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Abstract 

Background for the research problems: Small companies are very important for the 

economic stability and development, something which the economic crises in recent years 

have underlined. Therefore it’s important to minimize administrative costs for smaller 

companies and also in other ways facilitate their further development. For these reasons 

accounting has been simplified and auditing abolished for smaller companies in many 

countries. In Sweden auditing for small companies was abolished nearly three years ago. This 

has resulted in a fairly large number of small companies abandoning auditing and most newly 

established companies have also chosen not to have auditing. 

Research questions and Purpose: How have accounting consultants and auditing firms been 

affected by the abolishment of auditing for small companies and in which ways are they 

trying to handle this change? Which significance do close relations, cooperation and 

communication with small companies, as well as previous experiences from this cooperation, 

have on the effects of the changed law for auditing and how the consultants and accountants 

act? The purpose of this study can be summarized in the following points; to describe the 

influence of abolished auditing for small companies on the accounting consultants and the 

accountants, to increase the understanding of the effects of the amended law for auditing 

through finding patterns and identifying differences in the ways the consultants and the 

accountants act and to give a contribution to the theoretical development in the field. 

Method: For this study a qualitative research method has been chosen, with deep interviews 

carried out in a structured form, with questions organized according to topics. The outlook is 

hermeneutic, since the purpose is to interpret and explain the information gathered. The 

procedure is abductive, with continues feed-back to the research questions. 

Theory: A self-developed model – The Five C-model for Critical Incidents and Relationship 

Commitment – has been used to describe, interpret and explain the effects by the amended 

law for auditing on accounting consultants and accountants and how they have responded. 

Analysis and Conclusions: A difference emerge between the accountants in the bigger 

accounting firms, on one side, and particularly the accounting consultants and to a certain 

degree also the accountants in smaller firms, on the other side. The accountants in the bigger 

firms have been more negatively affected by the amended law for auditing than the 

accounting consultants have. This is rather natural really, since abolished auditing 

automatically means a reduction in the number of auditing assignments. The consultants, who 

have established close customer contacts during a long time period, have so far not been 

negatively affected to any greater extent. Instead, they have found new opportunities and have 

as a result managed to strengthen their relations with the smaller companies even further. The 

accountants in the bigger firms don’t have the same close contacts with the smaller companies 

and have consequently not been able to use their contacts to minimize the negative effects of 

the change to the same extent. Instead, they are trying to persuade the companies to maintain 

the audit and also to compensate for the loss of audit assignments by offering other services 

and advice, with expertise in various fields.  
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Sammanfattning 

Problembakgrund: Småföretagen har stor betydelse för den ekonomiska stabiliteten och 

utvecklingen, vilket blivit extra tydligt under senare års ekonomiska kriser. Det är därför 

viktigt att minska de administrativa kostnaderna och på olika sätt underlätta för småföretagens 

fortsatta utveckling. Av dessa anledningar har den ekonomiska rapporteringen förenklats och 

revisionen avskaffats för de mindre företagen i många länder. I Sverige avskaffades 

revisionsplikten för småföretagen för snart tre år sedan. Detta har inneburit att ett relativt stort 

antal småföretag valt att inte behålla revisionen och de flesta nystartade företag väljer också 

att avstå från revisionen. 

Frågeställningar och Syfte: Hur har redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna/ 

revisorerna påverkats av den avskaffade revisionsplikten för småföretagen och på vilka sätt 

försöker de att hantera denna omvärldsförändring? Vilken betydelse har de nära relationerna, 

samarbetet och kommunikationen med småföretagen, samt de tidigare erfarenheterna av 

samarbetet, för påverkan av lagändringen om revisionsplikten och hur 

redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna agerar? Studiens syfte kan sammanfattas i 

följande punkter; att beskriva den påverkan som den avskaffade revisionsplikten för 

småföretagen haft på redovisningskonsulterna och revisorerna, att öka förståelsen av 

lagändringens effekter genom att hitta mönster och identifiera skillnader i hur 

redovisningskonsulterna och revisorerna agerar, samt att ge ett bidrag till teoriutvecklingen 

inom området. 

Metod: För studien har en kvalitativ forskningsmetod valts, med djupintervjuer som 

genomförts i strukturerad form med tematiserade frågor och med öppna svarsalternativ. 

Studien har ett hermeneutiskt synsätt, då syftet är att tolka och förklara informationen. Vidare 

har studien ett abduktivt tillvägagångsätt, med en återkoppling till frågeställningarna. 

Teori: En egenutvecklad modell – The Five C-model for Critical Incidents and Relationship 

Commitment – har använts för att beskriva, tolka och förklara hur redovisningskonsulterna 

och revisorerna påverkats av lagändringen om revisionsplikten och hur de agerat. 

Analys och Slutsatser: En skillnad framträder mellan revisorerna i de större 

revisionsbyråerna, å ena sidan, och framför allt redovisningskonsulterna och i viss mån även 

revisorerna i de mindre byråerna, å andra sidan. Revisorerna i de större byråerna, har 

påverkats mer negativt av lagändringen om revisionsplikten än vad redovisningskonsulterna 

har. Det är egentligen ganska naturligt, eftersom en avskaffad revisionsplikt med automatik 

innebär en minskning av antalet revisionsuppdrag. Redovisningskonsulterna, som har byggt 

upp nära kundkontakter under lång tid, har hittills inte påverkats negativt i någon större 

utsträckning. De har tvärtom hittat nya möjligheter och därmed stärkt samarbetet med 

småföretagen ytterligare. Revisorerna i de större byråerna har inte lika nära relationer med 

småföretagen och har därför inte kunnat utnyttja kontakterna för att minimera de negativa 

effekterna av förändringen. De försöker istället att på olika sätt förmå företagen att behålla 

revisionen och att kompensera bortfallet av revisionsuppdrag med att erbjuda andra tjänster 

och rådgivning, med specialistkunskap inom olika områden. 
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1. Inledning 

I kapitlet presenteras bakgrunden till undersökningsproblemen. Detta följs sedan upp med en 

problemdiskussion som leder fram till studiens frågeställningar, syfte och förväntade bidrag. 

1.1 Bakgrund 

Småföretagens betydelse är mycket stor inom hela den Europeiska Unionen (EU). Det råder 

stor samstämmighet inom EU och även i Sverige när det gäller småföretagens betydelse för 

samhällsutvecklingen, inte minst beträffande skapandet av nya arbetstillfällen. Under den 

senaste tjugo-års-perioden har nio av tio nya jobb skapats bland småföretagen. I de flesta 

länderna utgör de små och medelstora företagen en mycket stor andel av det totala antalet 

företag, ofta mer än 95 %. I Sverige är hela 99 % att betrakta som småföretag, det vill säga 

med färre än 50 anställda (foretagarna.se). Dessutom är en stor del av arbetskraften anställd 

inom dessa företag – alltifrån cirka 60 % i Polen till över 90 % i Spanien (Evans, m.fl., 2005). 

I den politiska debatten har det därför blivit allt viktigare att se till att småföretagarmiljön blir 

så positiv som möjligt. Det gäller att försöka få ner kostnaderna och minska det byråkratiska 

krånglet för småföretagarna. Inom EU har ett arbete pågått under relativt lång tid med 

regelförenklingar för småföretagen. Det europeiska rådet betonade redan i början av 2007 att 

det behövs kraftfulla gemensamma insatser inom EU och bland medlemsstaterna för att 

minska de administrativa bördorna för de europeiska företagen, i syfte att göra dem mera 

konkurrenskraftiga och därmed stimulera Europas ekonomi. Kommissionen har betonat att 

kostnaderna, som små och medelstora företag har för revision och redovisning, är särskilt 

betungande och att företagen skulle gynnas av förenklade regler inom detta område (Statens 

offentliga utredning – SOU 2008:32). 

Under relativt lång tid har svenska småföretag, i synnerhet enmansbolag, klagat över krånglig 

byråkrati och höga administrationskostnader i verksamheten. Detta menar de påverkar 

konkurrenskraften negativt. Den svenska regeringen tillsatte därför en utredning för att 

undersöka om revisionsplikten för småföretagen kunde avskaffas och vilka effekter det i så 

fall skulle få. Utredningen presenterades 2008 och förslaget var att revisionsplikten skulle 

avskaffas för 96 % av alla aktiebolag och att dessa därmed skulle kunna göra väsentliga 

kostnadsbesparingar (SOU 2008:32). Baserat på denna utredning lade regeringen fram en 

proposition 2009, som dock inte gick fullt lika långt när det gäller vilka småföretag som 

skulle omfattas. Beslutet om en lagändring fattades sedan 2010 (regeringen.se – Prop. 

2009/10:204 och Svensk Författningssamling – SFS 2010:834). Från och med den 1 

november 2010 avskaffades revisionsplikten för småföretagen, det vill säga små företag kan 

välja att inte ha en kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor (Aktiebolagslagen – ABL 

9 kap. 1 §). Med småföretag menas bolag som inte uppfyller mer en ett av följande kriterier; 

1) Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2) Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 
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3) Bolagets redovisade nettoomsättning har vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3 miljoner kronor (SFS 2010:834). 

Tanken med den ändrade lagen var att låta småföretagen själva bestämma vilka redovisnings-

och revisionstjänster de behöver och härigenom skapa en möjlighet för minskade 

administrativa kostnader (SOU 2008:32). Genom avskaffandet av revisionsplikten har 

omkring 250 000 svenska aktiebolag fått möjligheten att välja bort den revision som tidigare 

var obligatorisk. Under 2011 utnyttjade 50 000 företag denna möjlighet och fler väntas följa 

efter (Sveriges Radio – SR, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Genom att avskaffa revisionsplikten så slipper småföretagen från en hel del kostnader. 

Utredningen, där förslaget lades fram, betonar dock att revisionen inte är något onyttigt, utan 

menar att fortsatt revision bör uppmuntras (SOU 2008:32). Det finns också belägg för att den 

finansiella informationen, som revisorerna presenterar i revisionsberättelserna, har stor 

betydelse för småföretagens ekonomiska styrning. De flesta småföretag har också nära 

relationer med sina revisorer och ekonomiska rådgivare (Collis & Jarvis, 2002). Dessutom är 

revisionsberättelserna användbara för kreditinstitut, banker, handlare och analytiker när det 

gäller beslut om investeringar och lån (Gómez-Guillamón, 2003). Många småföretag väljer 

även att behålla revisionen, eftersom de ser den som en typ av försäkring. Kostnaderna för 

revisionen uppfattas heller inte som alltför betungande i förhållande till de fördelar som 

erhålls, utom möjligen av de allra minsta företagen (Collis, 2010). 

Medvetenheten finns i utredningen om revisionspliktens avskaffande att lagändringen 

kommer att påverka revisionsbyråerna, genom att det garanterade kundunderlaget kommer att 

minska. Detta innebär att revisionsbyråerna behöver utveckla nya tjänster, som kan attrahera 

de småföretag som väljer bort revisionen (SOU 2008:32 och Marriott & Marriott, 2000). 

Revisionsbyråerna, framför allt de fyra stora (PWC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte), har 

också under de senaste decennierna utvecklat en rad tjänster som erbjuds utöver revisionen. 

Utbudet av sådana tjänster har ökat under senare tid och även revisionsbyråernas totala 

intäkter av dessa icke-revisionsrelaterade tjänster har ökat (Ferguson, m.fl., 2004 och 

Arruñada, 2000). Dessa Non-Audit Service-tjänster (NAS-tjänster) omfattar rådgivning när 

det gäller skatter, juridik, företagsledning, finansiering och investeringar, samt rena 

bokförings- och redovisningstjänster. Eftersom den avskaffade revisionsplikten för 

småföretagen innebär att revisorernas oberoende inte blir ifrågasatt på samma sätt som 

tidigare, så innebär alltså lagändringen en utmärkt plattform från vilken andra tjänster kan 

säljas in till småföretagen (Svanström & Sundgren, 2012). 

