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Sammanfattning 

 

Bakgrund: År 2008 framtogs en utredning (SOU 2008:32) av regeringen om att avskaffa 

revisionsplikten för småföretagare (Justitiedepartementet 2008). Utredningen framställdes för att 

avgöra huruvida Sverige skulle ta ett första steg mot en EU-anpassning inom revisionsplikten. 

Första november 2010 avskaffades revisionsplikten för småföretagare och i samband med 

avskaffandet presenterades en ny rapport, Bokslutsrapport samt en utveckling av Reko, svensk 

standard för redovisningstjänster.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå vilka förändringar och konsekvenser av förändringarna, som 

uppstått till följd av avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag, när det gäller 

redovisningsbyråers verksamhet. 

 

Metod: Tillvägagångsättet har varit kvalitativa intervjuer med sex stycken redovisnings- och 

revisionsbyråer i Örebro (tre rena redovisningsbyråer och tre kombibyråer.) Kombibyråer är 

byråer som har tillhandahåller både redovisningstjänster och revisionstjänster. Det insamlade 

materialet analyserades sedan utifrån en analysmodell baserad på uppdrag, marknadsställning, 

fokus, arbetsuppgifter och kundbas som tillsammans utgör verksamheten och sedan jämfördes 

med den insamlade empirin. 

 

Resultat & slutsats: Revisionspliktens avskaffande har först och främst påverkat kombibyråer 

då dessa varit tvungna att kompensera för kundförluster genom att erbjuda mer rådgivning och 

redovisningstjänster. Detta skiljer sig från mindre redovisningsbyråer som inte varit tvungna att 

vidta åtgärder för att förändra sitt tjänsteutbud utan istället upplever att det idag ställs högre krav 

på redovisningskonsulternas kompetenser och arbete. Lagändringen har medfört att 

redovisningskonsulter idag har fler arbetsuppgifter vilket främst uttrycks i form av ökad 

rådgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Revision, Revisionsplikt, Redovisningskonsult, Bokslutsrapport, Uppdrag, 

Verksamhet, Förändring. 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Background: During 2008, an inquiry (SOU 2008:32) was conducted by the Swedish 

government about abolishing audits of small firms in order to adapt to the levels in the rest of the 

EU (Justitiedepartementet 2008). First November 2010 audit was abolished for small firms and 

updated standards for accounting were developed, called Reko. There was also a new edition to 

the annual accounting records called Bokslutsrapport which aims to work as a further quality 

assurance. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to explain the changes within accounting firms and 

combination firms in terms of their operations (activities, jobs and focus).   

 

Method: The approach has been qualitative based interviews with three accounting firms and 

three combination firms, where the latter provides both accounting and auditing in their business. 

The material was then analyzed with the help from a model, based on the concepts; assignment, 

market position, focus, jobs and customer base. These determine the overall operations of the 

firm.  

 

Results & Conclusion: The abolishment of statutory audits has primarily affected accounting 

firms with a diversified selection of services that includes the provision of audits. To compensate 

for the loss of customers in audits these firms have increased their operations in other fields such 

as accounting and advisory services. This differs from smaller accounting firms which have not 

had to diversify the services that they provide to their customers. In turn these smaller firms 

experience that their knowledge and work is being increasingly controlled in order to ensure a 

high quality of the accountants competence and the accounting they provide. Accountants have 

also experienced changes in their work tasks, today accountants provide a greater degree of 

advisory services than what they did before the abolishment of statutory audits. 
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Ordlista 

 

FAR - Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivning (föreningen 

för auktoriserade revisorer) 

 

ISA - International Standards on Auditing 

 

Kombibyrå - Byrå som erbjuder tjänster inom både redovisning och revision 

 

Redovisningskonsult - En yrkesperson som arbetar som med att utföra redovisningstjänster 

exempelvis löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar. 

 

Reko - Svensk standard för redovisningstjänster 

 

Revisor - En yrkesperson som granskar ett företags redovisning för att försäkra intressenter att 

redovisningen uppfyller de krav som ställs från olika lagar och regler. 

 

Små företag - Mindre företag är företag som inte är större företag 

 

SRF - Sverige redovisningskonsulters förbund 

 

Stort företag - Företag som uppfyller minst två av följande kriterier: fler än 50 anställda, 40 

miljoner i balansomslutning, 80 miljoner i nettoomsättning 

 

UC - kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen  
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1.Inledning 
 

Kapitlet beskriver bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag. Vidare beskrivs 

problemdiskussion som leder till forskningsfrågan samt syftet och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund   

 

Kravet på revision för aktiebolag har under en längre tid varit betydligt högre i Norden jämfört 

med i övriga länder i Europa (Norberg & Thorell, 2005). För att minska denna skillnad påbörjade 

Finland och Danmark en EU-anpassning år 2006/2007 och ett år senare gjordes en utredning i 

Sverige på regeringens initiativ, SOU 2008:32, om ett avskaffande av revisionsplikt för små 

aktiebolag (Justitiedepartementet, 2008). Utredningen utgjorde därmed ett första steg för Sverige 

att uppnå en EU-anpassning inom revisionsområdet. I utredningen framgår att revisionsplikten 

bara ska omfatta fyra procent av alla aktiebolag och att det skulle innebära en betydande 

kostnadsbesparing för de berörda företagen och framförallt en större valfrihet för företagen att 

själva avgöra vilka externa tjänster de är i behov av (Justitiedepartementet, 2008). Det stödjs 

även av en rapport på uppdrag av ECON (2007) som menar att argumentet för avskaffandet av 

revisionsplikten i små aktiebolag var att det skapar välfärdsfördelar då småföretag inte längre 

behövde betala höga revisionsarvoden. Även Ruhnke & Schmidt (2014) har funnit att små 

företag upplever att nyttan med revision minskat samtidigt som kostnaderna för densamma ökat. 

Från och med 1 november 2010 avskaffades slutligen revisionsplikten för små aktiebolag, vilket 

därmed innebär att företag numera kan välja att behålla sin revisor eller avstå ifrån att ha en 

revisor (Justitiedepartementet, 2008).  

 

Små aktiebolag omfattar företag som uppfyller minst två av följande kriterier: högst 3 anställda, 

en nettoomsättning på högst 3 miljoner och en balansomslutning på 1,5 miljoner kronor (ABL 

9:1, 2005:551). Thorell & Norberg (2005) uppskattade att mellan 60-70 % av de företag som inte 

längre skulle omfattades av revisionsplikten skulle välja bort revisorn efter avskaffandet. Följden 

av en avskaffad revisionsplikt förutsågs i utredningen av Justitiedepartementet (2008) innebära 

ett mer varierat utbud gällande både revisions- och redovisningstjänster samt att priserna på 

tjänsterna skulle blir lägre än de var innan ett avskaffande. Vidare i utredningen förklaras, att i 

samband med att företag avstår från revisor, kan de välja att köpa redovisningstjänster och därför 

ändå kunna upprätthålla en god redovisningsstandard, vilket därmed antas dämpa en eventuell 

ökad ekonomisk brottslighet som konsekvens av avskaffandet. Dock påpekar Danielsson (2012) 

att efter avskaffandet av revisionsplikten väljer allt fler företag att varken använda sig av 

redovisningskonsulter eller revisorer vilket uttrycks som en ökning i antalet undermåliga 

rapporter bolagsverket erhåller. 
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Att företag använder sig av revision innebär å andra sidan en minskad risk för fel, vilket i sin tur 

ökar trovärdigheten och tryggheten både internt i ett företag och externt för kunder, leverantörer, 

kreditgivare samt övriga intressenter (FAR, Revision, 2014). Därmed framstår revision som ett 

förståeligt val bland företag som verkar i branscher där trovärdighet värderas högt. Detta stöds av 

Norberg & Thorell (2005) som framhåller att det är de företag, vars policy kräver revisor samt 

där aktieägare och banker efterfrågar en årsredovisning, som har störst nytta av revision. Ett 

grundläggande argument för revision är enligt Norberg & Thorell (2005) stora företag där 

ägande och kontroll är åtskilda och informationsasymmetri därför uppstår. Ägare samt övriga 

intressenter exempelvis kreditinstitut kan då erhålla mer kontroll och insyn genom revision.  

 

Samtidigt har dock UC, enligt Hellekant (2013), sammanställt kreditinformation där det går att 

utläsa att företag som anlitar en revisor istället för en redovisningskonsult har sämre 

kreditvärdighet än företag som endast anlitar en redovisningskonsult. Huruvida det betyder att 

företag som har revisor skulle värderas lägre eller om det finns andra förklaringar så som mer 

kontinuerlig rådgivning från redovisningskonsulternas sida jämfört med revisorer är något som 

ännu inte fastställts (Hellekant, 2013).  

 

I samband med avskaffandet av revisionsplikten ges framtidens redovisningskonsulter nya yrkes- 

och utvecklingsmöjligheter. Dessa nya yrkesmöjligheter innebär att redovisningskonsulterna får 

en tydligare roll med större ansvar i företag som väljer att avstå från revisor. Ytterligare 

förändringar inom redovisningsbranschen är nya regler och standarder som ställer nya krav på 

hur redovisningen och hur rapporteringen ska utföras. (FAR, Redovisningskonsult, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

1.2.1 Yrkesutveckling 

 

Enligt Cooper & Robson (2006) kan lagändringar påverka ett yrkes utveckling, speciellt inom 

redovisningsområdet där yrket har en nära koppling till uppsatta lagar och regler. Revisor och 

redovisningskonsult är två yrkesroller med nära koppling till varandra eftersom båda 

yrkesrollerna återfinns inom samma område nämligen redovisning. Dock skiljer de sig åt i den 

bemärkelsen att revisorn granskar redovisningen medan redovisningskonsulten upprättar 

redovisningen. Givet denna symbios bör en lagändring för den ena parten även påverka den 

andra parten i någon mån.  

 

Utredning SOU 2008:32 visar att det innan revisionspliktens avskaffande förutspåddes att 

revisorer skulle närma sig redovisningskonsulter i termer av arbetsuppgifter då efterfrågan på 

revisionstjänster skulle minska (Justitiedepartementet 2008). En sådan utveckling förklaras av att 

revisionsbranschens utbud och efterfrågan måste balanseras om efter lagförändringen, vilket 

enligt utredningen väntats ta några år. Innan en sådan balans kunnat uppnås förutspås att det 

skulle kunna påverka marknaden och redovisningskonsulternas arbetsuppgifter, just eftersom 
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båda yrkena återfinns inom ämnet redovisning och där yrkesrollerna redan innan kan ses som 

överlappande i vissa avseenden, exempelvis gällande allmän rådgivning. Efter lagförändringen 

har flera studier gjorts på hur revisorers verksamhet och tjänsteutbud påverkats och förändrats, 

exempelvis (Eriksson & Kojadinovic, 2013 och Alstermark & Kopparmalms, 2012). Hur 

redovisningsbyråer samt redovisningskonsulter påverkats är däremot inte ett lika beforskat 

område. Barkman et al. (2012) försökte under 2012 undersöka huruvida redovisningskonsulters 

uppdrag ökat i antal och omfattning men med resultatet att det ännu var för tidigt att se några 

effekter. De har däremot inte försökt undersöka om redovisningsbyråernas tjänsteutbud 

förändrats något eller verksamheten i stort. Med verksamhet avses de aktiviteter en aktör utför på 

en marknad i syfte att uppnå ett eller flera mål.  

 

1.2.2 Organisations- och marknadsutveckling 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att vid organisationsförändringar så som ändrade uppgifter, 

struktur eller strategi kommer organisationen att ändra sitt förhållande till omvärlden. Om 

avskaffandet av revisionsplikten för små företag innebär just någon ändrad strategi eller 

arbetsuppgifter utifrån de ändrade marknadsförhållanden som utredningen SOU 2008:32 beskrev 

för revisorer, skulle en kartläggning av förändringar för redovisningskonsulter bidra till att delvis 

kunna förklara även hur omvärlden påverkats. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att 

organisationsförändringar även påverkar externa intressenter genom att dessa också måste 

anpassa sig till de nya förhållanden som uppkommer. Vidare nämns även att organisationer ofta 

har ett inneboende motstånd mot förändringar, vilket kan skapa en tröghet till förändringar. 

Tröghet i branschen skulle kunna förklara varför Barkman et al. (2012) inte såg någon förändring 

av uppdrag med avseende på antal och omfattning. Nu har ytterligare två år gått sedan den 

studien och en anpassning kan ha uppnåtts eller fortfarande ha lång väg kvar.   

 

Enligt utredningen SOU 2008:32 kan avskaffandet av revisionsplikten leda till ökad konkurrens 

mellan redovisningskonsulter och revisorer eftersom utbud och efterfrågan för revisorer måste 

balanseras om (Justitiedepartementet, 2008). Det stödjs även av Carlson (2015), företrädare på 

branschorganisationen SRF, som menar att den upplevda konkurrensökningen dock enbart rör 

sig om enstaka fall, och från revisorers perspektiv. För att ta reda på om redovisningskonsulter 

och revisorer verkligen börjat konkurrera mer och hur det påverkat redovisningskonsulters 

verksamhet krävs vidare forskning.   

 

1.2.3 Intressenter  

 

I en rapport på uppdrag av ECON (2007) om revisionens välfärdsfördelar påpekas att 

avskaffandet av revisionsplikten i små företag hotar att medföra högre samhällsekonomiska 

kostnader då myndigheter kan bli tvungna att öka kontrollåtgärder för att förhindra fel och fusk i 

redovisningen. Dessutom försvinner revisorns ansvar baserat på att denne garanterar att 

företagets redovisning upprättats i enlighet med lag och praxis och det blir istället företaget samt 
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redovisningskonsulten själva som blir ytterst ansvarigt för redovisningen. I och med att 

redovisningskonsulter tar hand om kundföretagens redovisning och därmed står för 

redovisningens kvalitet och innehåll, behövs forskning beträffande hur redovisningskonsulternas 

verksamhet påverkats och hur redovisningskonsulterna anpassat sig till denna förändring för att 

fullt ut kunna bedöma hur och om kvaliteten i företagens redovisning förändrats.  

  

Proffessional Oversight Board for Accountancy (2006) konstaterar att redovisningskonsulter 

förser små företag med värdefull information. Samtidigt går det att läsa i en artikel av Wihlborg 

(2013) att det finns viss bristande kunskap och kompetens bland redovisningskonsulter för att 

kunna tillgodose en vissa kunder. Detta antyder att det kan finnas en variation inom branschen 

beträffande redovisningskonsulters kunskap och kompetens. Därför skapades Reko år 2008, 

vilket är ett ramverk för redovisningskonsulternas arbetssätt som tillsammans med en så kallad 

bokslutsrapport visar att redovisningskonsulten utfört sitt arbete på ett tillvägagångssätt som 

följer praxis och lagstiftning. Bokslutsrapport är ett kvitto på att arbetet med bokföring, bokslut, 

deklaration och övrig rapportering har utförts av en kvalificerad redovisningskonsult 

(auktoriserad) och i enligt med Reko. Även detta är ett argument för en studie då det ytterligare 

behöver klargöras hur redovisningskonsulters verksamhet bedrivs, speciellt efter 

revisionspliktens avskaffande som medfört en fortsatt utveckling av Reko. Både Reko och 

bokslutsrapport kommer definieras mer ingående i studiens kapitel för referensram.  

 

1.2.4 Forskningsfråga 

 

Utifrån ovanstående diskussion om brist på insikt gällande hur redovisningskonsulter påverkats 

och hur verksamheten och därmed branschen i stort påverkats har vi kommit fram till följande 

forskningsfråga:  

 

● Hur har avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag förändrat 

redovisningskonsulters verksamhet? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att förstå förändringar och konsekvenser av förändringarna, som 

uppstått till följd av avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, när det gäller 

redovisningsbyråers verksamhet. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka förändringar i verksamheten för 

redovisningskonsulter i Örebro. En avgränsning av det här slaget motiveras av att vi ville 

tillfråga både rena redovisningsbyråer samt kombibyårer, där de senare inte alltid finns 



5 
 

representerade i mindre orter. Våra respondenter är därmed redovisnings- och kombibyråer som 

bland annat har småföretag som kunder. I kombibyråerna där den övergripande verksamheten 

har två funktioner, redovisning och revision, har målet varit att tillfråga främst 

redovisningskonsulter, framför revisorer, som är verksamma vid dessa byråer. Det faktum att vi 

valt att studera byråer i enbart Örebro motiveras av att vi ville att de skulle verka på samma 

lokala marknad eftersom marknadsförutsättningar samt förhållanden och interaktioner blir 

sammanhörande. 

