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1. Inledning 

I följande kapitel ges en introduktion till hur revisionsbranschen är utformad avseende 

strategi och de aktuella förändringar av denna som nu sker i revisionsbranschen. Studien 

grundar sig i den strategiska omställningen som PwC genomförde i början av 2018 då 

företaget avyttrade sitt affärsområde Business Service som tillhandahöll 

redovisningstjänster. Slutligen presenteras studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Revisorsyrket har länge klassats som en profession (Halling, 2017). En profession utmärks 

av dess besittning av kunskap inom ett område som utomstående inte besitter (Alvehus, 

2012). Detta innebär att de tjänster som revisionsbyråerna erbjuder är av sådan karaktär 

som efterfrågas hos företag. Företag utan egen enhet inom sin organisation som sköter 

redovisning och deklarationer behöver då anlita en redovisningskonsult. Det som 

karakteriserar revisionsbyråer är lagstadgad revision som revisionspliktiga företag enligt 

lag måste anlita en revisor för att utföra (SFS 2005:551), detta är även revisionsbyråernas 

huvudområde. 

 

Revisionsbranschens aktörer är idag likartade och hos de olika byråerna finns det likheter i 

organisationsstruktur och standardiserade arbetsuppgifter (Hoag, Myring, & Schroeder, 

2017). Anledningen till att branschen är likartad är på grund av lagstiftning, normgivning 

och etiska koder. Revisionsbyråerna i Sverige följer branschorganisationen FAR som 

utvecklar normer för bland annat revisorer och redovisningskonsulter (FAR, 2019). Detta 

innebär att arbetsprocesser, hierarki och strategi är väldigt lika. Sedan början av 1900-talet 

har de vanligaste affärsområdena inom branschen varit revision, redovisning, rådgivning 

och skatt. Byråerna utvecklades då behovet av revision tillkom som följd av att det i 

Storbritannien blev tillåtet för företag att söka extern finansiering. Det innebar att 

investerare ville ha reviderade finansiella rapporter som grund för investeringarna 

(Carrington, 2014). 

 

Den diversifierade strategin som byråerna tillämpar syftar till att erbjuda sina kunder en 

komplett lösning inom samtliga ovan nämnda affärsområden. En revisionsbyrå kan bistå 

ett och samma företag med tjänster inom samtliga affärsområden. Det kan till exempel vara 



 

 2 

samma byrå som sköter löpande bokföring, upprättar bokslut och sedan utför revision för 

ett bolag, även kallat kombiuppdrag. Kombiuppdrag är vanligt vid revisionsbyråer och är 

ett tydligt exempel på den diversifierade strategin. Diversifiering innebär att ett företag 

erbjuder fler tjänster (Angwin, Johnson, Regnér, Scholes och Whittingtons, 2017), vidare 

kommer diversifiering presenteras i kapitel 3.4. Utförandet av kombiuppdrag är dock 

begränsat och enligt svensk lag är det endast tillåtet att utföra kombiuppdrag åt bolag som 

inte uppfyller kraven för stora bolag 1(SFS 2005:551). Med större bolag anses risken för 

revisorns oberoende vara för hög. 

 

Den nämnda diversifierade strategin är väletablerad och har under en lång tid varit 

strategivalet för PwC, KPMG, EY, Deloitte och Grant Thornton, som tillsammans utgör 

The Big Five. Revisionsbranschen har nu bevittnat en avvikelse från denna strategi. I början 

av 2018 skedde en omfattande förändring i svenska PwC och senare på hösten även hos 

KPMG. Båda bolagen sålde sina respektive affärsområden inom redovisning till PE-bolaget 

IK Investment Partners som döpt om verksamheten till Aspia i ett nystartat bolag. Detta 

innebär att PwC och KPMG framöver inte kommer att arbeta med redovisningstjänster utan 

istället väljer att specialisera sig inom revision (Wiklund, 2018). 

 

Det är unikt för norden att som revisionsbyrå även få lov att erbjuda redovisningstjänster. 

Ur ett internationellt perspektiv är det väldigt ovanligt att en revisionsbyrå tillhandahåller 

redovisningstjänster och de stora revisionsbyråerna håller i skrivande stund även på att 

avveckla all form av rådgivning (BBC, 2018; Financial Times 2019). 

 

Bakgrunden till försäljningen ser olika ut på köparsidan respektive säljarsidan. Det hävdas 

att digitaliseringen med bland annat automatisering gör att marknaden för redovisning och 

revision förändras oavbrutet. Detta innebär att det som ses som bastjänster idag inom 

redovisning, tas över av en ny typ av aktörer med ny typ av huvudfokus, nämligen 

effektivisering och ökad automatisering. I detta fall är det alltså IK investment som genom 

sin nystartade verksamhet Aspia är den nya aktören och som kommer att stå för den typen 

av huvudfokus (Wiklund, 2018). 

 

1 Stora bolag är sådana som uppfyller samma två av följande krav två år i rad: medelanställda 50 st, balansomslutning: 

40 mkr, nettoomsättning: 80 mkr 
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PwC och KPMG menar att förändringen av strategin tar avstamp i byråernas ambition att 

öka fokus på revision och kvalificerad rådgivning. PwC kommer i första hand att rikta sig 

mot små och medelstora företag, ett segment där företaget positionerar om sina tjänster från 

revision- och redovisningstjänster till revision- och rådgivningstjänster. Detta innebär i 

praktiken att PwC kommer att kunna undgå oberoende, jävsproblematik och erbjuda 

tidigare redovisningskunder revisionstjänster och kvalificerad rådgivning (Wiklund, 2018). 

 

1.2 Problematisering  

Revisionsbranschen är under ständig förändring och en indikation på detta är förändringen 

i strategi som PwC och KPMG genomfört genom försäljningen av sina respektive 

affärsområden inom redovisning. Detta är en omfattande förändring som innebär att PwC 

och KPMG frångår en sedan länge tillämpad strategi hos majoriteten av svenska 

revisionsbyråer. Detta innebär att PwC och KPMG framöver inte kommer att arbeta med 

eller erbjuda tjänster inom redovisning, utan istället fokuserar på revision och rådgivning. 

EY, Deloitte och Grant Thornton (GT) har valt en annan strategi och valt att fortsätta 

erbjuda tjänster inom redovisning.    

 

Strategiförändringen som PwC och KPMG genomfört genom avyttringen av sina 

respektive affärsområden för redovisning är av omfattande betydelse med hänsyn till deras 

storlek och inflytande i branschen. Magnus Fagerstedt VD på KPMG har uttryckt sina 

tankar kring utvecklingen och ”tror att byråernas förändringsresa framöver kommer att 

påverkas av att branschens aktörer har lite olika strategier avseende redovisningstjänster” 

(Marténg, 2018). Denna branschförändring öppnar upp för intressanta studier rörande 

bakgrunden till besluten och effekten av besluten. Då förändringen skett nyligen är det för 

tidigt att studera dess effekter, men bakgrunden till revisionsbyråernas strategiska val är 

möjligt att studera.  

 

De stora revisionsbyråerna i Sverige har länge använt sig av en diversifierad strategi 

(Hinings, Greenwood, & Suddaby, 2002). Greenwood m.fl. (2002) beskriver att branschen 

utvecklades från att enbart tillhandahålla revisionstjänster till att utveckla en bredare 
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portfölj genom multidisciplinary practices, rådgivning och andra konsulttjänster lades till i 

portföljen av tjänster. Tidigare forskning förklarar att den styrande faktorn till den 

dåvarande strategiska förändringen var minskade ekonomiska marginaler till följd av ökad 

konkurrens. I takt med att konkurrensen i branschen ökade behövde byråerna erbjuda fler 

tjänster för att fortsätta vara ett attraktivt alternativ på marknaden och öka sin 

överlevnadschans (Covaleski, Dirsmith och Rittenberg, 2003). 

 

Den strategiska omställningen som nu skett innebär att PwC och KPMG lämnar den 

etablerade och diversifierande strategin som EY, Deloitte och GT väljer att stanna kvar i. 

Den nya strategin eftersträvar konkurrensfördelar genom att erbjuda ett smalare sortiment 

av tjänster, till exempel att arbeta mer kvalificerat med revision (Ruef & Scott, 1998). Ruef 

och Scott (1998) förklarar i sin studie att en firma som mbedriver en sådan strategi söker 

fördelarna med specialisering, eftersom att specialisera sig inom ett fåtal områden och 

erbjuda expertishjälp ger en signal av kompetens  

 

Inga tidigare studier har hittats som behandlat vilka faktorer som påverkar revisionsbyråers 

strategival. Däremot finns det flera studier kring organisationsstrategier där forskarna valt 

ett bredare perspektiv och undersökt vilka faktorer som generellt påverkar organisationers 

val av strategi.  

 

I en studie av Kiptoo och Mwirigi (2014) förklarar de att både interna organisationsfaktorer 

och externa industrifaktorer påverkar organisationens val av strategi. Interna 

organisationsfaktorer innefattar resurser, strukturer, kultur, chefsegenskaper och styrelsens 

karakteristik. Kiptoo och Mwirigi (2014) poängterar att de flesta organisationer har kontroll 

över interna påverkansfaktorer och därav har de externa faktorerna en större påverkan på 

valet av strategi, då företaget inte kan styra över dessa. Till stor del styrs strategivalet därför 

av vilken företagsmiljö organisationen befinner sig i. Denna miljö påverkas av externa 

faktorer som kan identifieras genom en PESTEL-analys. Analysen består av sex faktorer: 

politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljö och legala (Fahy & Jobber, 2015). 

 

Hela världens teknologiska miljö har förändrats drastiskt sedan datorns introduktion och 

den digitala utvecklingen har accelererat de senaste årtiondena. Raphael (2017) menar att 
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den digitala utvecklingen inom områden som artificiell intelligens, arbetsflöde, 

automatisering och dataanalys förbättrar arbetet inom revisionsbyråer genom att ta bort 

monotona och tidskrävande arbetsuppgifter som oftast är förknippade med en revision.  I 

en rapport skriven av Kairos Future (2013) på uppdrag av FAR, behandlar Kairos Future 

ämnet ”framtidens redovisning och revision”, där digitalisering beskrivs som den största 

drivkraften till förändring. 

 

I en rapport skriven av Meuldijk (2017), partner på KPMG förklarar han sin syn på 

digitaliseringen:  

 

However, it is clear that digitalization will have its impact and auditors will have to rethink 

their audit approaches and possibly their profession as a whole. It will be absolutely crucial for 

auditors to keep up with the digital change, to understand the impact and to have the digital 

competence to deal with it. Auditors must therefore define a digital strategy /.../ 

 

Meuldijk (2017) tydliggör att digitaliseringens fortsatta framfart leder till att branschen 

tvingas till förändring och att det är viktigt att vara i fas med den digitala utvecklingen. 

Med en digital affärsstrategi menas den omfattning som ett företag engagerar sig i någon 

kategori av IT-verksamhet (Mithas, Tafti, & Mitchel, 2013). Utifrån detta kan vi 

konstateras att bland annat teknologiska faktorer kan ligga till grund för revisionsbyråernas 

strategiska val. 

 

Vidare nämndes det att legala faktorer kan påverka ett företags val av strategi. Lagstiftare 

har en stor påverkan på revisionsbyråers verksamhet, därför är en annan tänkbar faktor till 

strategiska förändringar i branschen de lagar och regleringar som berör vilka aktiviteter en 

revisionsbyrå får lov att arbeta med. Här spelar reglerna om kombiuppdrag och oberoende 

en viktig roll. Det finns ett flertal studier som tar upp hot mot revisorns oberoende som ett 

stort bekymmer. DeFond, Rahunandan och Subramanyam (2002) menar att revisionsbyråer 

riskerar att bli för beroende av intäkter från konsultuppdrag, vilket leder till att revisorernas 

oberoende kan ifrågasättas. 

 

Vi kan alltså se att teknologiska och legala faktorer tycks ha påverkat revisionsbyråernas 

val av strategi. Fahy & Jobbers (2015) PESTEL-analys studerar dock sex olika faktorer, 

men i frågan om vad som påverkar revisionsbyråers strategival har vi inte funnit någon 
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forskning kring faktorerna politiska, ekonomiska, sociala och miljö. Därför finns det 

anledning att vidare undersöka om eller hur samtliga faktorer påverkat den strategiska 

förändring som nu skett på två av Sveriges större revisionsbyråer. Därav vill vi undersöka 

vilka faktorer som påverkar revisionsbyråers strategival 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar revisionsbyråers val av strategi? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad som påverkar revisionsbyråers 

strategival.  

 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till hur revisionsbranschen är utformad 

avseende strategi och de aktuella förändringar av denna som nu sker i revisionsbranschen. 

Studien grundar sig i den strategiska omställningen som PwC genomförde i början av 

2018 då företaget avyttrade sitt affärsområde Business Service som tillhandahöll 

redovisningstjänster. Slutligen presenteras studiens syfte. 

 

 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

Detta kapitel börjar med att presentera vetenskapsteorins två vetenskapsideal och sedan 

motiveras för vilket ideal denna studie kommer att tillämpa. Därefter redovisas för- och 

nackdelar vid val av forskningsmetod och ansats och därnäst presenteras vilken 

forskningsmetod och ansats som använts i studien. Till slut redogörs för den teori som 

studien bygger på. 
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Kapitel 3: Teoretiskt referensram 

I detta kapitel presenteras definition av strategi och sedan presenteras modellen Exploring 

Strategy Framework och argument för vilka delar av modellen som är väsentliga för 

denna studie. Vidare redogörs det för vilka påverkansfaktorerna är och för de strategiska 

valen. Slutligen presenteras det teoretiska ramverket som studien kommer att bygga på. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras den empiriska metod som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis redogörs det för hur litteratursökning utförts samt hur datainsamlingen 

skett. Vidare presenteras intervjuguiden och en ingående förklaring till dess frågor. Efter 

det presenteras respondenterna i urvalsramen samt hur insamlade data bearbetats. 

Slutligen redogörs för de forskningsetiska kriterierna för studien. 

 

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel analyseras den data som samlats in genom intervjuerna kopplat till studiens 

teoretiska referensram. Först presenteras respektive strategi och vilka byråer som 

tillämpar denne. Därefter presenteras de identifierade externa och interna faktorer som 

påverkar valet av strategi. 

 

 

Kapitel 6: Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, som knyter samman det 

empiriska resultatet och analysen. Till att börja med kommer det redogöras för vilka 

faktorer som identifierats samt hur dessa fungerar tillsammans och påverkar 

revisionsbyråernas strategival. I detta avsnitt presenteras det teoretiska bidrag som denna 

studie givit. Sedan kommer vi även att diskutera våra reflektioner och studiens 

begränsningar. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning inom området i 

framtiden. 
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2. Vetenskaplig metod 

Detta kapitel börjar med att presentera vetenskapsteorins två vetenskapsideal och sedan 

motiveras för vilket ideal denna studie kommer att tillämpa. Därefter redovisas för- och 

nackdelar vid val av forskningsmetod och ansats, därnäst presenteras vilken 

forskningsmetod och ansats som använts i studien. Till slut redogörs för den teori som 

studien bygger på. 