Det som dock inte beaktades i någon större utsträckning i den statliga utredningen var hur den 

avskaffade revisionsplikten för småföretagen skulle påverka redovisningskonsulterna, som ju 

ofta sköter bokförings- och redovisningstjänsterna för de mindre företagen. Studier i bland 

annat Finland, Norge och Storbritannien har visat att småföretagen i hög grad använder extern 

hjälp för att sköta bokföringen. Redovisningskonsulterna fyller här en viktig funktion (Niemi, 

m.fl., 2012, Collis, 2010, Gooderham, m.fl., 2004 och Collis & Jarvis, 2002). 
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Den tid som relationen mellan ett småföretag och dess revisionsbyrå/revisor respektive dess 

redovisningskonsult existerat, påverkar i hög grad möjligheterna för revisionsbyrån eller 

redovisningskonsulten att också sälja in andra tjänster till småföretaget i fråga. Ju längre 

relationen pågått, desto troligare är det att småföretagaren även använder sig av 

revisionsbyråns eller redovisningskonsultens övriga tjänster (Gooderham, m.fl., 2004). Om 

förtroendet är stort mellan ett företag och dess revisor innebär det att affärsrådgivning från 

revisorn kan antas vara både kostnadseffektiv och av hög kvalitet (Collis, 2012). Ett stort 

engagemang i revisorernas kundrelationer gör det också möjligt att behålla kunderna under 

lång tid och att även utveckla andra tjänster, som till exempel rådgivning (de Ruyter & 

Wetzels, 1999). På samma sätt har det även inom bankforskningen visat sig att 

relationsengagemang och förtroende har stor betydelse, vid exempelvis kreditbedömningar 

(Svensson & Ulvenblad, 2000). 

Revisionspliktens avskaffande har alltså på många sätt underlättat för småföretagen att köpa 

in andra tjänster från revisionsbyråerna och revisorerna, eftersom förtroendet oftast är högt 

och revisorernas oberoende inte längre är en faktor av samma betydelse som tidigare 

(Gooderham, m.fl. 2004). Revisionsbyråerna kan därför lättare erbjuda rådgivning inom 

juridik och skattefrågor, samt även redovisningstjänster till de småföretag som väljer att inte 

behålla revisionen (Svanström & Sundgren, 2012). Av samma skäl finns det goda 

förutsättningar även för redovisningskonsulterna att erbjuda tjänster utöver den rena 

bokföringen och redovisningen, som till exempel att ta fram bokslutsrapporter och erbjuda 

ekonomisk rådgivning inom olika områden. Även om revisionspliktens avskaffande innebär 

att marknaden för bokförings- och redovisningstjänster (och affärsrådgivning) öppnas upp och 

mer konkurrens kan förväntas från revisionsbyråerna/revisorerna, så har 

redovisningskonsulterna kanske mest att vinna på lagändringen om revisionsplikten. De 

sköter idag många gånger den löpande bokföringen för småföretagen och har ofta mycket nära 

kontakter med företagens ägare/ledare. De kan därför framöver i ännu högre grad fungera som 

affärsrådgivare och bollplank till småföretagen (unionen.se/egenforetagare, 2010 och 

srfkonsult.se, 2011). 

Det finns ett antal olika teorier, som utvecklats inom andra områden, som kan användas för att 

beskriva och förklara hur redovisningskonsulterna och revisorerna påverkas av lagändringen 

om den avskaffade revisionsplikten för småföretagen, och hur de agerar för att hantera denna 

relativt stora omvärldsförändring. Agentteorin skulle kunna användas, eftersom den beskriver 

det ökande informationsbehovet från olika intressenter (Eisenhardt, 1989). Dess relevans är 

dock begränsad, eftersom den varken beskriver effekterna av förändringar eller tar upp 

relationernas betydelse i någon större utsträckning. 

The Critical C-model, eller som den också kallas The Three C-model, är en teori som 

beskriver effekterna av förändringar och kritiska händelser och hur dessa kan hanteras 

(Edvardsson & Strandvik, 2009). Teorin, som är en vidareutveckling av två tidigare teorier – 

The Critical Incident Technique och The Criticality Critical Incident Technique – kan 

användas för att förklara redovisningskonsulternas och revisorernas agerande som en följd av 

lagändringen. Den är dock inte heltäckande, eftersom den inte tar så stor hänsyn till 

förtroendets och engagemangets betydelse i relationer och samarbeten. Flera studier har visat 
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på just engagemangets och förtroendet betydelse, exempelvis för revisorernas möjligheter att 

behålla kunder och vidareutveckla samarbetet med dem och inom bankvärlden vid 

kreditbedömningar (de Ruyter & Wetzels, 1999 och Svensson & Ulvenblad, 2000). En modell 

som beskriver relationernas betydelse är The Key Mediating Variables Model (KMV-

modellen) i The Commitment-Trust Theory. De centrala begreppen i denna modell är 

förtroende och engagemang (Morgan & Hunt, 1994). Inte heller denna teori är dock 

heltäckande, eftersom den inte beaktar påverkan från kritiska händelser och förändringar. 

Det finns en hel del studier som beskriver och förklarar hur revisionsbyråerna och revisorerna 

påverkats av den avskaffade revisionsplikten för småföretagen. Det finns dock inte alls 

samma teoretiska bakgrundsmaterial när det gäller effekterna för redovisningskonsulterna av 

lagändringen. Denna brist på kunskap och information utgör ett empiriskt problem. 

Gemensamt för båda grupperna är dock att de nära relationerna med kunderna, det vill säga 

småföretagen, är viktiga och att kommunikationen, informationsutbytet och tidigare 

erfarenheter från relationerna har stor betydelse för vilka konsekvenserna blir av förändringar 

och hur de kan hanteras och möjligen också utnyttjas. 

Detta ledde fram till följande frågeställningar och syfte; 

1.3 Frågeställningar 

Hur har redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna/revisorerna påverkats av den 

avskaffade revisionsplikten för småföretagen och på vilka sätt försöker de att hantera denna 

omvärldsförändring? 

Vilken betydelse har de nära relationerna, samarbetet och kommunikationen med 

småföretagen, samt de tidigare erfarenheterna av samarbetet, för påverkan av lagändringen 

om revisionsplikten och hur redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna agerar? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att göra en jämförande beskrivning av hur redovisningskonsulterna och 

revisorerna påverkats av den avskaffade revisionsplikten för småföretagen och att förklara hur 

de försöker att hantera denna förändring. Detta praktiska problem undersöks vidare genom en 

analys av i vilken utsträckning som redovisningskonsulterna och revisorerna försöker att 

utveckla och stärka relationerna med kunderna, samt hur de försöker att utveckla samarbetet 

med andra redovisningskonsulter och revisorer, som en följd av den avskaffade 

revisionsplikten. 

I studien görs också en analys för att hitta mönster i redovisningskonsulternas och 

revisorernas agerande och att tolka dessa, med utgångspunkt från olika teorier om kritiska 

händelser och omvärldsförändringar, samt om relationsengagemang och förtroende. 

Studiens bidrag till forskningen är, dels en ökad kunskap om det empiriska problemet av hur 

redovisningskonsulterna påverkats av lagändringen om revisionspliktens avskaffande för 

småföretagen, samt hur de hanterar denna förändring, och dels en jämförelse mellan 

redovisningskonsulterna och revisorerna när det gäller effekterna av lagändringen. 
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Därutöver bidrar studien till en ökad förståelse av det teoretiska problemet hur 

redovisningskonsulternas och revisorernas agerande kan tolkas och förklaras med hjälp av en 

kombination av flera samverkande teorier, istället för av olika teorier var och en för sig. 

Tiden, kommunikationen och tidigare erfarenheter från The Critical C-model kompletteras 

med förtroendet och relationsengagemanget i KMV-modellen i The Commitment-Trust 

Theory, vilket leder fram till utvecklandet av The Five C-model for Critical Incidents and 

Relationship Commitment (egenutvecklad). Denna nya modell kan möjligen också användas 

för att förklara vad som sker inom andra områden och branscher när kritiska händelser eller 

större omvärldsförändringar inträffar. 

1.5 Studiens förväntade bidrag 

Studiens bidrag kan sammanfattas i följande punkter; 

 Det praktiska bidraget i studien är en beskrivning av konsekvenserna för 

redovisningskonsulterna och revisorerna av lagändringen om den avskaffade 

revisionsplikten för småföretagen och hur de hanterar denna förändring, samt vilka 

möjligheter som skapas. 

 Det empiriska bidraget är, dels ökad kunskap om hur redovisningskonsulterna 

påverkats av lagändringen om revisionsplikten, och dels en jämförelse mellan 

redovisningskonsulterna och revisorerna när det gäller effekterna av förändringen, där 

även mönster och skillnader beskrivs och förklaras. 

 Studiens teoretiska bidrag är en ökad förståelse av hur redovisningskonsulternas och 

revisorernas agerande kan förklaras med hjälp av en kombination av flera 

samverkande teorier, där en ny modell utvecklats baserad på nyckelorden 

kommunikation, kunskap, förtroende, engagemang och tid. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodval, synsätt och val av tillvägagångssätt som gjorts för 

att studien skall uppnå syftet och ge svar på frågeställningarna. Kapitlet beskriver även de 

urval som gjorts beträffande de redovisningskonsulter och revisorer, som kontaktats, samt 

hur insamlingen av material har skett. 

2.1 Studiens utgångspunkt 

Intresset för effekterna av revisionspliktens avskaffande väcktes under kursen Redovisning, 

revision och finansiering, där PM 1 skrevs om avskaffandet av revisionspliktens påverkan på 

revisorsrollen. Det verkade vara intressant att undersöka hur redovisningskonsulterna och 

revisorerna påverkats av denna relativt stora förändring. Visserligen har effekterna för 

revisorerna och revisionsbyråerna redan beskrivits i flera studier, men det borde vara 

intressant med en jämförelse mellan redovisningskonsulterna och revisorerna, samt att ställa 

denna jämförelse mot teorier för omvärldsförändringar och relationernas betydelse. Detta 

borde kunna utgöra ett intressant studieområde för en magisteruppsats. 

Förändringen med avskaffandet av revisionsplikten för småföretag i Sverige, som 

genomfördes den 1 november 2010 är åtminstone i teorin en mycket stor förändring och 

omfattar väldigt många företag. Den påverkan som detta har haft på revisionsbyråerna är 

relativt stor. Det är dock intressant att även närmare undersöka effekterna för 

redovisningskonsulterna, eftersom detta inte skett tidigare i någon större utsträckning. Det är 

också intressant att jämföra redovisningskonsulterna och revisorerna med varandra, samt hur 

de med hjälp av de nära kontakterna de har med sina kunder, försöker att hantera effekterna 

av denna relativt stora förändring. 

2.2 Forskningsstrategi 

Inledningsvis genomfördes en skrivbordsundersökning av litteratur och vetenskapliga artiklar 

för att inhämta information om bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten för 

småföretag (Patel & Davidsson, 2003). Syftet var att försöka förstå orsakerna till lagändringen 

och dessutom få en bild av vilka effekter som lagändringen inneburit för småföretagen, 

redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna, samt hur konsulterna och revisorerna försöker 

att hantera förändringarna. 

Teorier om effekterna för redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna av den avskaffade 

revisionsplikten för småföretagen har sökts. Dessutom har även ett teoretiskt material om 

positiva och negativa effekter av lagändringen utvecklats, samt jämförelser gjorts med 

relevanta teorier för omvärldsförändringar och relationernas betydelse. Utgångspunkt för detta 

arbete har varit studiens frågeställningar och syfte. 

Därefter genomfördes ett antal intervjuer med redovisningskonsulter och revisorer för att få 

deras syn på förändringens konsekvenser och möjligheterna att möta och utnyttja dessa. 

2.3 Synsätt på forskningen 

Det finns två huvudsakliga synsätt för att tolka och förklara i en studie – positivism och 

hermeneutik. Inom positivismen förklaras informationen genom objektiva metoder med 

utgångspunkt från regler och riktlinjer. Hermeneutiken har individen som utgångspunkt och 
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forskningen tolkar och förklarar den insamlade informationen (Jacobsen, 2002). Det 

hermeneutiska synsättet passar bäst in för denna studie, då syftet är att tolka insamlad 

information, göra jämförelser och förklara hur redovisningskonsulterna och revisorerna 

påverkats av lagändringen och hur de agerat för att hantera förändringen. Detta har gjorts med 

hjälp av olika teorier om förändringar och relationsengagemang, samt en vidareutveckling av 

dessa till en ny modell. 

2.4 Tillvägagångssätt för forskningen 

Det finns i princip tre olika tillvägagångsätt att välja mellan för en forskningsstudie – 

induktion, deduktion och abduktion. Med den induktiva ansatsen skapas teorier med 

utgångspunkt från insamlad information. Den deduktiva ansatsen utgår istället från olika 

teorier och antaganden, som forskningen sedan försöker att föra vidare och jämföra mot 

empirin (Jacobsen, 2002). Den abduktiva ansatsen är en kombination av de två andra 

tillvägagångssätten, där teori och empiri relateras till varandra. I forskningsprocessen sker en 

ständig växelverkan mellan teori och empiri, med en koppling till studiens frågeställningar 

(Patel & Davidson, 2003). 