 

En ytterligare avgränsning som gjorts är tidsrummet, vi har valt att studera 

redovisningskonsultersverksamhet år 2014 och hur de uppfattar att den skiljer sig från 2010. 

Valet av 2014 som utgångspunkt för studien beror på att tidigare forskning inom förändringar av 

utbudet av revisionstjänster visat att det tagit tid att identifiera förändringar efter lagändringen, 

därmed anser vi att det kan vara till fördel även vid inriktningen på redovisningskonsulter, att 

studien utgår från 2014 framför någon tidsperiod som skulle ligga närmre avskaffandet. Studien 

har, som tidigare nämnts, avgränsats geografiskt till att tillfråga byråer i Örebro och målet är inte 

att kunna generalisera redovisningskonsulternas verksamhet till något allmängiltigt. Med studien 

ämnar vi istället bidra med en ökad förståelse för avskaffningens påverkan på några utvalda 

verksamheter i Örebro där fokus blir dessa redovisningskonsulters inställning och upplevelse av 

avskaffandet av revisionsplikten.   
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2. Referensram  

 

I det här kapitlet presenteras de teorier vi anser relevanta för att kunna besvara vår 

forskningsfråga och analysera empirin. Först redogörs redovisningskonsultens yrkesroll med 

avseende på tjänster. Därefter presenteras verksamhetsförändringsteori, resursberoendeteori, 

konkurrensteori, kundrelationsteori samt värdeskapandeteori. Slutligen presenteras den 

analysmodell med vilken vi ämnar analysera empirin.  

 

 

2.1 Uppdrag & Arbetsuppgifter 
 

2.1.2 Redovisningstjänster  

 

Branschorganisationen FAR (2013) beskriver att redovisningskonsulten utför olika uppgifter åt 

uppdragsgivaren, exempel på en sådan uppgift är sammanställandet av olika affärshändelser åt 

företaget som utmynnar i en ekonomisk rapport vid årets slut till företaget. Konsultens uppdrag 

kan delas in i olika inriktningar, dessa inriktningar utgörs av olika tjänster som bokförings-, 

boksluts-, årsboksluts- och årsredovisningsuppdrag. Exempelvis för årsbokslutsuppdraget är 

konsultens uppgift att använda sig av det färdiga bokslutet för att skapa årsbokslut och slutligen 

en årsredovisning till företaget. Andra uppdrag som utförs av konsulten är uppgifter som berör 

löneservice, inkomstdeklarationer och skatterådgivning (FAR, Redovisningstjänster, 2013). 

 

2.1.3 Rådgivning 

 

SRF (2014) förklarar att redovisningskonsulten i sin roll som konsult har ett framåtblickande och 

proaktivt perspektiv. Konsulten utför tjänster som ser till att arbetet får en god kvalitet redan i 

den löpande redovisningen och det löpande kundarbetet med återkommande kontakter, vilket 

medför att konsulten blir väl insatt i företaget. Detta ger konsulten en god position med bra 

förutsättningar för att vara rådgivare till företaget och gagna dess utveckling. (SRF, Auktoriserad 

redovisningskonsult, 2014) Enligt Cooper & Robson (2006) kan lagändringar medföra 

förändrade arbetsuppgifter för ett yrke, detta uttrycks extra starkt för yrken med nära kopplingar 

till lagar och regler så som redovisningskonsulter och revisorer. 

 

Enligt Svanström (2008) har kombibyrån en viktig rådgivande roll i små och medelstora företag. 

I många fall agerar kombibyrån som den primära rådgivaren i dessa företag och i en betydande 

del av fallen är revisionsbyrån även den enda kontakten företaget har med en professionell 

rådgivare. Kamyabi & Devi (2011) hävdar till och med att det finns ett positivt samband mellan 

graden outsourcing av ekonomitjänster och små till medelstora företags strategier. Vidare 

berättar Svanström (2008) att rådgivningen behandlar främst områdena skatt, redovisning och 
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juridik, därmed fungerar rådgivningen som en viktig koppling till kunskapsutvecklingen inom 

redovisningsområdet. 

 

Efterfrågan på rådgivning är till stor del beroende av företagets behov av att komplettera interna 

kompetenser, medan rådgivningens karaktär är beroende av företagets relation till 

revisionsbyrån. Efterfrågan visar sig även öka i takt med revisionsuppdragets längd, företagets 

förtroende för revisionsbyrån samt erfarenheter från revisionsuppdraget. Allt detta innebär att 

revisorer har goda möjligheter att delta mer aktivt i sina kundföretag som rådgivare, dock måste 

hänsyn tas till hur revisorers oberoende hotas av denna ökade kontakt (Ibid). Detta stöds även av 

Kamyabi & Devi (2011) som funnit att företags outsourcing av redovisningstjänster har en 

betydande korrelation med företagets relation till redovisningskonsulten eller revisorn i fråga. En 

god relation mellan företaget och redovisningskonsulten eller revisorn medförde att företaget 

valde att ge konsulten i fråga fler uppdrag. Dock påtalar Dyer & Ross (2007) att långgående 

samarbeten mellan ett kundföretag och en rådgivare leder till att både rådgivaren och 

kundföretagets erfarenheter ökar. Denna ökning av erfarenhet leder i sin tur till att kundföretaget 

får ökat självförtroende och får allt mer kunskap om alternativa rådgivningskällor. Variablerna 

som avgör detta är kundens grad av oberoende, relationens kostnad för klienten, konkurrerande 

rådgivare samt den expertis klienten efterfrågar. 

 

2.1.4 Debitering 

 

Enligt Rosén (2010) har debiteringssättet för rådgivnings- och revisionsbranschen kommit att 

fastna i en statiskt prissättning i samband med ökad konkurrens och ökade lönekostnader för 

branschen. Förutsättningarna leder till att branschen tar betalt av kunder på nedlagd timme i 

stället för det värde kunderna erhåller. Det bidrar till att kunden och leverantören får olika syn på 

tjänstens innehåll. Kundens syn blir att vilja veta kostnaderna för tjänsten samt att få ned antal 

timmar på tjänsten, medan leverantörens syn blir att vilja få betalat så mycket som möjligt för 

tjänsten. Det skapar en diskussion mellan parterna om tjänsten utifrån hur många timmar som 

lagts ner samt om timpriset är för lågt eller för högt. Vidare berättar Rosén att det inte är 

timmarna som räknas utan värdet för kunden. Därför bör fokuset ligga på kundens behov och 

nytta av tjänsten, vilket leder till att det går att sätta ett fast pris på tjänsten. Genom att sätta ett 

fast pris enligt Rosén så kan en del tjänster få ett högre pris än vid timprissättning samt att det 

blir lägre pris för andra tjänster.   

 

2.2 Reko och bokslutsrapport 
 

FAR (2014) förklarar att Reko är till för redovisningskonsulten i dennes utförande av 

redovisningen genom att upprätthålla kvaliteten på redovisningstjänsterna. Genom att alla 

redovisningskonsulter följer Reko utförs arbetet med en tydlig struktur efter klara riktlinjer på 

samma sätt i hela redovisningskonsultbranschen. (FAR, Reko, 2014) 
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SRF (2014) beskriver om att bokslutsrapport ges ut till kunderna efter att redovisningskonsulten 

utfört redovisningen efter regler och standarder som bekräftar att redovisningen håller god 

kvalitet. Rapporten är utformad genom en mallinnehållandes namnet på företaget, 

organisationsnummer, samt vilken konsult som har utfört redovisningen. (SRF, Bokslutsrapport 

2, 2014) 

 

2. 3 Relation mellan kund och företaget 
 

Grönroos (2008) beskriver att kundrelationer utvecklas när tjänster produceras. Dessa 

kundrelationer påbörjas genom mötet mellan leverantören och kunden samt att regelbundet 

återkommande möten leder till en utveckling av relationen. Grönroos (2008) menar att relationer 

är en kontinuerlig process som utvecklas när det sker möten mellan parterna, exempelvis genom 

ett informationsutbyte, samt att relationen fortgår även mellan dessa möten. Vidare nämner 

Grönroos (2008) att det i konsultföretag finns serviceprocesser samt att dessa processer leder till 

olika interaktioner mellan berörda parter. I pågående relationer utvecklas en dialog mellan kund 

och leverantör. Denna dialog ses enligt Grönroos (2008) som en ”interaktiv process” i deras 

samtal mellan varandra. Inom dialogen behövs det skapas en förbindelse mellan leverantör och 

kund för att båda parter ska känna förtroende till varandra (Ibid). 

 

Blomqvist et al. (1999) beskriver att dialogen mellan företag och kunder med nära relation till 

varandra kännetecknas av att konversationen sker på ett välfungerande sätt i båda riktningarna, 

men samtidigt anpassat utifrån kundens villkor. Företag bör dock även själva ta initiativ till 

avstämningar med kunden för att säkerställa upprätthållandet av en dialog och inte bara lägga 

över allt ansvar på kunden. Enligt Dyer & Ross (2007) upplever ägare av småföretag att de lever 

i en idiosynkratisk och informell värld vilket är viktigt att ta hänsyn till då en dialog förs med 

småföretaget. Grönroos (2008) beskriver att word of mouth får en större effekt än planerad 

kommunikation då företaget marknadsförs. Word of mouth:s budskap uttrycks mellan två 

personer som diskuterar företagets i olika avseenden, exempelvis pålitlighet, arbetssätt och 

tjänster. I den starka relationen mellan företaget och kunden så uppkommer det bindningar 

mellan parterna vilket leder till att kunden blir ambassadör åt företaget. I kundens roll som 

ambassadör åt företaget sprids word of mouth till personer i ambassadörens närhet.  

 

2.4 Värdeskapande i relationen  
 

Grönroos (2008) beskriver att värde skapas i tjänsteprocesser genom interaktionen med kunden. 

Dessa tjänsteprocesser består av en samling resurser inom företaget som erbjuds kunden när 

parterna samverkar med varandra. Processerna är till för att förenkla och ”främja 

värdeskapandet” (Ibid) i de dagliga processerna för kunden. Vidare beskriver Grönroos att 

kundens delaktighet samt sin roll som resurs och konsument i processen, när företaget och 



9 
 

kunden samverkar, bidrar till skapandet av ett gemensamt värde för båda parter. Vilket även 

beskrivs av Husin & Ibrahim (2014) som ser ett signifikant samband mellan kvaliteten på 

ekonomitjänster utförda av redovisningskonsulten och hur väl kundföretaget presterar.  

 

Blomqvist et al. (1999) beskriver att värdeskapande då leverantörens och kundens processer 

samverkar. För att kunna maximera relationen så sker värdeskapandet i två olika slag, direkt och 

indirekt värde. Där det direkta värdet beskrivs som förmånen kunden tagit emot i utbyte mot sin 

kompensation och det indirekta värdet är den gemensamma utvecklingen som känslomässiga val 

för båda parterna. Då företaget vill stärka sin konkurrenskraft gäller det att företaget utvecklar 

och förnyar tjänster genom att erbjuda nya tjänster för värdeskapandet. Vidare beskriver 

Blomqvist et al. (1999) hur värdeskapandet sker på olika nivåer. Dessa nivåer är kundmötes-, 

kundrelations- och kundbasnivå. I kundmötesnivå skapas värdet via processerna när det sker ett 

möte mellan parterna. I kundrelationsnivå skapas värdet av relationen mellan leverantören och 

kunden, då kunden skapar värdet själv utifrån de egna insatserna. I kundbasnivån skapas värdet 

med att förbättra samt förnya alternativa strategier för att gynna kundens värdeskapande. 

Dessutom finns en övergripande nivå av värdeskapande till leverantörens intresse vid förbättring 

av konkurrenskraften samt att nivån inte betraktar relationen mellan parterna utan bedömer 

helheten när kunden producerar värdet själv.  

 

Vidare konstaterar Blomqvist et al. att “Kontinuerliga kundrelationer har oftast en inneboende 

tröghet” (1999) Den inneboende trögheten är ett resultat av att rutinmässiga relationer leder till 

att kunden ofta är mindre intresserad av att satsa tid och energi på att utveckla relationen. 

Kunden påverkas av trögheten på så sätt att denne tenderar att tolerera en betydande grad av 

missnöje innan den lämnar situationen genom att exempelvis byta leverantör. Kundens tröghet 

kan i vissa fall även leda till att företaget blir trögt och när kunden inte efterfrågar förändringar 

kan det leda till att företaget förblir likgiltigt och förbiser utvecklingen. I företagets pågående 

relationer med kunder krävs det att företaget erbjuder nya tjänster för att bibehålla dessa 

relationer trots att kunden inte efterfrågar nya tjänster. Blomqvist et al. påpekar även att 

kundernas inställning gentemot positiva förändringar kan klassificeras som trög. Denna 

inställning leder till att företagen får problem när man ska försöka övertala kunden om fördelar 

som de eventuella förändringar som har inneburit.  

 

Utöver förändringar kan kundrelationer och andra relationer även påverkas av organisationens 

ständiga beroende gentemot sin omvärld. Jacobsen & Thorsvik (2008) nämner att organisationer 

är beroende av resurser från omvärlden för att kunna ha fungerande verksamheter. Det innebär 

exempelvis att en organisation behöver förhålla sig till andra organisationer och i varierande grad 

är i behov av samarbete med andra organisationer för att kunna erhålla olika viktiga resurser så 

som råvaror, arbetskraft samt kapital. För att organisationen ska överleva är det även viktigt att 

aktörer i omvärlden finner någon nytta, erhåller värde, av att organisationen finns och vad den 

producerar. Även Abrahamsson & Aarum Andersen (2007) betonar vikten av att organisationer 

inte är självförsörjande och lyfter fram resursberoende-teorin som förklarar att behovet av 
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resurser leder till att beroendeförhållanden skapas mellan organisationen och andra aktörer i 

dessas omgivning. Vidare nämner Abrahamsson & Aarum Andersen att organisationen har en 

förmåga att kunna anpassa sig till sin omgivning samt att förändras med sin omgivning.  

 

2.5 Fokus  
 

Grönroos (2008) nämner att för att förverkliga en servicestrategi och ge tjänster större genomslag 

i kundrelationerna kan företag med fördel genomföra två olika åtgärder. Den första innebär att 

utveckla helt nya tjänster att erbjuda kunden, exempelvis olika typer av konsulttjänster eller börja 

tillhandahålla kundutbildning. En sådan utveckling syftar till att särskilja företagets erbjudande 

från konkurrenternas och därmed utgöra ett konkurrensmedel genom att skapa mervärde. Den 

andra åtgärden innebär en ökning av tjänsternas genomslag genom aktivering av nuvarande samt 

så kallade dolda tjänster. Dolda tjänster är enligt Grönroos (2008), tjänster som har ett strategiskt 

värde men inte uppmärksammas av företaget annat än som nödvändiga aktiviteter som inte kan 

minskas och som inte tar tillvara kundens intressen. Dolda tjänster kan exempelvis vara 

fakturering eller klagomålshantering som kanske inte uppfattas som tjänster av företaget utan 

istället som administrativa, tekniska eller ekonomiska rutiner. Om dolda tjänster istället 

aktiveras, menar Grönroos (2008) att den positiva effekten till och med kan bli ännu mer 

märkbar än utvecklandet av helt nya tjänster. Exempelvis kan tillfälliga råd i bakgrund av detta 

antingen betraktas som ett tidskrävande irritationsmoment av företaget eller som ett 

konkurrensmedel med värdeskapande potential. Vidare anser Grönroos (2008) att om de dolda 

tjänsternas potential utnyttjas kan kundrelationerna tänkas bli starkare.  