 

2.1 Vetenskapsideal  

För att kunna förstå studiens syfte är det viktigt att forskningsproblemet grundar sig i något 

av de rådande vetenskapsideal som forskning stödjer sig på. I de fall där en studies syfte är 

att objektivt och opartiskt studera ett fenomen och där fokus ligger på fakta och siffror är 

ett positivistiskt vetenskapssynssätt att föredra eftersom infallsvinkeln tenderar att kopplas 

ihop med kvantitativa data och statistik (Lind, 2014; Denscombe 2016). Handlar en studies 

syfte istället om att tolka människors handlingar och tankar baserat på subjektiva 

erfarenheter är en hermeneutisk tolkning att föredra som ofta förknippas med kvalitativa 

data (Lind, 2014; Denscombe 2016). 

 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad som påverkar revisionsbyråers 

strategival genom att respondenternas egna tankar och erfarenheter studeras och tolkas. 

Studien har en hermeneutisk ansats vilket samspelar väl med en kvalitativ metod, eftersom 

informanternas personliga erfarenheter och uppfattningar är av stor vikt. 

 

2.2 Vetenskaplig forskningsansats 

Inom vetenskaplig forskning finns tre olika ansatser. Ansatsen kan vara induktiv, deduktiv 

eller abduktiv. En deduktiv forskningsansats utgår från en teori utifrån vilken forskarna tar 

fram hypoteser som sedan kan testas med hjälp av empiriska data (Bell & Bryman, 2015). 

Med en induktiv forskningsansats försöker forskarna utifrån sina observationer eller 

datainsamlingar komma fram till en egen teori eller modell, istället för att ta fram hypoteser 

ifrån en befintlig teori (Bell & Bryman, 2015). Medan en abduktiv forskningsansats är en 

blandning av de ovanstående ansatserna (Bell & Bryman, 2015).  Lind (2014) menar att 
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kvalitativ forskning ofta görs induktivt baserat på djupgående kvalitativa beskrivningar av 

det studerade fenomenet. Vi valde att basera vår studie på befintliga teorier om strategi och 

faktorer som påverkar valet av strategi, eftersom vi ansåg att vår befintliga kunskap om 

strategier inte skulle vara tillräcklig som utgångspunkt för vare sig observationer eller 

teoribildning. För att visa hur studien är teoretiskt uppbyggd har vi konstruerat en modell 

(Se figur 4). Modellen är konstruerad efter teorier om påverkansfaktorer och strategier där 

vi sedan försöker besvara förhållandet mellan påverkansfaktorer och val av strategi genom 

det empiriska materialet. Det är möjligt att argumentera för att studien har induktiva drag 

och att studien därmed skulle vara abduktiv. Vi menar att då vi utgår från en modell som 

utvärderas empiriskt har studien en deduktiv ansats.  

 

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Kvantitativ och kvalitativ metod är välkända begrepp inom samhällsforskning. Metoderna 

används av forskare för att beskriva, förklara eller tolka data (Denscombe, 2016). En 

kvantitativ metod passar bra till storskaliga forskningsprojekt där forskaren vill undersöka 

ett större antal objekt (Denscombe, 2016). Kvantitativa forskare försöker förklara varför ett 

fenomen är som det är genom använda siffror som analysenhet (Denscombe, 2016; Bell & 

Bryman, 2015). Några exempel på fördelarna med att använda en kvantitativ metod är att 

forskarna kan analysera stora mängder data relativt snabbt. Kvantitativ metod kan även öka 

tilliten då forskarna kan testa insamlade data och dess statistiska signifikans samt presentera 

dessa data på ett övergripligt sätt i tabeller och diagram (Denscombe, 2016). Nackdelar 

med den kvantitativa metoden är att kvaliteten i data måste gå att validera, annars riskerar 

forskarna analysens trovärdighet och forskarna kan riskera att fastna i teknikaliteter som 

tar bort fokus från studiens undersökningssyfte eller drabbas av dataöverlastning så att 

analysen blir allt för komplex (Denscombe, 2016). 

 

En kvalitativ metod är bra att använda till småskaliga studier som vill ge en detaljerad 

beskrivning av det studerade fenomenet (Denscombe, 2016; Lind, 2014). Till skillnad från 

kvantitativ forskning avser kvalitativ forskning att förklara hur och varför saker och ting 

sker och tolka det i olika sammanhang (Bryman & Bell, 2015). Några exempel på fördelar 

för den kvalitativa metoden är att insamlade data blir väldigt detaljerad vilket underlättar 

arbetet för forskaren eftersom komplexa sociala situationer hanteras. Kvalitativ metod 
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tillåter alternativa förklaringar vilket leder till att forskare kan dra olika slutsatser i det 

studerade materialet och det finns tolerans för tvetydigheter och motsägelser i studien 

(Denscombe, 2016). Nackdelar med den kvalitativa metoden är att den bygger på 

detaljerade studier vilket gör det svårare att generalisera fynden i studien. Den data som 

samlats in behöver kodas manuellt vilket gör att det tar längre tid att analysera data och 

eftersom slutsatsen i en kvalitativ forskning bygger på forskarens egna tankar och idéer kan 

forskningsresultatets objektivitet ifrågasättas (Denscombe, 2016). 

 

Eftersom syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad som påverkar 

revisionsbyråernas strategival har denna studie en kvalitativ metod snarare än en 

kvantitativ. En kvalitativ metod hänger således samman med en hermeneutisk ansats. Hur 

revisionsbyråer resonerar kring strategiska val är en komplicerad fråga där både externa 

och interna faktorer spelar en viktig roll. Därför är det viktigt att använda en 

datainsamlingsmetod som fångar upp åsikter och erfarenheter angående komplexa frågor. 

Intervjuer ger en djupare förståelse för hur människor tänker och resonerar på ett sätt som 

en enkätundersökning inte kan. Intervjuer är därför att föredra och kommer att användas i 

denna studie för att fånga upp hur faktorer är sammanlänkade i strategiprocessen 

(Denscombe, 2016). 

2.4 Teorianvändning 

Utgångspunkten för denna studie baseras på den teoretiska bakgrunden som Angwin m.fl. 

(2017) modell bygger på. Modellen är av generaliserande karaktär vilket innebär att den 

behandlar och utforskar strategier ur olika aspekter med brett omfång. Angwin m.fl. (2017) 

modell är uppdelad i tre områden, strategisk position, strategiskt val och strategisk 

handling. Varje område bygger på teorier inom strategiområdet, såsom PESTEL-analys för 

omvärldsanalys i strategisk position samt diversifiering och specialisering för strategiskt 

val (Thomas, 2007; Fahy & Jobber, 2015). Teorierna behandlar strategi och används för att 

undersöka vilka faktorer som påverkar revisionsbyråer i deras val av strategi. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras definition av strategi och sedan presenteras modellen Exploring 

Strategy Framework och argument för vilka delar av modellen som är väsentliga för denna 

studie. Vidare redogörs det för vilka påverkansfaktorerna är och för de strategiska valen. 

Slutligen presenteras det teoretiska ramverket som studien kommer att bygga på. 

 

3.1 Strategi 

Strategi har sitt ursprung i läran om användning av militära och andra maktmedel under 

krig (NE, 2019). På senare tid har strategi fått en annorlunda betydelse och har fått fler 

definitioner. Mintzberg (2007, s.3) definierar strategi som: “a pattern in a stream of 

decisions”, vilket innebär att strategi ses som ett mönster. Mintzbergs (2007, s.3) definition 

är relativt lik sättet som Porter (1996, s.60) definierar strategi. Porter (1996) menar också 

att strategi är “/.../ different set of activities” men tillägger att detta är i syfte att vara unik 

och därmed bilda konkurrensfördelar “Competitive strategy is about being different /…/ to 

deliver a unique mix of values’’. Den mest passande definitionen för studiens syfte är 

Chandlers (1962, s.13): “/.../ the determination of the long-run goals and objectives of an 

enterprise and the adaption of course of action and the allocation of resources for carrying 

out these goals”. Chandler (1962) menar att strategi handlar om långsiktiga mål som 

organisationen har och sättet en organisation operationaliserar målen samt allokering av 

resurser för detta. Detta är även denna definition som Angwin m.fl. (2017, s.4), vars 

ramverk lägger struktur för studien, bygger på i sin definition “the long-term direction of 

an organization” 

 

Organisationer tillämpar alltså strategi för uppfyllandet av olika mål, men strategiområdet 

kan inte förlita sig på endast en definition (Mintzberg, 1987). Därför redogör Mintzberg 

(1987) för vad han kallar Five Ps for Strategy, nämligen strategi som plan, ploj, mönster, 

position och perspektiv. Strategi sedd som en plan handlar om en systematiskt beskriven 

plan om hur något ska gå tillväga för önskad effekt. Strategi som plan kan vara generell 

men också specifik. Det innebär att strategi även kan ses som en ploj, det vill säga en 

handling eller uttalande som inte direkt är det strategiska målet utan detta uppnås genom 

en ploj. Strategi som ploj är även uppmärksammat av Porter (1985) som “Market signals”, 
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en metod som sänder hotfulla signaler till konkurrenter och leder till antingen ett önskat 

eller oönskat agerande. Strategi som mönster ses som en sammanslutning av ett flöde av 

ageranden. Strategi som position innebär att organisationen tar nytta av den interna och 

externa omgivningen. För att utnyttja detta kan organisationen till exempel utveckla en 

nischad produkt eller differentiera sig. Likt strategi som mönster, det vill säga 

sammanslutning av ageranden, är strategi som perspektiv en sammanslutning av tankar som 

formar organisationens perspektiv (Mintzberg, 1987). Utav de ovan presentera definitioner 

är det strategi som position som denna studie kommer att beröra i undersökningen. Detta 

eftersom det är den mest passande ansatsen för studiens syfte med hänsyn till hur 

revisionsbyråernas strategi kommer undersökas.  

 

Vidare i denna studie kommer Angwin m.fl. (2017) definition av strategi ligga till grund 

för studien. 

 

3.2 Exploring Strategy Framework 

Exploring Strategy Framework är ett ramverk uppdelat i tre stora områden inom strategi: 

Strategisk position, Strategiskt val och Strategisk handling (Se Figur 3.1). Denna modell 

med sina tre områden ger en omfattande och integrerad grund för att undersöka strategi, 

utifrån olika aspekter i områdena (Angwin m.fl., 2017). Ramverket Exploring Strategy 

Framework har kartlagt och kategoriserat teorier inom strategiområdet som används för att 

undersöka organisationers strategiska position, strategiskt val och verkställandet av 

strategi. Denna studie kommer med stöd från Exploring Strategy Framework's struktur att 

undersöka revisionsbyråernas strategival, skapa förståelse för valen samt vad som påverkar 

dessa. 

 

Studiens fokus ligger i att undersöka revisionsbyråernas strategival och skapa förståelse för 

vad som påverkar revisionsbyråers strategival. Därför är det relevant att använda Exploring 

strategy framework’s struktur för strategisk position för att undersöka vad som legat till 

grund för revisionsbyråers strategival, alltså vilka faktorer som har påverkat det strategiska 

valet. I kombination av Exploring strategy framework’s struktur för både strategiskt val 

och strategisk position kan vi undersöka vad som påverkar revisionsbyråers strategival. 

Därför är det mindre relevant för denna studie att undersöka strategisk handling, då det är 
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något som sker efter det strategiska valet och faller därmed utanför denna studies syfte och 

frågeställning.  

 

Därför har området Strategisk handling ur Explore Strategy Framework valts bort från 

studiens teoretiska referensram. Strategisk handling fokuserar på hur strategier formas och 

hur de förverkligas med betoning på hur strategierna ska hanteras i praktiken. Detta är en 

intressant aspekt generellt för strategiområdet men hamnar utanför denna studies fokus. I 

följande avsnitt redogörs för Strategiskt val och de områden som ingår i Strategisk position, 

och betraktas som påverkansfaktorer. 

 

 

 

Figur 1 - Exploring Strategy Framework (Angwin m.fl., s.12,2017) 

 

3.3 Påverkansfaktorer 

Detta avsnitt handlar om den påverkan makromiljö, branschmiljö, resurser, intressenter och 

kultur har på det strategiska valet. Ovanstående faktorer kommer ifrån Strategic Position 

ur Explore Strategy Framework (se figur 3.1). Genom att titta på faktorerna som återfinns 

i Strategic Position inkluderas alla relevanta aspekter i analysen av påverkansfaktorer 

(Angwin m.fl., 2017). Makromiljö och branschmiljö är externa påverkansfaktorer medan 

resurser och kultur är interna påverkansfaktorer. Påverkansfaktorn intressenter är både 

intern och extern, då den behandlar både externa och interna intressenter. Genom att titta i 

extern miljö identifieras hot och möjligheter, i den interna miljön identifieras styrkor och 
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svagheter, en SWOT-analys (Valentin, 2001). Beroende på vilka hot, möjligheter, styrkor 

och svagheter en organisation har, är en strategi mer eller mindre passande. Organisationer 

måste därför utifrån påverkansfaktorer anpassa den interna strategin och strukturen för att 

bibehålla eller öka effektiviteten (Richard, 1974). Följande avsnitt beskriver faktorerna som 

påverkar den strategiska positioneringen. 

3.3.1 Externt perspektiv 

Det externa perspektivet hanterar påtryckningar från omvärlden som skapar hot och 

möjligheter, följande avsnitt kommer presentera påverkansfaktorerna och hur dessa kan 

påverka organisationer (Angwin m.fl., 2017). 

 

3.3.1.1 Makromiljö 

Det är generellt erkänt i både teori och praktik att organisationer vid val av strategi 

genomför analys av organisationens makromiljö för att identifiera externa möjligheter och 

hot (Itani, 2014), samtidigt som det är argumenterat för att makromiljön spelar en central 

roll i valet av strategi (Mintzberg et al., 1998). Genom en PESTEL-analys kan ledningen 

analysera makromiljön som en organisation befinner sig i och identifiera de faktorer 

organisationen omfattas utav (Thomas, 2007). PESTEL-analysen (se figur 3.2) består utav 

sex faktorer: politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljö och legala (Fahy & Jobber, 

2015). 

 

Politiska faktorer handlar om hur och till vilken grad staten ingriper i ekonomin. Staten 

kontrollerar skattenivåer, konkurrensreglering och många fler aspekter. Detta kan påverka 

organisationer på så sätt att de blir begränsade i vad de får göra eller minska lönsamheten 

ur ett skatteperspektiv (Fahy & Jobber, 2015). 

