån kompetens som är anpassad till noterade bolag på den
amerikanska börsen samt banker. Vidare förklarade Revisor E att det är kundens komplexitet
som innebär ett dyrare revisionspris, snarare än att den mer erfarne revisorn blir dyrare.
’’Har bolaget en fungerande intern kontroll så kan vi i större utsträckning förlita oss
på den. Det drar ner antalet timmar vi behöver spendera för kunden.’’
Revisor E förklarade att revisionskundens interna kontroll påverkar revisionspriset. Givet att
revisionskunden har en välfungerande intern kontroll, är det fördelaktigt för kunden eftersom
det reducerar antalet timmar vilket betyder att revisionen blir billigare. Däremot förklarade
Revisor E att det kan förekomma fall där den interna kontrollen inte uppfyller förväntad
standard, och revisionen blir därmed dyrare som en konsekvens.
Revisor F
“Vid upphandling går det till så att bolagen kontaktar alla Big 4-byråer och ber att vi
ska inkomma med en offert.”
Revisor F förklarade att upphandlingsprocessen praktiskt innebär att de bolag som är
intresserade av en ny revisor, kontaktar revisionsbyråer genom anbudsförfrågningar. I
anbudsförfrågan beskrivs vilka tjänster som efterfrågas, och därefter estimeras vad arvodet
förväntas bli. Revisor F utvecklade att det inte är tillåtet att erbjuda revisionstjänster i fast pris,
utan det görs endast uppskattningar om vad det förväntade priset blir. Uppskattningen beror på
många faktorer, dels hur många dotterbolag som finns och om de är verksamma i Sverige eller
utomlands, och dels vad komplexitetsnivån är. Revisorerna får tillgång till denna information
genom att föra diskussioner med den potentiella kunden.
Revisor G
”I praktiken vill kunderna ha någon form av estimat som man bör hålla sig till.”
Enligt Revisor G bestäms revisionspriset utifrån individuella bedömningar på varje enskild
revisionskund, i form av vad revisionen förväntas kosta under året. Detta betyder att
revisionsbyrån bestämmer ett lämpligt pris beroende på komplexitet och risk, samt vilken typ
av bransch som revisionskunden är verksam i. Det vill säga, revisionskunderna får en typ av
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estimat som revisionsbyrån förhåller sig till. Vid situationer där revisionskunden har ett stort
varulager krävs det extra omfattande granskning av revisorerna, eftersom det innebär mer
bedömningar och insatser. Detta innebär en ökad sannolikhet att det sker en felaktig revision,
vilket potentiellt kan leda till rättstvister som kan skada revisionsbyråns rykte. Detta estimat
kan däremot skilja sig från det pris som slutligen faktureras, vilket även kommuniceras till
revisionskunden löpande. Vidare menar Revisor G att revisionsmarknaden präglas av prispress.

4.2 Byrårotation
Revisor A
’’Rotationskravet får påtagligt störst effekt eftersom många kunder har man långa
upparbetade relationer med.’’
Revisor A anser att kravet på byrårotation har påverkat revisionsbranschen i störst omfattning,
eftersom många långsiktiga kundförhållanden måste upphöra. Revisor A förklarade att detta är
problematiskt eftersom nya kunder är mer resurskrävande och kostsamma under de första åren
och således inte lika lönsamma. Detta hänför sig till att revisorer med nya kunder har en
begränsad insikt om kundernas specifika verksamheter. Denna mindre insikt i verksamheten
leder till att det krävs mer personalresurser, som även är svåra att approximera i dessa nya
situationer. Detta innebär även en tidskrävande process för revisionskunderna, eftersom de
också bedriver en omställningsprocess med att byta revisorer. Revisor A betonade även att
revisionskunden inte alltid betalar högre priser för denna merkostnad som byrårotation medför,
eftersom det krävs att kunden instämmer att betala mer för en år 1-revision.
Vidare anser Revisor A att marknaden för tillfället inte är i ett stabilt läge, eftersom samtliga
Big 4-byråer måste byta kunder som en konsekvens av byrårotationen. Den förlorade
kundvolymen resulterar i att samma volym måste ersättas, och att det är en prispressad marknad
där byrårotationen skapar osäkerhet. I sådana lägen anses det enligt Revisor A inte vara
gynnsamt att driva prisbilden uppåt. Av denna anledning tror inte Revisor A att byrårotationen
har en prisökande påverkan.
Revisor B
“Jag anser att rotationskraven är den största förändringen. När du byter revisor, vilket
kommer att ske mer frekvent, går det åt mer tid under de första åren eftersom det tar
tid att lära känna en ny kund och hur revisionen ska byggas upp [...] det är en
investering som vi måste ta många gånger.”
Enligt Revisor B är rotationskraven den viktigaste förändringen med revisionspaketet, som till
skillnad till revisorsrotation har en inverkan på tidsåtgången. Vid övergångsperioder när det
sker utbyten av revisionsbyråer, är tidsåtgången större de första åren, särskilt för
revisionsuppdrag av större omfattning. Detta på grund av att det är mer tidskrävande att
bestämma revisionens uppbyggnad för nya kunder. På kort sikt anses påverkan på
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resursåtgången vara större på grund av att byrårotationen var nytt genom övergångsreglerna.
På längre sikt ingår byrårotationen i de vanliga rutinerna och har därmed en mindre påverkan.
Den ökade resursåtgången kan innebära ökade priser på revisionstjänster, men det är inte
konstaterat att utfallet slutligen blir så av anledningen att det ofta ses som en investering.
Vidare anser Revisor B att byrårotationen innebär en relativt större omställning i jämförelse
med den tidigare gällande revisorsrotationen, eftersom revisionsuppdragen ofta består av större
grupper av revisorer där kunskapen kring kundens verksamhet hos den ersättande revisorn
redan är stor. Givet att revisionsbyrån har en effektiv substitutionsplan har revisorsrotation inte
en större påverkan på resursåtgången.
Revisor C
“Det är alltid en investering att lära känna en ny kund [...] vi lägger väldigt mycket
resurser på att skapa offerter.”
Revisor C anser att kravet på byrårotation har medfört ökade resurser i att skapa offerter för att
vinna kunder som måste byta revisionsbyrå. Denna ökade resursåtgång påverkar inte
revisionspriserna, eftersom det ses som en investering för revisionsbyrån. Vidare förklarade
Revisor C att byrårotation dessutom innebär ökade resurser vid påbörjade kundförhållanden,
men på samma sätt som med offerter ses denna ökning av resursåtgång som en investering, och
faktureras därmed inte till revisionskunderna.
Revisor D
“Det krävs mer resurser första året när man ska sätta sig in i en ny bolagsverksamhet
[...] vi täcker inte ens våra lönekostnader [...] vi behöver få igen pengarna som vi
behövde lägga under det första året.”
Revisor D anser att oavsett anledning till att revisionsbyrån byter revisionskund, kräver det en
större resursåtgång det första året eftersom revisionsbyrån behöver anpassa sig till en ny
bolagsverksamhet. Revisor D tror att i nuläget har detta haft en prisökande påverkan, men att
på längre sikt kommer priserna öka ytterligare, på grund av att revisionen i inledningsstadiet är
mer tidskrävande vilket revisionsbyråer behöver bli kompenserade för. Revisor D menar att det
inte sker en omfattande prisökning i nuläget eftersom revisionsbyråerna inte genomgått dessa
kostnadsökningar tillräckligt ofta. Revisor D anser att dessa kostnadsökningar är problematiska
eftersom revision under det första verksamhetsåret för nya kunder ej är lönsamma. Detta beror
på att revisionsbyrån inte täcker lönekostnaderna i förhållande mot avtalat arvode.
När det kommer till marknaden menar Revisor D att för särskilt stora revisionskunder är det
endast byråer inom Big-4 som är realistiska att väljas som revisorer. Inom internationella
upphandlingar är det endast tre stycken revisionsbyråer som konkurrerar med varandra,
eftersom den befintliga revisorn omfattas av rotationskravet. Utöver detta är det förekommande
att en ytterligare byrå inte deltar på upphandlingen eftersom denne sedan tidigare utför andra
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konsulttjänster, vilket innebär en diskvalificering för revisionsbyrån att erbjuda revision. Detta
innebär att det kan vara ett lågt antal byråer som konkurrerar om större revisionskunder i vissa
situationer, vilket innebär en lägre prispress.
Revisor E
“Byrårotation är den största förändringen skulle jag vilja säga [...] vi har lagt enorm
tid på upphandlingar [...] första året på en revision är alltid dyrare än de efterföljande
åren.”
Revisor E beskrev byrårotation som den största förändringen revisionspaketet medförde.
Tidigare hade många bolag inte bytt revisionsbyrå på mellan 50 till 100 år, vilket ledde till att
det blev en ny situation att hantera. Vidare beskrev Revisor E upphandling som en tidskrävande
process, på grund av att innehållet i offerten ska bestämmas. Innehållet bestäms av kunderna,
det vill säga, vad kunderna efterfrågar för tjänster från revisionsbyrån och till vilket pris.
Revisionsbyrån gör även en bedömning om hur högt priset förväntas bli.
När det gäller nya kundförhållanden menar Revisor E att de är mer resurskrävande, vilket beror
på en begränsad insikt i kundens verksamhet. Vidare utvecklade Revisor E att priserna innan
revisionspaketet minskade vid ett förhållande med en ny kund, men att det i dagsläget inte är
aktuellt av anledningen att byrårotationen sker mer frekvent. Av den anledningen är det inte
lönsamt att ge kunden rabattpriser i dagsläget. Vidare betonade Revisor E att kunder i samtliga
fall inte uppskattar orimligt låga revisionspriser, eftersom revisionskunder tenderar att anse att
de får en större revisionskvalitet om de betalar högre priser. I dagsläget faktureras dock inte de
ökade merkostnaderna som uppstår vid ett nytt kundförhållande, av anledningen att de ses som
investeringar.
Revisor F
“Jag har märkt att det har blivit fler offerter, det är fler bolag som behöver byta revisor
[...] det är enklare att revidera en kund som man känner, det vill säga, man känner till
komplexiteten.”
Enligt Revisor F är den största förändringen med revisionspaketet kravet på byrårotation, av
anledningen att offertering sker mer frekvent än tidigare. Vidare menar Revisor F att
resursåtgången vid ett nytt kundförhållande är större, eftersom det krävs att man är bekant med
en verksamhet för att kunna förstå hur komplexitet ska bearbetas. När det gäller denna ökade
resursåtgång och dess koppling till prissättning, menar Revisor F att revisionsbyrån inkluderar
det i den ursprungliga offerten. Det vill säga, den ökade resursåtgången under det första året
leder till ökade priser. Dock menar Revisor F att det även har att göra med kundens komplexitet,
vilket innebär att en icke-komplex verksamhet inte är lika resurskrävande under det första året.
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Revisor G
”Det blir ju mycket mer upphandlingar [...] det är klart att det är utmaningar i det.’’
Revisor G anser att kravet på byrårotation är den största förändringen som EU:s revisionspaket
medförde. Denna förändring har inneburit att det sker upphandlingar i en större utsträckning i
jämförelse med tidigare. De ökade offertkostnader som upphandlingar innebär är problematiska
eftersom de inte kompenseras med högre revisionspriser. Detta på grund av att priserna i
huvudregel baseras på utförda arbeten hos revisionskunderna.
”Det är klart att de första ett till två åren är mer intensiva, allt annat lika.”
Revisor G menar vidare att nya kunder inledningsvis kräver en större resursåtgång för
revisionsbyrån, eftersom det är tidskrävande att exempelvis anpassa sig till den nya
organisationens verksamhet, samt att få kunskap om hur kundens interna kontrollmiljö är
utformad. Däremot är Revisor G osäker på om revisionsbyrån kompenseras för den ökade
resursåtgången.
”Jag är inte beredd att själv prissätta med ett för lågt arvode, därför att det ofta inte
blir bra.”
Revisor G menar att det inte är lönsamt att prissätta med rabatt inledningsvis vid nya
kundförhållanden, eftersom det är problematiskt för revisionsbyrån att bli kompenserad för det
längre fram i kundförhållandet. Av anledningen att revisionsbyrån vid inlett kundförhållande
inte baserar priset på arbetsbördan, måste arbetet utföras oavsett vilket pris som byrån erhåller
för varje år. Av denna anledning menar Revisor G att varje räkenskapsår bör baseras på
respektive års händelser i revisionen. Däremot menar Revisor G att rabattpriser kan inträffa
inom revisionsbranschen.