Studien har en abduktiv ansats, vilket innebär en ömsesidig påverkan mellan empiri och teori, 

samt en kontinuerlig återkoppling till studiens frågeställningar och syfte. Detta innebär också 

att den inledande datainsamlingen successivt har kompletterats med vad som framkommit 

under den empiriska datainsamlingen. Forskningsprocessen har på detta sätt utvecklats allt 

eftersom förståelsen av forskningsområdet ökat (Olsson & Sörensen, 2007). Utgångspunkten 

är alltså lagändringen med avskaffad revisionsplikt och vilka effekter detta visat sig ha för 

redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna, samt hur de hanterar denna förändring. Det 

teoretiska avsnittet kompletteras sedan med de svar och observationer som gjorts i 

empiriavsnittet och detta har sedan i sin tur utvecklats beroende på nytt teoretiskt material 

som framkommit och utvecklats under studiens gång. Därefter har en analys av materialet 

gjorts och slutsatser dragits. 

2.5 Forskningsmetod 

En undersökning kan göras med en kvantitativ eller en kvalitativ metod, eller möjligen med 

en kombination av båda metoderna (Bryman & Bell, 2005). I den kvantitativa metoden 

fokuseras intresset på det generella och genomsnittliga. Detta innebär att information samlas 

in från ett stort underlag för att ge ett bredare perspektiv, genom exempelvis enkäter med fasta 

svarsalternativ. Statistik används också ofta för att förklara problemområdet (Jacobsen, 2002). 

I den kvalitativa metoden samlas en stor mängd information in från ett relativt begränsat antal 

källor. Detta genomförs som regel i form av djupintervjuer utan givna svarsalternativ, där 

istället den intervjuade personen får berätta relativt fritt om undersökningsområdet. Syftet är 

att skapa förståelse för något, snarare än att mäta och förklara med hjälp av siffror och 

statistik (Bryman & Bell, 2005). 

Eftersom målet är att förstå och tolka effekterna för redovisningskonsulterna och 

revisionsbyråerna av den avskaffade revisionsplikten och hur de hanterat dessa, samt att 

kunna göra en jämförelse dem emellan, så har en kvalitativ metod valts för studien (Jacobsen, 

2002). Intervjuerna med redovisningskonsulterna och revisorerna har genomförts i 
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strukturerad form med tematiserade frågor av berättarkaraktär och med öppna svarsalternativ 

(Trost, 2010). Tanken har varit att de intervjuade personerna får berätta relativt fritt om hur 

effekterna av den avskaffade revisionsplikten upplevs. På detta sätt har resultatet av 

intervjuerna sedan kunnat jämföras med det teoretiska materialet. Därefter har materialet 

analyserats och slutsatser dragits. 

2.6 Datainsamling och empirisk undersökningsmetod 

Primärdata är material som samlas in från observationer, frågeformulär och de intervjuer som 

genomförs av forskaren själv. Sekundärdata utgörs av de artiklar och andra referenser, som är 

relevanta för undersökningsområdet, men som forskaren inte direkt själv samlat in och 

sammanställt. Sekundärdata är ofta billigare och mindre tidskrävande att samla in än 

primärdata (Jacobsen, 2002). 

Datainsamlingen har skett från både primärkällor och sekundärkällor. När det gäller 

sekundärdata, så har i huvudsak vetenskapliga artiklar och i någon mån även faktaartiklar och 

nätkällor använts. Allt eftersom forskningsprocessen fortskridit har nytt sekundärmaterial 

sökts och inkluderats i studien, i enlighet med det abduktiva arbetssättet (Patel & Davidson, 

2003). Det teoretiska referensmaterialet om konsekvenserna av förändringar och betydelsen 

av relationer har kombinerats och en ny modell har sedan utvecklats för att bättre förklara 

påverkan av lagändringen om revisionsplikten på redovisningskonsulterna och revisorerna, 

samt hur de hanterar omvärldsförändringen. 

Det finns i huvudsak två olika tekniker för att samla in primärdata för det empiriska materialet 

– enkäter och intervjuer. De kan användas var för sig eller tillsammans. Allmänt kan sägas att 

enkättekniken är billigare, men ger sämre resultat än intervjutekniken (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011). Enkäter är bättre när frågor som ”hur ofta?”, ”hur många?” och 

”hur vanligt?”, skall besvaras, medan intervjuer är bättre för att tolka, förstå och hitta mönster 

i det som undersöks (Trost, 2010). Därför har intervjutekniken använts i denna studie. 

2.6.1 Val av redovisningskonsulter och revisorer 

För att kunna göra en jämförande beskrivning i enlighet med studiens forskningsproblem, så 

har fem redovisningskonsulter och fem revisorer intervjuats om effekterna av den borttagna 

revisionsplikten för småföretagen och hur de hanterat dessa effekter. Det har varit viktigt att 

inkludera både större och mindre redovisningskonsulter och revisionsbyråer för att få en så 

nyanserad bild som möjligt. Konsulterna och revisorerna har kodats och getts påhittade namn 

för att säkerställa individernas anonymitet och också för att de inte skall kunna kopplas ihop 

med någon specifik organisation. 

2.6.2 Val av respondenter 

För att erhålla så innehållsrik och heltäckande information som möjligt, som ett resultat av 

intervjuerna, har det varit väsentligt att få kontakt med såväl auktoriserade som icke 

auktoriserade redovisningskonsulter och även med auktoriserade och godkända revisorer. 

Vidare har det varit viktigt att de redovisningskonsulter och revisorer som intervjuas har 

kontakt och arbetar med småföretag. Av betydelse har också varit att de intervjuade 

personerna befinner sig i en sådan ställning att de kan uttala sig för de organisationer de 

representerar. Inga ytterligare kriterier har ställts. 



9 
 

2.7 Analysmetod för intervjuerna 

Eftersom studien har ett hermeneutiskt synsätt och ett abduktivt tillvägagångssätt har en 

kvalitativ forskningsmetod valts, med tematiserade frågor och med relativt öppna 

svarsalternativ. Studien försöker i princip följa de sju stadierna för en intervjuundersökning – 

(1) Tematisering, (2) Planering, (3) Intervju, (4) Utskrift, (5) Analys, (6) Verifiering och (7) 

Rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). Tematiseringen är viktig för att besvara varför 

studien görs och vad som skall undersökas. Planeringen, med inhämtande av kunskaper om 

ämnesområdet, behövs för att kunna avgöra hur undersökningen skall genomföras. 

Intervjuerna kan ha ett explorativt eller hypotesprövande syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Denna studie har ett explorativt syfte, där tanken har varit att undersöka konsekvenserna av 

den avskaffade revisionsplikten för redovisningskonsulterna och revisorerna, samt att göra 

jämförelser av hur de agerar för att hantera denna förändring. 

De tio intervjuerna med redovisningskonsulterna och revisorerna har genomförts som öppna 

djupintervjuer och pågått under maximalt en timmes tid. Utgångspunkten för frågorna har 

varit en tematiserad intervjumall, där de viktigaste rubrikerna återfinns i utskriften av 

intervjuerna i empirikapitlet och sedan också följt med till analysen. Meningen med detta är 

att skapa en röd tråd i studien. Vidare har de flesta intervjuerna genomförts vid besök och 

endast i ett fall via telefon. Fördelarna med besöksintervjuer är bland annat att kroppsspråk 

och ansiktsuttryck kan iakttas, samt att följdfrågor lättare kan ställas och svar utvecklas 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Utskriften av intervjuerna har strukturerats efter den tematisering som skett i intervjumallen 

och även gjorts om från talspråk till skriftspråk. Citat har dock lagts in för att tydliggöra 

väsentliga kommentarer (Kvale & Brinkmann, 2009). Analysen har därefter skett genom 

jämförelser och tolkningar av svaren i intervjuerna, med återkoppling till den teoretiska 

referensramen och studiens problemformuleringar och syfte. Skillnader, likheter och 

eventuella mönster i materialet har identifierats och förklarats. Slutligen har de teoretiska och 

praktiska konsekvenserna av resultaten diskuterats och slutsatser formulerats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

2.8 Operationalisering 

Processen där abstrakta och teoretiska begrepp görs mera konkreta kallas för 

operationalisering. Eftersom studien utgår från en kombination av tidigare forskning och de 

observationer och svar som intervjuerna gett, samt en återkoppling till frågeställningarna och 

syftet, är ansatsen abduktiv (Jacobsen, 2002). Det finns betydligt mer information om hur 

revisorerna och revisionsbyråerna påverkats av lagändringen om revisionsplikten än vad det 

finns om effekterna för redovisningskonsulterna. Medvetenheten finns om dessa brister i det 

teoretiska materialet, vilket inneburit en strävan om att fylla detta informationsgap och ge ett 

bidrag till forskningen. Därför genomfördes djupintervjuer, där de intervjuade personerna fick 

uttrycka sig så fritt som möjligt och inte blev alltför styrda av intervjufrågorna (Trost, 2010). 

Studien har ett hermeneutiskt synsätt med en kvalitativ ansats, eftersom syftet är att tolka och 

förstå de effekter som lagändringen med avskaffad revisionsplikt medfört och hur aktörerna 

agerat som en följd av förändringen, samt att försöka se mönster i dessa effekter och hur de 
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hanterats. För att på ett bättre sätt kunna tolka och förklara konsekvenserna för 

redovisningskonsulterna och revisorerna och hur de agerat har dessutom ett antal teorier 

prövats om informationsasymmetrier, effekterna av förändringar och kritiska händelser, samt 

om relationsengagemang. En kvantitativ ansats valdes bort, då bedömningen gjorts att 

frågeställningarna inte kan besvaras och syftet med studien inte uppnås med hjälp av enkäter 

och frågeformulär. 

2.9 Källkritik 

När det gäller det teoretiska materialet finns insikten om att en stor del av de vetenskapliga 

artiklarna är skrivna före avskaffandet av revisionsplikten i Sverige. Det som framkommit i 

dessa artiklar är alltså, åtminstone till viss del, spekulationer om effekterna av lagändringen. 

Dessutom finns det bara begränsat teoretiskt material om hur redovisningskonsulterna 

påverkats av den avskaffade revisionsplikten för småföretagen och hur de hanterat 

förändringen. Tanken har därför varit att intervjuerna med redovisningskonsulterna skall bidra 

med ny information om påverkan och hanteringen av denna relativt stora omvärldsförändring. 

Vidare kan konstateras att flera av de teorier som prövats för att tolka och förklara effekterna 

på redovisningskonsulterna och revisorerna av lagändringen och hur de hanterar dessa, har 

använts i många olika sammanhang, eftersom de funnits under relativt lång tid. The Critical 

C-model är dock betydligt nyare och har därför inte använts inom så många områden ännu 

(Edvardsson & Strandvik, 2009). 

Medvetenheten finns också om att det relativt begränsade antal intervjuer som genomfördes 

kan ha viss påverkan på studiens kvalitet. En statistisk generalisering kan därför inte göras. 

Däremot kan en analytisk generalisering av den kritiska händelsen med revisionspliktens 

avskaffande genomföras, eftersom intervjuerna jämförts med varandra. Dessutom har det 

empiriska materialet jämförts med det teoretiska (Yin, 2009). 

2.10 Metodkritik 

Intervjuerna i studien har genomförts som djupintervjuer, där de intervjuade personerna fått 

berätta relativt fritt med utgångspunkt från en tematiserad intervjumall. Det har i detta 

sammanhang varit viktigt att undvika att intervjuerna utvecklats till samtal, där eventuellt 

känsliga ämnen kanske inte behandlas (Trost, 2010). Målet har varit att genomföra de flesta 

intervjuerna vid besök. Fördelen med besöksintervjuer är att det är lättare att utveckla frågor 

och ställa följdfrågor under intervjuns gång. Nackdelen kan möjligen vara att det uppstår en så 

kallad intervjuare-effekt, där intervjuare och respondent påverkar varandra och resultatet 

därmed inte blir helt korrekt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Vidare har endast en person per organisation intervjuats, men eftersom det är individens 

erfarenheter som är det intressanta, så påverkas inte studiens resultat negativt. Då flera av de 

personer som intervjuats haft relativt ont om tid, så har de flesta intervjuerna genomförts 

under maximalt en timmes tid. Medvetenheten finns om att dessa relativt korta intervjuer kan 

sänka studiens kvalitet. Även om målsättningen var att intervjuerna skulle genomföras vid 

besök, så har en av intervjuerna genomförts via telefon och även detta kan ha en påverkan på 

kvaliteten. Mycket information går förlorad, eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kan 
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iakttas. Besöksintervjuer har fördelen att de underlättar för respondenten att besvara frågor av 

mera kvalificerad art och att svaren kan utvecklats ytterligare genom följdfrågor. Detta kan då 

höja studiens kvalitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011). Insikten finns också om att 

bortfallet, i form av företag som tackat nej till intervjuer, kan påverka studiens kvalitet. 