 

2.6 Konkurrens 
 

Porter (1984) har identifierat tre konkurrensstrategier som kan användas vid företagets val av 

strategi gentemot konkurrenter på marknaden. Företaget kan välja att enbart använda en strategi 

eller kombinera flera strategier. Dessa tre strategier består av differentiering, 

kostnadsöverlägsenhet samt fokusering. Differentieringsstrategin av företagets produkt eller 

tjänst visar sig då företaget skapar något som uppfattas som unikt i branschen samt att produkten 

eller tjänsten kan ges till ett högre pris till kunden. Strategin kan ges i uttryck på olika former 

exempelvis varumärkesidentitet, teknologi och andra former som ger kunden en positiv skillnad 

emot konkurrenterna. Vidare menar Porter (1984) att kostnadsöverlägsenhetsstrategin går ut på 

att företag har låga kostnader på sina produkter och tjänster samt att hålla kontroll på sin 

konkurrenskraft mot andra företag på marknaden. Genom att ha kostnadskontroll så kan 

företaget nå sitt mål om konkurrensstrategi. Denna lågkostnadsposition ger företagen en 

gynnsam ställning när kunden ser sig efter nya möjligheter. Fokusstrategin går ut på att företaget 

fokuserar på en viss köpgrupp eller geografiskt marknad. Denna strategi kan delas in i fokuserad 

kostnadsöverlägsenhet och fokuserad differentiering. 
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Jacobsen & Thorsvik (2008) påpekar att företaget måste förstå den konkurrenssituation det 

befinner sig i. Här måste företaget avgöra hur intensiv konkurrensen är, vilka konkurrenterna är, 

vilka substitut som existerar samt kundgruppers och leverantörers förhandlingsförmåga.  

 

2.7 Verksamhetsförändringar 
 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver hur organisationsförändringar kan delas in i olika 

klassificeringar. Avskaffandet av revisionsplikten skulle enligt Jacobsen & Thorsviks definition 

kunna klassificeras som en reaktiv revolutionär förändring där organisationen måste genomgå en 

radikal förändring på kort tid. En sådan förändring innebär ofta att organisationen förändrar sina 

mål och strategier och kan resultera i ett förändrat tjänsteutbud eller val om att kanske bearbeta 

helt nya marknader. Till följd av en sådan förändring kan informationsasymmetri om marknaden 

samt ändrade konkurrensförhållanden uppstå. Alevesson & Sveningsson (2014) påpekar att 

behovet av förändring leder till att verksamheten behöver anpassas till förändringen för att 

organisationen inte ska hamna i svårigheter.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) nämner vidare att en organisations institutionella omvärld kan delas 

in i tre element; regulativ, normativ samt kognitiv. Med regulativ menas att organisationen har 

olika reglerings- och kontrollåtgärder den måste anpassa sig till för att uppnå legitimitet. 

Organisationen måste ta hänsyn till de lagar och regler som finns för att exempelvis inte riskera 

en straffpåföljd eller sämre rykte. Vidare nämner Jacobsen & Thorsvik att den normativa delen 

istället handlar om normer och värderingar i samhället och hur de påverkar organisationer på 

olika plan exempelvis styrning och organisationsstruktur. Slutligen avser den kognitiva delen att 

olika grupper eller organisationer som verkar inom samma miljö, exempelvis en viss bransch 

ofta färjas av varandra och delar liknade åsikter med varandra.    

 

2.8 Analysmodell 
 

Ett företags verksamhet påverkas av den världen den verkar i, vilket ligger till grund för valet av 

att göra en omvärldsanalys. En omvärldsanalys beskrivs av Genf och Laurent (2008) som ett 

användbart sätt för organisationer att kunna dela in sin värld i olika kategorier. Dessa kategorier 

består av invärlden, närvärlden och omvärlden. Invärlden är helt enkelt den organisation 

analysen tar sin utgångspunkt ifrån, allt som inte är en del av invärlden är en del av omvärlden. 

Omvärlden består av allt som befinner sig utanför den relevanta organisationen. Denna omvärld 

är uppdelad i två dimensioner, närvärlden och den omvärld som ligger bortanför närvärlden. 

Närvärlden är den del av omvärlden som befinner sig nära organisationen, här kan det till 

exempel vara fråga om marknaden organisationen verkar inom, organisationens konkurrenter, 

kunder, leverantörer et cetera. I den andra omvärldsdimensionen som befinner sig bortom 

närvärlden sker olika förändringar och händelser som påverkar utvecklingen i organisationens 

närvärld och invärld både direkt och indirekt. 
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Utifrån Genf & Laurents (2008) beskrivningar av de olika delarna av omvärlden och hur de är 

kopplade applicerar vi modellen på redovisningskonsulters verksamhet för att kunna besvara 

frågeställningen om förståelse för hur redovisningskonsulternas verksamheter förändrats till följd 

av den avskaffade revisionsplikten. Modellen i figur 2.1 visar hur redovisningskonsulters 

verksamhet påverkas av händelser i omvärlden. Det har skett en förändring i omvärlden, yttre 

cirkeln (gula cirkeln) genom ett avskaffande av revisionsplikten i små aktiebolag. Vilket har 

påverkat den marknad redovisningskonsulterna är verksamma på då kunder och konkurrenter 

inte längre styrs av en revisionsplikt i mitten cirkeln (närvärlden, grön cirkel). Frågan är om 

förändringen i redovisningskonsulternas närvärld även påverkat deras verksamhet, innersta 

cirkeln (invärlden, blå cirkel), där redovisningskonsulten utför sitt dagliga arbete i form av olika 

uppdrag och arbetsuppgifter riktade till marknaden och intressenter. Enligt Genf & Laurent 

(2008) borde nämligen de faktorer som tillhör de två yttre cirklarna, påverka den innersta.  

 

I fallet med revisionspliktens avskaffande och dess påverkan på redovisningsbyråers verksamhet, 

kan det tänkas finnas andra förklaringar till verksamhetsförändringar utöver avskaffandet. Det 

gäller både under och efter denna förändring samt i andra fall utan ett sådant avskaffande. Vad vi 

därför visar i den yttersta ringen i figur 2.1 är inte alla de faktorer som utgör byråers omvärld 

eller påverkar hur redovisningsbyråers verksamhet förändras överlag utan modellen förklarar 

enbart hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar byråernas verksamhet.  

        

Figur 2.1 Egenkonstruerad analysmodell utifrån Genf & Laurents (2008) omvärldsmodell.  

 

Vi vill ta reda på hur redovisningskonsulters verksamhet förändrats genom att analysera 

kopplingen mellan redovisningskonsulters verksamhet (invärlden) och förändringar i omvärlden 
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där den senare även påverkar marknaden (närvärlden). Detta görs helt enkelt genom att 

undersöka vad är det för uppdrag som marknaden efterfrågar, vad är det för arbetsuppgifter 

redovisningskonsulterna utför för att tillfredsställa dessa uppdrag och vilket marknadsfokus har 

redovisningskonsulterna? Dessa frågor sammanfattas nedan i följande begrepp och frågor samt i 

en ytterligare modell, figur 2.2, som utgör en inzoomning av faktorerna i den innersta ringarna 

som illustreras i figur 2.1  

 

● Uppdrag: Vad är det för tjänster kunderna efterfrågar och i vilken omfattning 

förekommer de? 

 

● Arbetsuppgifter: Vilka uppgifter utför redovisningskonsulter? 

 

● Fokus: Vad är det redovisningskonsulterna i sin verksamhet riktar in sig på gällande 

marknaden? 

  

 

 

     Figur 2.2 Inzoomning av faktorerna från egenkonstruerad analysmodell 

 

Figur 2.2 visar vårt antagande, utifrån utredningen av justitiedepartementet (2008) som påstod att 

redovisningskonsulternas verksamhet skulle påverkas av avskaffandet av revisionsplikten 

exempelvis i form av ändrade arbetsuppgifter och närmande av yrkesrollerna 

redovisningskonsult och revisor. I modellens mitt, illustreras de tre områden, arbetsuppgifter, 

uppdrag samt fokus som vi anser spegla den inre delen av en organisation, det vill säga invärlden 

i enlighet med Genf & Laurents (2008) klassificeringar. Begreppet verksamhet bryts därmed ned 
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i uppdrag, arbetsuppgifter samt fokus och som är viktiga att studera för att förstå 

redovisningskonsulternas ändrade förutsättningar. Fokus hör till invärlden och bestämmer hur 

byrån ska förhålla sig till närvärlden. Det vill säga, det är främst fokuset som bestämmer hur 

byrån ska förhålla sig till kunder, konkurrenter och så vidare och inte kunderna som är de som 

bestämmer byråns fokus, åtminstone inte i lika hög grad. Därmed borde alla tre områdena höra 

till invärlden och närvärlden bör utgöras av kunder, konkurrenter, leverantörer. 
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3. Metod 

 

Kapitlet beskriver forskningsdesignen, metodologiska överväganden, metodkritik samt studiens 

trovärdighet. 

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
 

Insamling av data hämtades från intervjuer med redovisningskonsulter samt revisorer på sex 

olika redovisningsbyråer inom det geografiska läget av Örebro stad. Tre av intervjuerna var med 

byråer med enbart redovisning och tre med så kallade kombibyråer som jobbar med både 

redovisning och revision.  

 

Fördelen med att anskaffa data genom en intervju är att metoden är flexibel (Bryman & Bell, 

2005). Det gav oss möjlighet att beröra teman som vi inte hade uppmärksammat med annan 

datainsamling. Eftersom vi hade begränsad insyn i de redovisningsbyråer som intervjuades ansåg 

vi att intervju som datainsamlingsform var ett bra val jämfört med någon typ av enkät-

undersökning med på förhand utformade frågor. Ett val av kvantitativ metod hade förhindrat 

chanser till följdfrågor samt ostrukturerade samtal på plats, vilka vi ansåg skulle kunna komma 

att behövas. Genom en intervju av mer lös karaktär i form av semistrukturerad, gavs istället 

möjlighet att beröra områden som var okända för oss sedan tidigare och förse oss med en 

utforskande karaktär under datainsamlingen. Bryman & Bell (2005) nämner att 

semistrukturerade intervjuer är vanligt förkommande då en undersökning är en flerfallsstudie, 

vilket vår studie skulle kunna klassificeras som. Semistrukturerade intervjuer innebär en 

tydligare struktur jämfört med en helt ostrukturerad intervju och därmed kan jämförelser mellan 

de olika fallen underlättas (Bryman & Bell, 2005). 

 

3.2 Urval 
 

Urvalet gick till som så att vi valde ut 15 olika byråer som skulle kunna tänkas matcha våra krav 

på dels ett antal små byråer med enbart redovisning och sedan ett motsvarande antal större byråer 

som var så kallade kombibyråer. Därefter skedde ytterligare en gallring utifrån hur homogena 

byråerna var i antalet anställda eftersom vi ansåg att det skulle underlätta jämförbarheten och 

trovärdigheten (3-4 för små redovisningsföretag och 10 eller fler för kombibyråer.) På grundval 

av gallringen mejlades sedan förfrågningar till 13 byråer och följdes sedan upp med ett 

återkopplande telefonsamtal några dagar senare. Av dessa tackade två byråer nej via mail och 

fem via det återkopplande samtalet. Således återstod sex byråer som tackade ja till att ställa upp 

på en intervju. Att använda sig av två former för att ta kontakt med potentiella respondenter 

framhålls av Bryman & Bell (2005) som ett rekommenderat tillvägagångssätt, framförallt i de 

fall där man ämnar intervjua chefer eller andra högt uppsatta personer. I sådana fall förklarar 
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Bryman & Bell (2005) att det är viktigt att dessa personer upplever önskemålet på ett positivt 

sätt.    

 

Bortfallet på 60 procent hade troligtvis kunnat förhindras till viss del genom ett tydligare 

utformat mejl där nyttan för företagen lyfts fram bättre. Exempelvis med motiveringar där det 

kunde framgått varför även rena redovisningsbyråer var av intresse för oss och inte bara 

kombibyråer. En av de små byråerna tackade nämligen nej för att de redan vid samtalet inte 

ansåg sig ha påverkats av någon märkbar förändring, vilket också skulle kunna förklaras av att i 

uppsatsens inledande skede var inriktningen mer på en förändring i efterfrågan, snarare än 

verksamhetsförändringar. Den tidigare formuleringen och inriktningen kan ha förvirrat en del 

potentiella respondenter och framstått som otydligt och abstrakt. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) kan ett bortfall innebära att de som väljer att avstå från att delta 

skiljer sig från de som väljer att deltaga, vilket därför kan resultera i att en representativ grupp ej 

kan erhållas. Redan på förhand diskuterade vi riskerna för bortfall och vidtog åtgärder i form av 

extra förfrågningar för att säkerställa ett tillräckligt stort urval. Dock kan man kanske inte 

komma bort helt från representativitets-problemet som bortfallet kan innebära, men vi uppfattade 

att det främst handlade om tidsbrist från byråernas sida och inte en generell ovilja eller annan 

anledning även om vi inte kan veta säkert.        

 

3.3 Genomförandet av intervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en förkonstruerad intervjuguide där det gavs möjlighet 

att ställa följdfrågor. Denna typ av intervju där följdfrågor godtas definieras som 

semistrukturerad (Bryman & Bell, 2005, s. 475). Grundfrågorna var lika för alla respondenter så 

att det skulle underlätta kodningen materialet samt jämförbarheten samt trovärdigheten för 

analysen. Sedan kunde olika följdfrågor ställas i de fall där så behövdes utifrån respektive 

respondents svar 

 

En svårighet med intervjuer är att alla respondenter måste förstå frågorna som ställs och att vi 

från vår sida måste förstå respondenternas svar. Genom intervjuer kan den data som insamlas 

vanligtvis endast vara av sådan karaktär det kan uttryckas i ord. Det är även problematiskt att 

människor ofta har fördomar och redan kanske har en tanke om vad andra människor tycker i en 

fråga (Eneroth, 1984). Det var något vi försökte tänka på både under utformningen av 

intervjuguiden samt under själva intervjuerna. 

 

Det insamlade materialet analyserades sedan utifrån vår egenbyggda analysmodell och den 

utvalda teori som finns inom området för branschen samt om verksamhetsförändringar et cetera. 

Genom modellen och teorin kunde vi sedan besvara vår forskningsfråga och uppnå syftet med 

uppsatsen. 
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I vårt val av respondenter utgick vi i från de redovisningsbyråer samt kombibyråer som har till 

största del små företag och medelstora företag som kunder med avseende på 

redovisningstjänster. Vi ansåg att dessa byråer lättast skulle kunna hjälpa oss besvara vår 

forskningsfråga om eventuella förändringar i verksamheten till följd av avskaffandet av 

revisionsplikten i små aktiebolag.  

 

Vi inledde intervjuerna med att respondenten fick förklarat för sig vad intervjun skulle handla 

om. Därefter frågade vi om det var okej att spela in samtalet och om det fanns några oklarheter 

innan intervjun påbörjades. Sedan fick respondenten själv prata kring företaget rent allmänt, 

dessutom ställdes lättsamma frågor till en början för att respondenten skulle känna sig trygg 

under intervjun. Efter den inledande sekvensen ställde vi frågor kring vårt problemområde, för 

att senare avsluta med reflektioner kring det som sagts. 

 

Under samtliga intervjuer var vi alla tre närvarande och med fasta, förutbestämda roller, vem 

som skulle läsa frågorna, vem som skulle ställa eventuella följdfrågor samt vem som skulle 

anteckna ner stödord ut ifrån risken att transkriberingsmediet skulle haverera. På så sätt försökte 

vi upprätthålla trovärdigheten eftersom intervjuteknik, tonfall samt kroppsspråk kan skilja olika 

intervjuare åt, varför svaren därför också skulle blivit annorlunda. (Enroth, 1984) De två av oss 

med rollerna att anteckna och ställa följdfrågor i de fall det upplevdes nödvändigt, skulle enligt 

Bryman & Bells (2005) klassificeringar kunna klassas som passiva intervjuare. Vidare framhålls 

att som passiv intervjuare kan en helhetsbild fås eftersom denne kan fokusera på att läsa av 

respondenten och inte behöva ha främsta fokus på att ställa frågor eller tala. Användning av flera 

intervjuare kan enligt författarna även leda till en mer avspänd stämning där situationen upplevs 

mer som en diskussion än ett förhör. Just det sistnämnda är samtidigt något som kan uppstå även 

vid flera intervjuare, om intervjuns teman är känsliga eller respondenten upplever flera 

intervjuare som en mer obekväm situation (Bryman & Bell, 2005). För att respondenten skulle 

behålla intresset och koncentrationen försökte vi begränsa intervjuns omfattning. Vi fick därmed 

göra en avvägning för att intervjun inte skulle bli för lång men att vi ändå hann samla in 

nödvändig information.  