4.3 Revisionsutskott
Revisor A
“Jag tror att man som rådgivare, revisor eller revisionsbyrå vill vara relevant vilket
gör att man vill ha en relevant rapportering till revisionsutskottet alldeles oavsett vad
kravbilden är.’’
Revisor A är osäker huruvida den ökade rapporteringen till revisionsutskotten har en påverkan
på revisionspriserna, men där arbetsbördan skulle kunna vara marginellt mer omfattande
jämfört med tidigare. Revisor A anser att oavsett vilken kravbild det är som är gällande,
förväntas rapporteringen vara relevant. Detta eftersom revisorer och rådgivare överlag vill bli
sedda som uppskattade leverantörer, vilket anses vara lönsamt eftersom det kan innebära ökade
försäljningar inom andra områden än revision.
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Revisor B
“Det är möjligt att det leder till prisökningar, men det beror på marknadsläget.”
Revisor B förklarade att efter införandet av revisionspaketet måste rapporteringen till
revisionsutskotten bli mer detaljerad. Under det första året krävde det särskilt en större
omfattning av nedlagd tid. Huruvida det ledde till en ökad prisbild är oklart, eftersom
marknaden även behövdes tas i beaktande. Sådana omständigheter är däremot något som
diskuteras med revisionskunderna.
Revisor C
“Jag tycker att den största förändringen med det här revisionspaketet är att vi alltid
måste ha pre-approval från audit committee [...] vi tog extra betalt från varje börsbolag
för den utökade rapporteringen till revisionsutskotten året som det infördes.”
Enligt Revisor C är det nya kravet kopplat till revisionsutskottet den mest väsentliga
förändringen efter införandet av revisionspaketet. I situationer när revisorer vill bistå ett noterat
koncernbolag med exempelvis en momsdeklaration i ett annat land, måste det särskilda
uppdraget bli godkänt av revisionsutskottet, även om det rör mindre väsentliga belopp. Vidare
förklarade Revisor C att den utökade rapporteringen bland annat medför att revisorn är skyldig
att skicka en kompletterande rapport till revisionsutskottet. I denna rapport måste det framgå
information om revisorns oberoende, samtliga tjänster som utförts under året samt att det inte
finns några pågående ärenden med Revisorsinspektionen. Utöver den kompletterande rapporten
är godkännandeprocessen kring övriga tjänster mer strikt i jämförelse med tidigare. Under
första året när revisionspaketet infördes förklarade Revisor C att denna ökade resursåtgång fick
inslag på revisionspriserna för de berörda börsbolagen.
Revisor D
“Ytterligare information behöver samlas in från dotterbolagsrevisorerna [...] vi tog
betalt för det här under det första året.”
Den utökade rapporteringen till revisionsutskotten innebär enligt Revisor D att revisorn behöver
samla in ytterligare information från dotterbolagsrevisorer. Om revisionskunden däremot
endast består av ett stort publikt företag, blir det inte någon skillnad i resursåtgång. Detta ansågs
endast ha en påverkan i form av högre priser under det år som revisionspaketet infördes.
Revisor E
“Den här förändringen har till viss del inneburit att vi har lagt ned mer tid.”
När det gäller den utökade rapporteringen till revisionsutskott menar Revisor E att det har
inneburit en större resursåtgång för revisorer. Detta beror på att revisionsbyrån numera behöver
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bidra med en mer detaljerad rapportering till revisionsutskotten i jämförelse med tidigare. Till
exempel behöver en utvärdering kring revisorns oberoende skickas till revisionsutskottet en
gång per år, vilket har ökat de administrativa kostnaderna. Dock utvecklade Revisor E att denna
förändring inte har fått inslag i priserna eftersom det är svårt att få kunderna att vilja betala för
dessa ökade kostnader.
Revisor F
“Jag skulle säga att det tar mer tid första gången man ska rapportera till
revisionsutskottet, men det kräver även mer tid de kommande åren [...] vi har tagit
betalt för detta.”
Revisor F förklarade att denna förändring har resulterat i en ökad resursåtgång. Det innebar en
särskilt stor ökning under det första året, men det driver även ytterligare tid under de
efterföljande åren. Detta beror på att information behöver anskaffas från det reviderade bolagets
dotterbolagsrevisorer, vilket är tidsdrivande under varje år. Av den anledningen har denna
förändring inte haft en påverkan på resursåtgången när det kommer till revisionskunder som
inte är koncernbolag. Revisor F menar vidare att den ökade resursåtgången har inneburit
prisökningar.
Revisor G
”Helheten är att det är mer information som ska avrapporteras till revisionsutskotten
[...] det tar man betalt för.”
Revisor G menar att den utökade rapporteringen till revisionsutskotten har inneburit en större
resursåtgång för revisionsbyrån, vilket även tydliggörs i det estimerade priset. Enligt Revisor
G har denna förändring inneburit prisökningar genom exempelvis möten med
revisionsutskotten. Detta anses påverka revisionspriserna konsekvent varje år, eftersom
förändringen kommer att kräva samma mängd resurser även för kommande år.