Avsikten har dock hela tiden varit att behålla det totala antalet intervjuer till åtminstone tio 

stycken. 

Studiens interna validitet visar ett samband mellan insamlad information från intervjuerna och 

de nya teorier som skapas av denna information (Bryman och Bell, 2005). För att detta skall 

vara möjligt har intervjufrågorna utformats och intervjuerna genomförts på ett sätt som visar 

detta samband. Det är viktigt att ha förståelse för att genomförandet av intervjuerna påverkar 

studiens resultat. Vid intervjuer som sker med personliga möten kan en mer korrekt tolkning 

av svaren göras. Detta är något som kan förloras om intervjuerna sker via telefon. På grund av 

tidsbrist har dock en av intervjuerna ändå skett via telefon och studiens validitet har därför 

påverkats. Innehållet i intervjuerna har utvecklats successivt under intervjuprocessens gång. 

Resultatet av de inledande intervjuerna har påverkat utformningen av de efterföljande. 

Studiens externa validitet jämför uppsatsen med de verkliga problem som finns i samhället för 

det valda ämnesområdet (Bryman och Bell, 2005). Eftersom intervjuerna har skett med ett 

relativt begränsat antal personer, så har den externa validiteten påverkats negativt. Den 

analytiska generalisering som gjorts, med en jämförelse av intervjuerna med varandra och 

gentemot det teoretiska materialet, ökar dock den externa validiteten i studien (Yin, 2009). 

Då studien försöker beskriva effekterna av den borttagna revisionsplikten, samt en jämförelse 

av hur redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna hanterar förändringen, i nutid, så 

kommer en upprepning av denna studie inte att ge samma resultat. Detta påverkar den externa 

reliabiliteten. Det sker en ständig förändring, vilket innebär att vissa problem tonas ner eller 

försvinner helt, medan nya samtidigt uppstår (Yin, 2009). 
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3. Bakgrund om småföretagen, redovisningen och revisionen 

I detta kapitel beskrivs utvecklingen för redovisningen, revisionen och övriga tjänster, som 

tillhandahålls av redovisningskonsulter och revisorer. Dessutom redogörs för debatten kring 

revisionspliktens avskaffande, med för- och nackdelar, samt för erfarenheterna av detta från 

andra länder. 

3.1 Småföretagens betydelse för ekonomin 

Under de senaste decennierna har det i västvärlden blivit allt tydligare att småföretagen är 

mycket viktiga för den ekonomiska utvecklingen. Inom EU, liksom i Sverige, är andelen små 

och medelstora företag i de flesta länderna väl över 95 % av det totala antalet företag. En 

betydande del av arbetskraften är dessutom anställd inom dessa företag (Evans, m.fl., 2005). 

De små och medelstora företagens betydelse för den ekonomiska utvecklingen inom EU har 

ökat under de senaste trettio åren. Med småföretag menas företag med upp till 49 anställda 

och med medelstora företag menas de med mellan 50 och 249 anställda. Inom EU finns cirka 

23 miljoner Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), vilket motsvarar 99 % av alla 

företag inom unionen. Dessa företag svarar för mer än 100 miljoner arbetstillfällen och utgör 

ryggraden i Europas ekonomi. Det är därför av stor betydelse att på olika sätt underlätta för 

dessa företag att utvecklas och växa, för att på så sätt skapa en fortsatt tillväxt i den 

europeiska ekonomin (Collis, 2010). 

Småföretagens betydelse för den ekonomiska stabiliteten och utvecklingen blir ändå tydligare 

mot bakgrunden av dagens ekonomiska kris i stora delar av världen. Med början under andra 

halvan av 2008 så har de flesta länderna i västvärlden drabbats hårt av finansiella problem och 

obalanser i ekonomin, vilket i många länder inneburit att den ekonomiska utvecklingen 

stagnerat. Många storföretag och banker har hamnat i svårigheter och även hela branscher, 

som till exempel bilindustrin, har drabbats hårt. Småföretagssektorn är egentligen den enda 

delen av ekonomin som fortfarande uppvisar tillväxt och där arbetstillfällen skapas. Det är 

alltså av stor betydelse för den ekonomiska stabiliteten att myndigheterna på olika sätt 

underlättar för småföretagen att fortsätta att utvecklas och växa (Sarfati, 2013). 

Även den svenska regeringen har insett småföretagens betydelse för den ekonomiska 

utvecklingen och att det är viktigt att underlätta småföretagens fortsatta tillväxt. Regeringen 

tillsatte därför en utredning om ett möjligt avskaffande av revisionsplikten för småföretagen. 

Utredningen lade fram förslag på detta 2008 (SOU 2008:32). Beslutet om en avskaffad 

revisionsplikt, i en begränsad form, fattades 2010 och gäller från och med den 1 november 

samma år (regeringen.se – Prop. 2009/10:204 och SFS 2010:834). 

3.2 Redovisningens och Revisionens roll 

Redovisningen av företagens ekonomiska verksamhet fyller två huvudsyften – att utmäta 

ansvar och att möjliggöra beslutsfattande. Redovisningen fyller en viktig funktion när det 

gäller att minimera osäkerheter runt verksamheten. Dessutom har den en betydelsefull roll för 

att ge myndigheter och andra intressenter information om hur verksamheten ser ut och 

utvecklas. Redovisningen möjliggör också jämförelser med andra verksamheter och över 

tiden (Mellemvik, m.fl., 1988). 
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Det finns ett antal regelverk för hur redovisningen av ett företags verksamhet skall ske, bland 

annat International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Dessa regelverk lämpar sig dock bäst för stora och börsnoterade företag. International 

Accounting Standard Board anser i princip att IFRS bör användas för alla typer av 

organisationer. Vissa förenklingar kan dock accepteras för de minsta företagen, om detta inte 

påverkar användarbehoven för företagets intressenter negativt. I EUs regelverk, som 

utvecklats av European Accounting Association finns dock skillnader i den ekonomiska 

rapporteringen mellan stora och mindre företag. EU tillåter dessutom enskilda länder att ha 

egna regler för redovisningen när det gäller de mindre företagen (Evans, m.fl., 2005). 

Revisionens främsta uppgift är att säkerställa riktigheten och kvaliteten i den ekonomiska 

redovisningen och rapporteringen. Revisionen används för att öka trovärdigheten i företagens 

ekonomiska rapportering gentemot övriga intressenter. Den interna kontrollen av företagens 

verksamhet förbättras också ofta av revisionen (Niskanen, m.fl., 2010). Den externa 

revisionen hjälper även till att minska informationsasymmetrin och därmed potentiella 

konflikter mellan företagens olika intressenter (Chow, 1982). 

Länderna inom EU följer, med vissa nationella variationer, de riktlinjer för revision som 

anges i International Standards on Auditing, som utarbetats av International Federation of 

Accountants (Niemi, m.fl., 2012). Enligt EUs regler måste i princip alla företag ta fram och 

registrera årsredovisningar, som skall vara reviderade av externa revisorer och tillgängliga för 

alla intressenter. Enligt EUs fjärde direktiv kan dock de enskilda medlemsländerna bevilja 

undantag från revisionsplikten för de minsta företagen. Gränsvärdena för vad som är 

småföretag har också höjts i några omgångar (Collis, 2012). 

3.2.1 Utvecklingen av andra tjänster (NAS-tjänster) och revisorernas oberoende 

Samtidigt som tillväxten inom revisionsbyråernas traditionella områden, som revision och 

skatteplanering, inte varit lika snabb under senare år som tidigare, har de övriga tjänster som 

revisionsbyråerna erbjuder vuxit mycket snabbt (Carver & King, 1990). Inledningsvis var det 

framför allt de fyra stora revisionsbyråerna som utvecklade en rad olika tjänster, utöver 

revisionen, som i huvudsak riktades mot de större företagen. Dessa tjänsters totala andel av 

revisionsbyråernas intäkter har också ökat sedan början av 1990-talet (Ferguson, m.fl., 2004, 

Arruñada, 2000). De icke-revisionsrelaterade tjänsterna – NAS-tjänsterna – omfattar bland 

annat bokföring och redovisning, hantering av löner och förmåner, samt hjälp med juridiska 

frågor, skatte- och försäkringsfrågor (Fitzsimmons, m.fl., 1998). NAS-tjänsterna handlar 

också om rådgivning inom många olika områden, som exempelvis för lån och finansiering, 

skatteplanering, utveckling och företagsledning, samt även vid akutinsatser (Berry, m.fl., 

2006). 

Idag erbjuder så gott som alla revisionsbyråer och redovisningskonsulter NAS-tjänster och 

rådgivning, utöver den rena bokföringen, redovisningen och i förekommande fall revisionen. 

Detta gäller även för de mindre byråerna och konsulterna, eftersom deras kunder, som oftast 

är mindre företag (SMEs), i ökad utsträckning efterfrågar denna service. Huvudskälet till detta 

är att småföretagen oftast känner sina redovisningskonsulter och revisorer väl. De goda 
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personliga kontakterna leder till att småföretagen ber om hjälp även inom andra områden än 

de som redovisningskonsulterna och revisorerna normalt anlitas för (Jarvis & Rigby, 2012). 

NAS-tjänsternas ökande betydelse för revisionsbyråerna har dock lett till en ökad oro bland 

lagstiftare i olika länder för revisorernas oberoende. Ett stort utbud av NAS-tjänster till 

revisionsklienten skulle kunna innebära en lägre kvalitet på revisionen och en mindre kritisk 

och opartisk revision, genom den starkare ekonomiska bindningen mellan revisionsbyrån och 

revisionsklienten (Ferguson, m.fl., 2004). I USA har också bland annat ”Enron-skandalen” 

lett fram till lagstiftning mot att erbjuda alltför mycket NAS-tjänster och rådgivning till 

revisionsklienterna i Sarbanes-Oxley Act från 2002. Studier visar dock att oberoendet 

knappast påverkas av att NAS-tjänster erbjuds till revisionsklienterna, eftersom 

revisionsbyråerna har all anledning att upprätthålla sitt goda rykte (Kinney Jr., m.fl., 2004 och 

Ferguson, m.fl., 2004). 

Inom EU, liksom i Sverige, följer i princip regleringen för att upprätthålla revisorernas 

oberoende de riktlinjer som anges i International Federation of Accountants ”Code of Ethics”. 

Detta innebär att revisorernas oberoende inte är lika ifrågasatt här som i exempelvis i USA. 

Tvärtom, så visar flera studier att revisionskvaliteten kan förbättras och den tid det tar att 

genomföra revisionen kan förkortas genom att revisionsbyråerna också erbjuder andra tjänster 

tillsammans med revisionen. Det sker en viss kunskapsöverföring mellan revisionsklienten 

och revisionsbyrån, vilket höjer kvaliteten i revisionen (Svanström & Sundgren, 2012 och 

Lee, m.fl., 2009). 

3.2.2 Revisionsbyråernas relationer med småföretagen 

Den traditionella rollen som revisionsbyråerna har för småföretagen är givetvis att sköta 

företagens revisioner. Många länder inom EU har numera gjort det möjligt för småföretagen 

att välja bort revisionen, men speciellt de småföretag som växer och har ett mindre antal 

anställda väljer oftast ändå att ha kvar revisionen. Den ses av dessa småföretag som en 

kontroll av att den egna ekonomiska rapporteringen är av tillräckligt hög kvalitet och som en 

form av försäkring gentemot företagets intressenter. Den uppfattas heller inte som alltför 

kostnadskrävande (Collis, 2012 och Collis, 2010). Många småföretag lägger idag ut 

bokföringen och redovisningen externt och för dessa så fungerar revisionen även som en bra 

kontroll av den externa redovisningen. Företag, som har finansiella problem, använder också 

revisionen som ett sätt att få ordning på situationen (Niemi, m.fl., 2012). 