 

Innan intervjuernas genomförande ansåg vi det också viktigt att reflektera över vad som händer 

om en respondent väljer att inte svara på en viss fråga eller svarar väldigt kort och ovilligt. Vi 

kände att i egenskap av att vara tre stycken som intervjuar, var vi flera som kunde reagera då 

svar uppfattades som korta eller vaga, genom att ställa följdfrågor eller ställa en fråga på ett 

annat sätt.   

 

Vi transkriberade intervjumaterialet för att kunna göra upprepande genomgångar av intervjun 

och därmed underlätta analysen. En annan fördel var att kunna minimera de felkällor som skulle 

kunnat uppstå om intervjun endast antecknades skriftligt på plats. Enligt Bryman & Bell (2005) 

kan transkribering förhindra att intervjuaren blir distraherad över att både behöva lyssna på det 

respondenten säger, anteckna, och kunna observera kroppsspråk och andra beteenden. Så även 
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om vi alltid var tre stycken under våra intervjuer och därmed kunde dela upp dessa uppgifter, 

försvann känslan av kravet att anteckna precis allt som sades dessutom hade det varit svårt att i 

text beskriva hur det sades. Genom att bara anteckna kan betoningar och i förlängningen därmed 

olika betydelser försvinna.     

 

Ingen av oss hade sedan tidigare någon koppling till respondenterna och därmed var risken för 

personlig påverkan mindre. Eftersom vi genomfört flera intervjuer på olika redovisningsföretag 

kan tillförlitligheten tänkas bli högre än om bara en respondent valts. 

 

Efter att alla muntliga intervjuer var genomförda, gjordes även en skriftlig intervju med färdiga 

frågor, genom mailkontakt, med Mikael Carlson, Branschansvarig för redovisning i 

branschorganisationen SRF.      

 

Slutligen hämtades även en del data ur sekundärkällor i form av publikationer och databaser. 

 

3.4 Etiska aspekter 
 

Allt deltagande har varit frivilligt för respondenterna och i slutet av varje intervju har en fråga 

om konfidentialitet ställts för att visa att vi värnat om integriteten. Alla respondenter godkände 

inte avsaknaden av anonymisering i uppsatsen, varför vi därmed uteslutit namn på 

respondenterna i uppsatsen och betecknat dem med siffrorna 1-6 istället.  

 

Vi var även noga med att ge ut våra kontaktuppgifter som mailadress och telefonnummer för att 

respondenterna skulle känna sig trygga och kunna höra av sig vid frågor. Slutligen erbjöd vi oss 

även att sända en kopia av den färdig-transkriberade intervjun samt uppsatsen i sin helhet för att 

respondenten i lugn och ro skulle kunna kontrollera vad som sagt, kunna lägga till något vid 

behov och känna en större trygghet samt förtroende för oss.    

 

3.5 Källkritik 
 

Vi har beskrivit hur intervjun som datainsamlingsmetod gav oss olika fördelar i arbetet, dock 

fanns det även några nackdelar. Genom att vi uppmärksammade nackdelarna kunde vi begränsa 

deras påverkan. Exempelvis om vi oavsiktligen ställde ledande frågor, ifrågasatte vi efterhand 

informationens grad av tillförlitlighet vilket är viktigt att reflektera kring enligt Kvale & 

Brinkmann (2009). Andra nackdelar med insamlingsmetoden är risken för feltolkningar och 

missförstånd. Tolkningen av data från intervjun blev av naturliga skäl subjektiv med risk för fel 

återspegling, vilket är svårt att undvika men möjligen kan minskas något av det faktum att vi var 

tre som kunde tolka data och diskutera den istället för om det bara varit en person. Vi valde att 

inte använda oss av enkäter eftersom vi vill kunna ställa följdfrågor samt ha möjlighet leda 

datainsamlingens inriktning utefter de data vi erhöll. 
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Vi genomförde inte någon provintervju innan den första riktiga intervjun, vilket kan ses som 

negativt då tidsåtgång och krångliga formuleringar inte blev kända i förväg. Dock lyckades vi 

ändå uppskatta tidsåtgången rätt så väl med +- tio minuter och den första intervjun hamnade på 

totalt 42 minuter. Det störde förhoppningsvis inte den första respondenten så mycket utifrån den 

förhandsinformation, på en tidsåtgång om 30 minuter, som vi skickade i det första kontakt-

mejlet. Inför resterande intervjuer informerades respondenterna att intervjun uppskattningsvis 

skulle ta mellan 30-45 minuter.   

 

Vid vårt val av källor gällande litteratur valdes böcker som berör verksamhetsförändringar, 

omvärlden, konkurrensförmåga och kundrelationer. Vidare användes tre olika metodböcker 

varav två är välkända och frekvent citerade inom samhällsekonomisk metod. Den tredje metod 

boken, skriven av Enroth (1984), med titeln Hur mäter man “vackert”? Grundbok i kvalitativ 

metod, skrev för tre decennier sedan, vilket gör att aktualitet och trovärdigheten kan i ifrågasättas 

angående bokens innehålls. Eftersom boken emellertid bara användes för att illustrera hur 

personlig påverkan hos intervjuare kan påverka resultatet på intervjuer, kändes det som ett 

allmängiltigt resonemang som torde vara aktuellt även idag eftersom alla människor är egna 

individer.  

 

Vi har även använt oss av publicerat material från internet, detta kan i ifrågasättas utifrån grad av 

trovärdighet, då vem som helst kan skriva på internet. Samtidigt skiljer sig trovärdigheten i en 

nyhetsartikel jämfört med exempelvis en statlig publikation, eftersom som den första kan vara 

vinklad och därmed inte helt opartisk. Vi har använt oss av endast en nyhetsartikel dock för att 

minimera denna effekt samtidigt som vi medvetna om den. I övrigt användes publikationer så 

som utredning SOU 2008:32 (Justitiedepartementet 2008) samt utredningen av Norberg & 

Thorell (2005) på uppdrag av Svenskt Näringsliv, vilka vi anser kan ses ha hög trovärdighet då 

det är producerat av viktiga och stora samhällsfunktioner. Däremot var båda utredningarna 

producerade innan själva avskaffandet av revisionsplikten och därför innehåller de antaganden 

på konsekvenser av avskaffandet och främst statistik från andra länder som redan hade avskaffat 

revisionsplikten för små aktiebolag.    

 

3.6 Trovärdighet 
 

Två av de tre kombibyråerna är del i större koncerner och i botten amerikanskt ägda. Denna 

skillnad gentemot övriga intervjuobjekt skulle kunna påverka trovärdigheten på så sätt att 

byråernas arbetssätt och lokalkännedom samt utbredning av image och varumärke kan tänkas 

skilja sig jämfört med lokala, mindre kombibyråer.  

 

Studiens forskningsfråga ändras löpande under datainsamlingsprocessen. Detta gjordes för att 

bättre reflektera karaktären av det insamlade datamaterialet. Dock gjordes detta innan 

majoriteten av datamaterialet insamlats och justeringar vidtogs vid de resterande intervjuerna för 
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att kompensera för den förändrade forskningsfrågan. Det gjordes genom att ämnet presenterades 

för respondenten som att vi skulle intervju dem beträffande hur revisionspliktens avskaffande 

påverkat respondentens verksamhet istället för hur revisionspliktens avskaffande påverkat 

efterfrågan på respondentens tjänster. De respondenter som utsatts för de ursprungliga 

forskningsfrågorna hade samma svar som de respondenter som utsatts för den reviderade 

forskningsfrågan. Därmed anser vi att denna revidering inte medfört någon förändring 

beträffande datans tillförlitlighet.  

 

3.7 Metodkritik av analysmodell 
 

I fallet med avskaffandet av revisionsplikten och dess påverkan på redovisningsbyråers 

verksamhet, kan det tänkas finnas andra förklaringar till förändringar inom verksamheten än bara 

avskaffandet. Det gäller både under och efter denna lagändring samt i andra fall utan att ett 

avskaffande genomförs. Vad vi därför visar i vår analysmodell, figur 2.1, är inte alla de faktorer 

som påverkar hur redovisningsbyråers verksamhet förändras överlag utan modellen förklarar 

enbart hur förändringen i omvärlden, avskaffandet av revisionsplikten, indirekt påverkat 

redovisningskonsultens verksamhet. Förändringen har även påverkat redovisningskonsultens 

verksamhet genom att direkt påverkat marknaden. Genom att förtydliga och vara medvetna om 

att så är fallet, kan reflektering angående studiens validitet göras.    

 

Även angående trovärdigheten kan reflektioner göras. För trots att vi i samband med vår 

analysmodell förtydligar hur faktorerna hänger ihop kan de eventuella verksamhetsförändringar 

respondenterna beskriver under intervjuerna, vara svårt för dem och oss att avgöra om det härrör 

från avskaffandet av revisionsplikten, från andra naturliga verksamhetsförändringar eller andra 

samtidiga förändringar inom byrån. För att höja trovärdigheten har intervjufrågorna dock 

utformats på så sätt att de bara handlar om de förändringar som uppkommit efter och på grund av 

avskaffandet av revisionsplikten. Därmed har respondenterna fått tänka efter och själva fått 

reflektera kring samt avgöra vilka förändringar i deras verksamhet som berott på vad och vilka 

som därav kan härröras till avskaffandet. Intervjuguidens frågor ställdes till alla respondenter och 

frågorna har hjälpt oss att besvara frågeställningen genom att de behandlar de tre områden som 

tas upp i analysmodellen och som vi därefter analyserat utifrån. Intervjufrågorna återfinns i 

Bilaga 2, Intervjufrågor till respondenterna.  
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4. Empiri 

 

Kapitlet presenterar den insamlade data som erhållits vid intervjuer av sex redovisnings- och 

revisionsbyråer i Örebro eller med lokala kontor i Örebro. Empirin grundar sig i de frågor 

kopplade till egenskaper som tillsammans utgör redovisningskonsulters verksamhet. Det går att 

återfinna intervjufrågorna i bilaga 2. Utöver dessa intervjuer har även en intervju genomförts 

med Mikael Carlson, företrädare på SRF för att få en kompletterande bild. Det går att återfinna 

intervjufrågorna i bilaga 3. Empirin gällande byråerna förtydligas med sammanfattande tabeller 

efter varje område där invärlden består av arbetsuppgift, uppdrag och fokus samt närvärlden 

består av kunder och konkurrenter.  

 

4.1 Intervju med Mikael Carlson, SRF 
 

Enligt Mikael Carlson, företrädare på SRF såg branschorganisationen positivt på Bokslutsrapport 

redan från början “då det är en unik möjlighet att visa upp att arbetet har utförts av en 

auktoriserad redovisningskonsult och enligt svensk standard Reko” (Carlson, 2015). 

 

I och med avskaffandet av revisionsplikten för små företag får redovisningskonsulter ett ökat 

ansvar då deras arbete, för de företag som inte längre nyttjar revision, inte kvalitetssäkras av 

revisorer. Carlson förklarar att Bokslutsrapporten ger en möjlighet att signalera vilka företag som 

kan förväntas ha en högre kvalitet på sin redovisning och rapportering. Vidare hävdar han att 

Bokslutsrapporten aldrig varit avsedd som ett konkurrensmedel mot revisorer, utan istället ska 

ses som ett kvitto på att den som har gjort redovisningen har en hög kompetens och har följt 

fastställd svensk standard för redovisningstjänster enligt Reko. Han betonar att 

Bokslutsrapporten tvärtom stödjer revisionen för de företag som har valt att ha kvar revision och 

hänvisar till höstnummer 2014 av revisorernas tidning Balans (Carlson, 2015). 

 

“Bokslutsrapporten är en fördel för revisionen, eftersom revisorn vid sin planering kan 

förutsätta att grundkvaliteten är hög. Till och med säger man i artikeln att om det saknas en 

Bokslutsrapport kan det vara en signal om att något är fel som ställer högre krav på 

revisionsinsatsen” (Carlson, 2015). 

 

Bokslutsrapportens framtid 

 

Revisionsberättelsen är en rapport som baseras på en kontroll av en rad olika förhållanden som 

leder till att revisorn sedan bestyrker redovisningen mot tredje man (Carlson, 2015). Han nämner 

vidare att Bokslutsrapport funnit i fler år, men att det är först under 2013/2014 som rapporten 

börjar nå ut till näringslivet och mer känd även om det fortfarande är långt kvar. Många kunder 

samt andra intressenter vet inte om att den finns, och det finns fortfarande mycket 

marknadsarbete som behöver göras för att informera om vad den är och innebär för ett företag. 
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Under 2015 kommer dock flera kreditupplysningsföretag att notera om företaget har fått en 

Bokslutsrapport eller ej, och det kommer sannolikt att få stor betydelse för 

informationsspridningen (Carlson, 2015). 

 

Konkurrens 

 

Carlson (2015) tror att lagändringen angående revisionsplikten kan ha uppfattats leda till ökad 

konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer endast i enstaka fall, och då från 

revisorers perspektiv. Han påpekar att det då är en missuppfattning om vad Bokslutsrapporten 

står för och möjligen beror på företagens egna omställningsproblem när allt fler företag väljer 

bort revision - inte något som följer av att Bokslutsrapporten konkurrerar med revisorns arbete. 

  

Vidare beskriver Carlson (2015) att bokslutsrapporten avser produktionen av redovisningen och 

revisionsberättelsen avser kontrollen i efterhand. De företag som har flera olika ägare, 

omfattande verksamhet eller i allmänhetens ögon måste uppnå en viss garanti och bestyrkande 

kan ha god nytta av en oberoende revision. För de företag som drivs av en mindre grupp ägare 

med en relativt tydligt fokuserad verksamhet finns inte alltid behovet av oberoende revision, 

exempelvis hos en stor mängd av svenska familjeägda företag. Där upplever både ägare och 

intressenter att kvaliteten som skapas i samband med produktionen är fullt tillräcklig, och om det 

görs rätt behövs heller ingen granskning genom revision. Detta har medfört att drygt 50 % av alla 

företag som kan avstå revision också har gjort det - det finns helt enkelt inte något externt behov, 

och då fyller Bokslutsrapporten de behov som finns av att kvittera kvaliteten i produktionen av 

materialet. 

 

4.2 Rena redovisningsbyråer vs. Kombibyråer 
 

Redovisningskonsultens verksamhet består både av rena redovisningsbyråer och kombibyråer, 

där i den senaste utförs både redovisning samt revision av konsult eller revisor. Nedan beskrivs 

vår respondenter utifrån en indelning av rena redovisningsbyrå samt kombibyråer där 

respondenterna är verksamma i tabell 4. 
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Rena redovisningsbyråer   Kombibyråer 

Respondent 2: Auktoriserad 

redovisningskonsult, arbetat 11 år i 

branschen.  

Respondent 1: Delägare, auktoriserad 

redovisningskonsult/revisor, arbetat 8 år i 

branschen. 

Respondent 3: VD, auktoriserad 

redovisningskonsult, arbetat 12 år i branschen. 

Respondent 5: Gruppchef, auktoriserad 

revisor, arbetat 8 år i branschen. Byrån är del i 

större koncern.  

Respondent 4: Ägare,  

auktoriserad redovisningskonsult, arbetat 30 

år i branschen. 

Respondent 6: Auktoriserad 

redovisningskonsult, arbetat 25 år i branschen. 

Byrån är del i större koncern.  

           Tabell 4. 