 

De ekonomiska faktorerna handlar om den rådande ekonomiska situationen där 

organisationer agerar. Detta avgör lönsamheten för den verksamhet som organisationen 

driver och påverkas av bland annat efterfrågan, konjunkturer och räntenivåer (Fahy & 

Jobber, 2015). 
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Population har också en påverkan på organisationer och det handlar om värderingar, 

uppfattningar och attityder. Dessa faktorer kallas för sociala faktorer. Här spelar 

demografiska aspekter, utbildningsnivå, kulturella trender och livsstil en stor roll. Detta är 

nära kopplat till föregående efterfråga aspekten i de ekonomiska faktorerna (Fahy & Jobber, 

2015). 

 

Innovationer och utveckling avseende teknologisk utrustning och teknologiska verktyg har 

stor påverkan på organisationer, hur snabbt detta går är även relevant. Detta är faktorer av 

teknologisk karaktär och kännetecknar huruvida en organisation med innevarande 

teknologisk framgång blir konkurrenskraftig eller motsatsen. Teknologisk utveckling kan 

påverka en organisation i sin verksamhet då krav och förväntningar på effektivisering och 

kvalitet höjs (Fahy & Jobber, 2015). 

 

Klimatfaktorer handlar om naturen och miljön, som på senaste åren blivit allt viktigare till 

följd av ökad medvetenhet kring hur människans olika aktiviteter påverkar klimatet. Dessa 

klimatfaktorer kan innebära att tillverkning eller metoder i tillverkning vars klimatpåverkan 

är för hög inte längre accepteras, detta sätter också normer och standarder för vilka 

producenter som kunder väljer att konsumera ifrån (Fahy & Jobber, 2015). 

 

Legala faktorer är sådana faktorer som handlar om lagar och regler. En förutsättning för att 

en verksamhet ska vara framgångsrik är att den håller sig inom rättsliga ramar. Detta 

innebär att lagar och regler, i synnerhet förändring av dessa, kan innebära att verksamheter 

blir hindrade i sitt arbete, eller att de blir begränsad av dem (Fahy & Jobber, 2015). 

 

För att undersöka huruvida revisionsbyråers strategival påverkas av makromiljön med 

hänsyn till ovanstående aspekter, kommer samtliga faktorer ur PESTEL-analysen 

inkluderas under externa påverkansfaktorer, i studiens analysramverk.  

 

Val av strategi kan genomföras, anpassas och påverkas genom att identifiera hot och 

möjligheter som organisationen utsätts för. Men att fånga upp alla externa faktorer som 

organisationen omfattas utav med endast en teori går inte (Leviäkangas, 2016). 
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Revisionsbyråer är organisationer av sådan typ som är starkt associerade med lagar och 

regler vars verksamhet är beroende av sin omgivning. Makromiljö är därför högst troligen 

en påverkansfaktor för revisionsbyråers strategival. En indikation som lett till denna 

övertygelse är den omfattande diskussionen kring digitaliseringens påverkan som Kairos 

Future (2013) beskriver i sin framtidsstudie om redovisning och revisionsbranschen. 

Digitalisering är en teknologisk påverkan som innefattas av makromiljön.  Genom att 

studera revisionsbyråernas makromiljö i sin helhet kommer denna studie kunna redogöra 

för vilka aspekter inom makromiljön som utgör en påverkan likväl de aspekter som inte 

utgör en påverkan.  

 

 

 

 

Figur 2 – PESTEL Analysis (Business-to-you, 2016) 

 

3.3.1.2 Branschmiljö 

En kompletterande teori för detta är Porters Five Forces (Porter, 1985). För organisationer 

finns det utöver externa påverkansfaktorer ur makromiljön även faktorer ut branschmiljön. 

Skillnaden är att de inte påverkar hela marknaden, utan är specifika för branschen och 

påverkan orsakas av de aktörerna med direkt koppling till organisationer. Porter (1996; 

1985) menar att krafterna från aktörerna är följande: konkurrenter, hot för substitut, 

potentiella intrång i branschen, leverantörernas förhandlingskraft, kundernas 

förhandlingskraft (se figur 3).  Likt PESTEL används Porters Five Forces som verktyg för 
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att identifiera och förstå de hot och möjligheter som organisationen upplever, men från 

branschens aktörer (Yunna & Yisheng, 2014).  

 

För att undersöka vad som påverkar strategivalet för revisionsbyråer sett till det externa 

perspektivet, kommer de faktorer som ingår i en branschanalys med samtliga ovanstående 

aktör krafter, med undantag för leverantörers handlingskraft, att inkluderas i studiens 

analysramverk. 

 

Trots att revisionsbyråer har olika fokus vad gäller kunder, råder det ändå en ständig 

konkurrens inom revisionsbranschen. Detta faktum kombinerat med revisionsbyråers 

tillväxtintresse påvisar hur branschmiljön kan vara en påverkansfaktor. För att en 

revisionsbyrå ska växa och konkurrera krävs det att konkurrensen hanteras strategiskt. 

Därför anses branschmiljö vara en påverkansfaktor för revisionsbyråers strategival, givet 

att revisionsbyråer aktivt strävar efter en konkurrenskraftig strategi. 

 

  

Figur 3 – Porter’s five forces (Business-to-you, 2016) 

3.3.2 Internt perspektiv 

Det interna perspektivet hanterar styrkor och svagheter som finns inom verksamheten. 

följande avsnitt kommer presentera påverkansfaktorerna och hur dessa kan påverka 

organisationer (Angwin m.fl., 2017).  
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3.3.2.1 Resurser 

Ett sätt att undersöka vilka faktorer som skapar lönsamhet är genom det resursbaserade 

perspektivet. Detta perspektiv fokuserar på en organisations resurser som kan vara en källa 

till konkurrenskraftiga fördelar inom branschen (Barney, 1998). Det finns tre typer av 

resurser som kan ge konkurrenskraftiga fördelar: fysiska kapitalresurser, organisatoriska 

kapitalresurser, humana kapitalresurser. De fysiska kapitalresurserna kan vara 

organisationen anläggning, utrustning och ekonomi. Organisationens struktur, planering, 

kontroll och samordning är organisatoriska kapitalresurser. Slutligen, humana 

kapitalresurser även kallat humana resurser, som är kompetens, omdöme och intelligens 

som organisationens anställda besitter. Sett till det interna perspektivet kan organisationer 

uppnå strategiska fördelar genom att exploatera möjligheter eller neutralisera hot, genom 

att utnyttja interna resursers unika värde. Det som karaktäriserar resursers unika värde, till 

exempel de humana resurserna, är att resurserna är: värdefulla, sällsynta, icke-imiterbara 

och icke-utbytbara (Barney, 1991). Vid de fall då ovanstående är uppfyllt kan företag välja 

strategi utefter det. 

 

Företag väljer att bedriva en viss strategi beroende på vilka resurser och förmågor som finns 

tillgängliga inom organisationen (Barney, 1991). En organisation kan till exempel 

diversifiera sig till nya produkter och tjänster och differentiera sig mot konkurrenter eller 

välja att specialisera sig inom expertisområden beroende på de resurser och förmågor en 

organisation har.  

 

Studien kommer att analysera huruvida revisionsbyråer besitter en konkurrenskraftig resurs 

och ifall detta påverkat strategivalet. Ovanstående aspekter kommer sålunda inkluderas i 

analysramverket i det interna perspektivet. 

 

Samtliga företag är beroende av resurser, men beroende på verksamheten som företaget 

driver är resurserna av varierande betydelse. Kapitalresurser är sådana resurser som är 

givna för att ett företag ska kunna driva sin verksamhet. Tjänsteföretag däremot, så som 

revisionsbyråer, är oerhört beroende av sina anställda, det vill säga de humana resurserna 

som finns inom företaget. Därför anses det att resurser möjligen utgör en påverkan för 

revisionsbyråers strategival. 
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3.3.2.2 Kultur  

Deshpande och Webster (1989, s.4) definierar kultur enligt följande: “the pattern of shared 

values and beliefs that help individuals understand organizational functioning and thus 

provide them norms for behavior in the organization”. Barney (1986, p.657) utvecklar och 

skriver “a firm’s culture not only defines who its relevant employees, customers, supplier 

and competitors are, but it also defines how a firm will interact with these key actors”. 

Sammantaget innebär detta att organisationskultur talar om vilka värderingar som finns 

inom ett bolag samt med vem och hur en organisation interagerar med. En strategi som 

medför en unik organisationskultur kan innebära ökade konkurrensfördelar men bara om 

kulturen inte går att imitera (Stanley, 2011). Angwin m.fl. (2017) beskriver att historiska 

och kulturella influenser har en påverkan på strategier och som leder till att strategier 

utvecklas stegvis i takt med kulturella och historiska influenser. 

 

Likt föregående avsnitt kommer ovanstående aspekter inkluderas i det interna perspektivet 

i studiens analysramverk. Studiens analysramverk kommer undersöka huruvida 

revisionsbyråer har en unik organisationskultur som skapar konkurrensfördelar samt om 

detta påverkat strategivalet. 

 

Kultur finns inom alla organisationer och formar dessa. Den kultur som finns inom en 

revisionsbyrå kan påverka strategivalet som görs. Detta kan bli genom att kultur i den 

mening diskuterad ovan hindrar en revisionsbyrå från en strategisk ompositionering 

eftersom det inte går i linje med företagskulturen. 

 

3.3.2.3 Intressenter 

Organisationers strategi är tydligt kopplat till vilka intressenter en organisation har i sin 

omgivning. För att titta vidare på detta är intressentteorin av stor betydelse. Genom att 

analysera den interaktion en organisation har med sina intressenter kan organisationen 

skapa en förståelse för hur det strategiska arbetet fungerar. Intressenter är uppdelat på 

primära, sekundära och exkluderande intressenter. Uppdelningen görs baserat på 

förhandlingsmakt och hur beroendeförhållande ser ut mellan intressent och organisation 

(Alvehus, 2015). En organisation måste hela tiden hålla sina intressenter tillfredsställda, det 

innebär att strategi påverkas av intressenterna. Skulle en eller flera intressenter ändra på ett 
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krav så kan detta innebära att strategin måste justeras. Freeman (1983) menar att företag 

måste ta hänsyn till de intressenter som kan påverka företagens mål, alltså är intressenter 

viktiga ur ett strategiskt perspektiv. Om företag ska formulera och genomföra strategier i 

föränderliga miljöer krävs det att företagen använder sig av strategiteori som tillåter analys 

av alla yttre krafter och påtryckningar (Freeman, 1983). 

 

Intressenter kan vara en påverkansfaktor för revisionsbyråer. Revisionsbyråer är likt alla 

andra bolag beroende av sina intressenter, och strävar efter att hålla dem tillfredsställda. 

Intressenternas krav och förväntningar på revisionsbyråer kan komma att förändras, särskilt 

som en effekt av den förändring i organisatoriska faktorer som sker på grund av bland annat 

digitalisering. 

3.4 Strategiskt val  

För att uppnå sin valda företagsstrategi behöver ett företag göra flera olika strategiska val, 

detta är en del av den strategiska processen och företaget väljer här metod för hur strategin 

ska eftersträvas (Angwin m.fl., 2017). Enligt Porter (1985) finns det tre vanligt 

förekommande konkurrensstrategier bland företag, kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering. Kostnadsledarskap innebär att ett företag tar marknadsandelar genom att 

erbjuda ett lägre pris än sina konkurrenter. Differentiering innebär att ett företag särskiljer 

sig från konkurrenterna, genom att till exempel erbjuda en unik tjänst eller produkt. Den 

tredje konkurrensstrategin är fokusering. Fokusering innebär att företag skräddarsyr sina 

tjänster eller produkter efter kunders behov och inriktar sig till en mindre del av marknaden. 

Fokusering kan delas in i två aspekter, kostnadsbaserad och differentieringsbaserad (Porter, 

1985). 

 

Några år efter det att Porter presenterat sina tankar kring konkurrensstrategier lanserade 

forskarna Treacy och Wiersema (1993) en ny diciplinmodell där de beskriver tre allmänna 

strategiska tillvägagångsätt: operationell överlägsenhet, produktledarskap och kundnärhet. 

Målet för företag som har operationell överlägsenhet som strategi är att vara 

branschledande i både pris och bekvämlighet. Produktledarskap innebär att företag strävar 

efter att producera toppmoderna produkter och tjänster vilket kräver att företaget är kreativt. 

Kundnärhet innebär att företag bygger långsiktiga kundrelationer genom att kontinuerligt 

skräddarsy och skapa produkter och tjänster åt sina kunder. Det finns ett fåtal mindre 
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skillnader mellan Treacy och Wiersemas (1993) modell och Porters (1985) 

konkurrensstrategier men de delar grundtanken om att pris, differentiering och 

skräddarsydda tjänster/produkter är viktiga aspekter för att skapa konkurrensfördelar.  

  

 

De konkurrensstrategier samt strategiska tillvägagångsätt som beskrivits ovan, handlar om 

strategiska val för enskilda företag eller organisatoriska enheter genom till exempel 

prissättningsstrategier eller differentiering. För strategier som berör en hel organisation 

används begreppet företagsstrategier. Företagsstrategier är de strategiska val som bestäms 

av toppskiktet i en organisation och berör val av produkter/tjänster samt marknader för en 

organisation att verka inom eller avveckla (Angwin m.fl., 2017).  

  

 

Den fundamentala frågan inom företagsstrategi som en organisation bör ställa sig är ”Which 

business to include in the portfolio?”, alltså hur bred ska organisationens företagsportfölj 

vara. Inom företagsstrategier är det därför viktigt att diskutera graden av diversifiering, hur 

vertikal/horisontell diversifieringen ska vara och om relaterad/orelaterad diversifiering 

(Angwin m.fl., 2017). Diversifiering innebär att en organisation ökar sitt utbud av 

tjänster/produkter eller marknader. Vertikal diversifiering betyder att en organisation ökar 

sitt utbud av tjänster/produkter medan horisontell diversifiering innebär att en organisation 

förvärvar nya företag, nya kunder eller tar sig in på andra marknader. Diversifieringen är 

antingen relaterad eller orelaterad till de befintliga tjänsterna/produkterna inom 

organisationen (Angwin m.fl., 2017). Specialisering är en annan strategi inom 

företagsstrategi och är motsatsen till diversifiering. Enligt strategiteori innebär 

specialisering att en organisation arbetar i smala nischsegment, alltså med ett begränsat 

område av de tjänster/produkter som de utför bäst (Carroll, 1984). Kalra och Shibos (2008) 

betraktar specialisering som antalet tjänsteområden en organisation tillhandahåller, ju färre 

områden desto större specialisering. 