4.4 Revisionsberättelser
Revisor A
’’Det är klart att revisionsberättelsen tar lite mer tid att skriva år 1 [...] i ett bolag som
är stabilt, då kan vi säga att riskbilden inte väsentligt förändras från ett år till ett
annat.”
Revisor A anser att tidsåtgången påverkades i en marginell utsträckning efter kravet på mer
omfattande revisionsberättelser. Det första året tog det relativt mer tid att skriva
revisionsberättelsen, men där endast en minimal del av den ökade resursåtgången kan ha gett
inslag på revisionspriserna. Efter första året utvecklade Revisor A att det inte blir någon skillnad
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i tidsåtgång, eftersom det inte är mer kostnadsdrivande att skriva revisionsberättelser i
jämförelse med tidigare.
Revisor B
“Det ökar resursåtgången framförallt under första året. Därefter krävs det endast
mindre modifieringar.”
Revisor B förklarade att resursåtgången blev mer omfattande särskilt under det första året när
de nya reglerna implementerades. Detta beror på att det var mer tidskrävande att etablera en ny
standard för hur revisionsberättelser skall utformas, samt hur formuleringen skall se ut i de
betydelsefulla områden som revisorn skall ange. För de efterföljande åren krävs det endast
mindre modifieringar, vilket innebär en mindre resursåtgång för revisorer i jämförelse med det
första året. Detta är något som kan ha påverkat prisbilden under första året, eftersom byrån för
det mesta försöker att bli kompenserade för sådant som kräver extra nedlagd tid.
Revisor C
“När det här infördes tog vi extra betalt för det. Men nu är det ingenting som vi kan
fakturera kunderna extra för.”
Revisor C förklarade att de mer utökade revisionsberättelserna gav inslag på revisionspriserna,
på samma sätt som den utökade rapporteringen till revisionsutskotten. Men i nuläget är detta
ingenting som möjliggör fakturering av ett högre belopp till revisionskunden. Revisor C
förklarade att det extra arbetet gjordes ändå, oavsett vad regleringen var. När denna rapportering
gjorts är det sedan relativt likartat från år till år, givet att inget väsentligt händer i kundens
verksamhet. Det som ansågs vara tidskrävande med kravet var att exempelvis säkerställa hur
formuleringen skulle se ut. För tillfället finns det rutiner på plats, och därmed är skillnaden på
tidsåtgången minimal. Vidare utvecklade Revisor C att det generellt är mer tidskrävande att
skriva revisionsberättelser för nya kunder.
Revisor D
“Det tar inte särskilt mycket mer tid att göra den här revisionsberättelsen, däremot
behöver ytterligare information insamlas från alla dotterbolag och deras revisorer,
vilket kräver en hel del tid [...] vi tog extra betalt för det här när det infördes.”
Revisor D menar att de mer omfattande revisionsberättelserna har inneburit en större
resursåtgång, men i mindre utsträckning. Däremot betonar Revisor D att ökningen av
resursåtgången främst hänför sig till att revisionsbyrån behöver samla in mer information från
alla dotterbolag och dess revisorer för att det ska vara möjligt att ange den extra informationen
om riskområdena. Utöver detta är det resurskrävande att upprätta rapportmallar som skall
skickas till dotterbolagsrevisorerna, som därefter revisionsbyrån aggregerar till koncernen i sin
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helhet. Detta ansågs ha en prisökning under det år som revisionspaketet infördes, eftersom
denna ökning i resursåtgång inte var något som ingick i ursprungsofferten.
Revisor E
“Det har naturligtvis haft en inverkan, vi lade mycket tid på den här nya processen [...]
det syns inte i faktureringen till kunden.”
Revisor E förklarade att denna förändring medförde en ökad resursåtgång, i synnerhet under
det första året. Under de efterföljande åren, innebär denna förändring inte en ökad resursåtgång
i jämförelse med innan revisionspaketet infördes. Revisor E utvecklade vidare att
revisionsbyrån inte kompenserades i form av högre revisionspriser för detta, eftersom det är
komplicerat att övertyga kunden att betala för dessa merkostnader.
Revisor F
“Jag skulle säga att det var störst skillnad under det första året, för då behöver man
verkligen tänka till [...] har man gjort övningen en gång, då behöver man sen egentligen
bara utvärdera det varje år.”
Revisor F anser att resursåtgången var mest påtaglig under det första året när förändringen
infördes. Det beror på att när revisionsberättelsen presenteras för den första gången, behöver
revisorerna lära sig hur det ska gå till. Under de efterföljande åren är det således inte en stor
skillnad gentemot det första året. Revisor F utvecklade att det i vissa fall hade en ökande
påverkan på priserna för revision. Anledningen till att det är osäkert huruvida den ökade
resursåtgången ledde till ökade priser kan bero på olika faktorer. Dels kan det bero på att
beloppet var relativt litet i förhållande till det sammanlagda arvodet när det gäller börsbolag,
och dels att komplexitetsnivå skiljde sig beroende på vilket bolag som reviderades.
Revisor G
”Jag skulle säga att det är upplysningsinformation som har kommit fram. Jobbet har vi
ändå varit tvungna att göra tidigare för att göra rätt uttalanden i revisionsberättelsen.”
Revisor G menar att de ytterligare områdena som måste rapporteras i revisionsberättelsen är
“key audit matters”, vilket är en typ av upplysningsinformation. Däremot menar Revisor G att
revisionsbyrån sedan innan var medveten om den typen av information, vilket betyder att det
endast är rapporteringen av informationen som är den stora skillnaden. Att formulera
revisionsberättelsen var inledningsvis enligt Revisor G mer tidskrävande, men att det inte har
inneburit högre revisionspriser. Detta eftersom givet att ingenting förändras efterföljande år,
behöver inte revisorn disponera relativt mer tid, på grund av revisionsberättelserna endast
behöver uppdateras.
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4.5 Disciplinära åtgärder
Revisor A
“Jag skulle säga att våra interna regler och krav går längre än vad vi uppfattar att
lagstiftningen alltid kräver.’’
Enligt Revisor A har de utökade befogenheterna till de övervakande organen inte påverkat
arbetet med kunden, eftersom revisionsbyrån sedan tidigare har haft strikta förhållningar till
krav och regler. De interna reglerna går ofta längre än vad som anges i lagstiftningen. Däremot
menar Revisor A att det har blivit mer riskfyllt att utföra revisionen i jämförelse med tidigare,
och att detta kan innebära att priset på försäkringspremier har ökat. Detta kan sedan resultera i
ökade revisionspriser på längre sikt. På kort sikt anser Revisor A att det inte är sannolikt att
denna ökade risk har någon påverkan på priserna.
Revisor B
“Det är inte sanktionerna i sig som har påverkat resursåtgången, utan det är att
regelverken förändras.”
Revisor B förklarade att det alltid funnits strikta regelverk för Big 4-byråer som bestämmer hur
dessa byråer skall utföra sin respektive revision, och efter införandet av revisionspaketet har
nivån av strikthet ökat för de berörda byråerna. Detta har påverkat de interna rutinerna för
dokumentering, vilket innebär en ökad tidsåtgång. Däremot betonade Revisor B att det inte är
den ökade risken för sanktioner som har påverkat tidsåtgången, utan när regelverk förändras
ställs nya krav på vad revisionen skall innefatta. Av den anledningen har revisionsbyrån höga
kvalitetskrav för att undvika att de hamnar i situationer som kan innebära sanktioner.
Revisor C
“Det är extra resurskrävande därför att det omfattar obligatoriska moment i våran
revision, så det är klart att det har haft en påverkan på hur vi genomför vår revision.”
Enligt Revisor C sammankopplas den ökade risken för sanktioner med att de obligatoriska
momenten i revisionen måste ingå. Detta gäller exempelvis hur revisionsberättelsen ska
utformas och hur oberoendet ska rapporteras, vilket i sig har inneburit en ökad resursåtgång.
Vidare förklarade Revisor C att revisionsbyrån har ansvarsförsäkringar för revisorer, men är
osäker på om revisionspaketet har inneburit ytterligare investeringar i sådana försäkringar.
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Revisor D
“Jag skulle nog inte säga att det har haft en påverkan hur vi arbetar praktiskt.”
Enligt Revisor D hade de övervakande organen innan revisionspaketet infördes ett liknande
handlingsutrymme, och att regelverk kring disciplinära åtgärder löpande uppdateras. På grund
av detta anser Revisor D att detta inte har inneburit någon skillnad i hur den praktiska revisionen
utförs.
Revisor E
“Jag skulle inte säga att det har haft en inverkan.”
Revisor E anser att denna förändring inte har haft en påverkan på hur revisionen genomförs
praktiskt, vilket beror på att revisionsbyrån alltid strävar efter att följa alla regler, samt att de
har tillräcklig kunskap om deras fokusområden. Detta oberoende av vilka befogenheter som
övervakande organ har. Detta innebär att de övervakande organens befogenheter inte har en
inverkan i huruvida deras revision sker på ett korrekt sätt eller inte.
Revisor F
“Det har inte haft en påverkan [...] vi har vårt interna KPMG-regelverk att förhålla
oss till.”
Revisor F förklarade att denna förändring inte har haft en påverkan i hur revisionen genomförs
praktiskt, vilket beror på de följer det interna regelverket som är striktare än rådande standarder
som måste följas. Detta innebär att denna förändring inte har medfört en skillnad i hur
revisionen utförs i jämförelse med innan revisionspaketet.
Revisor G
”Det har blivit ett klimat att man gärna försöker ifrågasätta om revisionen har blivit
korrekt utförd.”
Revisor G anser att det alltid funnits en risk att ta hänsyn till även innan EU:s revisionspaket
infördes. Därav menar Revisor G att Revisorsinspektionens utökade befogenheter kring
disciplinära åtgärder inte har påverkat revisionen, eftersom det är de praktiska momenten såsom
den utökade rapporteringen till revisionsutskotten som påverkar revisorers arbetssätt. Den
rättsliga miljön har enligt Revisor G blivit mer strikt den senaste tiden med mängden
regleringar, och att det är mer vanligt att revisionen ifrågasätts. Detta anses enligt Revisor G
överlag ha påverkat riskbilden för revisionen, och risker kompenserar revisorer med högre
priser.
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Vidare förklarade Revisor G att de större revisionsbyråerna har interna kvalitetssäkringar. Detta
innebär att ett revisionsuppdrag väljs ut slumpmässigt vart tredje år, som granskas av en
utomstående revisor tillhörande samma revisionsbyrå. Denna granskning resulterar i att
uppdraget får en gradering, vilket i värsta fall kan underkännas. Detta kan leda till uppföljningar
vilket kan resultera i monetära sanktioner.