 

 

4.3 Invärlden - Uppdrag, Arbetsuppgifter och Fokus 

 

Respondentens arbetsuppgifter  

 

Respondent 1, 2, 3, 4 och 6 berättar att deras arbetsuppgifter består av löpande redovisning, 

bokslut och skapandet av årsredovisningar. I respondent 5:s fall arbetar byrån med 

redovisningstjänster men detta ingår ej i just respondent 5:s arbetsuppgifter. Enligt respondent 1, 

5 och 6, vilka alla är kombibyråer, har avskaffandet av revisionsplikten medfört att de utökat sitt 

arbete inom affärsrådgivning, vilket sammanfattas i tabell 4.1. Affärsrådgivningen är något som 

nu även redovisningskonsulterna arbetar mer med och respondent 1 påpekar att detta tidigare var 

en uppgift som sköttes av revisorn. Respondent 1 berättar även att hon sett hur företag önskar 

rådgivning för att kunna ligga steget före och redovisningskonsulten har genom den löpande 

bokföringen möjlighet att ge företagen rådgivning proaktivt så att allt görs korrekt från början. 

Företagen behöver någon att bolla idéer med angående framtida utveckling samt företagens 

arbete. Enligt respondent 1, 5 och 6 har rådgivningen utökats för att kompensera för en del av de 

bortfall av kunder som skett till följd av den avskaffade revisionsplikten. Respondent 2, 3 och 4 

vilka alla är rena redovisningsbyråer har inte erfarit samma förändring beträffande rådgivning. 

De har dock märkt en ökning i antalet frågor som ställs från kunderna vilket kopplas till den 

löpande redovisningen, men i tyngre frågor såsom skatter hänvisar de istället kunden till en 

revisor.  

 

Respondent 1 anser att avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag medfört att 

redovisningskonsulterna fått ett ökat ansvar. Respondent 1 ser positivt på denna förändring då 

denne anser att detta medför att varje medarbetare får större chanser att utvecklas mer. 

Respondent 1 berättar vidare att redovisningskonsulters ansvar idag är större än vad det var för 
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5-10 år sedan och att nya arbetsuppgifter uppkommit till följd av utvecklingen inom 

redovisningstjänster. Vidare har respondent 1 märkt av ökad kontroll av redovisningskonsulters 

arbete från myndigheter och branschorganisationer. Granskningen har enligt respondent 4 ökat 

successivt sedan 2008/ 2009 och respondenten ser till så att alla anställda följer Reko i sitt arbete. 

 

Respondent 2 och 3 har till följd av lagändringen arbetat mer med ombildning av små enskilda 

firmor till aktiebolag. Detta beror enligt de två respondenterna på att bolagsformen för aktiebolag 

är lättare ur ett regelperspektiv. Men även att kapitalinsatsen för att starta ett aktiebolag halverats 

från att tidigare varit 100 000 kr till att nu vara 50 000 kr samt att företagarna nu inte skulle vara 

tvungna att betala revisionsarvoden eftersom det inte längre krävs en revisor. I respondent 3:s 

fall har detta medfört att byrån nu arbetar med årsredovisningar i större omfattning och 

inrapportering till bolagsverket, tidigare hade det istället rört sig om små årsbokslut för de små 

enskilda firmorna.  

 

 

Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Arbetsuppgifter * Löpande 

redovisning, 

bokslut och 

skapandet av 

årsredovisningar 

 

* Ökad 

efterfrågan på 

personlig 

rådgivning 

 

* Ombildat 

enskilda firmor 

till aktiebolag åt 

kunder 

* Löpande 

redovisning, 

bokslut och 

skapandet av 

årsredovisningar 

 

* Ökad 

efterfrågan på 

personlig 

rådgivning 

 

* Ombildat 

enskilda firmor 

till aktiebolag åt 

kunder 

* Löpande 

redovisning, 

bokslut och 

skapandet av 

årsredovisningar 

 

* Ökad 

efterfrågan på 

personlig 

rådgivning  

* Löpande 

redovisning, 

bokslut och 

skapandet av 

årsredovisningar 

 

* Utökad affärs- 

rådgivning 

* Utökad 

affärs- 

rådgivning 

* Löpande 

redovisning, bokslut 

och skapandet av 

årsredovisningar 

 

* Utökad affärs- 

rådgivning 

Tabell 4.1 

 

 

Förändring av antalet uppdrag sedan lagändringen 2010 

 

I respondent 1:s fall så har antalet uppdrag ökat och att de arbetar med att få in kunder med 

helhetslösningar för att upprätta hålla en god standard och kvalitet i kundens löpande bokföring. 

Respondent 2 och 3 har inte sett någon förändring i antalet uppdrag, dock har kundstocken 

förändrats i och med att de företag som tidigare varit små enskilda firmor ombildats till 

aktiebolag. När det gäller respondent 4 är inte säker på om den minskning i antalet uppdrag den 
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sett, beror på lagändringen eller om det finns en naturlig förklaring i form av pensionsavgångar 

bland de revisorer byrån samarbetar med. Vidare nämner respondenten att en ytterligare 

förklaring till minskningen skulle kunna vara att revisionsbyråer inriktar sig allt mer på 

redovisningstjänster. Respondent 5 och 6 har i sin tur erfarit att en del kunder valt bort revision. 

Dock pekar respondent 6 på att det alltid finns en naturlig omsättning beträffande antalet kunder 

som använder sig av deras tjänster.  

 

Respondent 1, 3, 5 och 6 anser att redovisningsbranschen blir allt mer digitaliserad. Detta har 

resulterat i att respondent 1 och 6 börjat erbjuda sina kunder ett fler online-funktioner för att 

utöka samarbetet. Vidare tror respondenterna att det kommer ske ytterligare digitalisering och 

automatisering av arbetsuppgifterna. I respondent 4:s fall har det även vuxit fram nya typer av 

uppdrag i form av att de utbildar företag som vill sköta redovisningen själva. 

 

Bokslutsrapporter 

 

Samtliga respondenter, vilket sammanfattas i tabell 4.2, svarar på frågan “upprättar ni 

bokslutsrapporter?” att det inte arbetar i någon större omfattning med upprättande av 

bokslutsrapport. Anledningen till detta är att det inte finns någon efterfrågan på 

bokslutsrapporten från kunderna. Många kunder är inte medvetna om dess existens och andra 

förstår inte vad den innebär vilket är hänförligt till att många kunder inte förstår skillnaden 

mellan redovisning och revision. Respondent 3 upprättar till viss mån bokslutsrapport till kunder 

som är enskilda firmor.  

 

Det finns blandade uppfattningar om bokslutsrapporten bland respondenterna. Respondent 1 och 

3 ser bokslutsrapporten som ett komplement till revisionsberättelsen. Enligt respondent 1 stärker 

bokslutsrapporten kvaliteten i företagets redovisning samt dess legitimitet. Respondent 3 pekar 

på bokslutsrapporten som ett sätt att få god kreditvärdighet under årets gång mellan två 

årsbokslut i mittenperioden av räkenskapsåret. Respondent 4 ser positivt på bokslutsrapporten då 

den ger en stämpel på att företagets redovisning har god ordning. Samtidigt anser respondent 5 

och 2 att bokslutsrapporten snarare är en förenkling av revisionsberättelsen. 

 

Respondent 1 och 6 arbetar med att sälja in rapporten mer bland sina kunder. Respondent 1 

menar dock att förändringar sker i olika takt i olika branscher och att i bokslutsrapportens fall har 

förändringstakten varit väldigt långsam. Respondent 6 tror att bokslutsrapporten kommer att få 

en större roll i framtiden vilket stärks av respondent 4 som anser att bokslutsrapporten kommer 

att bli mer känd allteftersom branschorganisationer arbetar för att kunskapen om 

bokslutsrapporter. Enligt respondent 5 kommer bokslutsrapportens popularitet att öka om 

gränsvärdena för revisionspliktens avskaffande skulle utökas och påpekar att mindre kunder inte 

vet skillnaden mellan en bokslutsrapport och en revisionsberättelse. 
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Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Uppdrag * Ingen 

förändring i 

antal uppdrag  

 

*Boksluts- 

rapporten utförs 

inte i någon 

större grad, 

anses även vara 

en förenkling av 

revisions- 

berättelse 

* Ingen 

förändring i 

antal uppdrag 

 

*Boksluts- 

rapporten 

utförs inte i 

större grad 

samt är 

komplement 

till revisions- 

berättelsen 

* Minskning av 

uppdrag från 

revisor  

 

*Boksluts- 

rapporten utförs 

inte i större grad 

samt ger en 

stämpel på 

företagets 

redovisning 

* Ökat antal 

uppdrag 

 

* Boksluts- 

rapporten utförs 

inte i större grad 

samt är 

komplement till 

revisions- 

berättelsen 

* Minskat antal 

revisionsuppdrag 

pga färre 

revisionskunder  

 

*Boksluts- 

rapporten utförs 

inte i större grad 

samt förenkling av 

revisions- 

berättelsen 

* Minskat antal 

revisionsuppdrag pga 

färre revisionskunder  

 

*Boksluts- 

rapporten utförs inte i 

större grad samt får en 

större roll i framtiden 

Tabell 4.2 

 

Förändring av debiteringssättet sedan 2010 

 

Respondent 1, 2, 3, 4, 5, vilket sammanfattas i tabell 4.3, har allt mer börjat använda sig av 

fastprissättning av sina tjänster men de använder sig fortfarande mycket timprissättning. I 

respondent 5:s fall handlar det dock inte om ett fast pris hugget i sten utan de ger ut en offert om 

hur mycket arbetet ungefär kommer att kosta vilket kan variera beroende av olika interna 

prissystem. Anledningen till att fasta priser är populärt är enligt respondent 1 och 4 att kunderna 

vill ha en jämn kostnadsnivå för att underlätta i den ekonomiska planeringen. Respondent 1 

påpekar dock att debiteringssättet inte är något som förändrats till följd av lagändringen utan 

varit en naturlig utveckling inom branschen. I respondent 6 fall använder de sig av 

timprissättning för utfört arbete. Dock tror respondenten att detta kommer förändras i framtiden, 

speciellt när det gäller massproducerade tjänster och tjänster som inte kräver stora mängder 

resurser. 

 

Respondent 4 pekar på att det finns problem med att använda sig av fasta priser då mängden 

arbete är beroende av kvaliteten på materialet kunderna lämnar till byrån. Därmed kan det vara 

svårt att sätta ett fast pris på de tjänster som utförs då det kan skilja sig mycket åt i arbetad tid. 

Därför använder de sig av rörliga priser i början av samarbetet och växlar sedan över till fast pris 

när de vet hur mycket arbete kunden kommer att kräva. 

 

Respondent 5 framhäver även att de tjänster som byrån erbjuder kunden i många fall ger kunden 

nytta som överstiger kostnaden för tjänsten. Det kan till exempel ske genom att byrån utför ett 

uppdrag åt kunden som leder till att kunden sparar stora summor pengar samtidigt som kunden 
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betalar byrån en relativt hög kompensation. Dock överstiger inte kundens kompensation de 

besparingen kunden gjort genom att använda sig av tjänsten. Respondent 5 berättar att om något 

till exempel ska kosta 5000 kr men sedan bara tar en halvtimme att göra, förändras inte priset 

eftersom värdet för kunden då kanske är sparad skatt på en halv miljon och då menar 

respondenten att kunden gärna betalar de där 5000 kr även fast det kanske bara tog byrån en 

halvtimme eller en timme. För kunden framgår det sedan inte hur lång tid jobbet faktiskt tog. 

 

 

Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Uppdrag * Går mot fast 

prissättning på 

uppdragen  

* Går mot fast 

prissättning 

på uppdragen 

* Går mot fast 

prissättning på 

uppdragen 

* Går mot fast 

prissättning på 

uppdragen 

* Går mot fast 

prissättning på 

uppdragen  

* Har timprissättning 

på uppdragen   

Tabell 4.3 

 

Byråernas förutspående samt anpassning sig till lagändringen  

 

Respondent 1, 2, 3 och 4 vidtog inga åtgärder inför revisionspliktens avskaffande i små 

aktiebolag förutom att lägga fram för kunderna vad lagändringen innebar. Detta skiljer sig från 

respondent 5 och 6, vilket sammanfattas i tabell 4.4, som utökade sina redovisningsavdelningar 

och breddade områdena som omfattades av rådgivningen. Anledningen var att kompensera för 

den förväntade förändringen i volym som revisionsplikten beräknades medföra. Vilket är 

konsistent med det respondent 1, 3 och 4 vittnade om tidigare att större byråer köpt upp mindre 

redovisningsbyråer inför lagändringen. 

 

För respondent 1 medförde denna diskussion med kunderna beträffande innebörden av 

revisionspliktens avskaffande att många kunder valde bort revisionen. Likt respondent 5 och 6 

vilka är stora kombibyråer kompenserade respondent 1 för detta genom att lägga ett större fokus 

på sitt utbud av rådgivning och redovisningstjänster. I och med revisionspliktens avskaffande i 

små aktiebolag blev respondent 2 mer observant i sitt arbete då denne visste att arbetet inte 

längre skulle kontrolleras och kvalitetssäkras av en revisor. Detta är inte endast viktigt ur en 

juridisk ståndpunkt utan även för att kunderna efterfrågar ekonomiska rapporter av god kvalitet 

från sina redovisningskonsulter. 
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Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Fokus * Vidtog inga 

åtgärder inför 

avskaffandet utöver 

att informera kunder 

om vad 

lagändringen 

innebar 

 
. 

* Vidtog inga 

åtgärder inför 

avskaffandet 

utöver att 

informera kunder 

om vad 

lagändringen 

innebar 

* Vidtog inga 

åtgärder inför 

avskaffandet 

utöver att 

informera 

kunder om vad 

lagändringen 

innebar 

* Vidtog inga 

åtgärder inför 

avskaffandet 

utöver att 

informera 

kunder om 

vad 

lagändringen 

innebar 

 

* Större fokus 

på utbudet av 

rådgivning 

och 

redovisnings- 

tjänster. 

 

* Många 

kunder valde 

bort revision 

* Utökade 

redovisnings- 

avdelningen  

 

* Större fokus 

på utbudet av 

rådgivning 

och 

redovisnings- 

tjänster 

*Utökade 

redovisnings- 

avdelningen 

 

* Större fokus på 

utbudet av 

rådgivning och 

redovisnings- 

tjänster 

           Tabell 4.4 

 

Byråernas utveckling från 2009 till idag 

 

Respondent 1 har utvecklat sina interna system för att förbättra säkerställandet av kvaliteten på 

det utförda arbetet. Nya krav i form av Reko i kombination med ökade granskningar och 

kontroller av redovisningskonsulternas arbete har enligt respondent 1 gjort det svårare att utöva 

yrket. Även respondent 3 och 4 säger att de sett skillnader på de kompetenskrav som ställs på 

redovisningskonsulterna. I respondent 4 fall handlar även detta om utökade krav genom Reko 

medan för respondent 3 ligger förändringen i att redovisningskonsulterna vid byrån idag vet mer 

om regleringen kring bolagsformen aktiebolag. Även respondent 5 har sett förändringar i de krav 

som ställs på de anställda i byrån, dessa har dock varit i form av ökade krav på revisorernas 

arbete i form av ISA. 

 

Utöver detta har även antalet anställda ökat för respondent 2 och 4, dock så tror de inte att 

ökningen i antalet anställda beror på lagändringen utan att det snarare förklaras av en linjär 

tillväxt i antalet kunder. Detta fenomen stärks av respondent 3 som inte upplevt samma tillväxt i 

storleken i organisationen utan legat på en jämn nivå. 
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Respondent 5 och 6 ger en annan bild av situationen. Respondenterna har förlorat en del kunder 

inom revisionsuppdragen till följd av revisionspliktens avskaffande. Detta har lett till att båda 

företagen betydligt utökat sina avdelningar inom redovisning och rådgivning. I respondent 5:s 

fall handlar det om en förändring från att tidigare lagt 70 % av fokus i sin verksamhet på 

revision, 30 % inom redovisning till att nu vara 33 % revision, 33 % redovisning och 33 % 

rådgivning.  

 

Tecken i byråerna på att revisionsplikten för småföretag avskaffats 

 

Samtliga respondenter har svårt att se huruvida det finns någon koppling mellan byråns 

ekonomiska resultat och revisionspliktens avskaffande. Detta beror på att det inte skett några 

större förändringar i tjänsteutbudet som erbjuds kunderna eller att byrån genomfört strategiska 

förändringar vilket gör det svårt att bedöma huruvida de ekonomiska resultaten är hänförliga till 

lagändringen eller till strategiändringen. Dock upplever respondent 1 utvecklingen kombinerat 

med byråns strategi resulterat i förbättrade arbetsprocedurer i form av förenklade processer vilket 

även ökat kundnöjdheten.  