 

Då studiens syfte var att skapa förståelse för vad som påverkar revisionsbyråers strategival, 

är det nu viktigt att tänka tillbaka på den strategiska förändringen som skedde i 

revisionsbranschen i början på 2018. Två av de större revisionsbolagen i Sverige avyttrade 

sin redovisningstjänst, medan de andra stora revisionsbolagen valde att behålla sin 
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redovisningstjänst. Bolagen har alltså valt olika strategier. Utifrån den teori vi presenterat 

kan vi anta att de revisionsbolag som valt att avyttra redovisningstjänsten har valt en 

specialiseringsstrategi och de revisionsbolag som valt att behålla redovisningstjänsten har 

valt en diversifieringsstrategi. För de två revisionsbolagen som avyttrar 

redovisningstjänsten finns det även stöd för differentiering och fokusering, de differentierar 

sig genom att fokusera på en mindre del av marknaden. Inget stöd för prissättningsstrategier 

går att koppla till den aktuella händelsen, då det inte finns tecken på att något av företagen 

har pressat sina priser i avsikt att vinna marknadsandelar. Eftersom konkurrensstrategier i 

största mån berör konkurrensen mellan enskilda företag eller organisatoriska enheter 

kommer den här studien inte gå djupare in i konkurrensstrategierna differentiering och 

fokusering då de är mer inriktade på pris och kvalitet, vilket bättre lämpar sig för 

produktionsföretag snarare än tjänsteföretag. Denna studie kommer utgå från 

företagsstrategierna diversifiering och specialisering, eftersom de båda strategierna mest 

efterliknar de strategiska val som nu präglat revisionsbranschen 

 

Vidare i denna studie kommer endast relaterad diversifiering att undersökas, då 

revisionsbyråer enligt lag endast får utöka sin verksamhet inom områden som har ett 

naturligt samband med revisionsverksamheten (SFS 2001:883).  

3.4.1 Diversifiering och specialisering i revisionsbranschen 

Valet mellan en diversifierad och en specialiserad strategi är mycket svårt då det på grund 

av informationsbrist är svårt att utforma strategiska alternativ (Mikheeva, 2017). Av den 

anledningen kommer denna studie undersöka revisionsbyråers val av diversifiering eller 

specialisering, då vi kan se att de stora byråerna i Sverige alla valt en av dessa strategier 

(Hinings, Greenwood, & Suddaby, 2002).   

 

Den typ av diversifierad strategi som de stora revisionsbyråerna tillämpat under många år 

håller på att förändras. Grant (1991) förklarar att förändringen beror på att upprätthållandet 

av långsiktiga strategier baserat på den portfölj ett företag tillhandahåller vid en viss 

tidpunkt, inte är pålitligt, med tanke på den dynamiska och instabila organisationsmiljön 

som råder. Den rådande produktportföljen som revisionsbyråer valt att erbjuda är resultatet 

av en tillämpad strategi för byråerna från en tidigare period. Alltså är en byrås nuvarande 

strategi för vilket tjänsteutbud de ska leverera, ett resultat av en mängd olika val som gjorts 
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i det förflutna under omständigheter som var rådande under den perioden, lett fram till ett 

visst strategiskt beslut (Barney, 1991). 

Det har gjorts en mängd studier angående hur diversifiering påverkar prestationen hos olika 

organisationer, denna studie kommer att fokusera på diversifiering inom revisionsbyråer. 

Revisionsbyråers diversifiering kan anta många former. Byråer kan diversifiera sig 

horisontellt genom att byråerna förvärvar nya kunder från företag eller från andra 

geografiska områden, de kan även diversifiera sig vertikalt genom att erbjuda fler tjänster 

till exempel inom skatt, intern kontroll och rådgivning till sina existerande kunder (Hao, 

Liu, & Xu, 2018). Carroll (1984) menade att nyckeln till framgång för många små och 

specialiserade organisationer var diversifiering. Detta kan förklara varför samtliga 

revisionsbyråer valt att tillämpa en diversifierad strategi och utökat sitt tjänsteutbud från att 

bara tillhandahålla revision. Nath, Nachiappan och Ramanathan (2010) beskriver i sin 

studie om diversifiering att effekterna av diversifiering som mäts i prestation endast är 

positiv om de relaterar till de befintliga områdena i portföljen. Diversifiering hos 

revisionsbyråer kan ha både en positiv och negativ påverkan på revisionskvaliteten 

beroende på hur bred diversifiering en revisionsbyrå har, ju smalare desto högre 

revisionskvalité (Asthana, 2017).  

 

De som nu skett i revisionsbranschen visar att PwC och KPMG valt att distansera sig från 

de andra revisionsbyråerna och valt att specialisera sig inom revision och därmed valt en 

mer avsmalnande tjänsteportfölj. I ett uttalande från Strategy& (2019), en del av PwC 

nätverket, förklarar de att allt för många företag väljer att ha för många tillväxtstrategier 

parallellt med varandra vilket enbart leder till att företagen blir bra på många saker, men 

inte bäst på något då de inte bygger de strategiska fördelarna som leder till en långsiktigt 

tillväxt (PwC, 2019). Kalra och Shibo (2008) menar att specialisering som strategi är en 

kvalitetsindikator, i de fall där kvaliteten bestäms av den mänskliga faktorn, vilket är fallet 

bland företag som erbjuder tjänster.  

 

Denna studie kommer enbart fokusera på vertikal diversifiering. Studiens fokus ligger på 

att identifiera de faktorer som påverkar valet mellan att specialisera sig och därmed ha en 

smalare tjänsteportfölj eller att diversifiera sig och därmed ha en mer bred tjänsteportfölj. 
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3.5 Teoretisk modell  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång kan det antas att det finns fem olika 

påverkansfaktorer som styr val av strategi, vare sig det är specialisering eller diversifiering. 

Dem fem olika påverkansfaktorerna är uppdelade på externt och internt. Dem externa 

påverkansfaktorerna är makromiljö (se avsnitt 3.3.1.1) och branschmiljö (se avsnitt 3.3.1.2) 

och de interna påverkansfaktorerna är resurser (se avsnitt 3.3.2.1) och kultur (se avsnitt 

3.3.2.2). Den femte påverkansfaktorn intressenter (3.3.2.3) är både intern och extern, 

eftersom intressenter både kan vara interna och externa.  

 

Nedanstående figur, baserat på studiens teoretiska referensram, illustrerar förhållandet 

mellan påverkansfaktorer och val av strategi. Det är även genom detta förhållande som 

denna studie ska undersöka vilka faktorer som påverkar val av strategi både externt och 

internt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4– Teoretisk modell (egen komposition) 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras den empiriska metod som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis redogörs det för hur litteratursökning gått till samt hur datainsamlingen skett. 

Vidare presenteras intervjuguiden och en ingående förklaring till dess frågor. Efter det 

presenteras respondenterna i urvalsramen samt hur insamlade data bearbetats. Slutligen 

redogörs för de forskningsetiska kriterierna för studien. 

 

4.1 Litteratursökning 

Denna studie, om revisionsbyråernas strategival, behandlar en förändring inom 

revisionsbranschen som i skrivande stund är relativt outforskad. Vid tidigare 

branschförändringar som till exempel IFRS implementeringar, revisionspliktens 

avskaffande samt EU:s revisionspaket har den rådande forskningen fokuserat på hur 

revisionsbyråer förändras genom EU-direktiv och lagändringar. Denna studies fokuserar på 

hur revisionsbyråer anpassar sin strategi och fokuserar på vilka faktorer som påverkar valet 

av strategi. Litteratursökningen har således tagit avstamp i studier inom strategiområdet för 

att undersöka de teorier som ligger till grund för valet av strategi. Vetenskapliga artiklar 

har sökts genom Googles databas Google Scholar samt Högskolan Kristianstads databas 

Summon och hämtats från bland annat den välrenommerade tidskriften för strategiområdet, 

Strategic management journal. Denna studie har även använt sig utav kompletterande 

läroböcker och litteratur inom strategiområdet. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen för denna studie har gjorts genom en kvalitativ metod, mer specifikt 

genom semistrukturerade intervjuer. Syftet med användandet av semistrukturerade 

intervjuer i denna studie är att inte begränsa respondenterna, vilket hade gjorts om en 

strukturerad intervju med ett förutbestämt frågeformulär använts. En semistrukturerad 

intervju följer istället en intervjuguide som leder intervjun inom det relevanta området 

vilket passar denna studies frågeställning. Nackdelen med intervjuer är att det är svårt att 

bedöma validiteten i data, alltså hur pass hög sanningsgrad det ligger i respondenternas 

svar, då intervjuer fokuserar mer på vad människor säger än på vad de gör (Denscombe, 

2016). I denna studie har validiteten i data bekräftats genom att respondenterna som har 
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varit varandra oberoende, diskuterat samma faktorer och varit snarlika i hur faktorerna 

påverkat deras val.   

 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att intervjun öppnar upp möjligheten att under 

intervjun anpassa intervjufrågorna efter situationen (Bell & Bryman, 2013). Den främsta 

fördelen är att vi kan rikta olika frågor till respondenterna. I vårt fall är detta nödvändigt 

eftersom vi undersöker revisionsbyråer med olika strategier, nämligen diversifiering 

respektive specialisering som strategi 

 

4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden som använts i denna studie (se bilaga 1) består av en inledande fråga, fyra 

huvudfrågor och en avslutande fråga. I samtliga frågor har det gjorts utrymme för 

följdfrågor. Eftersom intervjun var semistrukturerad kunde frågorna i intervjuguiden ställas 

väldigt flexibelt och var inte beroende av att ställas i en viss ordning (Denscombe, 2016). 

Det innebar att om respondenten avgett ett svar som stämde in på nästföljande fråga 

behövde den inte ställas igen. 

 

Den inledande frågan behandlade respondentens bakgrund för att låta respondenten berätta 

kort om sig själv. 

 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv? Utbildning, Arbetsbefattning, arbetsuppgifter och 

antal år du har i branschen? 

  

Syftet med denna fråga var att stifta bekantskap med respondenten, få en inblick i personens 

bakgrund, vad respondenten arbetar med idag och vilka arbetsuppgifter hen utför. Denna 

information för respektive individ är viktig eftersom varje individ är relevant för analysen 

 

2. Kan du berätta om vad ni har för strategi kopplat till era affärsområden idag? 

 

För att föra intervjun vidare, bad vi respondenten berätta om vad för strategi organisationen 

hen representerade tillämpade. Att be respondenten koppla strategi till de affärsområden 
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företaget har, är ett sett att leda intervjun till studiens syfte. Detta är relevant eftersom 

företag uppfyller diversifierad eller specialiserad strategi genom de affärsområdena som 

tillhandahålls. Syftet med frågan var att få fram en bild av organisationens övergripande 

strategi, diversifierad eller specialiserad. 

 

2.1 Kan ni berätta varför ni har nämnd strategi 

 

Det var viktigt för denna studie att förstå varför en organisation väljer att erbjuda fler eller 

färre affärsområden, därför ställdes den här följdfrågan. Syftet med frågan var att skapa en 

uppfattning över vilka faktorer som ligger till grund inför att tillhandahålla ett visst 

affärsområde. 

 

2.2 Hur har utvecklingen av er strategi sett ut de senaste fem åren? 

 

Eftersom denna studie handlar om förändring av strategi var det betydelsefullt att fråga hur 

organisationers strategi utvecklats de senaste fem åren. Syftet var att ta reda om/hur 

organisationer förändrat/utvecklat sin strategi tidigare samt vilka faktorer som lett till denna 

förändring/utveckling. 

 

2.3 Hur tror ni att det kommer att se ut om fem år? 

 

Av samma anledning som ovan var det även intressant för studien att veta hur 

organisationer ser på den kommande utveckling och hur den kommer att förändra 

branschen inom den närmaste tiden. 

 

3. Företag i alla branscher påverkas av externa faktorer, som till exempel teknologiska 

utvecklingar. Vilka möjligheter respektive hot upplever ni från omvärlden med er strategi 

kopplat till de affärsområden ni erbjuder? 

 

För att leda in respondenterna till studiens syfte, lyftes frågan om vilka möjligheter och hot 

organisationen upplevde ifrån omvärlden grundat i den strategi organisationen tillämpade. 
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Frågan ställdes så att respondenten skulle förklara organisationens möjligheter samt hot 

utifrån de affärsområden företaget tillhandahöll ur ett externt perspektiv. Frågan är viktigt 

i analysperspektiv för att kunna analysera vilka faktorer som påverkar valet av strategi. 

Vidare gavs utrymme för respondenten att berätta om andra externa faktorer än teknologisk 

utveckling. Frågan är viktigt ur ett analyssyfte för att skapa en förståelse till de hot och 

möjligheter som finns i ett visst affärsområde och hur organisationer arbetar med dessa. 

 

3.1 Hur hanterar ni dessa möjligheter/hot inom er organisation 

 

I föregående fråga var syftet att identifiera vilka hot respektive möjligheter en organisation 

stöter på till följd av en viss strategi. I följdfrågan var syftet att ta reda på hur organisationer 

hanterar dessa möjligheter/hot inom organisationen för att få en bild över hur dessa 

påverkar valet av strategi. 

 

4. Vilka är organisationens strategiska styrkor kopplat till er strategi? 

 

I den förra frågan var syftet att ta reda på externa faktorers påverkan kopplat till de 

affärsområden organisationerna erbjöd. I den här frågan var syftet att respondenten skulle 

förklara vilka styrkor respondenten såg med den tillämpade strategin. Genom att låta 

respondenten berätta om vilka styrkor de såg i sin strategi möjliggjorde det en djupare 

förståelse för till varför organisationen valt att följa en viss sorts strategi. 

 

4.1 Vilka resurser har ni inom er organisation som utgör styrkor och hur utnyttjar ni dessa? 

 

Som följdfråga ombads respondenten att förklara vilka resurser hen ansåg vara en styrka i 

sin organisation och hur byrån utnyttjade dessa. Frågan ställdes för att fånga upp den 

resursbaserade teorin samt det interna perspektivet. Frågor om organisationers svagheter 

undveks i denna studie, då det inte ansågs relevant och risken var stor för missvisande svar. 

 

5. Kan ni berätta lite om er företagskultur och hur kulturen märks av i vardagen? 
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För att ta reda på om kultur var en intern faktor som påverkat valet av strategi, bad vi 

respondenten berätta om hur kulturen såg ut på den revisionsbyrå som respondenten 

arbetade på. Syftet var att ta reda om det fanns några skillnader i kultur mellan 

revisionsbyråerna. 

 

5.1 Hur är företagskulturen en styrka bland medarbetarna? 

 

Vi bad respondenten förklara hur företagskulturen var en styrka bland medarbetarna för att 

ta reda på vad respondenten ansåg att kulturen tillförde på revisionsbyrån. Syftet var att ta 

reda på om en viss kultur kan påverka valet av strategi. 

 

6. Två av Big Four bolagen har valt att inte längre erbjuda redovisningstjänster, vad tror 

ni det är som har drivit denna förändring? 