De flesta småföretag använder sig även av någon form av extern rådgivning. Det som avgör 

vem som anlitas för denna rådgivning är i stor utsträckning det förtroende som 

småföretagaren har för rådgivaren. Det handlar om personliga relationer. Detta innebär att 

småföretagen till stor del använder sig av sina revisorer (och redovisningskonsulter) när de 

behöver råd och hjälp i till exempel skatte-, finansierings- och ledningsfrågor (Bennett & 

Robson, 1999). 

Småföretagen är ofta också villiga att betala mer för affärsrådgivning, vilket innebär att 

revisionsbyråerna har incitament att utveckla sådana tjänster. Många revisorer, som arbetar 

med småföretag, speciellt i mindre revisionsbyråer, ser också sig själva i hög utsträckning 

som affärsrådgivare och inte bara revisorer (Gooderham, m.fl., 2004). Den 
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kunskapsöverföring som sker när revisionsbyråerna också arbetar med rådgivning och andra 

NAS-tjänster, hjälper samtidigt till att höja kvaliteten på revisionen och därmed även på den 

ekonomiska kontrollen av verksamheten inom småföretagen (Svanström & Sundgren, 2012). 

Affärsrådgivning från revisorerna kan dessutom ge småföretagen konkurrensfördelar, genom 

att rådgivningen gör att småföretagen kan hantera omvärldsförändringar på ett bättre sätt 

(Teece, m.fl., 1997). 

3.2.3 Redovisningskonsulternas traditionella roll och betydelse för småföretagen 

Redovisningskonsulterna är mycket viktiga för småföretagen. Studier har visat att en stor del 

av småföretagen i bland annat Storbritannien, Danmark och Norge lägger ut sin bokföring och 

redovisning externt. Andelen småföretag som inte sköter detta själva, utan låter en extern 

konsult göra det, verkar också öka. Det är framför allt redovisningskonsulter och även mindre 

revisionsbyråer som tillhandahåller dessa tjänster (Niemi, m.fl., 2012, Collis, 2010 och 

Gooderham, m.fl., 2004). 

Många småföretag har byggt upp nära och långvariga relationer till sina 

redovisningskonsulter, som ofta under lång tid skött den löpande redovisningen och 

framtagandet av olika dokument, som årsredovisningar och skattedeklarationer. Konsulternas 

roll håller dock på att ändras. Det finns idag ett växande behov av att de, förutom 

redovisningen, även skall kunna erbjuda andra tjänster, som exempelvis olika former av 

rådgivning när det gäller anställningar, lån och finansiering, investeringar, samt i 

ledningsfrågor (Doran, 2006 och Bennett & Smith, 2004). 

Den viktigaste anledningen till att anlita redovisningskonsulterna för rådgivning och andra 

tjänster är de goda personliga kontakterna som de utvecklat med sina respektive småföretag. 

På grund av de nära relationerna är det naturligt för småföretagen att använda sig av 

redovisningskonsulterna, även för annat än den löpande redovisningen. Den expertis och 

kunskap som redovisningskonsulterna utvecklar om sina småföretag är omfattande. Många 

redovisningskonsulter strävar efter utveckla sin verksamhet så att de kan bli den enda, eller 

åtminstone den viktigaste, externa rådgivaren för småföretaget i fråga. Eftersom ett stort mått 

av personligt förtroende ofta utvecklats under lång tid, är det ur småföretagarens synvinkel 

tryggt att använda sin redovisningskonsult även för andra tjänster än den rena bokföringen 

(Jarvis & Rigby, 2012). 

Redovisningskonsulterna fungerar idag ofta som småföretagens externa problemlösare och 

utnyttjas för en rad olika former av rådgivning, samt vid akutinsatser när företagen har 

ekonomiska problem, förutom att de sköter den löpande redovisningen och rapporteringen. 

Studier har även visat att de småföretag som utnyttjar extern rådgivning också ofta har en 

bättre resultatutveckling (Berry, m.fl., 2006). Den externa rådgivningen, från bland andra 

redovisningskonsulterna, har även ökat i omfattning under senare tid och tycks ha en viktig 

roll för att småföretagen skall utvecklas och växa (Bennett & Robson, 1999). 

3.3 Debatten om revisionspliktens avskaffande 

Småföretagens betydelse för den ekonomiska utvecklingen har stått i centrum i den politiska 

debatten sedan början av 1990-talet och EU har under hela 2000-talet arbetat för att underlätta 

för småföretagen att utvecklas och växa (Collis, 2010 och Evans, m.fl., 2005). Småföretagen, 
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speciellt de allra minsta, ser relativt liten nytta med den ekonomiska rapportering, som mest 

sker på grund av myndighetskrav. Redovisningen och revisionen uppfattas dessutom ofta som 

både tids- och kostnadskrävande (Evans, m.fl., 2005 och Marriott & Marriott, 2000). 

EU konstaterade 2007 att det krävs kraftfulla åtgärder från medlemsländerna för att minska de 

administrativa bördorna för småföretagen och på så sätt underlätta deras fortsatta utveckling, 

vilket därmed även förbättrar den ekonomiska situationen för unionen som helhet. Detta kan 

ske genom att förenkla redovisningen för småföretagen och även att avskaffa revisionsplikten 

för de minsta företagen. Enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, så kan de enskilda 

medlemsländerna bestämma om undantag från revisionsplikten för de mindre företagen. 

Gränsvärdena för vad som betecknas som småföretag har också höjts i flera omgångar. Bland 

andra Storbritannien, Tyskland och Holland utnyttjar denna möjlighet fullt ut och många 

andra länder inom EU har också beslutat avskaffa revisionsplikten för de minsta företagen 

(SOU 2008:32 och Collis, 2012). I Sverige togs revisionsplikten bort för omkring 250 000 

småföretag i slutet av 2010 (regeringen.se – Prop. 2009/10:204 och SFS 2010:834). 

3.3.1 För- och nackdelar 

Den största fördelen med en avskaffad revisionsplikt är givetvis de besparingar som kan göras 

av både tid och pengar för att ta fram de underlag som krävs för redovisningen och 

rapporteringen. Dessa fördelar är tydligast för de allra minsta företagen och det är också dessa 

som verkar ha minst användning av revisionen. De får ändå den ekonomiska information de 

behöver från sina externa revisionsbyråer eller redovisningskonsulter, som sköter den löpande 

redovisningen (Collis, 2012 och Collis & Jarvis, 2002). 

Samtidigt finns det en hel del negativa sidor för småföretagen av att välja bort revisionen. 

Outsourcingen av viktiga redovisningsfunktioner kan skapa informationsasymmetrier, såväl 

inom företaget som gentemot företagets utomstående intressenter, och den minskar även 

ledningens finansiella kontroll över verksamheten (Niemi, m.fl., 2012 och Collis, 2010). 

Kreditbedömningen riskerar också att bli sämre för företag som inte har sin redovisning 

reviderad. Detta kan skapa problem med lån och krediter, och i varje fall göra dessa betydligt 

dyrare än för företag som behållit revisionen (Dedman & Kausar, 2012). Kostnaderna med 

revisionen upplevs heller inte som lika betungande för de företag som har en ökande 

omsättning och som dessutom redan har sin löpande redovisning utlagd externt (Collis, 2012). 

3.3.2 Erfarenheter från andra länder 

Ett flertal länder inom EU har infört möjligheten för småföretag att välja bort revisionen. 

Storbritannien införde denna möjlighet redan 1994 och har successivt höjt gränsvärdena för 

den maximala omsättningen. Idag är möjligt för i princip alla privata företag, utom de 

börsnoterade, att välja bort revisionen. Trots detta har mer än 40 % av de företag som skulle 

kunna avstå från revisionen ändå valt att behålla den. Situationen är likartad i Danmark, där 

revisionsplikten för småföretag avskaffades 2006. Det finns flera skäl till detta. Revisionen 

anses allmänt förbättra den ekonomiska redovisningen och rapporteringen och göra den mer 

lättillgänglig, såväl för företagsledningarna som för övriga intressenter. Revisionen utgör en 

typ av försäkring för att den ekonomiska rapporteringen är riktig och den hjälper till att 

minska agentkostnaderna (Collis, 2010). 
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Studier i Finland visar att ökad omsättning och extern redovisning ökar intresset för frivillig 

revision. Även här används revisionen för att minska informationsasymmetrin gentemot 

företagens övriga intressenter (Niemi, m.fl., 2012). Även andra studier i USA och 

Storbritannien pekar på att revisionen används för att minska informationsasymmetrin, samt 

att skuldsättningsgraden och kreditbedömningarna påverkar småföretagen att behålla 

revisionen (Dedman & Kausar, 2012 och Chow, 1982). 

Undersökningar i bland annat Australien visar att de extratjänster som revisionsbyråerna 

erbjuder, förutom revisionen, blir en allt viktigare del av de totala intäkterna för 

revisionsbyråerna. De företag som behåller revisionen väljer i ökande utsträckning att också 

köpa andra tjänster från sina revisionsbyråer. Genom detta sker en form av 

kunskapsöverföring mellan företagen och revisionsbyråerna, vilket förbättrar kvaliteten på 

revisionerna. Det tycks heller inte påverka revisorernas oberoende i någon större omfattning 

(Barkess & Simnett, 1994). 

I USA skärptes lagstiftningen för revisorernas oberoende, åtminstone till viss del som en följd 

av Enron- och Arthur Andersen-skandalerna, genom The Sarbanes-Oxley Act 2002. I denna 

lag förhindras revisionsbyråerna i stor utsträckning att erbjuda sina revisionsklienter andra 

tjänster, utöver revisionen, framför allt när det gäller rådgivning av olika slag. 

Revisionsbyråerna har dessutom frivilligt begränsat utbudet även av sådana tjänster som tillåts 

i den nya lagstiftningen. Det har dock inte heller i USA gått att påvisa någon påverkan på 

revisionsbyråernas oberoende när även andra tjänster erbjuds, utom möjligen inom 

skatterådgivningsområdet (Kinney Jr., m.fl., 2004). Innan denna lag trädde i kraft, fanns det 

dock även i USA studier som visade på de positiva sidorna av att erbjuda både revision och 

andra tjänster till samma företag. Den kunskapsöverföring som sker till revisionsbyråerna från 

de företag som utnyttjar hela serviceutbudet, med både revision och andra tjänster, visar sig i 

högre kvalitet i revisionerna. Revisionsbyråerna lägger helt enkelt mera tid på dessa mer 

lönsamma företag och det förbättrar och påskyndar också revisionsarbetet (Davis, m.fl., 

1993). 

Även i Irland finns ett växande intresse från småföretagen att använda 

redovisningskonsulterna och revisorerna till mer än att bara ta fram de dokument och den 

redovisning som myndigheterna kräver. Relationerna mellan småföretagen och dess 

redovisningskonsulter och revisorer blir allt viktigare och småföretagsledarna vill utnyttja 

dessa relationer till mer än bara redovisningen och revisionen. Det finns ett växande behov 

hos småföretagen av att också få hjälp med olika former av rådgivning inom verksamheten, 

vilket möjligen de minsta konsulterna och byråerna kan ha svårt att klara av (Doran, 2006). 

En studie i Nya Zealand visar att företag med hög skuldsättningsgrad och höga löner i 

förhållande till intäkterna ofta väljer att ha en extern revision (Hay & Davis, 2004). I 

Malaysia, som fortfarande har revisionsplikt för alla företag, är inställningen till revisionen till 

stor del negativ bland småföretagen. De ser revisionen som både tids- och kostnadskrävande 

och endast till för att tillfredsställa myndighetskrav. Studien visar att, om möjligheten fanns, 

så skulle flertalet småföretag i Malaysia välja bort revisionen (Kamarudin, m.fl., 2012). En 

intressant kontrast till detta utgör Hong Kong, som också har revisionsplikten kvar för alla 
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typer av företag. Småföretagen där anser visserligen att det är kostnader förknippade med 

revisionen, men tycker i allmänhet att fördelarna med revisionsprocessen överväger 

nackdelarna. Småföretagen ser revisionen som en nyttig erfarenhet, som hjälper till att skapa 

ordning i den egna verksamheten och hur den ekonomiska rapporteringen sker (Chung & 

Narasimhan, 2001). 
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4. Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör för de teorier som kan vara relevanta vid beskrivningen och jämförelserna 

av hur redovisningskonsulterna och revisorerna påverkats av lagändringen om 

revisionsplikten och hur de hanterat denna omvärldsförändring. Inledningsvis redovisas ett 

sammanfattande avsnitt, där den egenutvecklade modell som använts i undersökningen 

presenteras. Modellen bygger på en syntes och utveckling av två tidigare teoretiska modeller, 

som var för sig inte är heltäckande för att besvara studiens frågeställningar och syfte. 