 

Vidare anser respondent 1 att de ökade kunskap och kompetenskraven som ställs på 

redovisningskonsulten medfört att redovisningskonsulten idag utför större grad av rådgivning. 

Detta kombinerat med de ökade kraven på granskning har enligt respondent 1 resulterat i att 

redovisningskonsulten idag har status än tidigare vilket även är synligt då 

redovisningskonsulternas och revisorernas löner alltmer närmar sig varandra. Vilket även stärks 

av respondent 4 som också upplever ökade krav på redovisningskonsulters kunskap och 

kompetens. Respondent 3 ser positivt på den ökade granskningen från branschorganisationer då 

dessa kontroller försäkrar redovisningskonsulten om att denne gör rätt vilket i sin tur ger 

trygghet. 

 

Respondent 2 upplever i sin tur att det idag ställs mer krav på byrån då de är tvungna att granska 

sig själva för att försäkra att arbetet lever upp till de regler som ställs på redovisningen. Detta 

skiljer sig från respondent 3 som upplever att avsaknaden av revisorn medfört en lättnad då de 

inte längre måste diskutera vissa frågor med en revisor och att det därmed går fortare att utföra 

arbetet. Vidare menar respondent 4 att kvaliteten i arbetet som redovisningskonsulterna utför har 

höjts i och med Reko, vilket kommer leda till fler auktorisationer. 

 

Eventuell utökning av revisionspliktens avskaffande till EU:s nivåer 

 

Vid en eventuell utökning av revisionsplikten uttrycker respondent 1, 5 och 6, vilka alla är 

kombibyråer, att de skulle fokusera mer på redovisning och rådgivning och mindre på revision. 

Angående revision går respondenternas meningar isär. Respondent 1 anser att revisionen 

befinner sig i en nedgående trend och att med ökade kontroller från myndigheter och strängare 

krav på redovisningens kvalitet är det svårt att avgöra om revisionen är nödvändig. Dock tror 
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både respondent 1 och 2 att stora företag med komplex struktur skulle välja att fortsätta att 

använda sig av revisionen då den även används för att säkerställa den interna kontrollen i 

företaget. Respondent 2 skulle även vara försiktigare då denne ställs inför nya potentiella kunder 

eftersom att revisorn kan hjälpa redovisningskonsulten hantera struliga kunder. Respondent 4, 5 

och 6 ställer sig negativt till en utökning av revisionspliktens avskaffande då de anser att revisorn 

spelar en viktig roll, inte endast som granskare utan även som rådgivare. Respondent 3 ställer sig 

positivt till en utökning av revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag då denne anser att 

det är löjligt att revisionen skall vara tvingande. 

 

Slutligen kan nämnas att samtliga respondenter, vilket sammanfattas i tabell 4.5, förväntar sig att 

gränsvärdena för revision kommer att utökas ytterligare. Dock pekar även respondenterna på att 

det även skulle kunna gå i en motsats riktning i form av ökade krav på revision då bolagsverket 

får in fler årsredovisningar av dålig kvalitet. 

 

Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Arbetsuppgifter 

Uppdrag  

Fokus 

*Mer krav 

på byrån 

vid själv 

granskning 

* Upplever 

skillnader på 

kompetens- 

kraven som ställs 

på redovisnings- 

konsulter 

 

* Positiv till en 

ökning av 

revisionspliktens 

avskaffande 

 

* Upplever 

skillnader på 

kompetenskraven 

som ställs på 

redovisnings- 

konsulter 

 

* Negativ till en 

ökning av 

revisionspliktens 

avskaffande 

* Har utvecklat 

sina interna 

system för att 

förbättra 

säkerställandet 

av kvaliteten 

på utfört arbete 

* Upplever 

förändringar i 

det krav som 

ställs på 

anställda i 

byrån 

 

* Negativ till 

en ökning av 

revisions- 

pliktens 

avskaffande 

* Negativ till  

en ökning av 

revisionspliktens 

avskaffande 

Tabell 4.5 

 

 

4.4 Närvärlden - Kunder och Konkurrenter 
 

Byråernas relation med kunderna 

 

Respondent 1, 2, 3 och 4 berättar att de har goda kontakter och nära relationer till sina kunder. 

Enligt respondent 2 ser relationen till kunderna olika ut för olika kunder, vissa kunder vill ha en 

opersonlig relation medan andra vill ha en personlig relation. Samtliga respondenter har frekvent 

kontakt med delar av sina kunder, möten med dessa klienter sker i form av månatliga 

avstämningar. Dock finns det i respondent 3, 4, 5 och 6 fall kunder de inte har särskilt frekvent 

kontakt med. Detta är till stor del beroende av vad det är för typ av uppdrag, till exempel berättar 
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respondent 3 och 4 att vissa kunder är väldigt små eller vill sköta sin redovisning själv och att det 

därför inte krävs någon omfattande kontakt med kunden för att utföra uppdraget. I respondent 1, 

5 och 6 fall är det främst bland kunder inom revisionsuppdrag som man inte har kontakt med 

särskilt ofta. Detta är något som respondent 1 arbetat på att förändra men som kundföretagen 

ställt sig tveksamma till då granskningstjänster associeras med extra kostnader. Dock menar 

respondent 1 att det är mer kontakt mellan revisorn och dess kund idag än vad som förekommit 

tidigare.  

 

Samtliga respondenter får in nya kunder genom rekommendationer från redan existerande 

kunder och att det därmed oftast är kunderna som närmar sig byrån och inte tvärt om. Dock har 

respondent 4 och 5 vidtagit proaktiva metoder för att få in nya kunder. Respondent 3 och 4 

marknadsför sig tydligare i syfte att synas mer och sticka ut och respondent 5 går igenom 

registret för nyregistrerade aktiebolag och skickar ut information om vad byrån kan göra för 

kunden. 

 

Kundmix 2010 jämfört med 2014  

 

Respondent 1, 2, 3, 4 har kunder som först och främst är små och medelstora företag, medan 

respondent 5 och 6 har kunder som är allt ifrån småföretag till storföretag. Respondent 1 berättar 

att många av byråns företag som inte längre omfattats av revisionsplikten har valt bort deras 

revisionstjänster men valt att vara kvar som kunder bland redovisningstjänster och rådgivning 

 

Byråerna har även kriterier för vilka kunder de väljer att samarbeta med. Samtliga respondenter, 

vilket sammanfattas i tabell 4.6, är restriktiva i sitt val av kunder, de väljer bort kunder som kan 

vara problematiska. Detta kan innebära allt mellan den potentiella kundens attityd till vad det är 

för verksamhet som bedrivs och om det sker underliga händelser i det potentiella kundföretaget 

som frekventa byten av bolagets styrelse. Respondent 2 ställer även krav på homogenitet när de 

tar emot nya kunder då de anser att kundgruppen inte får vara för spretig utan bör se likadan ut. 

Enligt respondent 4 samarbetar de inte med kunder de anser sig sakna nödvändig kunskap och 

kompetens om den bransch de verkar i och som tidigare nämndes väljer även respondent 3 att 

hänvisa vissa uppdrag av tyngre karaktär till revisorer.  
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Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Kunder * God kontakt och 

en nära relation 

med kunden samt 

frekvent kontakt 

med kund genom 

månatliga 

avstämningar 

 

* Får nya kunder 

via 

rekommendationer 

* God kontakt 

och en nära 

relation med 

kunden samt 

frekvent kontakt 

med kund genom 

månatliga 

avstämningar 

 

* Får nya kunder 

via 

rekommendation 

* God kontakt 

och en nära 

relation med 

kunden samt 

frekvent kontakt 

med kund 

genom 

månatliga 

avstämningar 

 

* Får nya 

kunder via 

rekommendation 

* God kontakt 

och en nära 

relation med 

kunden samt 

frekvent kontakt 

med kund genom 

månatliga 

avstämningar 

 

* Får nya kunder 

via 

rekommendation 

* Frekvent 

kontakt med 

kund genom 

månatliga 

avstämningar 

 

* Får nya kunder 

via 

rekommendation 

* Frekvent kontakt 

med kund genom 

månatliga 

avstämningar  

 

* Får nya kunder via 

rekommendationer  

Tabell 4.6 

 

Konkurrenter 

 

Det finns skilda meningar bland respondenterna beträffande förändringar i konkurrensen på 

marknaden. På frågan om “upplever du någon förändring i er ställningen på marknaden nu 2014 

jämfört med 2010?” svarade Respondent 1 och 4 att de upplever att det nu finns en högre 

konkurrens på marknaden då större byråer verkar vilja ta över hela marknaden och det blivit 

ökad konkurrens inom att erbjuda sina tjänster till företag. Respondent 4 vittnar även om att 

samarbetet mellan revisorer och redovisningskonsulter minskat, det är oklart varför detta skett 

men respondent 4 pekar på att det kan bero på att byråerna växt eller att revisorerna nu tar hand 

om uppgifterna själva. Respondent 1 har även förlorat kunder till följd av att kunderna åldrats 

och gått i pension samt ökad konkurrens på marknaden. Även respondent 6 anser att 

konkurrensen om kunder inom redovisningstjänster som inte längre omfattas av revision har 

ökat. Respondent 2, 3 och 5 anser inte att förekommit någon förändring i konkurrensen till följd 

av revisionspliktens avskaffande. Dock pekar respondent 5 på att konkurrensen förändrats genom 

andra faktorer såsom digitalisering. 

 

Enligt respondent 1 och 4 har stora kombibyråer tidigare inte visat något större intresse för 

redovisning vilket enligt respondenterna är något som förändrats. Den ökade konkurrensen beror 

på att stora kombibyråer köpt upp mindre byråer i syfte att öka antalet kunder inom 

redovisningstjänster vilket även är något som påpekats av respondent 3. Respondent 3 & 4 har 

vidtagit åtgärder mot detta genom att tillämpa en mer proaktiv metod för att få nya kunder. Detta 

görs genom tydligare marknadsföring i relation till vad som annars anses vanligt för 

redovisningsbyråer. 
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För respondent 2 och 5 har det blivit svårare att bedriva sin verksamhet. I respondent 2:s fall 

gäller detta främst de ökade kraven för att uppfylla Reko och för respondent 5 är det istället på 

grund av svårigheten att sälja in revisionen till nya kunder. Respondent 4 anser inte att det skett 

några förändringar beträffande svårighetsgraden att bedriva sin verksamhet. Samtliga 

respondenter, vilket sammanfattas i tabell 4.7, vittnar om att kunderna inte förstår skillnaden 

mellan revision och redovisning. Dock påpekar respondent 3 att detta börjat förändras men att 

det kommer ta lång tid innan kunderna förstår skillnaden helt. 

 

 

Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Konkurrenter * Upplever 

ingen 

förändring i 

konkurrensen 

* Upplever 

ingen 

förändring i 

konkurrensen 

* Upplever 

högre 

konkurrens på 

marknaden 

* Upplever 

högre 

konkurrens på 

marknaden 

* Upplever ingen 

förändring i 

konkurrensen 

* Upplever 

konkurrensen om 

kunderna inom 

redovisnings- 

tjänster har ökat 

Tabell 4.7 
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Nedan sammanställs respondenternas svar för att ge läsaren en överblick i tabell 4.8. 

Byråtyp Rena redovisningsbyråer Kombibyråer 

Respondent 2 3 4 1 5 6 

Invärlden- 
Arbetsuppgifter 

* Ökad efterfrågan 

på personlig 
rådgivning 
 
* Ombildat enskilda 

firmor till 

aktiebolag 
 
*Mer krav på byrån 

vid själv granskning  

* Ökad efterfrågan på 

personlig rådgivning 
 
* Skillnader på 
redovisningskonsulternas 

kompetenskrav 
 
* Ombildat enskilda firmor 

till aktiebolag 

* Ökad efterfrågan på 

personlig rådgivning  
 
* Skillnader på 
redovisningskonsulternas 

kompetenskrav 

* Utökad affärs- 
rådgivning 

* Utökad affärs- 
rådgivning 
 
*Förändringar i  krav 
som ställs på 

anställda i byrån  

* Utökad affärs- 
rådgivning 

Invärlden- 

Uppdrag 
* Ingen förändring i 

antal uppdrag  
 
*Boksluts- 
rapporten är en 
förenkling av 

revisions- 
berättelsen 
 
* Fast prissättning 
på uppdragen 
 
* Kunden 

informerades om 

lagändringen 

* Ingen 
förändring i antal uppdrag 
 
*Boksluts- 
rapporten är komplement 
till revisions- 
berättelsen 
 
* Fast prissättning på 

uppdragen 
 
* Kunden informerades 
om lagändringen 

* Minskning av uppdrag 

från revisor 
 
*Boksluts- 
rapporten ger en stämpel på 
företagets redovisning  
 
* Fast prissättning på 

uppdragen 
 
* Kunden informerades om 

lagändringen 

* Ökat antal 

uppdrag 
 
* Boksluts- 
rapporten är 
komplement till 

revisions- 
berättelsen 
 
* Fast prissättning 
på uppdragen 
 
* Kunden 

informerades om 

lagändringen 
 
* Många kunder 
valde bort revision 

* Minskat antal 

revisionsuppdrag pga 

färre revisionskunder  
 
*Boksluts- 
rapporten är en 

förenkling av 

revisions- 
berättelsen 
 
* Fast prissättning på 

uppdragen 
 
 
 
 
 
 

* Minskat antal 

revisionsuppdrag pga 

färre revisionskunder  
 
*Boksluts- 
rapporten får en större 

roll i framtiden 
 
*Timprissättning på 

uppdragen 
 
 
 
 

Invärlden- 
Fokus 

* Inga förändringar 
i verksamhetens 

fokus 

* Positiv till en ökning av 
revisionspliktens 

avskaffande 

* Negativ till en ökning av 
revisionspliktens 

avskaffande 

* Interna system 
för att förbättra 

säkerställandet av 

kvaliteten på 
utfört arbete 
 
* Större fokus på 

utbudet av 

rådgivning och 
redovisnings- 
tjänster 

* Negativ till ökning 
av revisionspliktens 

avskaffande 
 
* Utökade 

redovisnings- 
avdelningen 
 
* Större fokus på 

rådgivning och 

redovisnings- 
tjänster 

* Negativ till ökning 
av revisionspliktens 

avskaffande 
 
*Utökade 

redovisnings- 
avdelningen  
 
* Större fokus på 

rådgivning och 

redovisnings- 
tjänster 

Närvärlden- 
Kunder 

* Nära relation med 

kunden 
 
*Nya kunder via 
rekommendation 

* Nära relation med 

kunden 
 
* Nya kunder via 
rekommendation 

* Nära relation med kunden 
 
* Nya kunder via 

rekommendation 

* Nära relation 

med kunden 
 
* Nya kunder via 
rekommendation 

* Frekvent kontakt 

med kunden 
 
* Nya kunder via 
rekommendation 

* Frekvent 

kundkontakt 
 
* Nya kunder via 
rekommendation 

Närvärlden- 
Konkurrenter 

* Ingen förändring i 
konkurrensen 

* Ingen förändring i 
konkurrensen 

* Högre konkurrens på 
marknaden 

* Högre 
konkurrens på 

marknaden  

* Ingen förändring i 
konkurrensen 

* Konkurrensen om 
redovisnings- 

kunderna har ökat 

Tabell 4.8 
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5. Analys  

 

I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av tidigare beskriven analysmodell. I analysen ställs teorin 

om kundrelationer, värdeskapande mellan kunden och företaget, konkurrensstrategier och slutligen 

verksamhetsförändringar i relation till den insamlade data. Analysen utgår från begreppen invärld, 

närvärld samt omvärld, där invärlden är redovisningsverksamheten som består av arbetsuppgifter, 

uppdrag samt fokus. För att ge förståelse för förändringar i verksamheten analyseras även närvärlden 

som består av kunder och konkurrenter. Slutligen analyseras hur dessa faktorer i in- och närvärlden 

förändrats av omvärlden, där vi valt ut omvärldsfaktorn avskaffandet av revisionsplikten. 