 

Den sista frågan ställdes bara till de revisionsbyråer som tillämpar en 

diversifieringsstrategi. Frågan tillät respondenten att fritt spekulera över vad respondenten 

ansåg vara det som drivit den strategiska förändringen. Respondentens spekulationer var 

inte viktiga för studiens syfte i sig utan det var i syfte att leda respondenten fram till den 

sista följdfrågan. 

 

6.1 Vilken roll tror du digitaliseringen har haft? 

 

För att anpassa intervjuguiden till studiens problematisering ställdes den här frågan för att 

ta reda på vilken roll digitaliserings utveckling haft i den strategiska förändring som skett i 

revisionsbranschen. 

 

6.2 Vilken roll tror du reglering har haft? kopplat till oberoendet? 

 

Vidare frågades vilken roll reglering haft och mer specifikt reglering kopplat till revisorns 

oberoende. Reglering bestämdes i problematisering som en faktor som påverkat den 
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strategiska förändringen, för att bekräfta detta ombads respondenterna att förklara vilken 

roll den faktorn haft. 

 

6.3 Vilka andra faktorer har haft en roll i förändringen? 

 

Syftet med frågan var att hjälpa oss att få en tydligare bild över vad som har påverkat 

förändringen och genom att låta respondenterna ge sin bild över vilka faktorer som påverkat 

förändringen kan det hjälpa studien i sitt genomförande. 

 

6.4 Vad motiverar ert val till att trots detta behålla redovisningstjänster 

 

Efter att ha låtit respondenten gå igenom alla faktorer som påverkat strategiförändringen 

som lett till att halva Big Four gjort sig av med sin respektive redovisningstjänst i Sverige, 

ställdes slutfrågan om vad som trots alla de här faktorerna lett till att de väljer att behålla 

redovisning som affärsområde. Frågan var intressant att ställa eftersom den förklarar varför 

revisionsbyråer väljer olika strategier som varit en betydande roll i att uppnå studiens syfte. 

 

Då vi upptäckte att intervjuguiden i vissa fall missuppfattades av respondenterna har 

intervjuguiden förändrats i takt med att den använts. Frågor har lagts till, omformulerats 

och förenklats i syfte att underlätta för respondenterna genom att inte ställa för svåra frågor 

samt att säkerställa att frågorna följt studiens teoretiska referensram. 

4.4 Urvalsram 

Respondenterna har valts ut genom ett subjektivt urval. Valet har skett subjektivt eftersom 

studien då kan få den bästa informationen genom att de utvalda personerna besitter en 

kunskap som är relevant för studiens syfte handplockas (Denscombe, 2016). Eftersom 

studien fokuserar på revisionsbyråer har vi valt fyra byråer från The Big Five, PwC, KPMG, 

EY och Grant Thornton, som anses lämpliga för studiens urval. De utvalda 

revisionsbyråerna är lämpliga eftersom de tillsammans tillhandahåller tjänster åt en 

majoritet av branschen. Vidare är det två av dessa företag, PwC och KPMG, som genomfört 

den strategiska förändring som väckt intresset för denna studie. Utgångspunkten i denna 

studie var att intervjua de revisionsbyråer som valt en ny strategi samt de som har valt att 
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behålla sin befintliga strategi. I urvalsramen var det av betydelse att intervjupersonerna 

hade någon form av chefsposition och/eller att de hade en inblick i sin byrås strategi. 

Respondenterna i urvalet förmedlades av en studentansvarig på respektive byrå, enligt vår 

förfrågan om personer med relevant insikt i vår frågeställning. Tre av fyra intervjuer 

genomfördes vid ett personligt möte och den fjärde intervjun utfördes över telefon. 

 

Respondent ”GT” är auktoriserad revisor, partner och har arbetat inom branschen i 30 år. 

Inledningsvismed redovisning men senaste 20 åren med revision. Respondent ”GT” är 

kontorschef vilket innebär att respondenten ansvarar för sitt lokalkontors löpande 

verksamhet inom samtliga områden. I detta ansvar innefattas till exempel 

budgetuppföljningar, måleftersträvan och strategiimplementering. 

 

Respondent ”PwC” började sin karriär på PwC 2010 och är auktoriserad revisor sedan 

2016. På PwC har respondenten befattningen Senior Manager vilket innebär att hen driver 

revisionsarbetet och delegerar uppgifterna bland revisorsassistenter. Utöver detta är 

respondent ”PwC” gruppchef vilket innebär att respondenten har ett personalansvar. I sitt 

personalansvar medföljer ett People-ansvar som sammantaget innebär att respondenten 

ansvarar för juniora medarbetare i det vardagliga arbetet men även i rekrytering, 

lönesättningsprocesser, bonusprocesser och utbildning.  

 

Respondent ”KPMG” är auktoriserad revisor, partner och har arbetat på KPMG i 19 år. De 

senaste 5 åren har respondenten varit kontorschef vid sitt lokalkontor. Som kontorschef 

ansvarar respondenten för verksamheten samtliga områden på sitt lokalkontor. Med ansvar 

på lokalkontorets verksamhet fokuserar respondent ”KPMG” på budgetuppföljning, 

måleftersträvan och svarar till företagsledningen avseende affärsstrategi och utförandet av 

detta.  

 

Respondent ”EY” är revisionsmedarbetare och har arbetat på EY i snart tre år. I sitt arbete 

jobbar respondenteten med alla möjliga bolag, avseende bransch och storlek. Respondent 

”EY” har ibland egna uppdrag där respondenten enskilt ansvarar för arbetet men oftast 

ingår respondenten i olika team med mer seniora medarbetare.  
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Nedanstående tabell sammanfattar de genomförda intervjuerna med Grant Thornton, PwC, 

KPMG och EY. Respondenternas erfarenhet i denna studie var varierande, från tre års 

erfarenhet till 30 år. Detta gav studien ett brett perspektiv vad gäller utveckling över tid. 

Som nämnt ovan är samtliga respondenter kunniga i fråga om strategi och de auktoriserade 

revisorerna besitter någon form av ledarposition. I tabellen nedan sammanfattas 

intervjuerna i den datumföljd som intervjuerna utfördes med information om befattning och 

intervjutid. För att bevara respondenternas anonymitet har respondenterna benämnts efter 

den revisionsbyrå respondenterna representerar, till exempel Respondent ”GT”. 

 

Tabell 1 - Information om genomförda intervjuer 

 

4.5 Informationsbearbetning och analys 

För att kunna analysera intervjuerna har de inspelade ljudfilerna transkriberats. Genom att 

bearbeta transkriberingarna identifierades meningsbärande enheter med relevans för 

studiens syfte, som senare i analysavsnittet lyfts fram i diskussion och i form av citat. 

Kodningen (se tabell 2) av meningsenheterna gjordes utifrån studiens teoretiska 

referensram och matchas med en påverkansfaktor, enligt den modell som vi tagit fram och 

som redovisas i figur 4, som till exempel makromiljö. I nästa steg har respektive 

meningsenhet ytterligare specificerats med den kategori som den faller under, i detta fall 

teknologi. I det sista steget har vi som forskare analyserat vilken koppling de 

meningsbärande enheterna haft på strategivalet. I bearbetningen av transkriberingarna har 

samtliga påverkansfaktorer tagits hänsyn till och samtliga identifierade faktorer har kodats 

(Denscombe, 2016). 

 

 

Revisionsbyrå Befattning  Intervjutid Datum Datainsamlingsmetod 

Grant Thornton  Aukt. revisor 20 Min 2019-04-16 intervju  

PwC Aukt. revisor 43 Min 2019-04-26 intervju 

KPMG Aukt. revisor 33 Min 2019-05-20 intervju 

EY Senior revisor 21 Min 2019-05-21 intervju 
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Tabell 2 - Exempel på kodning ur innehållsanalys 

Meningsbärande enheter Kodning Kategori Koppling 

Om du tittar på 

redovisningsbranschen som 

bransch så, den är ju på väg att 

effektiviserar bort 

Makromiljö Teknologi 

 

Skapar incitament att 

sälja 

redovisningsverksamhet 

4.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning är trovärdighet och tillförlitlighet två viktiga kriterier för 

att bedöma en studie. Är inte dessa kriterier av hög nivå kan det vara svårt för studiens 

resultat att anses vara av betydelse (Denscombe, 2016). 

 

Med trovärdighet menas hur forskare inom kvalitativ forskning kan påvisa att deras data är 

exakta och relevanta för studiens syfte (Denscombe, 2016). Därför är det väldigt viktigt för 

studiens trovärdighet att frågorna som ställs är relevanta och att de svar vi får ut går att 

analysera på ett användbart sätt som tillför trovärdighet till studien. Studien undersöker ett 

öppet ämne där det inte ligger någon personlig prestige för respondenterna att undanhålla 

eller förbättra sina svar, detta leder till en högre trovärdighet enligt Denscombe (2016). 

Genom att garantera respondenterna sekretess minskar risken för förvrängda svar och 

tillåter respondenterna att tala mer öppet. Eftersom studien använder personliga intervjuer 

som datainsamlingsmetod minskar risken för att respondenterna hittar på eller överdriver 

sina svar, vilket det finns risk för vid en enkätundersökning.  

 

Vid kvalitativ forskning och framförallt vid intervjuer, är det vanligt att forskaren blir en 

integrerad del av datainsamlingstekniken. Forskarens egna tolkningar spelar en stor roll vid 

bedömning av forskningsresultatet. Därför är det viktigt att det finns tillförlitlighet i det 

underlag forskaren använt sig av. Tillförlighet bedöms av hur pass objektiv forskaren varit 

i sin insamling av data. Ett helt neutralt underlag är att föredra då det avgör hur studiens 

resultat godkänns av andra individer. Objektivitet i den här studien innebär att 

forskningsresultat ska vara fritt från ställningstagande. För att samhällsforskaren ska 
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vara objektiv i sitt beaktande krävs det att forskningen följer normer och etikregler 

(Denscombe, 2016). I denna studie kommer objektivitet säkerställas genom att den data 

som samlas in kommer från relevanta respondenter från organisationer som både för en 

specialiserad strategi samt en diversifierad strategi. Eftersom den valda 

datainsamlingsmetoden i denna studie var intervjuer finns det alltid en risk för subjektivitet. 

Denscombe (2016) menar att forskarens identitet kan bidra till att ändra på respondentens 

svar, beroende på om respondenten vill försköna eller förvränga sina svar. Alltså finns det 

en risk att intervjuaren ofrivilligt påverkar respondenten. Därför är det viktigt att inta en 

opartisk position. Detta har vi försökt undvika genom att ha en semistrukturerad 

intervjuguide utan ledande frågor. Vi har även gjort vårt bästa för att inte påverka 

respondenterna genom att vara återhållsamma med information och bakgrund till studien. 

Trots våra försiktighetsåtgärder kan vi inte vara helt säkra på att vi ofrivilligt påverkat 

respondenten, detta är inte unikt för vår studie utan något alla kvalitativa undersökningar 

behöver ta hänsyn till. 

 

4.7 Forskningsetiska beaktande 

Samhällsforskare förväntas att utföra studier med hänsyn till etiska forskningssätt. Forskare 

har som uppgift av moraliska skäl att skydda de studerade individerna och kan inte genom 

sin strävan efter ny kunskap använda vilka metoder som helst för att utvinna denna kunskap 

(Denscombe, 2016). I denna studie har respondenternas personuppgifter behandlats med 

sekretess för att skydda individerna från att ta personlig skada via sina påståenden. Deras 

svar har endast använts till denna studies forskning med syfte att bidra med ny kunskap 

utan att ha förvrängt den data som samlats in. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den data som samlats in genom intervjuerna kopplat till studiens 

teoretiska referensram. Först presenteras respektive strategi och vilka byråer som tillämpar 

denne. Därefter presenteras de identifierade externa och interna faktorer som påverkar valet 

av strategi. 

 

5.1 Specialiseringsstrategi 

I intervjun med respondenten från PwC förklarar hen att PwC är den ledande revisionsbyrån 

i Sverige, både när det gäller storlek och omsättning. Vidare förklarar respondent ”PwC” 

att det största affärsområde är revision, följt av skatt och affärsrådgivning. Respondent 

”PwC” förklarar även att PWC hela tiden letar efter andra affärsområden som kan vara 

värda att förvärva och berättar att senast 2017 förvärvade de en cybersäkerhetsfirma för att 

öka kompetensen inom cybersäkerhet. Respondent ”PwC” förklarar att den grundläggande 

tanken är att växa som företag och att vara lönsamma, men är också tydlig med att förklara 

att revision är kärnverksamheten och en av de större anledningarna till att de avyttrade 

redovisningsområdet var för att fokusera mer på revision.  I intervjun med respondenten 

från KPMG förklarar hen att KPMG:s kärnverksamhet är revision, skatt och rådgivning. 

Respondent ”KPMG” förklarar att under de senaste tio åren har KPMG haft ett diversifierat 

tjänsteutbud och byggt upp en redovisningsverksamhet samt en löneadministration. 

Respondent ”KPMG” beskriver att det finns en pendel inom revisionsbranschen som 

tidigare har pekat mot ett diversifierat tjänsteutbud men menar nu på att pendeln har slagit 

om och att revisionsbolagen bör gå tillbaka till sin kärnverksamhet och i KPMG:s fall är 

det revision. 

 

Genom att analysera PwC:s och KPMG:s affärsområden utifrån de interjuver vi utfört med 

representanter från respektive revisionsbyrå, kommer vi fram till att en 

specialiseringsstrategi är tillämpad av PwC och KPMG. Det innebär att byråerna 

specialiserar sig inom ett affärsområde, revision i detta fall och följer Kalra och Shibos 

(2008) definition av en specialiserad strategi. Gemensamt för båda byråerna är att båda 

byråer avyttrat sin respektive redovisningsverksamhet. I följande avsnitt presenteras vilka 

faktorer som påverkat detta strategival, nämligen specialiseringsstrategin inom revision. 
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5.1.1 Externa påverkansfaktorer 

Detta avsnitt går igenom de meningsbärande enheterna från innehållsanalysen baserat på 

de revisionsbyråerna som valt en specialiserad strategi (PwC & KPMG). Nedan kommer 

samtliga identifierade externa påverkansfaktorer som presenterats i teorin att analyserats 

för att se vilka externa faktorer som haft en påverkan på byråernas strategival. 