Därefter presenteras de olika teorierna som kan vara relevanta för undersökningen. 

Avslutningsvis följer sedan ett avsnitt om skälen varför en egen modell utvecklats, samt en 

mera detaljerad redogörelse för denna teoretiska modell och hur den kan användas för att 

beskriva undersökningsområdet. 

4.1 The Five C-model for Critical Incidents and Relationship Commitment 

Ett antal olika teorier har prövats för att beskriva och förklara hur redovisningskonsulterna 

och revisorerna påverkats av den avskaffade revisionsplikten för småföretagen och hur de 

hanterar denna förändring. Då ingen av de olika teorierna som prövats ger en heltäckande 

beskrivning av effekterna av lagändringen på redovisningskonsulterna och revisorerna och 

hur de agerar, har en egen teoretisk modell utvecklats, baserad på två tidigare modeller om 

förändringar och relationer. 

Småföretagens outsourcing av bokförings- och redovisningstjänster till redovisningskonsulter 

och revisorer har ökat informationsbehoven från övriga intressenter (Niemi, m.fl., 2012). 

Företag med hög skuldsättningsgrad och höga lönekostnader i förhållande till omsättningen 

har också ett behov av att minska agentkostnaderna och tillfredsställa de informationsbehov 

som finns (Hay & Davis, 2004). Agentteorin skulle alltså kunna användas i detta 

sammanhang. Det visar sig dock att agentteorins relevans när det gäller att beskriva påverkan, 

och hur redovisningskonsulterna och revisorerna hanterat lagändringen om revisionsplikten, 

är förhållandevis begränsad. Den beskriver inte effekterna av förändringar och tar heller inte 

upp relationernas betydelse i någon större omfattning. 

För småföretag som har ekonomiska problem är samarbetet med redovisningskonsulterna och 

revisorerna viktigt. De använder sig av konsulterna och revisorerna även för olika typer av 

akutinsatser vid kritiska händelser och förändringar. Kommunikationen, 

kunskapsöverföringen och den tid som samarbetet pågått är viktiga faktorer i detta 

sammanhang och beskrivs i The Critical C-model (Edvardsson & Strandvik, 2009). 

Redovisningskonsulternas och revisorernas samarbete med småföretagen visar också på 

relationernas betydelse. De ofta nära personliga relationerna, som byggts upp under lång tid, 

innebär att förtroendet för konsulterna och revisorerna är stort och att de därför utnyttjas även 

för andra tjänster, som exempelvis rådgivning (Gooderham, m.fl., 2004). En teori som 

beskriver relationernas betydelse är The Commitment-Trust Theory, med KMV-modellen. De 

centrala begreppen i KMV-modellen är förtroende och relationsengagemang (Morgan & 

Hunt, 1994). 
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Det finns även andra studier som visar på engagemangets betydelse i revisorernas relationer 

med sina kunder. Ett stort engagemang i kundrelationerna gör det möjligt för revisorerna att 

behålla kunderna under lång tid och att också utveckla samarbetet till att omfatta andra 

tjänster utöver revisionen (de Ruyter & Wetzels, 1999). Även inom bankvärlden har 

relationerna med kunderna stor betydelse, vid till exempel kreditbedömningar (Svensson & 

Ulvenblad, 2000). 

Varken The Critical C-model eller KMV-modellen är dock heltäckande när det gäller att 

förstå hur redovisningskonsulterna och revisorerna påverkats av den omvärldsförändring, som 

den avskaffade revisionsplikten innebär, och hur de hanterar den. The Critical C-model tar 

inte så stor hänsyn till förtroendet och engagemanget i relationer och samarbeten. Samtidigt 

beaktas inte påverkan från kritiska händelser och förändringar i KMV-modellen. 

Däremot skulle dessa modeller kunna användas tillsammans för att beskriva och förklara hur 

redovisningskonsulterna och revisorerna påverkas av och hanterar den relativt stora 

förändring som lagändringen om revisionsplikten innebär. Dessa teorier har utvecklats till en 

helt ny modell – The Five C-model for Critical Incidents och Relationship Commitment (se 

figur 1). 

Co-operation 

     Acquiescence 

  Competence 

  Communication   Functional conflict 

  Clock 

  Commitment   Uncertainty 

  Confidence (Trust) 

     Propensity to leave 

     Conflict 

Initial state  Flow of critical time  Outcome state 

Figur 1 - The Five C-model for Critical Incidents and Relationship Commitment – egenutvecklad 

modell, baserad på en syntes av The Critical C-model (Edvardsson & Strandvik, 2009) och KMV-

modellen (Morgan & Hunt, 1994) 

Eftersom modellen är en syntes av två andra modeller – The Critical C-model (Edvardsson & 

Strandvik, 2009) och KMV-modellen (Morgan & Hunt, 1994) –, som publicerats på engelska, 

så används det engelska språket även i denna egenutvecklade modell. De fem nyckelorden i 

modellen är Competence, Communication, Clock, Commitment och Confidence, det vill säga 

Kunskap, Kommunikation, Tid, Engagemang och Förtroende.  Modellen ger en mera 

heltäckande beskrivning och förklaring av hur relationer och samarbeten påverkas av 

förändringar och kritiska händelser från det inledande stadiet (Initial state), under den tid som 

förändringen pågår (Flow of critical time) till det att förändringen kan betraktas som avslutad 

(Outcome state). Den visar hur parterna med hjälp av kunskap och tidigare erfarenheter, 

genom god kommunikation, samt engagemang och förtroende kan agera för att hantera och 

minimera effekterna av omvärldsförändringar över tiden. Resultatet kan antingen bli ett Ökat 

Samarbete (Co-operation), Samförstånd (Acquiescence) och Funktionella konfliktlösningar 
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(Functional Conflict), eller en ökad Osäkerhet (Uncertainty), Benägenhet att lämna 

samarbetet (Propensity to leave) och i värsta fall en total Konflikt (Conflict). 

I de följande avsnitten redogörs för olika teorier som kan vara relevanta för undersökningen 

om effekterna för redovisningskonsulterna och revisorerna av den avskaffade revisionsplikten 

för småföretagen. 

4.2 Agentteorin 

Flera olika teorier kan ha påverkan på studien. En sådan teori är Agentteorin. Denna teori 

skapades i början av 1970-talet och handlade framför allt om de problem som uppstod när 

samarbetande parter hade olika mål med samarbetet och när det uppstod 

informationsasymmetrier mellan parterna. Den behandlade speciellt de avtalsförhållanden 

som uppstod mellan huvudmannen (principalen) och agenten när en arbetsgivare/chef 

delegerade arbetsuppgifter till en anställd. Agentteorin behandlar problemen som uppstår när 

principalen och agenten har olika mål, bedömer risker på olika sätt och när det dessutom finns 

ett informationsgap mellan dem. Utgångspunkten är att egenintresset i stor utsträckning styr 

hur de olika parterna i samarbeten eller i arbetsgivare/arbetstagare-förhållanden agerar i olika 

situationer. Detta innebär att kommunikationen och informationsutbytet mellan parterna är 

viktigt, liksom att olika former av resultatbaserade incitament används för att styra parternas 

agerande, så att konflikter kan undvikas och risker minimeras. Målet bör vara att parterna 

träffar överenskommelser om varierande former av kontrakt för att minimera 

informationsgapet och få parterna att sträva mot samma mål. Agentteorin kan med fördel 

kopplas ihop med andra teorier, som exempelvis organisationsteorin, för att skapa bättre 

förståelse av ett företag eller ett samarbete och hur det fungerar (Eisenhardt, 1989). 

När det gäller frågan om att ha frivillig revision för småföretagen, så kan agentteorin ha 

betydelse. Det är viktigt för småföretagen att minimera informationsasymmetrierna gentemot 

sina intressenter, både inom den egna organisationen, mot aktieägare och anställda, och 

utanför företaget, mot till exempel myndigheter, långivare, finansiärer, investerare, med flera. 

Detta sker bland annat genom god kommunikation mellan parterna i principal/agent-

relationen (Collis, 2012 och Mole, 2002). 

4.3 Teorier om omvärldsförändringar och hur dessa kan hanteras 

Det finns ett antal teorier som handlar om omvärldsförändringar och kritiska händelser och 

hur dessa påverkar individer, relationer och samarbeten, samt om hur dessa händelser kan 

hanteras. Dessa teorier har utvecklats under lång tid och har successivt blivit alltmer 

heltäckande. 

4.3.1 The Critical Incident Technique 

The Critical Incident Technique är en teori för metoder att hantera kritiska händelser och stora 

förändringar, som utvecklades inom avdelningen för psykologi vid Universitetet i Pittsburgh 

1954. Critical Incident Technique bygger på observationer, som gjordes inom det 

amerikanska flygvapnet under Andra Världskriget, av hur människor och organisationer 

reagerar på förändringar och kritiska händelser och utgör en metod för att hantera sådana 

händelser på ett bra sätt. Metoden bygger på (1) bestämning av vad som skall uppnås, (2) 
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utveckling av planer för att hantera händelsen, baserade på tidigare händelser, (3) insamling 

av data om tidigare händelser och hur dessa har hanterats, (4) analys av dessa data och (5) 

sammanfattning och rapportering av analysresultaten, samt förslag till åtgärder för 

hanteringen av kritiska händelser och förändringar. Tanken var att hjälpa människor och 

organisationer att förstå och hantera omvärldsförändringar och kritiska händelser på ett bättre 

och mera strukturerat sätt för att den negativa påverkan av dessa förändringar skall bli så 

begränsad som möjligt (Flanagan, 1954). 

4.3.2 The Criticality Critical Incident Technique 

Med The Critical Incident Technique som utgångspunkt utvecklades i början av 2000-talet en 

ny teori – The Criticality Critical Incident Technique. I denna teori tas tiden och tidigare 

erfarenheter in i analysen, eftersom de har påverkan på hur kritisk en förändring egentligen är 

för en organisation. Tiden och erfarenheterna från tidigare förändringar och kritiska händelser 

spelar en stor roll för hur en ny förändring påverkar en organisation eller ett samarbete och 

hur denna förändring hanteras. Teorin försöker att skapa förståelse för hur kritisk en händelse 

är, baserat på tidigare erfarenheter, eftersom detta till stor del avgör hur en samarbetsrelation 

reagerar på en händelse eller förändring. Tiden som relationen pågått har också en stor 

betydelse i detta sammanhang. Tanken med Criticality Critical Incident Technique är att 

hjälpa företagsledningar och parterna i affärsrelationer eller samarbeten att bättre förstå och 

därmed också hantera omvärldsförändringar och kritiska händelser (Edvardsson & Roos, 

2001). 

4.4 The Critical C-model 

Baserad på bland annat Critical Incident Technique och Criticality Critical Incident Technique 

har ytterligare en teori utvecklats för hur relationer och samarbeten påverkas av kritiska 

händelser och förändringar och hur dessa kan hanteras – The Critical C-model eller som den 

även kallas The Three C-model. Eftersom denna modell är publicerad på engelska har valet 

gjorts att även presentera den på engelska. Teorin definierar critical times, det vill säga 

avgörande/kritiska tillfällen/tidpunkter och hur dessa påverkar relationer och samarbeten. 

Sådana tillfällen behöver kanske inte vara så avgörande och ha så stor påverkan beroende på 

tidsfaktorn och tidigare erfarenheter från andra sådana tillfällen. Det avgörande tillfället kan 

delas in i (1) Initial state – tidpunkten när en händelse inträffar, (2) Flow of critical time – hur 

lång tid som händelsen eller förändringen pågår och hur det påverkar relationen, samt (3) 

Outcome state – vad resultatet blir för relationen när händelsen eller förändringen kan 

betraktas som avslutad (Edvardsson & Strandvik, 2009). 