4.6 Konsulttjänster
Revisor A
’’Kunder kommer inte att vilja betala mer för revision bara för att vi ska kunna
fakturera mer rådgivning.’’
Revisor A anser att detta nya krav kring begränsningar av rådgivningstjänster inte har en
inverkan på revisionspriserna. Eftersom rådgivningsarvodet står i proportion till
revisionsarvodet enligt lagkravet innebär det att desto högre belopp från revisionstjänster som
faktureras, desto mer rådgivning får utföras. Enligt Revisor A bör det teoretiskt innebära att
mer revision erbjuds, men i praktiken är kunder inte villiga att betala ett högre revisionsarvode
endast för att kunna få mer rådgivning.
Revisor B
“Man måste ha väldigt bra koll på beloppsgränserna kring rådgivning.”
Revisor B förklarade att det krävs en omfattande mängd rådgivning för att nå till takbeloppen.
Om det skulle ske att revisorn är nära att nå takbeloppen, tas diskussionen med kunden. Därmed
varierar det från fall till fall vilken inverkan det har på resursåtgången, men Revisor B menar
att det är av stor vikt med det här regelverket att ha kunskap om mängden rådgivning i
förhållande till revisionen.
Revisor C
“Jag tror många har fel i att man inte får göra någonting alls, men viss
skatterådgivning får vi fortfarande göra.”
Revisor C förklarade att efter införandet av revisionspaketet får vissa typer av rådgivning
utföras, såsom skatterådgivning. Dessa tjänster utförs av andra medlemmar inom byrån, som
exempelvis skattespecialister. Däremot betonades det att det är mer begränsningar i jämförelse
med innan. Om detta har haft en påverkan på resursåtgången är oklart, men om sådana tjänster
skall godkännas måste det ske via revisionsutskottet.
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Revisor D
“Jag skulle säga att revisionstjänster och konsulttjänster är separerade från varandra
[...] skattekonsulter kan behöva hjälpa till i revisionen, och då blir det en
revisionskostnad.”
Revisor D anser att en begränsning av de konsulttjänster som revisionsbyrån får utföra inte har
en koppling till revisionspriserna, eftersom dessa två tjänster är separerade från varandra.
Däremot är det möjligt att revisorer vid byrårotation disponerar ytterligare tid på att hjälpa
skatte- och managementkonsulter att lära känna kunden när de tar över efter att
revisionsförhållandet mellan byrån och kunden är avslutad. Dock menar Revisor D att kunder
som efterfrågar rådgivning även kan vara mer komplexa vilket därmed också påverkar
resursåtgången på revisionen. Vid situationer där revisionskunden har en komplicerad
skattesituation såsom en stor mängd tredjepartshandel samt filialer i olika länder, är det möjligt
att revisionsbyrån även erbjuder skatterådgivning. Detta kan innebära att det underlättar för
revisorn att granska dessa skatter, vilket i sin tur leder till att den nedlagda tiden för revisionen
minskar. Vid en liknande situation, fast där revisionskunden inte erhåller rådgivning från
samma revisionsbyrå, skulle detta räknas som en revisionskostnad istället. Detta eftersom att
skattekonsulten direkt bistår revisorn i sitt arbete.
Begränsningarna av de konsulttjänster som revisionsbyrån får utföra har enligt Revisor D inte
någon inverkan på revisionspriserna. Mer specifikt anser Revisor D att många koncerner redan
innan hade interna policys som anger att revisionsbyrån inte får bistå med skattekonsultationer.
Utöver detta hade en stor mängd koncerner sedan innan striktare regler än idag. Det vill säga,
begränsningar kring konsulttjänster har sedan innan funnits även om den inte funnits angiven i
lagstiftningen.
Revisor E
“Utför vi skatterådgivning åt en kund innebär det att vi får den kunskapen sen när vi
ska genomföra revisionen.”
Revisor E menar att om revisionsbyrån erbjuder rådgivning, exempelvis skatterådgivning,
parallellt med revisionsarbetet hos en kund, skulle arbetet kunna underlättas för revisorn.
Anledningen till detta är att rådgivaren bidrar med information kring kundens verksamhet till
revisorn. Detta innebär att det kan medföra en lägre resursåtgång för revisorn om byrån även
genomför rådgivning åt samma kund. Revisor E utvecklade vidare att det kan medföra lägre
priser på revisionstjänster. Vidare beskrev Revisor E att det är oklart om en begränsning av
konsulttjänster kan ha en påverkan på hur revisionstjänster genomförs, av anledningen att det
är ett takbelopp som revisorn måste förhålla sig till. Takbeloppet innebär att
rådgivningsarvordet inte får överstiga 70% av revisionsarvodet, vilket baseras på ett genomsnitt
över en period om tre år. Således, är det inte möjligt att bedöma idag om en begränsning kring
konsulttjänster har en inverkan på hur revisionstjänster genomförs.

36

Revisor F
“Det har blivit en ökad administration för oss.”
Revisor F menar att begränsningarna som infördes när det gäller utförande av konsulttjänster
har medfört ökade administrativa kostnader. Detta beror på att revisorer behöver ha kunskap
om vilka tilläggstjänster som får genomföras, samt att detta sedan ska rapporteras till
revisionsutskotten. Därmed har det inneburit en ökad resursåtgång, men att det är oklart om
detta har påverkat prisbilden. Revisor F utvecklade att det kan kopplas till de ökade priserna
som uppkom som ett resultat av den utökade rapporteringen till revisionsutskotten.
Revisor G
”Vi har sällan haft större konsultationer än vad revisionsarvodet är.”
Revisor G menar att dennes revisionsbyrå även innan EU:s revisionspaket infördes varit
försiktiga med att erbjuda en stor andel konsulttjänster. Revisor G menar även att kunder
tenderar att separera byråer när det kommer till olika tjänster inom revision och rådgivning.
Däremot betonar Revisor G att revisionsbyråns mål är att hjälpa revisionskunderna, vilket
innebär att det kan erbjudas revisionsnära rådgivning från redovisningsspecialister som
innefattar exempelvis utformning av redovisningsprinciper. Däremot menar Revisor G att det
alltid finns självgranskningshot som varje revisor måste förhålla sig till när revisionsbyrån utför
diverse rådgivningstjänster.
”Som revisor måste du hela tiden ha en uppdaterad utvärdering i om man kan anlita
de här specialisterna.”
Revisor G menar att begränsningen av konsulttjänster även har påverkat revisionen, eftersom
de tjänster som revisorn utför prövas från fall till fall. Det vill säga, revisorn utvärderar om det
är möjligt att anlita vissa specialister, så att det inte påverkar revisorns insatser och om det på
något sätt utgör ett självgranskningshot.
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Kapitel 5 - ANALYS
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt från de angivna
analysfrågorna. I analysen börjar syftet att uppfyllas genom att diskutera om de enskilda
förändringarna i revisionspaketet har haft en inverkan på prissättningen av revisionstjänster.