 

Revisionsbyråer påverkas ständigt av externa faktorer vilket innebär att revisionsbyråer 

ständigt måste anpassa sig för att förbli effektiva och konkurrenskraftiga. Hur 

revisionsbyråer anpassar sig har under åren skilts sig, just på grund av skillnader i 

påverkansfaktorerna. Som tidigare nämnts förklarade respondent ”KPMG” att i denna typ 

av bransch är det en pendel som gått fram och tillbaka under årens lopp. Med detta uttalande 

syftar respondent ”KPMG” på hur strategi och affärsområden varierar beroende på rådande 

påverkansfaktorer. Respondent ”KPMG” berättar att ibland har byrån ett väldigt 

diversifierat tjänsteutbud för att byrån har samlat på sig en massa olika tjänster, men sedan 

slår pendeln tillbaka lite och så vill byrån tillbaka till sin kärnverksamhet, revision. Utifrån 

detta finner vi en tydlig koppling med Osborn (1974) beskrivning av hur organisationer 

måste anpassa sin strategi utifrån påverkansfaktorer. 

 

Genom intervjun framgår det att digitalisering varit en teknologisk faktor som påverkar 

PwC:s val av strategi. Digitalisering i revisionsbranschen innebär att många processer 

effektiviseras eftersom moderna mjukvaruprogram möjliggör det att utföra enklare och 

repetitiva arbetsuppgifter fortare än en människa. Det innebär att digitalisering utgör ett hot 

för revisionsbyråer, vilket har en negativ påverkan på byrån. Respondent ”PwC” gör 

följande uttalande: 

 

Om du tittar på redovisningsbranschen som bransch, så är den ju på väg att effektiviseras bort 

/---/ det finns redan hela gratistjänster, det är svårt att konkurrera med det 

 

Detta tolkar vi vara överensstämmande med teorin att teknologi har en påverkan på 

organisationer (Fahy & Jobber, 2015). Digitalisering effektiviserar arbetsmoment, detta i 

sig är inte något negativt eftersom revisionsbyråerna då skulle kunna sänka sina kostnader 

och öka sin lönsamhet. Det är först när vi tittar på substitut som hotet dyker fram (Porter, 

1985). Respondent ”PwC” berättar att idag finns det substitut som specialiserar sig inom 
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effektivisering och automatisering som erbjuder ”hela gratistjänster” och är oerhört billiga. 

Respondent ”PwC” säger att konkurrenterna kan investera och driva utvecklingen i 

redovisningsbranschen eftersom de har resurserna som krävs, vilket en partnerledd 

organisation inte har. Därför är det fel att fortsätta arbeta med redovisning i framtiden med 

en partnerledd organisation enligt respondent ”PwC”. Detta tyder på att digitalisering 

tillsammans med substitut och konkurrens är faktorer som varit av vikt när PwC ändrat sin 

strategi. 

 

PwC är Sveriges största och ledande byrå, och ambitionen att behålla denna position är 

hög. Respondent ”PwC” berättar att ett hot är att inte hänga med i utvecklingen, att PwC 

har varit i framkant av utvecklingen är något som enligt respondenten är en av 

anledningarna till att PwC idag är ledande och störst. Genom att driva förändring i 

branschen håller PwC sig i framkant och säkerställer sin relevans. Just nu är digitaliseringen 

aktuell och det initiativ som PwC tar med att vara först ut med strategiförändringen, är ett 

tydligt tecken på driva branschen framåt. Gällande detta gör respondent ”PwC” följande 

uttalande: 

 

Alltså hoten är ju att vi inte hänger med. Men är man inte i framkant och driver utvecklingen 

så kommer man tappa relevans /---/ Det är ju liksom ett berättigande att vara kvar i branschen 

är att man driver utvecklingen. Gör man inte det då finns vi inte imorgon, och utvecklingen går 

så snabbt så att man kan liksom inte välja att inte vara med 

 

Av intervjun med KPMG som tillämpar samma strategi som PwC, nämligen specialisering, 

framgår det att teknologi och substitut är faktorer som även påverkar valet av strategi för 

KPMG. Respondent ”KPMG” gör följande uttalande: 

 

Då kom man fram till här nu för något år sedan, att det var en bransch som står inför ganska 

mycket konkurrens, det var en bransch som höll på att konsolideras /---/ man såg behovet av 

stor volym för att lyckas, det tillsammans med den teknisk utveckling som fanns och finns inom 

redovisning där mer oh mer blir robotiserat   

 

Utav detta är det tydligt att digitaliseringen är en teknologisk faktor som är av vikt för valet 

av strategi. Respondent ”KPMG” delar samma uppfattning som respondent ”PwC” om 

redovisningsbranschens framtid. Vidare berättar respondent ”KPMG” hur KPMG från 

början haft ambitionen att gå med i matchen och konkurrera med de andra som skulle 
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leverera redovisningstjänster, men valde på grund av digitalisering att avstå från detta. 

Digitaliseringen innebär ett stort behov av volym för att lyckas och kräver omfattande 

arbete med digitalisering av olika arbetsmoment. Respondent ”KPMG” säger att det finns 

starkare aktörer än de själv inom redovisningsområdet, detta summerar respondent 

”KPMG” enligt följande: ”if you can’t beat them join them”. Istället för att konkurrera så 

väljer KPMG att alliera sig med redovisningsbyråerna och fokusera på vad KPMG är bäst 

på. Humana resurser är alltså här en påverkansfaktor, men kommer diskuteras ytterligare i 

senare avsnitt. 

 

Revisionsbranschen är väldigt reglerad i lag och praxis, och den största förutsättningen för 

att revision ska fungera är att den utförs av en oberoende revisor. Det vill säga en revisor 

som inte har några personliga anknytningar till företaget i fråga eller någon av företagets 

företrädare. En byrå som företrätt ett bolags redovisning kan inte anses vara oberoende vid 

revision. Det innebär att en revisor på en byrå inte kan vara revisor för de kunder vars 

samma byrå upprättar redovisning för, om det räknas som stora bolag. När respondent PwC 

bemöts med frågan angående oberoendeproblematiken med hänsyn till övergången i 

strategin kommenterar hen följande:  

 

Jo den har ju försvunnit /---/ så att den oron försvinner ju vilket gör att vi får lägre avgifter 

också internationellt, vi betalar ju en så här ”fee” för att vara medlemmar i PwC-nätverket och 

den har ju blivit lägre eftersom risken för oberoendet har blivit lägre. Det är ju jättepositivt 

 

Lagar och regleringar är en faktor som påverkar strategivalet (Fahy & Jobber, 2015). 

Genom att PwC inte längre har en verksamhet inom redovisning har de undgått de 

oberoendeproblematiken, som tidigare hindrade dem från att utöka sin revisionsverksamhet 

(SFS 2005:551). PwC kan alltså numera erbjuda revision åt sina före detta 

redovisningskunder, förutsatt att de faktiskt blir valda revisorer av kunden. PwC har som 

mål att växa och vara lönsamma säger respondent ”PwC”, vilket aktualiseras genom 

övergång i strategin. Genom att erbjuda tidigare redovisningskunder revisionstjänster 

istället, vilket generar större intäkter enligt respondent ”PwC”, ökar lönsamheten. Till detta 

minskar även PwC den avgiften de betalar till PwC-nätverket, vilket ökar lönsamheten 

ytterligare.  
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För KPMG är lagar och regleringar faktor som påverkat val av strategi, dock inte den största 

och inte heller den som drev KPMG från diversifieringsstrategi till specialiseringsstrategi. 

Respondent ”KPMG” säger följande i intervjun:  

 

Som jag sa, regleringen har inte varit den stora faktorn, utan jag tror just att det är 

digitaliseringen och utveckling av den tjänsten som är den största faktorn /---/ eller den kanske 

är viktig i och för sig till en viss del men det var inte det som drev oss 

 

Kunden som intressent är en faktor som har påverkat det val av strategi som KPMG gjort, 

och det är nämligen kundens efterfråga som påverkat. Respondent ”KPMG” gör följande 

uttalande: 

 

En kund förväntar sig att en byrå av vår storlek kan leverera egentligen allting, även löpande 

bokföring om man skulle behöva /---/ Men vi säjer liksom inte miniräknare. 

 

 

Respondent menar alltså att en faktor som påverkat KPMG:s strategival är kundens 

förväntningar, vilket är att kunna leverera allt. Men respondent ”KPMG” förklarar att 

KPMG inte säljer några miniräknare och syftar på att redovisning inte är en efterfrågad 

tjänst. 

 

Sammanfattningsvis har två externa påverkansfaktorer identifierats som både PwC och 

KPMG påverkas utav och en som enbart KPMG påverkas av. Respondenterna är överens 

om att digitalisering är den faktor som haft störts påverkan på val av strategi. Respondent 

PwC menar att digitaliseringen möjliggör för subsidierande tjänster på marknaden till ett 

billigare pris vilket konkurrerar ut PwC:s redovisningsverksamhet. Respondent ”PwC” 

berättar hur det skulle krävas mycket kapital för att investera och hålla igång 

redovisningsverksamheten, kapital som PwC inte har. Respondent ”KPMG” menar att 

digitaliseringen orsakat att redovisningsbranschen blivit effektiviserad och automatiserad. 

Detta innebär att KPMG måste satsa mycket resurser för att komma ikapp i utvecklingen 

samtidigt som de på marknaden finns starkare aktörer. Utöver digitaliseringen har PwC och 

KPMG blivit påverkade utav lagar och regler, men det har dock inte varit den drivande 

faktorn. Lagar och regler hanterar oberoendet, som för PwC och KPMG innebär att de 

hindras från att erbjuda sina stora revisionskunder tjänster inom redovisning. Respondent 

”PwC” berättar hur oberoendet använts som säljargument och försäljningen av 

redovisningsverksamheten inneburit att PwC fått sänka avgifter till PwC:s internationella 
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närverk. Respondent ”KPMG” berättar att frågan om oberoendet är viktig till en viss del 

men inte varit drivande. Studien kan inte påvisa att revisionsbyråernas strategival kan 

påverkas av miljöfaktorer, politiska faktorer, sociala faktorer. Inte heller har faktorerna 

potentiella intrång i branschen eller kundernas förhandlingskraft kunnat identifierats som 

påverkan. Slutligen har KPMG blivit påverkade av kundernas förväntningar. 

 

 5.1.2 Interna påverkansfaktorer 

Detta avsnitt fokuserar på att gå igenom de meningsbärande enheterna från 

innehållsanalysen baserat på de revisionsbyråerna som valt en specialiserad strategi (PwC 

& KPMG). Nedan kommer samtliga identifierade interna påverkansfaktorer som 

presenterats i teorin att analyserats för att se vilka interna faktorer som haft en påverkan på 

byråernas strategival 

 

Revisionsbyråers val av strategi blir inte enbart påverkad utav externa faktorer utan även 

interna sådana. Likaväl som vid externa påverkansfaktorer måste revisionsbyråer anpassa 

sig till de interna påverkansfaktorerna för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. I 

intervjun gör respondent ”PwC” följande uttalandet: 

 

Personalen är den absolut viktigaste resurser vi har. De är dem som levererar värde till våra 

kunder varje dag. Allting annat är ersättligt, alltså om vi har detta hyreskontrakt eller om vi 

sitter någon annanstans spelar det ingen roll, eller om vi har datorer och sånt 

 

Detta citat visar på att de viktigaste resurserna är de humana, eftersom det inte är ersättliga 

jämfört med kapitalresurser. Detta stämmer bra överens med Barneys (1991) beskrivning 

över vad som karakteriserar konkurrenskraftiga resurser. Respondent ”KPMG” berättar hur 

varumärket är viktigt för KPMG och hur det är en styrka för byrån, men lyfter vikten av de 

humana resurser som en förutsättning för detta. Vid val av strategi har KPMG analyserat 

sina humana resurser. Respondent ”KPMG” menar att KPMG har resonerat enligt följande: 

 

Då är det lite som så att då ska man nog fundera på vad är man bäst på och vad man kan göra 

bättre och om de då ser en fördel, en stordriftsfördel, i det dem är bättre på än motståndarna. 

Då kanske det är bättre att sälja sin del till dem och låta dem fokusera på det 
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Genom att analysera sina resurser har KPMG insett att deras humana resurser för 

dåvarande verksamhet för redovisning inte varit bäst och konkurrenskraftiga. Vilket 

kan liknas med Barneys (1991) teori om resurser där resurser anses vara 

konkurrenskraftiga om de är värdefulla och unika. KPMG har istället funnit dessa 

karaktärsdrag i sin verksamhet för revision, vilket lett byrån att rikta sitt fokus på det 

affärsområde där KPMG besitter störst kunskap och specialiserat sig inom det.  

 

PwC tar även hänsyn till resurserna, men istället för att fokusera på vad byrån är bäst på 

som KPMG, så såg PwC att de resurser som krävs för att driva en redovisningsverksamhet 

inte kommer vara särskilt konkurrenskraftiga. Respondenten menar att det arbetet som en 

redovisningskonsult står för med redovisning inte kräver någon expert och gör följande 

uttalande: 

 

Det en redovisningskonsult kommer syssla med framåt är kanske att slå ihop färdigställa liksom 

bokslutet /---/ Det är inte så himla svårt, man behöver inte vara någon expert eller 
redovisningsspecialist för att kunna göra en årsredovisning idag 

 

Det innebär att PwC inte hade en unik human resurs, detta är en av förutsättningarna för att 

ha konkurrenskraftiga resurser enligt Barney (1991). De humana resurserna är sålunda en 

faktor som påverkar PwC i sitt val av strategi. En strategi som innebär att de specialisera 

sig inom revision, ett område vars ens humana resurser istället är värdefulla (Barney, 1991). 

 

Partnerledda organisationer, som revisionsbyråer oftast är, har årligen en utdelning som 

baseras på bolaget vinst. Respondent PwC gör i intervjun följande uttalande: 

 

ledningen har ju varit väldigt pådrivande. Ledningen består av 13 partners. Sen har vi också en 

annan partnerorganisation som sitter och levererar till ledningsgruppen, så jag tror att det var 

säkert en 20–25 som fattade det beslutet. 

 

I detta fall finns det klara incitament för partners att fatta beslut om att sälja denna 

verksamhet, då den personliga utdelningen efter försäljningen ökat avsevärt. Det alltså 

ägarna som intressenter som driver på, vilket blir en faktor som påverkat PwC i den 

strategiska förändringen. Det stämmer även bra överens med Freeman (1983) beskrivning 

om hur företag tar hänsyn till sina intressenter samt hur intressenter kan påverka företagets 
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mål. Detta är inte en faktor som självständig skulle påverka valet av strategi i en avgörande 

utsträckning, men har i kombination med samtliga faktorer haft en pådrivande roll enligt 

respondent PwC. 