 

 

5.1 Invärlden - Uppdrag, Arbetsuppgifter och Fokus 
 

Arbetsuppgifter 

 

Enligt de tillfrågade respondenterna erbjuder de redovisningstjänster bestående av huvudsakligen 

löpande bokföring, bokslut och upprättande av årsredovisningar samt enklare rådgivning. Enligt 

svaren från våra respondenter märker inte rena redovisningsbyråer av att avskaffandet av 

revisionsplikten påverkat efterfrågan på de vanliga redovisningstjänsterna så som löpande 

bokföring medan kombibyråer förlorat kunder när det gäller revisionstjänster. Kunderna 

efterfrågar dock mer rådgivning, men det är främst kombibyråer som valt att lägga större fokus 

på affärsrådgivning i sin verksamhet. De rena redovisningsbyråerna har också märkt av ökningar 

i efterfrågan på personlig rådgivning men vid tyngre frågor hänvisar de istället kunden till 

experter. Det är konsistent med de beskrivningar FAR gjort (redovisningstjänster, 2013), som 

redogör att de tjänster redovisningskonsulterna erbjuder består av redovisningstjänster i form av 

löpande redovisning, bokslut samt årsredovisningar. Även SRF (Auktoriserad 

redovisningskonsult, 2014) och Svanström (2008) har tidigare påvisat att de tjänster kombibyråer 

erbjuder och arbetar med i viss mån innefattar rådgivning. Vidare kan ökningen av rådgivning 

enligt Svanström (2008), bero på att redovisningskonsulten och kunden har långgående 

personliga relationer bestående av ömsesidigt engagemang och förtroende. Dock har Svanström 

(2008) inte påvisat att det finns skillnader mellan kombibyråer och rena redovisningsbyråer 

beträffande redovisningskonsulters arbetsuppgifter och tjänsteutbud. 

 

Rådgivning, utöver redovisningstjänster, har på många sätt ersatt revision, inte endast som en 

strategi för att bibehålla marknadsandelar bland kombibyråer utan även genom att kunder som 

väljer bort revision istället väljer att använda sig av rådgivning. Det beror enligt respondent 1 på 

att den rådgivning som tidigare medföljde revisionen först och främst gav en retroaktiv synvinkel 

på kundernas redovisning. Även om råden uppskattas är kunderna enligt respondenterna mer 

intresserade av att få en framåtblickande synvinkel av verksamhetsfrågor framför bakåtblickande 

råd. Därmed blir rådgivningen mer efterfrågad om den inte endast erbjuds i 
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revisionssammanhang utan även löpande under årets gång, vilket går att utläsa i tabell 4.8.  Det 

är något kombibyråer använt till sin fördel för att bibehålla marknadsandelar till följd av 

kundförluster som uppstått på grund av lagändringen. Dyer & Ross (2007) förklarar att 

samarbete mellan kund och rådgivare ger kunden ökade kunskaper och självförtroende genom 

ökad rådgivning.  

 

Arbetsbördan har även ökat på grund av att en del av de redovisningskonsulter som främst är 

verksamma på kombibyråer, börjat ta hand om fler ärenden av affärsrådgivande karaktär, vilket 

tidigare var något som endast revisorer arbetade med. Rena redovisningsbyråer har även sett en 

ökning av arbetsuppgifter relaterade till bolagsformen aktiebolag. Ökningen beror på att vissa 

rena redovisningsbyråer assisterat tidigare enskilda firmor att ombilda sig till aktiebolag. 

Aktiebolagsformen föredras av båda parter framför andra organisationsformer eftersom det 

innebär enklare regler inom redovisning och juridik i jämförelse med till exempel 

organisationsformer som handelsbolag eller enskild firma, där näringsidkarens privatekonomi 

blandas in i skattedeklarationen för verksamheten samt att kunden slipper höga 

revisionskostnader efter lagändringen. Blomqvist et al. (1999) beskriver att värdeskapande sker 

då kundens och leverantörens processer samverkar. Vidare nämner Blomqvist et al. (1999) att 

det finns en kundbasnivå, där värde skapas mellan kunden och leverantören då leverantören 

utvecklar nya strategier för att tillgodose kundens behov. I detta har redovisningsbyråer och 

kundföretagen tillsammans skapat nya strategier som gynnar dem båda och förhöjer värdet i 

relationen. Likt utredningen av justitiedepartement (2008) förutspådde, har kombibyråer förlorat 

revisionsuppdrag då de friare valmöjligheterna medfört att små aktiebolag i stor omfattning valt 

bort revision. Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver beroende av resurser från omvärlden för att 

kunna ha en fungerande verksamhet. Det gör att redovisningsbyråerna är beroende av kunden 

eller andra aktörer, vilket grundar sig i att kunden behöver finna nytta med organisationen och 

organisationens produktion. Det kan även enligt Abrahamsson & Aarum Andersen (2007) leda 

till att organisationer blir villiga att förändra och anpassa sig tills in omvärld.  

 

Det går att se hur vissa byråer idag erbjuder mer utbildningar inom redovisningsområdet för 

kunder som önskar bredare kunskap, vilket skulle kunna bero på att kunderna vill hantera ökad 

andel av redovisningen själva. Enligt Grönroos (2008) kan fenomenet bero på att vissa 

redovisningsbyråer vill särskilja sig från konkurrenter genom att erbjuda nya tjänster. I 

redovisningsbyråernas fall är kundutbildning något som inte gått att återfinna i tidigare studier 

beträffande hur redovisningsbyråer påverkats av revisionspliktens avskaffande utan verkar vara 

ett tidigare okänt fenomen. Därmed går det även att konstatera att fenomenet överensstämmer 

med Cooper & Robsons (2006) slutsatser om att lagändringar kan leda till betydande 

förändringar för ett yrkesområde. 
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Uppdrag 

  

Det framkommer även att respondenterna inte arbetar med att upprätta bokslutsrapport i någon 

större utsträckning. Detta grundar sig helt enkelt i att kunderna inte efterfrågar bokslutsrapporten 

i nuläget. Bland respondenter skiljer det sig åt vad de uppfattar att en bokslutsrapport syftar att 

bidra med, vilket även sammanfattas tabell 4.8.  Några av dem säger att det är en förenkling till 

revisionsberättelsen, medan resterande säger att rapporten är till för att säkra och ge en 

kvalitetsstämpel på redovisningen. Carlson, SRF, (2015) betonar att syftet med en 

bokslutsrapport är att erhålla ett kvitto på att redovisningen utförts på ett korrekt 

tillvägagångssätt enligt svenska standarder, Reko, och att det inte ska ses som en förenkling av 

revisionsberättelsen. Vidare påpekar han att bokslutsrapporten inte hunnit spridas inom 

näringslivet ännu, trots att det gått 4 år. Vilket skulle kunna förklara varför respondenterna inte 

upplevt någon märkbar efterfrågan av den. Även om bokslutsrapporten därmed funnits i flera år, 

tror Carlson att det först är under 2013/2014 som den börjat nå ut till näringslivet och bli mer 

känd, men att även är lång väg kvar. Många intressenter vet inte om att den finns och det finns 

fortfarande mycket marknadsarbete som behöver göras för att informera om vad den är samt 

innebär för ett företag. Det förklarar därmed varför våra respondenter i inte märkt av någon 

efterfrågan på bokslutsrapporten sedan den kom, varken från kunder eller övriga intressenter.  

 

Enligt våra respondenter har det börjat förändra sitt sätt att debitera tjänster. I dagsläget använder 

fortfarande flertalet av respondenterna av timprissättning på många tjänster men det går att 

uppfatta en förändring mot mer fasta priser för tjänsteutbudet och flera av respondenterna arbetar 

aktivt för att få igenom det. Förändringen bottnar bland annat i att det efterfrågats av kunderna så 

att de kan erhålla bättre kontroll på hur mycket de ska betala varje månad för de tjänster de köper 

av sin redovisningskonsult eller revisor. En ytterligare anledning är att det även kan underlätta 

för byråerna att ha fasta priser då även de kan planera mer. Att debitera fler timmar än som 

faktiskt arbetas, något som bara antyddes förekomma hos respondent 5, blir då mindre 

förekommande. Respondenterna påpekar att förändringen av debiteringssättet främst är en 

naturlig förändring inom branschen och inte är relaterat till revisionspliktens avskaffande. Enligt 

Rosén (2010) innebär timdebitering att företag tar betalt för tjänster på nedlagd timme i stället 

för det värde kunden får ut av tjänsten. Det leder till att det uppstår en diskussion mellan berörda 

parter om timmar och pris för tjänsten. Det ligger sedan tillgrund för att ändra från 

timprissättning till fast pris för kund, då fast pris kan leda till att det ger kunden mer värde av 

tjänsten.  

 

Fokus 

 

Avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag har medfört att kombibyråer riktat om en del 

av fokuset i verksamheten, vilket även går att utläsa i tabell 4.8. Kombibyråerna delar idag upp 

tjänsteutbudet i ungefärliga proportionella delar mellan rådgivning, revision och 

redovisningstjänster, jämfört med innan då rådgivning och redovisning inte var lika utbrett. 
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Kombibyråerna producerar idag nyutvecklade tjänster i branschen, dessa marknadsförs som 

högkvalitativ rådgivning och i vissa fall kan prissättningen på dessa tjänster bli hög. Det höga 

priset motiveras av att de tjänster kombibyråerna förser är av god kvalitet och leder till att 

kunden sparar mer pengar i längden än vad de spenderar på rådgivning. Enligt Porter (1984) är 

det en differentieringsstrategi där leverantören särskiljer sig från konkurrenterna genom att 

erbjuda unika tjänster som leverantören kan ta ut ett högre pris för. Denna strategi stärks av de 

rena redovisningsbyråerna som hänvisar vidare de frågor de inte anser sig kunna besvara, till 

rådgivare på kombibyråer. 

 

Redovisningsbyråerna ser sådana tjänster som en strategisk komponent i utvecklandet av 

framtida konkurrensfördelar. För rena redovisningsbyråer har rådgivning ofta uppfattats som en 

naturlig del av redovisningsarbetet istället för att särskiljas som en debiterbar tjänst i lika hög 

utsträckning som revisionsverksamheten på en kombibyrå. Enligt Grönroos (2008) är det 

fördelaktigt för företag som verkar i en bransch där tjänstekonkurrens råder, att uppmärksamma 

att det inte endast är kärnlösnigen som bidrar till framgång utan även förmågan att inse det 

strategiska värdet i att tillhandahålla värdehöjande kringtjänster utöver kärntjänsten. I detta fall 

kan rådgivning ses som en sådan värdehöjande tjänst som ytterligare förstärker tjänstepaketet. En 

sådan utveckling syftar till att särskilja företagets erbjudande från konkurrenternas och därmed 

utgöra ett konkurrensmedel genom att skapa mervärde. Den andra åtgärden innebär en ökning av 

tjänsternas genomslag genom aktivering av nuvarande samt så kallade dolda tjänster. Vidare 

nämner Grönroos (2008) att rådgivning, tillsammans med klagomålshantering och dylikt ofta 

klassas som dolda tjänster. En sådan syn på rådgivning som dold eller inte aktiverad tjänst kan 

finnas i mindre redovisningsbyråer som snarare verkar se rådgivning som en del av det löpande 

redovisningsarbetet.    

 

När lagändring kom blev kunderna informerade om hur revisionspliktens avskaffande skulle 

påverka dem och deras verksamhet och de ställdes inför valet att välja bort sin revisor. Enligt 

Grönroos (2008) måste leverantören föra en dialog med kunden så att allt ansvar inte läggs på 

kunden. För att relationsbaserad marknadsstrategi skall fungerar måste leverantören lära känna 

kundens långsiktiga behov och erbjuda tjänster som går utöver den vanliga processen. Genom att 

informera kunderna om hur lagändringen skulle påverka dessa, värnade byråerna om kundernas 

långsiktiga intressen. Å andra sidan visar de intervjuer med redovisningsbyråer som vi 

genomfört att företagen trots vetskap om den kommande lagändringen och dess potentiella 

effekter inte vidtog några omfattande anpassningar eller åtgärder. Det är även tydligt att 

redovisning- och revisionsbranschen är en väldigt trögförändrad bransch och det tar lång tid att 

se förändringar även efter stora och plötsliga lagförändringar. Detta kan enligt Blomqvist et al. 

(1999) bero på att kundens tröghet till förändringar orsakar att även företaget blir trögt. Då 

kunderna i princip endast efterfrågar redovisningstjänster och viss expertis inom detta ämne kan 

det orsaka att byråerna blir tröga inför förändring. Det skulle förklara varför många mindre 

redovisningsbyråer inte gjort några omfattande förändringar i sitt tjänsteutbud. Det kan också 
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medföra att kombibyråerna får svårighet att övertala potentiella kunder att använda sig av de nya 

tjänster de erbjuder.  

 

5.2 Närvärlden - Kunder och Konkurrenter  
 

Kunder 

 

Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har medfört en begränsad ökning i 

konkurrensen mellan redovisningsbyråer. I samband med avskaffandet valde större kombibyråer 

att köpa upp rena redovisningsbyråer samt kombi/revisionsbyråer för att kompensera för 

eventuella kundförluster och få in mer redovisning i verksamheten. Genom att köpa upp rena 

redovisningsbyråer samt kombi/revisionsbyråer kunde de större kombibyråerna både öka sin 

redovisningsavdelning och samtidigt erhålla nya kunder, vilket även sammanfattas i tabell 4.8. 

Kunder har nämligen en benägenhet stanna kvar med den redovisningskonsult de tidigare använt 

sig av då de har en närmre relation med denne. Resonemanget styrks av Kamyabi & Devi (2011) 

som menar att det skapas relationer mellan kunden och konsulten i fråga i samband med 

outsourcingen av redovisningstjänster. Förväntningar samt kombibyråers ökade fokus på 

redovisningstjänster och rådgivning har resulterat i att de rena redovisningsbyråerna idag 

upplever att det finns en ökad konkurrens. I och med metoden att förvärva, ökar inte antalet 

redovisningskonsulter som erbjuder sina tjänster till marknaden, de flyttar endast från en 

organisation till en annan medan utbudet förblir det samma. Det innebär att konkurrensen på 

marknaden inte förändras markant, vilket förklarar varför vissa av de rena redovisningsbyråer 

inte upplevt att konkurrensen ökat. Vilket tidigare förutspåddes i utredningen av 

Justitiedepartementet (2008) som troliga konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten. 

Denna förändring är något som Blomqvist et al. (1999) menar uppkommer då ett företag vill 

stärka sin konkurrenskraft gentemot andra företag. Likt redovisningsbyråerna i vår studie 

utvecklar företaget i detta fall nya produkter i syfte att kvarhålla eller ta marknadsandelar. 

 

Konkurrenter 

 

Den ökade konkurrensen har medfört att vissa redovisningsbyråer valt att tillämpa ett proaktivt 

förhållningssätt för att skaffa nya kunder, vilket även sammanfattas i tabell 4.8. Tidigare var det 

kunderna som kom till redovisningsbyrån eller revisorn i och med att kravet att ha revisor 

fortfarande var lagstadgat men efter avskaffandet går det allt mer mot att det nu är byrån som 

kontaktar kunden. Byråerna berättar för potentiella kunder varför de bör använda sig av deras 

tjänster och fördelarna med att utnyttja just deras byrås expertis. För rena redovisningsbyråer är 

dock rekommendation samt egna initiativ från potentiella kunder fortfarande ett av de vanligaste 

sätten för byråerna att få nya kunder. Vilket tyder på att redovisningsbyråer till stor del av 

använder sig av den word of mouth Grönroos (2008) beskriver för att utöka sin klientel. Även en 
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del av de rena redovisningsbyråerna (respondent 3 & 4) har dock börjat bli mer medvetna om 

vikten av att marknadsföra sig proaktivt och bygga upp en image.  

 

Respondenterna förklarar även att de förlorat gamla kunder samtidigt som de även fått in nya 

kunder, vilket resulterat i en naturlig kundomsättning. Respondent 6 pekade på att detta kan bero 

på att kunderna vill se sig om och se vad det finns för olika möjligheter. Enligt Dyer & Ross 

(2007) beror en sådan kundomsättning på att kundföretaget fått ökad kunskap och 

självförtroende till följd av relationen och därmed får en benägenhet att utforska de alternativ 

som finns inom rådgivningsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



41 
 

 

6. Slutsatser 

 

Kapitel börjar med ett avsnitt om studiens slutsatser, med vilka forskningsfrågan och syftet 

besvaras. Slutsatserna kompletteras därefter med en sammanfattande bild där analysmodellen 

utökas med de viktigaste slutsatserna. Slutligen ges inspiration till vidare forskningsområden. 