Hur stor påverkan som en händelse eller förändring har på en affärsrelation eller ett samarbete 

beror dels på erfarenheterna och kunskapen hos parterna och dels på kommunikationen 

mellan parterna, samt på under hur lång tid som affärsrelationen eller samarbetet pågått. Ur 

detta har en teori utvecklats – The Critical C-model, som bygger på Competence, 

Communication och Clock, det vill säga Kunskap, Kommunikation och Tid (se figur 2). 
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Figur 2 - The Critical C-model/The Three C-model (Edvardsson & Strandvik, 2009) 

Modellen beskriver hur stor påverkan blir på affärsrelationer och samarbeten av 

omvärldsförändringar och kritiska händelser. Modellen ökar också förståelsen för om sådana 

förändringar har negativa eller positiva effekter för relationen och om det kan leda till 

konflikter (Conflict) mellan samarbetsparterna eller istället till ett ökat samarbete (Co-

operation). Genom ökad förståelse av denna teoretiska modell kan affärsrelationer och 

samarbeten byggas upp på ett sådant sätt att de bättre står emot kritiska händelser och stora 

omvärldsförändringar (Edvardsson & Strandvik, 2009). 

The Critical C-model har bland annat använts som utgångspunkt för att analysera hur service-

branschen kan bli bättre på att rätta till fel och misstag som skett i servicen till kunderna och 

därigenom skapa nöjdare kunder och mera långvariga kundrelationer. Det visar sig att fyra 

faktorer påverkar resultatet – kommunikation, kunskap/erfarenhet, tid och hur servicen 

utformas. I kommunikationen mellan parterna är det viktigt att lyssna på och försöka förstå 

vad kunderna inte är nöjda med och också att förstå förväntningarna som kunderna har. Det är 

viktigt att kunna förmedla denna information till andra delar i servicesystemet och att 

förmedla tänkta lösningar på problemen till kunderna i förväg och sedan se till att dessa 

lösningar genomförs till kundernas belåtenhet. Kunskapen/erfarenheten handlar om att förstå 

kundernas behov och förväntningar, samt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna lösa 

problemen. När det gäller tiden, så är det viktigt att sätta realistiska tidsramar för 

problemlösningar, som motsvarar kundernas förväntningar, samt att se till att lösningarna 

finns på plats inom den tidsram som utlovats. Slutligen så måste servicesystemen ges 

tillräckliga resurser och utformas på ett sådant sätt att problem kan lösas på ett snabbt och 

effektivt sätt. Alla inblandade personer måste förstå servicesystemens uppbyggnad och hur 

det är tänkt att kundernas problem skall lösas. Det är också viktigt att inkludera kunderna i 

hela denna process, så att de känner delaktighet i servicen som erbjuds (Edvardsson, m.fl., 

2011). 

4.5 The Commitment-Trust Theory 

Samarbetet med småföretagen, som redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna har och 

försöker att utveckla, beskriver på olika sätt förtroendets och engagemangets betydelse för 

relationer. En teori som beskriver detta är The Commitment-Trust Theory, i vilken KMV-



24 
 

modellen utvecklats (Morgan & Hunt, 1994). Eftersom denna modell är publicerad på 

engelska har valet gjorts att även presentera den på engelska. 

De centrala begreppen i KMV-modellen är förtroende (Trust) och relationsengagemang 

(Relationship Commitment). Förtroendet mellan parterna i en relation eller ett samarbete och 

engagemanget i relationen eller samarbetet påverkas av en rad olika faktorer – (1) 

Relationship Termination Costs – kostnaderna för att avsluta relationen, (2) Relationship 

Benefits – fördelarna som relationen ger, (3) Shared Values – gemensamma värderingar, (4) 

Communication – kommunikationen mellan parterna och (5) Opportunistic Behavior – 

opportunistiskt (kortsiktigt) beteende. Relationsengagemanget och förtroendet mellan parterna 

har i sin tur en påverkan på (1) Acquiescence – samförstånd (vid beslut), (2) Propensity to 

Leave – villigheten att lämna relationen, (3) Cooperation – samarbetet i relationen, (4) 

Functional Conflict – funktionella konfliktlösningar (det vill säga fungerande sätt att lösa 

problem på) och (5) Uncertainty – osäkerheter i beslutsfattandet (Morgan & Hunt, 1994). Se 

beskrivning i figur 3. 

 

Figur 3 - The Key Mediating Variables Model (Morgan & Hunt, 1994) 

För att kunna bygga upp bra och långsiktiga relationer med småföretagskunderna behöver 

redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna, enligt KMV-modellen, skapa ett effektivt 

samarbete (gärna i någon form av nätverk), baserat på förtroende och relationsengagemang. 

För att detta skall vara framgångsrikt krävs att; (1) fördelarna och möjligheterna i relationen 

är bättre än vad som skulle kunna åstadkommas genom andra alternativ, (2) att 

kommunikation av viktig information sker mellan parterna, inklusive förväntningar och 

utvärderingar av resultat, (3) att parternas värderingar och mål är likartade och (4) att parterna 

i relationen undviker att utnyttja varandras svagheter (Morgan & Hunt, 1994). 

KMV-modellen har använts för att analysera förtroendets och engagemangets betydelse i 

relationer och samarbeten inom en rad andra branscher. 

Inom högteknologisk industri i Taiwan har det visat sig vara viktigt att skapa förtroende och 

engagemang i samarbetet mellan de tillverkande företagen och dess leverantörskedjor. 

Relationsengagemang, med stort förtroende mellan tillverkarna och dess leverantörer, är en 
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affärsstrategi för de högteknologiska företagen i Taiwan. Genom informationsutbyte och 

kommunikation skapas förtroende mellan parterna i samarbetet och detta leder till ett ökat 

engagemang i relationen. Detta ökar sannolikheten för ett långvarigt samarbete, som även kan 

ge konkurrensfördelar för alla inblandade parter i samarbetet. Samtidigt minskar dessutom 

risken för att samarbetet upphör (Wu, m.fl., 2012). 

IT-service är ett annat område, där relationsengagemanget är viktigt för att kunna behålla 

kunderna. Studier har visat att en bra och effektiv kommunikation, hög teknisk kunskap och 

förmåga att lösa problem, samt att skapa stort förtroende för servicen som erbjuds, är viktiga 

delar i att åstadkomma engagemang i relationen. Förtroendet för service-företaget stärks mer 

av sättet att lösa problemen på än av den tekniska förmågan. För att skapa en långsiktig och 

varaktig relation till kundföretagen måste IT-serviceföretagen erbjuda bra information och 

även utbildning inom IT-området och ha förmåga att kommunicera detta på ett bra sätt. Även 

här är alltså relationsengagemanget en affärsstrategi (Park, m.fl., 2012). 

Undersökningar i Storbritannien, Australien och Sverige visar att även inom nätverk och 

partnerskap mellan företag – Business-to-Business Relationships (B2B-relationships) – har 

kommunikationen, gemensamma värderingar och fördelarna med samarbetet stor betydelse 

för förtroendet mellan parterna och därigenom också för engagemanget i relationen. En öppen 

kommunikation, med ett bra informationsutbyte, stärker förtroendet i samarbetet, vilket 

minskar risken för att det avbryts och skapar istället förutsättningar för en långsiktig relation i 

B2B-samarbetet (Friman, m.fl., 2002). 

4.6 Relationernas och engagemangets betydelse i samarbeten 

Flera undersökningar har visat på relationernas betydelse för hur samarbeten utvecklas och 

hur leverantörer kan behålla sina kunder. Engagemanget är av central betydelse för 

revisorernas relationer med sina kunder. Stort engagemang i kundrelationerna gör det möjligt 

för revisorerna att behålla sina kunder under lång tid och också att utveckla samarbetet till att 

omfatta även andra tjänster utöver revisionen. Långvariga kundrelationer ger därför 

revisionsbyråerna en mängd möjligheter att till exempel sälja in rådgivningstjänster inom 

olika områden, vilket i sin tur stärker relationerna ytterligare. Det är följaktligen viktigt för 

revisorerna att förstå sin roll som säljare av en rad olika tjänster och att de är relationsskapare. 

I detta sammanhang är engagemanget i relationen av avgörande betydelse (de Ruyter & 

Wetzels, 1999). Även i bankernas kontakter med kunderna vid till exempel 

kreditbedömningar har relationerna och engagemanget betydelse. Det är viktigt för bankerna 

att utveckla kontakterna och känna sina kunder väl för att på detta sätt kunna göra bättre 

bedömningar än genom att bara använda nyckeltal (Svensson & Ulvenblad, 2000). 

4.7 Olika teoriers relevans som förklaring till hur redovisningskonsulterna och 

revisorerna påverkas av och agerar vid större förändringar 

För de småföretag som upplever ekonomiska problem är samarbetet med revisorerna och 

redovisningskonsulterna viktigt. För dessa företag finns ett behov av tydlighet i den 

finansiella rapporteringen och därmed också ett ökat intresse av frivillig revision (Niemi, 

m.fl., 2012). Småföretag med ekonomiska problem använder i stor utsträckning sina 

redovisningskonsulter och revisorer för olika typer av akutinsatser (Berry, m.fl., 2006). Det 
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finns också ett intresse från småföretagen att använda sina redovisningskonsulter och 

revisorer för mer än bara de traditionella uppgifterna, som bokföring, redovisning och 

revision (Doran, 2006). Det finns säkert flera skäl till detta, men bidragande är utan tvekan de 

under lång tid utvecklade nära relationerna mellan parterna, med god kommunikation och 

även en kunskapsöverföring, som sker mellan småföretagen och deras redovisningskonsulter 

och revisorer (Svanström & Sundgren, 2012). Detta är ett exempel på hur de påverkande 

faktorerna i The Critical C-model – kommunikation, kunskap och tid – har betydelse för 

relationerna mellan småföretagen och deras redovisningskonsulter och revisorer (Edvardsson 

& Strandvik, 2009). 

Revisionsbyråernas och framför allt redovisningskonsulternas samarbete med småföretagen är 

även exempel på relationernas betydelse. Nära personliga kontakter byggs upp mellan 

småföretagen och deras redovisningskonsulter och revisorer under lång tid, vilket skapar 

förtroende även när det gäller andra tjänster och rådgivning, utöver redovisnings- eller 

revisionstjänsterna (Gooderham, m.fl., 2004 och Bennett & Robson, 1999). Det finns många 

andra studier som också pekar på att de främsta skälen till att revisorerna (och 

redovisningskonsulterna) används av småföretagen för olika former av rådgivning är de starka 

personliga relationerna, det faktum att revisorerna (och konsulterna) känner sina respektive 

småföretag väl och småföretagens stora förtroende för dem (Jarvis & Rigby, 2012, Berry, 

m.fl., 2006, Bennett & Smith, 2004, Jay & Schaper, 2003, samt Marriott & Marriott, 2000). 

Småföretagens outsourcing av redovisningen har dock samtidigt ökat informationsbehoven 

från övriga intressenter, vilket ökar intresset för en frivillig revision eller någon annan form av 

tydlig ekonomisk rapportering (Niemi, m.fl., 2012). Småföretag med höga lönekostnader i 

förhållande till intäkterna och med hög skuldsättningsgrad har också ett intresse av att på 

olika sätt minimera agentkostnaderna och se till att övriga intressenters behov av information 

om verksamheten tillfredsställs (Hay & Davis, 2004). Agentteorins relevans när det gäller att 

beskriva hur redovisningskonsulterna och revisorerna påverkats av den avskaffade 

revisionsplikten för småföretagen och hur de försöker att möta denna förändring är dock 

relativt begränsad. Den beskriver inte påverkan av förändringar och den tar heller inte med 

relationernas betydelse i någon större utsträckning. Det är istället andra teorier som spelar en 

större roll i detta sammanhang, även om inte heller dessa var för sig är heltäckande. The 

Critical C-model tar inte särskilt stor hänsyn till förtroendet och engagemanget i ett samarbete 

(Edvardsson & Strandvik, 2009). Samtidigt beaktas inte påverkan från kritiska händelser och 

förändringar i KMV-modellen från The Commitment-Trust Theory (Morgan & Hunt, 1994). 

Eftersom relevansen är begränsad för Agentteorin och ingen av de andra undersökta teorierna 

heller var och en för sig ger en heltäckande förklaring till hur redovisningskonsulterna och 

revisorerna påverkats av lagändringen om revisionsplikten, så har istället två teoretiska 

modeller syntetiserats och vidareutvecklats till en ny egen modell. Teorierna bakom The 

Critical C-model (Edvardsson & Strandvik, 2009) har använts tillsammans med The 

Commitment-Trust Theory och dess KMV-modell (Morgan & Hunt, 1994), för att beskriva 

hur redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna kan stå emot och hantera den relativt stora 

omvärldsförändring som lagändringen om revisionsplikten innebär. Detta har sedan utvecklats 

vidare i en syntes till en helt ny modell – The Five C-model for Critical Incidents and 
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Relationship Commitment – som skrivits med engelska ord och begrepp, eftersom de två 

grundmodellerna är publicerade på engelska. Nyckelorden i denna modell är Competence, 

Communication, Clock, Commitment, Confidence (Trust) – det vill säga där Kunskap och 

erfarenheter, Kommunikation och Tid tillsammans med Engagemang och Förtroende, visar 

hur en relation eller ett samarbete påverkas av en förändring och hur denna förändring kan 

hanteras på ett bra sätt (se figur 1). 