 

Sammanfattningsvis har tre interna faktorer som påverkat val av strategi identifierats, 

humana resurser, intressenterna kunder och ägare. PwC har påverkats av humana resurser 

och ägare och KPMG har påverkats av humana resurser och kunder. För både PwC och 

KPMG är de humana resurser de viktigaste resurserna eftersom det är personalen som 

levererar värde till byråns kunder. Respondent ”PwC” berättar hur andra resurser, såsom 

kapitalresurser, går att ersätta. Respondent ”KPMG” tyder på humana resursernas värde 

och beskriver medarbetarna som förutsättningen för verksamheten. Humana resurser har 

påverkat val av strategi för både PwC och KPMG. Respondenten ”PwC” berättar hur det 

inte kräver en expert för att arbeta med redovisning i samband med förklaring till varför de 

inte har kvar redovisningsverksamheten. Utifrån detta kan vi göra tolkningen att PwC inte 

längre ser de humana resurserna för redovisningsverksamheten som värdefulla och icke-

ersättbara, vilket innebär att de inte längre konkurrenskraftiga. Respondent ”KPMG” 

berättar hur de funderat på vad KPMG är bäst på, det vill säga vilka humana resurser som 

är mest värdefulla. Av detta framgår det att KPMG är bäst på revision, och väljer därför att 

specialisera sig inom det. PwC har påverkats av sina ägare, som drivit på försäljningen för 

att få sin del av vinsten i utdelning. 
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5.2 Diversifieringsstrategi 

I intervjun med respondenten från Grant Thornton (GT) nämner hen att de affärsområden 

som de erbjuder sina kunder är följande: revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning 

med diverse företagsrelaterade tjänster inom respektive affärsområde. Respondenten 

nämner att det just skett en omorganisation i GT för att bli mer effektiva och för att hitta 

mer synergier mellan olika affärsområden. Respondenten ”EY” berättar att EY är uppdelat 

i två delar, big city och local account. Där big city är inriktad på större bolag i Stockholm, 

Göteborg och delar av Malmöområdet. Local account är baserat på mindre orter runt om i 

Sverige. Inom big city erbjuder EY endast revision, skatt och rådgivning, medans local 

account även erbjuder redovisning. Respondent ”EY” förklarar även att de båda delarna 

erbjuder konsulttjänster inom allt ett företag behöver. 

  

Genom att analysera GT:s och EY:s affärsområden samt analysera intervjuer med 

respondenterna från respektive byrå, kom vi fram till att en diversifierad strategi tillämpas 

av de två revisionsbyråerna. I studiens analys av EY uppmärksammades det att de även 

använder en specialiserad strategi i den delen av byrån EY kallar big city, men då det enligt 

uppgifter från respondent ”EY” bara var tre av cirka femtio kontor som tillämpade den 

strategin valde vi att placera EY under diversifieringsstrategin.  Det som kännetecknar en 

diversifierad strategi är enligt Hao m.fl. (2018) att ett företag erbjuder flera olika tjänster. 

 

I följande avsnitt analyseras vår empiriska data för att undersöka vilka faktorer som 

påverkat dessa två revisionsbyråer till att välja en diversifierade strategi. 

 

5.2.1 Externa påverkansfaktorer 

Detta avsnitt fokuserar på att gå igenom de meningsbärande enheterna från 

innehållsanalysen baserat på de revisionsbyråerna som valt att behålla en diversifierad 

strategi (GT & EY). Nedan kommer samtliga identifierade externa påverkansfaktorer som 

presenterats i teorin att analyserats för att se vilka externa faktorer som haft en påverkan.  

 

Fahy och Jobber (2015) menar att teknologisk utveckling påverkar organisationers 

verksamhet då krav och förväntningar på effektivisering och kvalitet höjs. Respondent 
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”GT” förklarar att digitalisering har varit en bidragande faktor till att revisionsbranschen 

effektiviserats. Respondent ”GT” menar att det bland annat lett till att tråkiga arbetsmoment 

automatiserats bort och när tråkiga och tidskrävande moment försvinner har det gett 

utrymme för mer kvalitativ tid åt kunden. Digitalisering har i GT:s fall varit en möjlighet 

som respondent ”GT” uttryckte så här ”att plocka bort de uppgifter som är monotona, ser 

jag bara som en möjlighet”. Respondent ”GT” menar att även om digitalisering 

automatiserar både revision och redovisning möjliggör det en effektivisering i arbetet som 

leder till att revisorer och redovisningskonsulter kommers släppa den traditionella rollen 

och arbeta mer kvalitativt i form av rådgivning. Detta är något som respondent ”EY” 

bekräftar och menar att det hänt väldigt mycket under de år hen jobbat i branschen. 

 

När jag började i branschen, då tog vi 25 stickprov på intäkterna. Vilket jag inte vet när jag 

gjorde senast. För att det har hänt så mycket, man gör mer och mer analytisk granskning, vilket 

också ger kunden betydligt mer. 

 

Respondent ”GT” berättar även att redovisningsavdelningen har blivit mer av en 

självständig tjänst. Som i sin tur kräver mycket uppmärksamhet och utveckling, där 

digitalisering har haft en stor påverkan i att ha påskyndat den processen. 

 

Fahy och Jobber (2015) beskriver att lagar och regler, framförallt förändringen av dessa, 

kan innebära att verksamheter blir hindrade eller begränsade i sitt arbete. Regler om 

kombiuppdrag och jäv är tydligt presenterade i aktiebolagslagen och situationer där dessa 

uppstår stöter revisionsbyråer på dagligen i sin verksamhet. 

 

Respondent ”EY” berättar att regleringar har begränsat deras arbete och drar upp ett 

exempel med att de på EY kontoret i Kristianstad inte upprättar lika många 

årsredovisningar åt större bolag, på grund av att de inte får och menar på att reglering är en 

sådan sak som kan påverka rätt mycket. Respondent ”GT” uttrycker sig så här angående 

hur GT hanterar problem med lagar & regleringar: 

 

Vi har ju en del kombiuppdrag, men det är oftast lite mindre familje-ägda koncerner, där de 

inte når upp till gränserna för K3 /.../ Sen ibland på grund av jävsproblematik och annat, kan 

man inte leverera allt, men då får man hantera det därefter och då säljer man den tjänst man 

kan sälja. 
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Respondent ”GT” påpekar att lagar och reglering begränsar och i viss mån hindrar deras 

arbete. Men respondenten förklarar att när revisionsbyrån utför kombiuppdrag åt en klient, 

är de oftast mindre bolag som inte påverkas av samma reglering som för stora bolag (K3). 

Respondent ”GT” förklarar även att i de fall där jäv kommer utgöra ett problem, kan byrån 

helt enkelt inte leverera allt utan säljer då den tjänst de kan leverera. Respondent ”GT” 

menar att lagar och regleringar oftast spelar revisionsbyråer rätt i händerna genom att 

ständigt göra nya förändringar, EU-anpassningar eller lagkrav. Dessa förändringar leder i 

sin tur till att behovet av rådgivning ökar hos revisionsbyråernas kunder, något som 

respondent ”GT” ser som en möjlighet som lagar och reglering möjliggör. 

 

Fahy och Jobber (2017) förklarade att de ekonomiska faktorerna avgörs av lönsamheten för 

den verksamhet som organisationen driver och påverkas av bland annat efterfrågan, 

konjunkturer och räntenivåer. 

 

Som tidigare nämnt är EY uppdelat i big city och local account, respondent ”EY” förklarar 

att även om local account omfattar betydligt fler kontor, omsätter de båda delarna lika 

mycket. Respondent ”EY” menar att kunderna på landsbygden oftast består av mindre 

bolag som efterfrågar redovisning och revision medans kunderna från storstäderna består 

av stora bolag som endast efterfrågar revision. Respondent ”EY” förklarar att det innebär 

att EY har bemött efterfrågan och fångat upp alla kunder.  Respondent ”GT” nämner inga 

ekonomiska faktorer som förklaring till deras val av strategi. 

 

För att undersöka om faktorer i branschmiljön har haft en påverkan på valet av strategi har 

de fyra krafterna: konkurrenter, substitut, intrång i branschen och kunder från Porters Five 

Forces teori använts i analysen.  

  

Respondent ”GT” förklarar att GT vill kunna erbjuda alla tjänster som finns och anser att 

de har en bra och konkurrenskraftig tjänst inom ekonomiservice: 

 

vi vill kunna tillhandahålla alla tjänster som finns och dessutom så tycker vi att vi har en väldigt 

bra tjänst inom ekonomiservice som vi har utvecklat och som vi har lagt mycket energi, tid och 

pengar på som vi tycker är konkurrenskraftig. 
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Även om digitalisering har lett till att fler substitut för redovisningstjänster finns 

tillgängliga på marknaden anser respondent ”GT” att det är viktigt att vara en 

fullservicebyrå eftersom kunderna efterfrågar det.  Respondent ”EY” berättar att de nu ser 

en möjlighet i branschen när konkurrenterna gjort sig av med redovisnings delen. 

Respondent ”EY” menar att EY tänker dra nytta av att kunderna efterfrågar en 

helhetsleverantör inom både redovisning och revision. 

 

I takt med externa faktorers påverkan, påverkas även intressenters intressen. Freeman och 

Reed (1983) menar att företag måste ta hänsyn till de intressenter som kan påverka 

företagens mål. I det externa perspektivet finns bland annat kunder och aktieägare. 

Respondent ”GT” förklarar att GT eftersträvar en utveckling som ger mervärde åt kunder. 

Respondent ”GT” förklarar även att på byrån är det väldigt viktigt att se till kundens behov, 

den stora anledningen till att de väljer att vara en fullservicebyrå, är för att kunderna 

efterfrågar det. Även respondent ”EY” menar att anledningen till EY vill erbjuda 

helhetslösningar är för att de har väldigt många mindre kunder som efterfrågar den 

lösningen. Respondent ”EY” förklarar även nyttan med att kunderna väljer en 

helhetslösning: 

 

Alltså just att vi kan ha en helhetslösning innebär att vi både kan leverera bokslut, 

redovisningar och revision och med bara en kundansvarig istället för två. 

 

Respondent ”EY” menar att de underlättar för kunden att kunna fråga en kundansvarig som 

då kan svara både för revisorn och den som gjort bokslutet. 

 

Sammanfattningsvis påverkas GT och EY av samma externa faktorer men byråerna har 

påverkats på olika sätt. Respondenterna från GT och EY anser att faktorn digitalisering har 

effektiviserat arbetet som lett till att de både revisionsbyråerna ser en möjlighet i att kunna 

ge mer kvalitativ rådgivning och därav behålla redovisningstjänsten. De båda 

respondenterna menar att lagar och reglering blir ett problem i förhållande till vilka tjänster 

de får utföra åt kund. Respondenten från GT förklarade att för att undgå problemet med 

oberoende och kombiuppdrag inriktar sig GT främst på små och medelstora företag som 

inte påverkas av dessa regleringar. Respondenten från EY förklarade att deras lösning på 

problemet var att dela upp byrån i två delar big city och local account för att på så sätt 
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komma runt problemet. Respondenten från EY ansåg också att lönsamhet var en viktig 

ekonomisk faktor, något som respondent från GT inte tog upp. Vidare fann vi inget som 

indikerade på att valet av en diversifierad strategi påverkas av miljöfaktorer, politiska 

faktorer eller sociala faktorer.  Då varken respondenten från GT eller respondenten från EY 

nämnde någon av dessa faktorer. Konkurrenter var den enda faktorn från branschmiljö som 

både respondenten från GT och EY nämnde, ingen av respondenterna nämnde substitut, 

nya inträden på marknaden eller kundersköpkraft. Ur den externa delen av intressentteorin 

var kunderna i stort fokus. Båda respondenterna menar att deras kunder efterfrågar en 

helhetslösning inom redovisning och revision och har därför valt att tillfredsställa detta 

behov. Ingen av respondenterna nämner någon om ägarnas intressen.  

 

 

5.2.2 Interna påverkansfaktorer 

Detta avsnitt fokuserar på att gå igenom de meningsbärande enheterna från 

innehållsanalysen baserat på de revisionsbyråerna som valt att behålla en diversifierad 

strategi (GT & EY). Nedan kommer Samtliga externa påverkansfaktorer som presenterats 

i teorin att analyserats för att se vilka interna faktorer som haft en påverkan på valet av 

strategi.  

 

Som nämnt tidigare finns det tre typer av resurser: fysiska kapitalresurser, organisatoriska 

kapitalresurser, humana kapitalresurser (Barney, 1991). Barney (1991) förklarar att 

humana kapitalresurser är den resurs som organisationens anställda besitter och innefattar 

kompetens, omdöme och intelligens. Vid frågan om vad respondent ”GT” ansåg vara 

organisationens viktiga resurser svarade hen att människor var deras viktigaste resurs. Detta 

innebär att hos GT ligger styrkan i kompetensen och respondent ”GT” menar att det är 

anledningen att de kan tillhandahålla alla affärsområden och säger följande:  

 

Jag tycker styrkan är att vi kan tillhandahålla alla affärsområdena, jag ser det som en jättestor 

styrka faktiskt. Också att de flesta affärsområden finns på alla våra lokala kontor ute i landet. 

Man behöver inte åka till Stockholm för att träffa en skattekonsult eller för att träffa en 

advisory-person. Att vi har hela kompetensen ute på kontoren.  
 



 

 48 

Respondent ”GT” berättar att GT investerar mycket i sin personal som i sin tur leder till att 

personalen besitter en hög expertis. En expertis som respondent ”GT” menar behövs för att 

kunna tillhandahålla expertisområden så som rådgivning och skatt. Angående vad GT gör 

för att behålla denna kompetens inom organisationen svarar respondent ”GT” att de låter 

personalen tidigt anta utmaningar, vilket gör att personal vill stanna längre och att de tidigt 

får en överblick över vilka som vill jobba kvar inom branschen. Vid samma fråga bekräftar 

även respondent ”EY” att människor är deras viktigaste resurs och svarar så här:  

 

Alltså det kommer alltid tillbaka till människorna som jobbar på en byrå, alltså att det är så 

många som jobbar på ett och samma ställe med den kunskapen. Det ger verkligen en trygghet, 

även som ny att man alltid kan ta det vidare till någon. Sitter inte den i Kristianstad så är det 

raka kanaler till någon som jobbar på skatt i Malmö eller olika affärsområden i Stockholm  
 

Ett påstående som åter igen speglar vikten av de humana resurserna. Respondent ”EY” 

nämner även kort att EY:s varumärke har ett visst värde, men att det är på grund av 

människorna bakom varumärket 

.  

När intervjun gick in på frågan om kultur, svarar respondent ”EY” att företagskulturen 

skiljer sig på de olika kontoren inom EY och menar att skillnaden i storlek på kontoren 

leder till en helt annan företagskultur. När vi bad respondent ”EY” förklara om det fanns 

något i kulturen som karaktäriserar EY och som skiljer sig åt från de andra byråerna, 

svarade hen så här: 

 

Alltså rent Big Four-mässigt, så tror jag inte att kulturen skiljer sig. Sen till de andra så är det 

kanske skillnad i storlek och kunskap, skulle jag tro skiljer sig ganska mycket.  