 

 

Revisionspliktens avskaffande har påverkat redovisningskonsulternas verksamhet olika beroende 

på redovisningskonsulten och redovisningsbyrån i fråga. Dessa skillnader mellan 

redovisningsbyråer är något som inte verkar ett tidigare känt fenomen (FAR, 

redovisningskonsult, 2013 & SRF, auktoriserad redovisningskonsult, 2014) för området. Stora 

kombibyråer med en diversifierad verksamhet och ett formellt förhållande till sina kunder har 

påverkats i större grad än mindre redovisningsbyråer som ej har en diversifierad verksamhet och 

ett ofta något mer informellt förhållande till kunderna. Anledningen till detta är att en 

diversifierad verksamhet omfattar flera olika områden och om balansen inom ett av dessa 

områden rubbas måste förändringar inom verksamheten göras för att företaget i fråga skall 

behålla sin marknadsställning. Det leder i sin tur till konkurrens mellan byrån med ett 

diversifierat utbud och de byråer som redan är verksamma inom det område byrån valt att 

diversifiera sig inom. I detta fall innebär det att kombibyråer, som innan avskaffandet av 

revisionsplikten arbetade mycket med revision och redovisning, idag valt att lägga större fokus 

på redovisning och rådgivning. Till följd av detta har det förekommit en viss ökning inom 

konkurrensen på marknaden för redovisningstjänster. Vilket överensstämmer med de 

konsekvenser förutspåddes i utredningen från Justitiedepartementet (2008). Förändringen har 

varit begränsad då kombibyråerna valt att omorganisera verksamheten genom att erbjuda mer 

rådgivning och köpa upp mindre redovisningsbyråer istället för att ombilda revisorer till 

redovisningskonsulter eller anställa fler redovisningskonsulter. På så sätt har inte utbudet av 

redovisningstjänster ökat i någon större omfattning och därmed har det endast skett en begränsad 

ökning inom branschens konkurrens. Vilket går emot Justitiedepartementet (2008) utrednings 

förutspådda konsekvens att revisorer istället skulle bli redovisningskonsulter och att 

konkurrensen inom branschen skulle öka betydligt till följd av detta. 

 

För den individuella redovisningskonsulten har avskaffandet av revisionsplikten medfört 

förändrade arbetsuppgifter. Redovisningskonsulterna upplever idag att det ställs högre krav på 

deras kunskap, kompetens och arbete. Anledningen är att redovisningskonsulternas 

branschorganisationer idag kräver mer från sina medlemmar samtidigt som redovisningsområdet 

fått fler regler i form av vidareutvecklingen av Reko. Upplevnaden av högre krav på kunskap och 

kompetens visar på att branschorganisationernas handlingar fått de beskrivna konsekvenserna att 

öka kvaliteten på redovisningskonsulter och det utförda arbetet (FAR, auktorisation och 
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medlemskap, 2013 & SRF, auktorisation, 2014). När det inte längre finns någon revisor som 

kontrollerar redovisningskonsultens arbete måste konsulten själv försäkra sig om att arbetet är av 

god kvalitet. Många redovisningskonsulter arbetar idag med rådgivning i större omfattning än 

vad de gjorde innan avskaffandet av revisionsplikten. Det beror både på att de kombibyråerna de 

är verksamma vid, lagt större vikt vid rådgivning och att kundföretagen idag har ett större 

intresse för hur olika faktorer i omvärlden påverkar dem och deras verksamhet. 

Redovisningskonsulter vid rena redovisningsbyråer har även fått arbetsuppgifter i form av att 

bistå små enskilda firmor att ombilda sig till aktiebolag, vilket i sin tur resulterat i en ökning av 

antalet arbetsuppgifter relaterade till bolagsformen aktiebolag. Trots introduktionen av 

bokslutsrapporten, ett kvitto som visar att redovisningen gjorts korrekt, är upprättande av 

bokslutsrapport inte något som redovisningskonsulterna ägnar sig åt i någon större omfattning. 

Bokslutsrapporten är något som varken kunderna eller olika intressenter efterfrågar i dagsläget 

och därmed skapas få av dessa rapporter. Enligt Carlson (2015) beror det på att 

bokslutsrapporten inte fått genomslag ännu då den började marknadsföras aktivt först år 

2013/2014. 

 

Avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag har inneburit en ökning i arbetsbörda och 

ansvar för redovisningskonsulter. Detta beror främst på att det tidigare skyddet mot felaktigheter 

inom bokföringen som revisorn innebar, försvinner om företag väljer bort revisorn, vilket 

därmed innebär att redovisningskonsultens ansvar ökar då arbetet inte längre granskas av 

revisorer. Det ökade ansvaret har resulterat i att högre krav ställs på redovisningskonsulters 

arbete och kompetens i form av Reko och granskningar av redovisningskonsulters kunskap 

genomförs årligen. Därmed dras dock ej slutsatsen att Reko är en direkt konsekvens av beslutet 

att avskaffa revisionsplikten som kom 2008, utan bara att de tycks ha ett samband, men det kan 

inte styrkas bara genom att de båda omvärldsförändringarna ägde rum ungefär samtidigt, 

eftersom det även kan ha varit en naturlig utveckling av branschen.  

 

En utökning av gränsvärdena för undantaget att använda sig av en revisor skulle i 

kundsammanhang endast medföra en minskning av kunder inom revision och inte påverka rena 

redovisningsbyråer. Dock skulle ett sådant scenario troligtvis inte medföra en lika stor förändring 

som avskaffandet, eftersom större företag använder revisionsberättelsen som mer än endast en 

kvalitetssäkring av företagets ekonomiska rapportering och skulle därmed välja att ha kvar 

revisorn. I ljuset av detta skulle troligtvis konkurrensen om kunderna öka inom 

redovisningsområdet, men i begränsad omfattning.  

 

Det går att spekulera kring huruvida det egentligen krävs någon revision för kundföretag som 

lagt sina ekonomistjänster på en auktoriserad redovisningskonsult. Om det finns regler som 

ställer höga krav på redovisningens kvalitet samtidigt som redovisningskonsulten och dess arbete 

granskas av konsultens branschorganisation bör detta säkerställa högkvalitativ redovisning för 

kundföretaget. 
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En annan möjlighet är att om bokslutsrapporten slår igenom på marknaden som ett 

kostnadsfördelaktigt alternativ till revision samtidigt som gränsvärdena för revisionsundantaget 

ökar kommer efterfrågan på granskande tjänster att förflyttas från revision till 

redovisningstjänster. För att kunna fortsätta upprätthålla sitt leverne skulle revisorerna bli 

tvungna att följa med denna efterfrågeförflyttning och därmed istället rikta in sig på 

redovisningstjänster. Då efterfrågan och utbud av granskande tjänster skulle ligga kvar på samma 

nivå då det tekniskt sätt varken blivit fler eller färre av vardera part skulle detta troligtvis 

innebära en ökad konkurrens beträffande marknadsföringen av sina produkter byråerna åt. Detta 

riskerar i sin tur att resultera i en försämring av tillförlitligheten av den kundföretagets 

rapportering då bokslutsrapporten inte är lika omfattande i sin kvalitetsgranskning som 

revisionen och det finns inga krav på att redovisningskonsulten anmäler eventuella fel i 

redovisningen.  

 

I detta scenario kommer de två professionerna revisor och redovisningskonsult att närma sig 

varandra yrkesmässigt och sannolikt skapa ett mellanting av dessa två roller. Detta skulle även 

medföra att ett eventuellt utökande av gränsvärdena av revisionspliktens avskaffande får 

betydande konsekvenser, inte endast för redovisningskonsulter utan även för revisorers 

yrkesroller. Det är även möjligt att en eventuell utökning av lagändringen resulterar i att 

bokslutsrapporten blir mer efterfrågad då det är vanligare för större företag att använda sig av 

sådana kvalitetsförsäkringar än små företag som avstår på grund av kostnadsskäl. 

 

I figur 6.1 sammanfattas de viktigaste slutsatserna för överblick. 
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Figur 6.1 Översikt av slutsatser 

 

 

 

 

6.1 Fortsatt forskning 
 

Fortsättningsvis anser vi det vara av intresse att undersöka vilka konsekvenser den restriktiva 

inställningen till val av potentiella kunder resulterat i. I och med att de inte får den information 

gällande hur de bör hantera redovisningen sin verksamhet är det möjligt att detta utmynnat i 

bristande kvalitet på kundföretagets redovisning och till följd av detta innebära skada för 

kundföretagets intressenter. Det är även möjligt att detta resulterar i högre samhällsekonomiska 

kostnader då myndigheter kan öka kontrollåtgärder i ett försök att motverka utvecklingen. 

 

Det kan även vara av intresse att undersöka vilka konsekvenser den ökade digitaliseringen och 

integreringen av IT i yrket kommer medföra och resultera i. Detta är något vi kommit i kontakt 

med under uppsatsens lopp men inte ansett ligga inom spannet för vårt avgränsade område vad 

gäller ytterligare fördjupning.  
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Vidare skulle en liknande studie kunna genomföras i framtiden efter ett utökande av undantaget 

av revisionsplikten för att undersöka vad konsekvenserna av en sådan lagändring medförde för 

revisorer och redovisningskonsulters verksamhet. Över lag skulle liknande studier likt vår kunna 

genomföras cirka var fjärde år för att kunna identifiera och bedöma utvecklingen av 

redovisningskonsulters verksamhet. 

 

Om ett antal år kan även en studie göras för att undersöka hur redovisningskonsulternas och 

revisorernas yrkesroller förhåller sig till varandra, huruvida om dessa två professioner närmat sig 

varandra och vilka konsekvenser detta i sin tur medfört.  

 

Slutligen kan det även vara intressant att undersöka om revisorns oberoende påverkas något av 

ökad konkurrens från redovisningskonsulter. Då redovisningskonsulter börjat utveckla nya 

produkter av granskande karaktär vilka liknar de kvalitetssäkringar en revisor utfärdar. Samtidigt 

lyder inte redovisningskonsulterna under samma strikta krav på obundenhet kan detta riskera att 

resultera i att revisorer blir tvungna att tänja på olika gränser för att bibehålla marknadsandelar. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Mail till respondenterna 

 

Hej (NAMN PÅ DEN SOM ADRESSERAS), 
 

Vi är tre studenter vid Örebro Universitet som skriver en kandidatuppsats inom redovisning. Vår 

uppsats behandlar hur efterfrågan på redovisningstjänster förändrats sedan avskaffandet av 

revisionsplikten för småföretag. Nu vänder vi oss till er som redovisnings- och revisionsbyrå, vi 

skulle se det som mycket givande om vi kunde få ställa några frågor till er för att få ert 

perspektiv i denna fråga. Vi är intresserade av er syn på området utifrån eventuella förändringar 

ni upplevt efter avskaffandet av revisionsplikten i små företag samt hur ert arbete utvecklats.  
 

Ni kommer att få möjlighet att ta del av uppsatsens slutsatser då detta är av intresse för er som 

redovisnings- och revisionsbyrå.  
 

Vid frågor kontakta oss via: 

Telefon: XXXXXX 

Mail: XXXXXXX 

 

Vi hoppas ni vill träffa oss och vill vara en del av denna uppsats.  
 

Med vänliga hälsningar 
 

Alexzandra Johansson, Elisabeth Andersson & Erik Thordenberg 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till respondenterna 
 
 

Namn, ålder, befattning, antal år inom yrket, utbildning? (För att få intervjupersonerna att 

känna sig avslappnade och få en övergripande blick av dem) 
 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten i små företag? 

(Har det uppkommit nya former av arbetsuppgifter? 

Vad är det för sorts arbetsuppgifter?/ Vad går arbetsuppgifterna ut på?) 

Kan du i korta drag beskriva hur ert företag utvecklats från 2009 fram till idag? 

Har antalet uppdrag förändrats sedan lagändringen 2010?  

Har mängden arbete per uppdrag förändrats? 

Har fördelningen av de tjänster ni säljer ändrats något och i så fall hur? 

Vad är det för uppdrag som utförs? 

Vilka är de efterfrågade uppdragen? 

Tror du att det kommer förändras i framtiden? 

Upprättar ni Bokslutsrapport? 

Vilka är bokslutsrapporten till för? 

Är det samma kunder som använder bokslutsrapporten? (Vilka använder den?)  

Hur förhåller sig Bokslutsrapporten till revisionsberättelsen? 

Upplever du någon förändring i er ställningen på marknaden nu 2014 jämfört med 2010? 

Upplever du till exempel konkurrens mellan olika byråer? 

Hur tror/upplever ni att stora bolag respektive små bolag påverkats, finns det någon skillnad?  

Har det blivit lättare att bedriva er verksamhet än innan?/ eller svårare? 

Har ni sett någon förändring i era ekonomiska resultat till följd av lagändringen? 

Hur märks det av i ert företag att revisionsplikten för småföretag avskaffats?  
Går det att se att det skett några förändringar i företaget? 

I sådana fall vad är det för förändringar som skett? 

Varför har förändringarna skett? 

Har debiteringssättet för era tjänster förändrats något sedan 2010?  

Tar ni betalt per timme, per uppdrag eller på något annat sätt? 

Hur ser er relation till era kunder ut? (nära relation?/frekvent kontakt?) 
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Har er kundmix ändrats något sedan 2010? (Stora företag/ mellanstora företag/ små 

företag.) 

Har det skett förändringar i mixen av större och mindre företag? 

Hur ser er genomssnittskund ut? 

Vad är det för företagstyper (storleksmässigt) som är kunder hos er? 

 

Hur har byrån anpassat sig till lagändringen och blev det som ni förutspått efter 

lagändringen?  
Vad tog ni för åtgärder då utredningen gavs ut 2008? 

Mer redovisning än revision? 

Har ni ändrat fokus i er verksamhet? Vad ni riktar in er på, t.ex. att ni nu även håller på med 

kvalitetssäkring av redovisning och inte endast redovisning. 

Förändringar i verksamheten? Organisationsstruktur, antal andställda etc? 

 

Hur ser ni på en eventuell utökning av revisionspliktens avskaffande som ligger närmare 

EUs nivåer? 
(EU nivåerna är: Omsättning: 83 Miljoner, Balansomslutning: 41,5 Miljoner, Antal anställda: 50) 

Hur skulle en sådan ökning påverka er verksamhet? Kunder? Ekonomiskt resultat? Uppdrag? 

Uppgifter? 

Vad är er inställning till en sådan eventuell höjning? (Positiv? Negativ? Neutral?) 
 

Hur får vi beskriva er i vår uppsats? 

Är det okej att vi har med namn i vår källhänvisning? 

(Vill ni vara konfidentiella?) 

Får vi vid ett eventuellt framtida behov i samband med denna uppsats, kontakta er igen? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till Mikael Carlson, SRF 
 
 

Hur såg du på Bokslutsrapporten kring 2008? 

 

Var/är Bokslutsrapporten tänkt som ett konkurrensmedel för redovisningskonsulter gentemot 

revisorer? 

 

Är Bokslutsrapporten en möjlighet att få in debiteringssättet fasta priser? 

 

Hur ser du på timdebitering inom branschen och produktivitetsutveckling? 

 

Hur anser du att Bokslutsrapporten förhåller sig till revisionsberättelsen? 

 

Tror du konkurrenssituationen mellan kombi-byråer och rena redovisningsbyråer ändrats något 

efter avskaffningen? 

 

Vi har intervjuat sex olika redovisningsbyråer i Örebro, varav 3 var kombi-byråer och empirin 

visar att Bokslutsrapporten i nuläget är okänd bland kunderna och sällan använd av byråerna, vad 

tror du det beror på? Vad är vitsen med rapporten om den ändå inte används?  
 

Hur ser du i nuläget på en eventuell ytterligare sänkning av revisionsplikten? (dvs en höjning av 

avskaffandet) 
 