5.1 Har införandet av byrårotation påverkat revisionspriserna?
Det empiriska materialet visar att kravet på byrårotation har medfört en ökad resursåtgång. Mer
specifikt innebär det att resursåtgången stiger under det inledande skedet av ett
kundförhållande, eftersom nya kunder generellt är mer resurskrävande än etablerade kunder.
En ytterligare anledning är att inte bara krävs en större resursåtgång vid ett påbörjat förhållande,
utan även för att vinna kunder genom upphandlingar. Sammantaget stämmer det empiriska
materialet överens med tidigare forskning om att byrårotation medför en ökad resursåtgång
(Daugherty et al., 2012; Kwon et al., 2014; Sharma et al., 2017).
Vidare ger resultatet ett visst stöd att byrårotation inte har haft en prisökande påverkan, trots en
ökad resursåtgång. Anledningen till detta är att revisionsbyråer betraktade de ökade
merkostnaderna som investeringar, som därmed inte fakturerades till revisionskunderna. Vidare
visar resultatet att prisförhandling och konkurrenssituationen har en inverkan på prissättningen,
vilket kan förklara varför de ökade merkostnaderna betraktas som investeringar. Detta kan
kopplas till den teoretiska referensramen angående marknadssituation där prisförhandling
ingår. Det vill säga, vid kundbyten är det inte lönsamt att öka priserna av anledningen att
revisionsbyråerna vill vinna kunder i konkurrens mot övriga revisionsbyråer. Detta gör det
problematiskt att få kunderna att vilja betala för den ökade resursåtgången vid prisförhandling
(Simunic, 1980; Ax et al., 2015). Vidare ger resultatet ett visst stöd att det råder begränsad
information kring vad det faktiska marknadspriset är på revisionstjänster, vilket ger stöd till Ax
et al. (2015) om varför förhandlingsbaserad prissättning är aktuell.
Det är värt att tillägga att det finns ett svagare stöd från empirin att den ökade resursåtgången
generellt leder till ökade priser vid byrårotation. Dels visar resultatet att priserna efter
byrårotation stiger på längre sikt för att kompensera för de inledande åren, och dels att priserna
stiger från och med det första året. Detta kan även kopplas till den förhandlingsbaserade
prissättningsmetoden, som rimligen bör innebära att prissättning påverkas av revisorers
individuella förmågor och uppfattningar vid förhandlingar (Simunic, 1980; Ax et al., 2015). Att
det finns svagare stöd från empirin att priserna vid byrårotation stiger på längre sikt, stöds även
av Simon och Francis (1988).

5.2 Har en utökad
revisionspriserna?

rapportering

till

revisionsutskotten

påverkat

Den insamlade empirin visar att denna förändring har inneburit en ökad resursåtgång för
revisorerna. Dock är resultatet mer tvetydigt gällande vilka orsaker som hänför sig till att
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resursåtgången har stigit. Detta beror på att det finns ett svagare stöd som visar att
resursåtgången endast påverkas om det reviderade bolaget är ett koncernbolag, där information
måste hämtas från dotterbolagens revisorer vid rapporteringen till revisionsutskotten. I övrigt
visar resultatet att resursåtgången stiger därför att mer rapportering överlag krävs. Detta
stämmer överens med den tidigare forskningen om att samspelet med revisionsutskotten
generellt är resurskrävande för revisorer (Carcello et al., 2002; Abbott et al., 2003; Radin,
2018).
Det finns ett visst stöd från det empiriska materialet att den ökade resursåtgången som uppstod
i och med denna förändring ledde till ökade revisionspriser. Detta kan kopplas till den teoretiska
referensramen, som visar att arbete med revisionsutskott leder till ökade revisionspriser
(Carcello et al., 2002; Abbott et al., 2003; Loukil, 2014; Radin, 2018). Vidare bidrar den
teoretiska referensramen till en vidare analys angående revisorernas oenighet kring
resursåtgångens inverkan på revisionspriser. Detta beror på att revisorer har individuella
uppfattningar om prissättningen genom förhandlingar. Det vill säga, revisorer har olika syn på
vad de kan fakturera sina kunder för (Simunic, 1980; Ax et al., 2015).

5.3 Har mer omfattande revisionsberättelser påverkat revisionspriserna?
Resultatet visar att förändringen som innebär mer informativa revisionsberättelser resulterade i
en ökad resursåtgång, vilket i synnerhet gällde under det första året när revisionspaketet
infördes. Anledningen till att det var mer tidsdrivande under det första året berodde på att
revisorn behövde bli bekant med den nya strukturen när det kommer till att formulera
revisionsberättelsen. Således återgick resursåtgången till de normala nivåer de efterföljande
åren. Vidare diskuterades denna förändring i den teoretiska referensramen (se avsnitt 2.5.3),
som med hjälp av prissättningsmodellen (se avsnitt 2.4) kunde ge en indikation på att denna
förändring torde öka resursåtgången. Anledningen att resursåtgången förväntades stiga beror
på att denna förändring förväntades driva mer tid än tidigare. Således råder det en
överenstämmelse mellan empiri och teori överlag, men där det empiriska materialet
kompletterar den teoretiska referensramen genom att förklara vid vilken tidpunkt som
resursåtgången ökade.
När det gäller den ökade resursåtgångens inverkan på revisionspriserna ger den insamlade
empirin ett visst stöd till att priserna steg. Mer specifikt gällde detta endast under året som
förändringen infördes, eftersom revisorerna behövde bli kompenserade för den ökade
resursåtgången som uppstod. Vidare ger resultatet ett svagare stöd till att priserna inte steg trots
att det innebar en högre resursåtgång under det första året. Detta tyder på att den
konkurrensmässiga marknadssituationen och den förhandlingsbaserade prissättningen har en
inverkan. Det vill säga, anledningen till att samtliga intervjuobjekt inte är helt överens om denna
förändrings inverkan på revisionspriserna, beror på att prisförhandlingar med kunder är
individuellt baserade med olika förutsättningar (Simunic, 1980; Ax et al., 2015).
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5.4 Har utökade befogenheter till de övervakande organen påverkat
revisionspriserna?
Den insamlade empirin visar att denna förändring inte har påverkat resursåtgången för
revisorer. Det beror på att det är regelverket i sig som har ökat resursåtgången, eftersom det
inkluderar revisorns obligatoriska moment. Det beror även på att revisionsbyråer sedan tidigare
har haft strikta förhållningar till krav och regler, vilket betyder att de utökade befogenheterna
till de övervakande organen inte påverkade resursåtgången. Sammantaget har denna förändring
inte medfört ökade priser på revisionstjänster eftersom det inte påverkade resursåtgången.
Enligt den teoretiska referensramen (se avsnitt 2.5.4) bör denna förändring rimligen medföra
en ökad risk som revisorerna behöver kompensera genom en ökad resursåtgång. Därefter kan
denna resursåtgång resultera i ökade priser men där marknadsläget och prisförhandling innebär
oklarheter. Därmed överensstämmer inte resonemangen från den teoretiska referensramen med
resultatet, eftersom empirin indikerar att resursåtgången inte har påverkats av denna förändring.
Detta kan bero på att rättssystemen inom EU, beskrivet av Simunic et al. (2015), är tillräckligt
starka. Således har de ökade konsekvenserna vid disciplinära åtgärder inte en påverkan på
resursåtgången, eftersom revisionsbyråer i Sverige innan revisionspaketet infördes var väl
mottagliga för nya regelverk.

5.5 Har begränsningar av konsulttjänster påverkat revisionspriserna?
Den insamlade empirin ger ett visst stöd till att denna förändring har haft en inverkan på
resursåtgången gällande revisionstjänster. Detta beror på att samtliga icke-revisionstjänster som
potentiellt ska genomföras parallellt med revisionen behöver godkännas av revisionsutskotten.
Detta har överlag inneburit en ökad resursåtgång för revisorer. Vidare ger resultatet ett svagare
stöd att begränsningar av konsulttjänster inte har påverkat resursåtgången vid utförande av
revisionstjänster eftersom de är separerade från varandra. Slutligen finns inget stöd från det
empiriska materialet att denna förändring har haft en inverkan på revisionspriserna.
Överlag stämmer den insamlade empirin överens med Hay et al. (2006) som menar att det inte
finns en direkt koppling mellan utförande av rådgivningstjänster och revisionspriser. Det vill
säga, anledningen till att priserna är högre på revisionstjänster när rådgivningstjänster utförs
beror på kundkomplexitet. Därmed är det rimligt att en begränsning av rådgivningstjänster inte
har en inverkan på revisionspriserna, eftersom det är komplexiteten och risken av verksamheten
som påverkar revisionspriserna, och inte mängden rådgivning som utförs av revisionsbyrån
(Hay et al., 2006). Det går att diskutera vidare varför den ökade resursåtgången för revisorer,
som empirin gav ett visst stöd för, inte har lett till ökade revisionspriser. Detta kan återigen
kopplas till prisförhandling och konkurrenssituationen enligt Simunic (1980) och Ax et al.
(2015), där det inte är möjligt att få kunder att vilja betala för denna ökade resursåtgång.
Det är värt att nämna att empirin ger ett svagt stöd att rådgivning överlag kan minska
resursåtgången för revisorer. Detta beror på att om kunden erhåller icke-revisionstjänster från
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samma revisionsbyrå, kan resursåtgången vid revisionen minska eftersom rådgivaren kan lämna
över information om verksamheten till revisorn. Följden av detta kan innebära lägre
revisionspriser. Således stämmer det överens med den teoretiska referensramen, att en rådgivare
kan överlämna väsentlig information till revisorn som minskar resursåtgången vid revisionen
(Simunic, 1984). Därmed är det möjligt att, i fallen där icke-revisionstjänster och
revisionstjänster genomförs parallellt, en begränsning kan medföra högre revisionspriser i
jämförelse med innan revisionspaketet infördes.
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Kapitel 6 - SLUTSATS
I detta avsnitt besvaras studiens syfte genom att slutsatser dras utifrån den tidigare forskningen
och resultatet. Därefter presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen
diskuteras förslag till framtida forskning utifrån denna studies slutsats.