 

Respondent ”EY” förklarar att i grund och botten är Big Four kulturellt väldigt lika och det 

som skiljer dem åt är bland annat storlek i form av antal kontor och anställda samt kunskap 

i vissa expertisområden och branscher. Respondent ”GT” gav en annan bild av kultur och 

förklarade att kulturen på GT speglas av en bild av hög service och kundnöjdhet. Stanley 

(2011) menar att strategier kan vinna konkurrensfördelar om företagskulturen är unik och 

inte går att imitera. Svaret som respondent ”EY” gav antyder på att företagskulturen inte 

är unik och i viss mån går att imitera, det svar som respondent ”GT” varken bekräftar eller 
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motsäger Stanleys (2011) teori. Angwin m.fl. (2017) beskrev att strategi kunde påverkas 

av historiska och kulturella influenser, vilket inte visade sig vara fallet för GT.   

 

Tidigare i det externa perspektivet nämnde vi att företag måste ta hänsyn till de intressenter 

som kan påverka företagens mål. I det interna intressentperspektivet finner vi anställda, 

ägare och ledning med flera. Respondent ”GT” nämner att de håller sina anställda 

tillfredsställda genom att tidigt ge dem utmaningar, respondent ”GT” nämner inget om 

övriga interna respondenter. Respondent ”EY” nämner endast att deras anställda är viktiga 

men inget om hur deras anställda tas till hänsyn.  

 

För att sammanfatta de identifierade interna faktorerna menar båda respondenterna att 

humana resurser är de båda byråernas viktigaste resurs. Respondenterna förklarar att de 

andra resurserna är utbytbara. GT väljer därför att tidigt satsa på sina medarbetare. 

Respondenten från EY förklarade kort att även varumärket har ett visst värde. Den humana 

resursen gör det möjligt att erbjuda fler affärsområden, då medarbetarna besitter den 

kompetensen som krävs för att kunna erbjuda detta. Varken fysiska eller organisatoriska 

kapitalresurser var något som respondenterna nämnde. Respondenten från EY förklarade 

att kulturen skiljer sig inom EY, beroende på om kontoret låg ute på landsbygden eller i 

städer. Vid frågan om det var något i kulturen som skiljde EY från de andra 

revisionsbyråerna, svarade respondenten från EY att där inte fanns något som särskilde EY 

från andra revisionsbyråer utan att kulturen var rätt snarlik. Respondenten från GT gav en 

annan synvinkel av kultur och förklarade att kulturen präglades av en strävan att ge hög 

service åt sina kunder. Svaret respondenten från EY gav tyder på att företagskulturen inte 

är unik, svaret från GT varken bekräftar eller dementerar att kulturen skulle vara unik eller 

icke-imiterbar för att vinna konkurrensfördelar. För att sammanfatta intressentmodellens 

interna faktorer, var det enbart respondenten från GT som nämnde att de tog hänsyn till 

sina anställda genom att tidigt satsa på dem. Respondenten från EY berättade att deras 

anställda var viktiga men inte hur EY tog hänsyn till sina anställda. De båda respondenterna 

nämner inga av de övriga interna intressenterna, ägare och ledning.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser som knyter samman det empiriska 

resultatet och analysen. Till att börja med kommer det redogöras för vilka faktorer som 

identifierats samt hur dessa fungerar tillsammans och påverkar revisionsbyråernas 

strategival. I detta avsnitt presenteras det teoretiska bidrag som denna studie givit. Sedan 

kommer vi även att diskutera våra reflektioner och studiens begränsningar. Avslutningsvis 

ger vi förslag på fortsatt forskning inom området i framtiden.  

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar 

revisionsbyråers strategival. För att förstå detta undersöktes externa och interna faktorer 

som revisionsbyråer påverkas utav. Identifiering av påverkansfaktorer har gjorts genom 

analys av data med studiens teoretiska referensram som utgångspunkt. Resultatet av denna 

studie tyder på att samtliga revisionsbyråer påverkas av samma externa faktorer, men det 

strategiska valet beror på de interna påverkansfaktorerna. 

 

De externa påverkansfaktorerna som studien identifierat är digitalisering, lagar och regler 

och substitut, och de interna: humana resurser, kunder och ägare. Studien tyder på att val 

av strategi för de undersökta byråerna påverkas av samma faktorer, men huruvida det är en 

påverkan som utgör en möjlighet eller ett hot styrs av byråns kunder. 

 

Digitaliseringen är den faktor som har den största påverkan på strategi, och den faktor som 

orsakat olika val av strategier, som för revisionsbranschen inte tidigare fanns. Denna faktor 

möjliggör effektivisering av arbetsuppgifter genom diverse utveckling av programvaror 

och arbetsmetoder. Detta är oförnekligt en positiv påverkan eftersom byråerna kan sänka 

sina kostnader och öka sin lönsamhet. Det är inte förens faktorn substitut tas med som 

digitaliseringen blir en faktor som påverkar. Digitaliseringen möjliggör som sagt 

effektivisering, men öppnar även upp för nya aktörer med subsidierande tjänster på 

marknaden. Konkurrenter tar sig in på marknaden med subsidierande tjänster till billigare 

priser, priser som revisionsbyråer inte kan konkurrera mot. Orsaken till detta beror på att 
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revisionsbyråerna ofta är partnerledda organisationer som inte har det kapital som krävs för 

att utveckla verksamheten i takt med digitaliseringen. 

 

Alla revisionsbyråer påverkas av ovanstående externa faktorer, men trots detta finns det 

olika val av strategi. Studien påvisar på att huruvida det leder till en specialiseringsstrategi 

eller diversifieringsstrategi styrs av varje byrås kund typ. Byråerna PwC och KPMG 

påverkas av sina kunder, detta är en faktor som har stor betydelse för val av strategi. PwC 

och KPMG har för det mesta stora (K3) revisionskunder, det innebär antingen att 

revisionskunderna internt sköter sin redovisning eller söker denna tjänst hos en annan byrå 

än sin revisionsbyrå. Detta leder oss till nästa påverkansfaktor som är lager och regler. 

Eftersom PwC och KPMG för det mesta har revisionskunder som uppfyller kraven för stora 

företag, hindrar lagen byråerna från att erbjuda redovisningstjänster till sina 

revisionskunder. Byråerna påverkas även utav sina humana resurser, detta eftersom 

byråerna tar vara på de resurser som är mest värdefulla och icke-ersättliga. Detta blir 

rimligtvis de humana resurserna inom revision eftersom digitaliseringen gör att de humana 

resurserna för redovisning blir mindre värdefulla och mer ersättliga. Vid övervägning 

mellan de två valen, nämligen vare sig byråerna ska erbjuda redovisning eller revision är 

valet revision, detta eftersom det är en dyrare tjänst för kunden och därmed mer lönsam för 

byrån. Därför har PwC och KPMG avyttrat sina verksamheter inom redovisning och valt 

att specialisera sig inom revision.  

 

GT och EY påverkas likaväl som PwC och KPMG av sina kunder, skillnaden är att GT och 

EY arbetar med mindre bolag (K2). Till skillnad från stora kunder så föredrar mindre 

företag att ha allt samlat under ett tak. Detta är något som GT och EY tillvaratar och 

erbjuder kunden. Lagar och regler påverkar GT och EY på så sätt att det skapar möjligheter 

för dem att erbjuda sina kunder helhetslösningar inom revision, redovisning och övriga 

tjänster. Helhetslösningar under ett och samma sak är värderat av kunder och därmed är 

inte konkurrenterna med subsidierande tjänster något som hotar och påverkar. Humana 

resurserna är de viktigaste resurserna och samtidigt de resurser som möjliggör för GT och 

EY att erbjuda helhetslösningar för kundens alla möjliga behov. GT och EY har därför till 

skillnad från PwC och KPMG valt att behålla redovisningsverksamheten och behålla sin 

diversifieringsstrategi. 
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6.2 Studiens bidrag 

Nedan presenteras de bidrag som denna studie anses bidra med, både teoretiskt och 

praktiskt. Bidragen har utvecklats genom denna studies slutsatser om vilka faktorer som 

påverkat det strategiska valet. 

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad som påverkar revisionsbyråers 

strategival. Revisionsbyråers strategival har nyligen kommit på tal i och med de 

förändringar som skett i branschen och är en högst aktuell fråga. Tidigare forskning har 

visat att valet mellan en diversifierad och en specialiserad strategi är en svårighet då företag 

inte besitter all tillgänglig information (Mikheeva, 2017). Forskning har även visat att 

anledningen till att tillämpa en specialiserad strategi är för att det blir en kvalitetsindikator 

(Kalra & Shibo, 2008). Anledningen till att tillämpa en diversifierad strategi har varit för 

att utöka sitt tjänsteutbud (Hao, Liu, & Xu, 2018). Denna studies resultat bidrar med 

förståelse för vilka faktorer som påverkat revisionsbyråers strategival i Sverige, vilket inte 

studerats tidigare. Med detta resultat minskar vi forskningsgapet mellan vilka faktorer som 

har haft en påverkan och vilka faktorer som inte haft en påverkan.    

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Syftet med vår studie var inte att bidra med något praktiskt utan vårt fokus låg i att bidra 

teoretiskt. Men vår förhoppning är att vi bidragit med information om ett ämne som berör 

väldigt många i branschen. Vi tror att det finns många personer som har varit väldigt 

nyfikna på vad det är som orsakat denna strategiska förändring, som nu har fått svar på sina 

frågor.  

 

6.3 Reflektioner och begränsningar 

Denna studie handlar om revisionsbyråers strategival och vad som påverkar dessa. Detta 

har undersökts med en teoretisk referensram baserad på litteraturgenomgång. För att hålla 

inte utesluta någon möjlig påverkansfaktor har vi valt att hålla oss breda i referensramen. I 
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efterhand visade det sig att påverkansfaktorerna inte var så många och referensramen 

behandlar aspekter som inte varit relevant för studien, som till exempel kultur. 

 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna var baserade på studiens referensram. Trots 

att referensramen varit bred och behandlat fler aspekter än nödvändigt, så har frågorna varit 

bra. Vi var oroliga över att frågorna inte skulle ge bra information för analysen, men det 

visade sig att intervjuerna gav mycket relevant data att analysera.  

 

Ett annat bekymmer vi stött på under studiens gång var att få tag i relevanta 

intervjupersoner. Detta på grund av att studiens frågeställning kräver att respondenten är 

insatt i byrån strategi. Mest optimalt för denna studie vore att intervjua VD eller 

styrelsemedlemmar som är beslutsfattare. På grund av geografisk och ekonomisk 

begränsning har dessa personer inte varit möjliga att intervjua. Vi har istället intervjuat 

revisorer vid lokala kontor vars information gällande strategi förmodligen är förmedlad 

från styrelse. Detta innebär att de personer som intervjuats varit representanter för styrelsen 

och stämmer kanske inte. Detta har vi haft i åtanke vid ifrågasättandet av resultatets 

trovärdighet. 

  

 6.4 Framtida forskning 

Syftet med vår studie var att undersöka revisionsbyråernas strategival och vilka faktorer 

som påverkar dessa. Detta har vi gjort genom att undersöka fyra revisionsbyråer, två byråer 

som genomfört en förändring i strategi och två byråer som behåller sin strategi. Detta är en 

studie som riktar sig mot ett fåtal personer eftersom strategifrågor behandlas av 

beslutsfattare. Förändringen som studien undersöker berör väldigt många personer. Ett 

förslag till framtida studie är att undersöka hur medarbetare upplever strategiförändringen, 

huruvida dem har en positiv eller negativ inställning till förändringen eller vad det inneburit 

för medarbetare. Detta är enligt oss intressant och bygger vidare på samma händelse som 

vår studie. En annan intressant vinkel att undersöka hade varit på vilka effekter dessa 

strategiska val framkallat. Går det att mäta och jämföra för att se vilken strategi som lönar 

sig i längden? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Allmänt 

 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv? Utbildning, arbetsbefattning, arbetsuppgifter 

och antal år du har i branschen? 

 

Strategisk position  

 

2. Kan du berätta om vad ni har för strategi kopplat till era affärsområden idag? 

• Kan ni berätta varför ni har nämnd strategi 

• Hur har utvecklingen av er strategi sett ut de senaste fem åren? 

• Hur tror du det kommer se ut om fem år? 

 

3. Företag i alla branscher påverkas av externa faktorer, som till exempel teknologiska 

utvecklingar. Vilka möjligheter respektive hot upplever ni från omvärlden med er 

strategi kopplat till de affärsområdena ni erbjuder? 

• Hur hanterar ni dessa möjligheter/hot 

 

4. Vilka är organisationens strategiska styrkor kopplat till er strategi? 

• Vilka resurser har ni inom er organisation som utgör styrkor och hur 

utnyttjar ni dessa? 

 

5. Kan du berätta lite om er organisationskultur och hur de märks av i vardagen? 

• Blir företagskulturen en styrka bland medarbetarna? 

 

 

6. Två av Big Four-bolagen har valt att inte längre erbjuda redovisningstjänster, vad 

tror ni det är som har drivit denna förändring? 

• Vilken roll tror du digitaliseringen har haft? 

• Vilken roll tror du reglering har haft? Kopplat till oberoendet? 

• Vilka andra faktorer har haft en roll i förändringen 

• (Vad motiverar ert val till att trots detta behålla redovisningstjänsten?) 

 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problematisering
	1.3 Frågeställning
	1.4 Syfte
	1.5 Disposition

	2. Vetenskaplig metod
	2.1 Vetenskapsideal
	2.2 Vetenskaplig forskningsansats
	2.3 Vetenskaplig forskningsmetod
	2.4 Teorianvändning

	3. Teoretisk referensram
	3.1 Strategi
	3.2 Exploring Strategy Framework
	3.3 Påverkansfaktorer
	3.3.1 Externt perspektiv
	3.3.1.1 Makromiljö
	3.3.1.2 Branschmiljö

	3.3.2 Internt perspektiv
	3.3.2.1 Resurser
	3.3.2.2 Kultur
	3.3.2.3 Intressenter


	3.4 Strategiskt val
	3.4.1 Diversifiering och specialisering i revisionsbranschen

	3.5 Teoretisk modell

	4. Empirisk metod
	4.1 Litteratursökning
	4.2 Datainsamlingsmetod
	4.3 Intervjuguide
	4.4 Urvalsram
	4.5 Informationsbearbetning och analys
	4.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet
	4.7 Forskningsetiska beaktande

	5. Analys
	5.1 Specialiseringsstrategi
	5.1.1 Externa påverkansfaktorer
	5.1.2 Interna påverkansfaktorer

	5.2 Diversifieringsstrategi
	5.2.1 Externa påverkansfaktorer
	5.2.2 Interna påverkansfaktorer


	6. Slutsats
	6.1 Slutsatser
	6.2 Studiens bidrag
	6.2.1 Teoretiskt bidrag
	6.2.2 Praktiskt bidrag

	6.3 Reflektioner och begränsningar
	6.4 Framtida forskning

	Litteraturförteckning