6.1 Studiens slutsats
I denna studie undersöker vi om införandet av EU:s revisionspaket har medfört ökade
revisionspriser, genom att studera hur auktoriserade revisorer tillhörande Big 4-byråer prissätter
sina kunder. Mer specifikt studeras de fem olika förändringarna som revisionspaketet inneburit.
Det vill säga (1) kravet på byrårotation, (2) utökad rapportering till revisionsutskotten, (3) mer
informativa revisionsberättelser, (4) utökade befogenheter till de övervakande organen och (5)
begränsningar kring utförande av konsulttjänster.
Denna studie visar överlag att EU:s revisionspaket innebär en ökad resursåtgång för revisorer,
vilket är basen till revisorers prissättning. Andra faktorer såsom risk och komplexitet är även
påverkande faktorer på resursåtgången. Den mest omfattande förändringen i revisionspaketet
är byrårotation, eftersom de mer frekventa upphandlingarna samt anpassningen till nya
revisionskunder är resurskrävande i störst utsträckning. Utöver detta har den utökade
rapporteringen till revisionsutskotten samt de mer omfattande revisionsberättelserna ökat
resursåtgången. De utökade befogenheterna till de övervakande organen har inte någon
inverkan på resursåtgången. Slutligen har begränsningarna kring konsulttjänster möjligen en
inverkan på revisorers resursåtgång med hänsyn till att icke-revisionstjänster behöver
godkännas av revisionsutskotten.
Vidare visar denna studie att den ökade resursåtgången från EU:s revisionspaket har resulterat
i en ökad prissättning av revisionstjänster. Däremot är revisionspaketets inverkan på
prissättningen mer tvetydig än när det gäller resursåtgången. Dels har den möjliga ökningen i
resursåtgången som hänför sig till begränsningar kring konsulttjänster inte haft en inverkan på
prissättningen, och dels att olika revisorer kompenseras i form av prisökningar för olika
förändringar inom revisionspaketet. Således faktureras kunder stundtals för de ökade
merkostnaderna som revisionspaketet innebar. Anledningen till detta är att varje
kundförhållande är unikt där prisförhandlingar sker mellan revisorer och kunder. Vidare är
revisionskunder väsentliga intressenter för revisionsbyråer, vilket innebär att revisorer tenderar
att göra kompromisser gällande prissättningen tillsammans med sina kunder. Detta visar att den
förhandlingsbaserade prissättningsmetoden är orsaken till varför det är komplicerat att förutspå
på ett entydigt sätt vilken inverkan en ökad resursåtgång har på prissättningen av
revisionstjänster.
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6.2 Studiens bidrag
Denna studie medför ett teoretiskt bidrag eftersom tidigare studier kring revisionspaketets
inverkan på revisionspriser är begränsade. Studien bidrar med en unik insyn i revisorers
perspektiv kring hur prissättning av revisionstjänster sker, vilket medför en djupare förståelse
för läsaren gällande vilka förändringar från EU:s revisionspaket som påverkar prissättningen
av revisionstjänster.
Det praktiska bidraget i denna studie riktar sig mot auktoriserade revisorer eller kunder som har
påverkats av revisionspaketet. Detta av anledningen att denna studie ger en unik insyn i hur
prissättning av revisionstjänster sker, vilket möjliggör för en kunskapsöverföring när det gäller
prisförhandlingar. Till exempel, om en revisor får en unik insyn i hur en annan revisor prissätter
sina kunder, kan det överlag leda till en ökad kunskap kring prissättning och prisförhandlingar.

6.3 Förslag till framtida forskning
Denna studie har bidragit till att identifiera påverkande prisfaktorer från EU:s revisionspaket.
Mer specifikt visar denna studie att kravet på byrårotation, utökad rapportering till
revisionsutskott och mer omfattande revisionsberättelser kopplas till högre revisionspriser. En
begränsning med denna studie var att erhålla kunskap angående vilken förändring som påverkar
prissättningen av revisionstjänster i störst utsträckning. Det vill säga, eftersom denna studie är
kvalitativ var det inte möjligt att exempelvis säkerställa om en utökad rapportering till
revisionsutskott påverkar prissättningen i högre utsträckning än förändringen om mer
informativa revisionsberättelser.
Sammantaget vore det intressant om framtida kvantitativa studier säkerställer om (1) kravet på
byrårotation, (2) utökad rapportering till revisionsutskott och (3) mer informativa
revisionsberättelser har haft en prisökande påverkan. Vidare är det intressant att undersöka
vilken av dessa tre förändringar som har påverkat revisionspriserna i störst utsträckning.

43

KÄLLFÖRTECKNING
Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Raghunandan, K. (2003). The Association between
Audit Committee Characteristics and Audit Fees. Auditing: A Journal of Practice &
Theory, 22(2), 17-32.
Ahmed, K., Chalmers, K., & Khlif, H. (2013). A meta-analysis of IFRS adoption effects. The
International Journal of Accounting, 48(2), 173-217.
Aktiebolagslag (ABL) 2005:551. Stockholm: Justitiedepartementet.
Asthana, S., Khurana, I., & Raman, K. K. (2019). Fee competition among Big 4 auditors and
audit quality. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52(2), 403-438.
Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2015). Den nya ekonomistyrningen. Czarnków: Liber
AB.
Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?. Lund: Studentlitteratur.
Bruzelius, L. H., & Skärvad, P. O. (2017). Integrerad organisationslära. Lund:
Studentlitteratur.
Bryman, B., & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Czarnków: Liber
AB.
Cameran, M., & Perotti, P. (2014). Audit fees and IAS/IFRS adoption: evidence from the
banking industry. International Journal of Auditing, 18(2), 155-169.
Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley Jr, R. A. (2002). Board characteristics
and audit fees. Contemporary accounting research, 19(3), 365-384.
Clarkson, M. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate
Social Performance. The Academy of Management Review, 20(1), 92-117.
Daugherty, B. E., Dickins, D., Hatfield, R. C., & Higgs, J. L. (2012). An examination of
partner perceptions of partner rotation: Direct and indirect consequences to audit
quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(1), 97-114.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor independence, ‘low balling’, and disclosure regulation.
Journal of accounting and Economics, 3(2), 113-127.
Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory: Second European Edition.
Berkshire: McGraw-Hill Education.
DeFond, M. L. (1992). The association between changes in client firm agency costs and
auditor switching. Auditing, 11(1), 16.
Dubois, A., & Gadde, L. (2002). Systematic combining: An abductive approach to case
research. Journal of Business Research, 55(7), 553-560.
European Securities and Markets Authority [ESMA]. (u.å.). Audit regulation. Hämtad 201902-07 från https://www.esma.europa.eu/regulation/corporate-disclosure/auditregulation
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU av den 16 april 2014 om ändring av
direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd
redovisning. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 158/196. Hämtad från
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN

44

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 537/2014 av den 16 april 2014 om
särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om
upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. Europeiska Unionens Officiella
Tidning, L 158/77. Hämtad från https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0537&from=SV
Europeiska Unionen. (u.å.). Förordningar, direktiv och andra rättsakter. Hämtad 2019-02-08
från https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_sv
Firth, M. (1997). The provision of non‐audit services and the pricing of audit fees. Journal of
Business Finance & Accounting, 24(3), 511-525.
Firth, M. (2002). Auditor–provided consultancy services and their associations with audit fees
and audit opinions. Journal of Business Finance & Accounting, 29(5‐6), 661-693.
Galletta, A. (2013). Mastering the semi-structured interview and beyond: From research
design to analysis and publication. NYU press.
Giroux, G., & McLelland, A. (2008). A Municipal Audit Fee Model Using Structural
Equation Modeling. The Journal of Applied Business Research, 24(3), 135-146.
Gong, Q., Li, O. Z., Lin, Y., & Wu, L. (2015). On the benefits of audit market consolidation:
Evidence from merged audit firms. The Accounting Review, 91(2), 463-488.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research.
Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Hackenbrack, K., & Knechel, W. R. (1997). Resource allocation decisions in audit
engagements. Contemporary Accounting Research, 14(3), 481-499.
Halling, P. (2016, 6 maj). Så påverkas du av EU:s revisionspaket. Tidningen Balans. Hämtad
från https://www.tidningenbalans.se/nyheter/sa-paverkas-du-av-eus-revisionspaket/
Halperin, R., & Lai, K. W. (2015). The Relation Between Auditor-Provided Tax Service Fees
and Audit Fees After the Sarbanes–Oxley Act: From the Perspective of Cross-Selling
of Services. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(3), 341-372.
Hay, D. C., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta‐analysis of the effect of
supply and demand attributes. Contemporary accounting research, 23(1), 141-191.
Huang, T. C., Chang, H., & Chiou, J. R. (2016). Audit market concentration, audit fees, and
audit quality: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory,
35(2), 121-145.
Investopedia. (2018). Competitive Pricing. Hämtad 2019-02-24 från
https://www.investopedia.com/terms/c/competitive-pricing.asp
Jensen, M. C. (2002). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective
Function. Business Ethics Quarterly, 12(2), 235-256.
Jiang, W., & Son, M. (2015). Do audit fees reflect risk premiums for control risk?. Journal of
accounting, auditing & finance, 30(3), 318-340.
Kim, J.B., Liu, X., & Zheng, L. (2012). The impact of mandatory adoption on audit fees:
theory and evidence. The Accounting Review, 87(6), 2061-2094.
KPMG. (2016). EU:s revisionspaket är här. Hämtad 2019-01-23 från
https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/06/se-news-eusrevisionspaket.html

45

Kwon, S. Y., Lim, Y., & Simnett, R. (2014). The effect of mandatory audit firm rotation on
audit quality and audit fees: Empirical evidence from the Korean audit market.
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(4), 167-196.
Lee, D. S. Y. (1996). Auditor market share, product differentiation and audit fees. Accounting
and Business Research, 26(4), 315-324.
Loukil, L. (2014). Audit Committees and Audit Fees: An Empirical Study in Large French
Listed Companies. Journal of Accounting, Business & Management, 21(2), 36-53.
Lundmark, R. (2014). Mikroekonomi - Teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
McKinnon, C.C. (2015). Auditing the Auditors: Antitrust Concerns in the Large Company
Audit Market. Journal of Law & Business, 11(3), 571-572.
Prop. 2015/16:162. Revisorer och revision. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/rattsligadokument/proposition/2016/04/prop.-201516162/
Radin, A. J. (2018). Are Audit Committees Worth the Cost?. The CPA Journal, 88(8), 10–11.
Regeringskansliet. (2015). Nya regler för revisorer och revision. Hämtad 2019-01-23 från
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2015/05/sou-201549/
Revisorsinspektionen. (u.å.). Revisorer i företag av allmänt intresse. Hämtad 2019-04-22 från
https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/kvalitetskontroll/revisorer-i-foretag-avallmant-intresse/
Revisorslag (RL) 2001:883. Stockholm: Justitiedepartementet
Riksdagen.
(u.å.)
Revisorer
och
revision.
Hämtad
2019-02-12
från
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/revisorer-ochrevision_H301CU21
Schmidt, L. K. (2014). Understanding Hermeneutics. London: Routledge.
Sharma, D. S., Tanyi, P. N., & Litt, B. A. (2017). Costs of mandatory periodic audit partner
rotation: Evidence from audit fees and audit timeliness. Auditing: A Journal of
Practice & Theory, 36(1), 129-149.
Simon, D. T., & Francis, J. R. (1988). The effects of auditor change on audit fees: Tests of price
cutting and price recovery. Accounting Review, 63(2), 255-269.
Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of
accounting research, 18(1), 161-190.
Simunic, D. A. (1984). Auditing, consulting, and auditor independence. Journal of accounting
research, 22(1), 679-702.
Simunic, D. A., Ye, M., & Zhang, P. (2015). Audit Quality, Auditing Standards, and Legal
Regimes: Implications for International Auditing Standards. Journal of International
Accounting Research, 14(2), 221-234.
Timmermans, S., & Tavory, I. (2012). Theory construction in qualitative research: From
grounded theory to abductive analysis. Sociological theory, 30(3), 167-186.
Van Caneghem, T. (2010). Audit pricing and the Big4 fee premium: evidence from Belgium.
Managerial Auditing Journal, 25(2), 122-139.
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Wieczynska, M. (2016). The ‘big’ consequences of IFRS: how and when does the adoption of
IFRS benefit global accounting firms?. The Accounting Review, 91(4), 1257-1283.

46

Williams, M., & Moser, T. (2019). The Art of Coding and Thematic Exploration in Qualitative
Research. International Management Review, 15(1), 45-72.

47

BILAGA 1 - Intervjuguide
Tema 1, inledningsfasen:
”Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor?”
“Hur bestämmer ni priset till era revisionskunder? Vad baserar ni det på?”
”I juni 2016 började det så kallade revisionspaketet att gälla. Berätta om de viktigaste
förändringar som revisionspaketet inneburit för dig och din revisionsbyrå.”
Tema 2, revisionspaketet:
“En omfattande förändring som kom med revisionspaketet är kravet på byrårotation. Anser du
att byrårotationen kan ha en inverkan på resursåtgången? Motivera.”
“En annan förändring är att revisionsberättelser måste vara mer informativa. Vad har detta
inneburit för er? Har det haft en inverkan på hur mycket ni debiterar era kunder? Motivera.”
“När det gäller rapportering till revisionsutskott krävs numera att mer omfattande information
lämnas. Har den här förändringen ökat den tid som ni lägger ned på kunden? Motivera”
“En annan omfattande förändring är att disciplinära åtgärder som till exempel sanktioner får
delas ut om en revisor överträder regelverket. Har detta haft en inverkan på hur ni genomför
er revision? Motivera.”
“När det gäller utförande av konsulttjänster har begränsningar införts, vid bland annat
skatterådgivning och juridisk rådgivning. Har detta påverkat tiden som ni lägger ned på eran
revision? Motivera.”
Tema 3, avslutning:
“Känner du att det är något ytterligare kring revisionspaketet som du vill lyfta fram?”
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BILAGA 2 - Revisionspaketet
Överblick
Huvudsyftet med revisionspaketet är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende,
som antas bidra med ett ökat förtroende gentemot revisionsyrket. Förslagen, som är godkända,
bygger på Direktiv 2014/56/EU samt Förordning 537/2014. Revisionspaketet innebär
förändringar för revisionsbranschen inom flera områden: (1) nya krav på byrårotation, (2)
utökad rapportering till revisionsutskotten, (3) mer informativa revisionsberättelser, (4) utökade
befogenheter till de övervakande organen och (5) begränsningar kring konsulttjänster (KPMG,
2016). Den inhemska anpassningen till revisionspaketet skedde enligt proposition 2015/16:162,
som i maj 2016 godkändes av riksdagen (Riksdagen, u.å.). Nedan följer en sammanfattning av
revisionspaketet.

Byrårotation
När ett bolag av allmänt intresse ska välja revisor eller revisionsbyrå för ett första uppdrag
måste längden vara minst ett år. Uppdraget får avbrytas, men den sammanlagda tiden får inte
vara längre än tio år. Det finns alltså stort utrymme för att bestämma andra tider. Till exempel
kan en längre minimitid än ett år och en kortare maximitid än tio år fastställas. Detta framgår
av Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 17.
Under vissa förutsättningar får medlemsstaterna besluta om en maximitid som överstiger tio år.
Förutsättningarna är enligt följande (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 16 och 17):
1. Tiden får förlängas till tjugo år om ett nytt urvalsförfarande görs när uppdraget har
pågått i tio år. Alternativt får tiden förlängas till tjugofyra år om fler än en revisionsbyrå
anlitas när uppdraget har pågått i högst tio år. I det senare fallet är kravet att en
gemensam revisionsberättelse ska lämnas.
2. En ytterligare förutsättning för förlängning av ett revisionsuppdrag är, i båda fallen
enligt ovan, att styrelsen efter en rekommendation från revisionsutskottet föreslår att
förlänga revisionsuppdraget.
3. Slutligen kan även förlängning av ett revisionsuppdrag beviljas av tillsynsmyndigheten
under enskilda fall.
När den längsta tiden för ett revisionsuppdrag har löpt ut får varken revisorn eller
revisionsbyrån eller medlemmar i deras nätverk inom den Europeiska Unionen utföra revision
av samma företag under en påföljande period om fyra år (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel
17).
Vidare skall revisorn, som är huvudansvarig för revisionen, avsluta sin medverkan i
revisionsuppdraget senast när det har pågått i sju år. Denna revisor får heller inte medverka igen
i revisionsuppdraget förrän tre år efter att denna medverkan avslutades (Förordning (EG) nr
537/2014, Artikel 17).
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Revisionsutskott
Genom förordningen införs en omfattande skyldighet för revisorer att rapportera till
revisionsutskotten i form av en kompletterande rapport. Om bolaget har beslutat att styrelsen
ska utföra vad som är avsett för revisionsutskottet, skall den valda revisorn istället rapportera
till styrelsen. Den kompletterande rapporteringen till revisionsutskottet alternativt styrelsen
skall vara skriftlig och innehålla följande (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 11):
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

En bekräftelse avseende revisorns självständighet och opartiskhet.
Uppgifter om vilka som medverkade i revisionen av bolaget.
En beskrivning av vilken omfattning som den utförda revisionen hade.
En beskrivning av valda metoder vid revisionen, samt vilka poster i balansräkningen
som har verifierats.
En bedömning av händelser som kan innebära tveksamheter kring det granskade
bolagets förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet. Vidare ska ett sammandrag av
myndighetsåtgärder, garantier m.m. som har tagits i beaktande vid bedömningen
inkluderas.
En beskrivning av eventuella brister i styrnings- eller redovisningssystem och hur dessa
har hanterats av företagsledningen.
Konstaterade eller misstänkta lagöverträdelser som är av betydelse för
revisionsutskottets uppgifter.
En bedömning av värderingsmetoder som har använts på de olika posterna enligt
årsredovisningen.
Vid koncernrevision skall en förklaring gällande konsolideringens omfattning lämnas.
Om samtliga dokument eller handlingar som revisorn har begärt från bolaget har
lämnats.
Potentiella svårigheter under revisionen.
Eventuellt viktiga frågor som har diskuterats med företagets ledning.
Eventuella andra frågor som enligt revisorn är av stor vikt för företagets rapportering.

Vidare anges det i förordningen att revisorn och revisionsutskottet är skyldiga att diskutera
viktiga frågor som behandlas i rapporten. Om det är fler än en revisor som utför revisionen, och
om de revisorerna är oense om vilka granskningsåtgärder som bör vidtas, skall de rapportera
skälen till detta enligt förordningen. Slutligen anges det i förordningen att revisorn är skyldig,
vid begäran, att lämna rapporten till Revisorsnämnden eller Finansinspektionen (Förordning
(EG) nr 537/2014, Artikel 11).

Revisionsberättelser
En revisionsberättelse ska utformas enligt bestämmelserna i Artikel 10 i Förordning (EG) nr
537/2014 och Artikel 28 i Direktiv 2014/56/EG. Den viktiga förändringen på
revisionsberättelsen är att risker för fel i kundens finansiella rapporter skall uppmärksammas
(Halling, 6 maj 2016). Enligt förordningen ska följande inkluderas i en revisionsberättelse
gällande företag av allmänt intresse (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 10):
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● En övergripande beskrivning av de största bedömda riskerna för väsentliga
felaktigheter.
● En sammanfattning av revisorns åtgärder till följd av riskerna.
● Revisorns största iakttagelser med anledning av dessa risker.
● En förklaring till varför revisorn kunde upptäcka oegentligheter.
● En försäkran om att icke-revisionstjänster som är förbjudna inte har tillhandahållits det
granskade bolaget.
● En uppgift om tjänster utöver revisionen har tillhandahållits det granskade bolaget.
● Hur lång tid som revisorn har haft uppdraget.
Förändringarna vad gäller risker och åtgärder utgör en stor betydelse för företags intressenter.
Enligt direktivet skall revisionsberättelsen innehålla ett utlåtande om risker som kan medföra
tvivel kring förmågan att fortsätta att bedriva verksamheten (Direktiv 2014/56/EG, Artikel 28).
Vidare anges i direktivet att om fler än en revisor har reviderat samma företag, skall en
gemensam revisionsberättelse överlämnas. Här skall även skäl vid eventuell oenighet tas med
(Direktiv 2014/56/EG, Artikel 28). Slutligen anger direktivet att revisionsberättelsen skall
innehålla uppgifter om etableringsort (Direktiv 2014/56/EG, Artikel 28).

Disciplinära åtgärder
Denna förändring innebär att myndigheterna inom respektive EU-land skall ges den befogenhet
som krävs för att utdöma åtgärder och sanktionsavgifter om det sker överträdelser mot det
gällande direktivet eller förordningen (Direktiv 2014/56/EU, Artikel 30a). Sanktionsavgifterna
kan uppgå till en miljon euro för fysiska personer och en viss procentsats på det föregående
räkenskapsårets omsättning för juridiska personer. Utfärdanden av sanktioner ska även
offentliggöras (Direktiv 2014/56/EU). Befogenheterna anges i både Artikel 30a i Direktiv
2014/56/EU, och Artikel 23 i Förordning (EG) nr 537/2014. Vad som menas med befogenheter
enligt förordningen och direktivet är bland annat att:
● Det är möjligt att ådöma revisorn eller revisionsföretaget att upphöra med sitt handlande
i framtiden.
● Ett förbud gentemot den ansvarige revisorn, genom till exempel förbud att skriva på
revisionsberättelser eller utöva revisionen, får påföras.
● Sanktioner gentemot revisorn eller revisionsföretaget får påföras.
● Ansvariga myndigheter får samarbeta med andra myndigheter.
● Genomförande av kontroller hos revisionsföretagen får ske.

Konsulttjänster
I förordningen finns det regler som anger att det inte är tillåtet att en revisor, som utför revision
av företag av allmänt intresse, utför vissa konsulttjänster åt det granskade företaget. Detta gäller
även dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom den Europeiska Unionen.
Sammanfattningsvis anger förordningen att följande konsulttjänster är otillåtna (Förordning
(EG) nr 537/2014, Artikel 5).
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● Särskilda skattetjänster som till exempel upprättande av skattedeklarationer och
skatterådgivning.
● Tjänster som innefattar medverkan i förvaltningen alternativt beslutsprocessen i
företaget som blir granskat.
● Bokföringstjänster samt tjänster som innefattar utarbetande av finansiella rapporter och
redovisningshandlingar.
● Tjänster inom löneadministration.
● Utformning och införande av processer som innefattar intern kontroll eller riskhantering
kopplat till finansiell information alternativt utformning och genomförande av tekniska
system för finansiell information.
● Värderingstjänster.
● Särskilda juridiska tjänster, till exempel allmän juridisk rådgivning och företrädarskap
vid tvistlösning.
● Tjänster som är kopplat till det granskade bolagets internrevision.
● Tjänster som är relaterade till kundens investeringsstrategier som finansiering och
kapitalstruktur.
● Främjande av olika former av handel i det granskade bolaget.
● Vissa personaltjänster avseende till exempel strukturen för organisationens utformning
och kostnadskontroll.
Andra eventuella konsulttjänster som inte innefattar de som nämnts ovan får tillhandahållas ett
bolag av allmänt intresse om revisionsutskottet har godkänt det efter bedömningar om
oberoende och andra skyddsåtgärder (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 5).
Utöver detta får varje medlemsland bestämma om övriga icke-revisionstjänster skall anses som
förbjudna, om de anses innebära en risk för ett rubbat oberoende samt självständighet hos
revisorn. Vidare finns det undantagsregler som möjliggör revisorn att utföra tjänster som enligt
huvudregeln klassificeras som förbjudna, om det bland annat finns en tydlig motivering att
principerna kring opartiskhet och självständighet uppfylls (Förordning (EG) nr 537/2014,
Artikel 5).
Vidare anges i förordningen särskilda bestämmelser om bland annat beloppsgränser kring
konsulttjänster (Förordning (EG) nr 537/2014, Artikel 4). Mer specifikt anges att:
● De arvoden som revisorer erhåller från företag av allmänt intresse får aldrig baseras på
villkorlighet. Det vill säga, sådana arvoden som är på förhand bestämda givet att
särskilda utfall uppfylls.
● En revisor eller ett revisionsföretag får erbjuda konsulttjänster till sina respektive
kunder. Kravet är att de inte klassificeras som förbjudna konsulttjänster enligt ovan,
samt att arvodet för tillåtna konsulttjänster inte överstiger 70% av revisionsarvodet de
senaste tre åren.
● Om det totala revisionsarvodet från en specifik kund av allmänt intresse de tre senaste
åren omfattar minst 15% av det erhållna arvodet från samtliga revisionskunder, skall
revisorn rapportera och diskutera detta med revisionsutskottet. Diskussionen skall bland
annat bestå av möjliga hot mot revisorn opartiskhet samt hur det skall förebyggas.
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BILAGA 3 - Tematisk kodning
Revisor

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

A

Sid. 1, 2

Sid. 2, 3

Sid. 4, 5

Sid. 6

Sid. 6, 7

Sid. 7, 8

B

Sid. 1

Sid. 2, 3

Sid. 3

Sid. 4, 5

Sid. 4

Sid. 3

C

Sid. 2

Sid. 2, 3

Sid. 3, 4

Sid. 4

Sid. 4, 5

Sid. 1, 2

D

Sid. 1, 2, 5

Sid. 2, 3

Sid. 3, 4

Sid. 4

Sid. 4, 5

Sid. 3, 4

E

Sid. 1, 2, 3

Sid. 3, 4

Sid. 4

Sid. 5

Sid. 5, 6, 7

Sid. 5

F

Sid. 1, 2, 4,
5

Sid. 1, 2

Sid. 2, 3

Sid. 3, 4

Sid. 4

Sid. 3, 4

G

Sid. 1, 2, 3,
4, 10

Sid. 4, 5, 6

Sid. 6, 7

Sid. 8, 9

Sid. 9, 10

Sid. 7, 8

Tema 1: Övergripande information kring prissättning av revisionstjänster
Tema 2: Byrårotation
Tema 3: Revisionsberättelser
Tema 4: Disciplinära åtgärder
Tema 5: Konsulttjänster
Tema 6: Revisionsutskott
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