Modellen utgår från beskrivningen i The Critical C-model av hur kritiska händelser och 

förändringar påverkar relationer och samarbeten från det inledande stadiet (Initial state), 

under den tid som förändringen pågår (Flow of critical time) till det att förändringen kan 

betraktas som avslutad (Outcome state). Nyckelorden i The Critical C-model är Competence, 

Communication och Clock, det vill säga Kunskap/Erfarenheter, Kommunikation och Tid. Till 

detta läggs nyckelorden från KMV-modellen, Commitment och Confidence (Trust), det vill 

säga Engagemang och Förtroende. Sammantaget leder detta antingen fram till ett Ökat 

Samarbete (Co-operation), Samförstånd (Acquiescence) och Funktionella konfliktlösningar 

(Functional Conflict), eller ökad Osäkerhet (Uncertainty), Benägenhet att lämna samarbetet 

(Propensity to leave) och i värsta fall en total Konflikt (Conflict). 

Co-operation 

     Acquiescence 

  Competence 

  Communication   Functional conflict 

  Clock 

  Commitment   Uncertainty 

  Confidence (Trust) 

     Propensity to leave 

     Conflict 

Initial state  Flow of critical time  Outcome state 

Figur 4 - The Five C-model for Critical Incidents and Relationship Commitment – egenutvecklad 

modell, baserad på en syntes av The Critical C-model (Edvardsson & Strandvik, 2009) och KMV-

modellen (Morgan & Hunt, 1994) 

Denna egenutvecklade modell – The Five C-model for Critical Incidents and Relationship 

Commitment – ger en mera heltäckande beskrivning av hur relationer och samarbeten 

påverkas av förändringar och kritiska händelser och hur parterna med hjälp av kunskap och 

tidigare erfarenheter, genom god kommunikation, samt relationsengagemang och förtroende 

kan agera för att hantera och minimera effekterna av omvärldsförändringar över tiden. 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten av de intervjuer som genomförts med 

redovisningskonsulter och revisorer. Mallarna för intervjufrågorna finns i bilagorna 1 och 2. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av personerna som intervjuats, de företag där de arbetar 

och vilka tjänster som dessa företag erbjuder, samt något om kunderna. Detta sammanfattas 

sedan i en matris (se tabell 1). Därefter följer en redogörelse för relationerna och samarbetet 

med kunderna och den upplevda konkurrenssituationen i branschen. Vidare redovisas de 

upplevda effekterna, både negativa och positiva, av den avskaffade revisionsplikten för 

småföretagen. Avslutningsvis redogörs för vilka konsekvenser som lagändringen har fått, 

samt vilka möjligheter som skapats för redovisningskonsulterna och revisorerna. 

5.1 Beskrivning av individerna, företagen och de tjänster som erbjuds, samt av 

redovisningskonsulternas och revisorernas kunder 

De flesta redovisningskonsulter och revisorer, som intervjuats, är omkring eller drygt 50 år 

gamla. Två konsulter, Kaj och Klas, är till och med drygt 60 år. Samtliga dessa är också 

auktoriserade redovisningskonsulter eller revisorer. De har alla lång erfarenhet från 

branschen, eller i Klas fall från bankvärlden. Två av konsulterna, Kalle och Krister, och en 

revisor, Rikard, är dock yngre – i trettioårsåldern – och dessa är inte auktoriserade. 

När det gäller redovisningskonsulterna, så har Kaj, Klas och Krister enmansbolag och av de 

övriga två har Kent ett mindre företag och Kalle en medelstor redovisningsbyrå. Gemensamt 

för redovisningskonsulterna är att de erbjuder löpande bokförings- och redovisningstjänster, 

samt dessutom rådgivning i olika former. Kaj är skatteexpert och Krister hanterar bland annat 

löner för olika företag, men alla arbetar med rådgivning som en viktig del av verksamheten. 

Samtliga redovisningskonsulter arbetar främst med småföretag, i viss utsträckning med 

medelstora företag och i några fall även med börsnoterade företag. Tre av konsulterna, Kaj, 

Klas och Krister, har ett trettiotal kunder, Kent har lite fler än femtio och den medelstora 

redovisningsbyrån, som Kalle driver, har drygt två hundra kunder. I princip alla branscher 

finns representerade hos konsulterna. 

Tre av revisorerna, Rita, Robert och Rune, arbetar inom stora revisionskoncerner, som 

erbjuder i princip alla tjänster inom det ekonomiska området. Revisionen är visserligen 

viktigast, men de erbjuder också bokförings- och redovisningstjänster, samt hjälp och 

rådgivning när det handlar om juridik, skatter och moms, administration, företagsledning och 

-utveckling, med mera. Rolf driver ett enmansbolag och arbetar enbart med revisioner och 

rådgivning, där rådgivningsdelen blivit en allt viktigare del av verksamheten under senare tid. 

Rikard arbetar inom en mindre revisionsbyrå, som dock erbjuder både revisions- och 

redovisningstjänster (till olika kunder). De enskilda revisorerna hanterar ett relativt stort antal 

kunder – från cirka sextio stycken ända upp till omkring etthundratrettio. De revisorer som 

arbetar inom stora revisionskoncerner, det vill säga Rita, Robert och Rune, arbetar med i stort 

sett alla typer av företag, såväl små, som medelstora och stora företag. Andelen mindre 

företag är dock förhållandevis hög – cirka 50 % för Rita och Robert och närmare 80 % för 

Rune. De mindre revisionsbyråerna koncentrerar sig däremot i stor utsträckning främst på 

småföretagen, där rådgivningen är en viktig del av tjänsteutbudet. 
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Detta avsnitt kan sammanfattats i följande matris; 

 Kaj Kalle Kent Klas Krister Rita Rikard Robert Rolf Rune 

Ålder (cirka) 65 30 50 65 30 45 35 50 55 55 

Redovisn.- 

konsult 

Auktoriserad X  X X       

Ej 

auktoriserad 

 X   X      

Revisor Auktoriserad      X  X X X 

Godkänd       X    

Typ av 

företag 

Fåmansbolag X  X X X    X  

Mindre byrå  X     X    

Stor koncern      X  X  X 

Antal kunder (cirka) 30 200 55 30 30 70 100+ 100+ 75 130 

%-andel mindre företag 100 90 80 100 100 50 80 50 60 80 

Tjänster 

som 

erbjuds 

Redovisning X X X X X (X) (X) (X)  (X) 

Rådgivning X X X X X X X X X X 

Revision      X X X X X 

(X) – Revisionsbyråerna erbjuder bokföring och redovisning, även om de intervjuade revisorerna inte arbetar 

med detta. 

Tabell 1 - Beskrivning av individerna, företagen, tjänsterna och kunderna 

5.2 Samarbetet med kunderna 

Samtliga redovisningskonsulter betonar vikten av att ha goda och nära relationer med 

kunderna. Det är viktigt att träffa dem regelbundet och också att hålla kontakt med dem via 

telefon och e-mail. Många har samarbetat under lång tid med kunderna, i vissa fall i över 

tjugo år, och banden med dem är mycket starka. En av redovisningskonsulterna, Kalle, säger 

att han hela tiden strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer med sina kunder. Han 

säger; 

”för att göra det (bygga upp långsiktiga relationer) måste jag träffa dem ofta och 

lära känna dem väl och så är det viktigt att hålla dem nöjda med servicen”. 

En annan redovisningskonsult, Krister, påpekar att;  

”det är ett mycket personligt jobb att arbeta som redovisningskonsult – det gäller att 

lära känna kunderna väl och att hela tiden ge dem god service och göra ett bra jobb”. 

De flesta redovisningskonsulterna samarbetar också med revisorer eller revisionsbyråer för de 

kunder som har revision. En konsult, Kaj, poängterar även att samarbetet med 

revisionsbyråerna också utgör en form av försäkring för kunderna, eftersom han har ett 

enmansbolag. Flera redovisningskonsulter har även ett utvecklat samarbete med olika experter 

inom till exempel juridik eller på skatteområdet. Kalle har ett samarbete med Visma, som är 

en ledande leverantör av bokförings- och ekonomiprogram. Samtliga konsulter är medlemmar 

i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Medlemskapet används främst för 

informationsutbyte och i någon mån också för utbildning och information om branschen. 
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När det gäller revisorerna, så skiljer sig samarbetet med kunderna åt en hel del. De som 

arbetar inom mindre revisionsbyråer träffar sina kunder relativt ofta och betonar också att det 

är viktigt att hålla nära kontakter med kunderna, om inte vid möten, så åtminstone via telefon 

och e-mail. De revisorer som är verksamma inom större byråer har inte alls lika nära 

kontakter med sina kunder. De träffar också de mindre kunderna betydligt mer sällan än de 

större kunderna. Robert påpekade att detta beror på att de större kundföretagen kräver så 

mycket mer arbete att de måste kontaktas oftare. De revisorer som arbetar inom stora 

revisionsbyråer har ett omfattande internt samarbete med experter inom olika specialområden, 

som exempelvis skatter och juridik. Däremot samarbetar de inte egentligen alls med andra 

revisorer eller revisionsbyråer. Rikard, som arbetar inom den mindre byrån, är medlem i 

SVEREV, som är en samarbetsorganisation för mindre revisions- och redovisningsbyråer. 

Därigenom har han ett informationsutbyte med andra revisorer och redovisningskonsulter. 

Rolf, som har ett enmansbolag, betonar starkt vikten av att ha nära personliga relationer med 

kunderna. Han säger; 

”det viktigt att lära känna kunderna väl, träffa dem regelbundet och även i övrigt 

hålla en god kontakt med dem”. 

Han har också ett samarbete med två andra mindre revisionsbyråer, med informationsutbyte 

och experthjälp inom olika områden. Samtliga revisorer samarbetar även i viss utsträckning 

med de redovisningskonsulter som kunderna har. De större byråerna tycks dock inte ha ett 

lika nära samarbete med redovisningskonsulterna som de mindre har. Samtliga revisorer är 

medlemmar i Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR) och använder medlemskapet 

bland annat för allmän branschinformation, utbildning och informationsutbyte med andra 

revisorer. 

5.3. Konkurrenssituationen 

När det gäller konkurrenssituationen, så anser tre av redovisningskonsulterna, Kaj, Kalle och 

Kent, att ingenting egentligen hänt under de senaste åren. De har alla väletablerade 

kundkontakter, oftast sedan lång tid tillbaka och påverkas därför inte särskilt mycket av de 

förändringar som sker i branschen. De påpekar dock att det är viktigt att hela tiden hålla 

kunderna nöjda, med hög kvalitet på servicen och goda personliga kontakter, för att kunna 

behålla dem över tiden. De två andra redovisningskonsulterna, Klas och Krister, anser dock 

att konkurrensen har hårdnat, med många nyetableringar av konsulter, vilket pressat priserna 

för uppdragen. ”En del nya konsulter är heller inte så seriösa”, påpekar Krister. Alla 

redovisningskonsulterna är dock överens om att konkurrensen från revisionsbyråerna i stort 

sett uteblivit, speciellt efter att den nya lagen om avskaffad revisionsplikt för småföretagen 

inte blev en så dramatisk förändring som många trodde när utredningen presenterades. Flera 

anser även att revisionsbyråerna inte egentligen är så intresserade av småföretagen, eftersom 

de helt enkelt genererar för lite intäkter för byråerna. Samtidigt tycker alla konsulterna att det 

är viktigt att ha nära relationer med kunderna och att hålla en hög kvalitet på servicen som 

erbjuds för att kunna stå emot förändringar i framtiden. De betonar att de personliga 

kontakterna är synnerligen viktiga. Klas säger; 
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”bästa sättet att behålla kunderna är att arbeta nära dem, hålla en hög kvalitet i 

servicen och ge dem vad de vill ha”. 

Det är relativt stor variation i hur revisorerna upplever konkurrenssituationen. Tre av 

revisorerna, Rikard, Robert och Rune, anser att marknaden hårdnat och att detta åtminstone 

delvis hänger ihop med den avskaffade revisionsplikten för småföretagen. Robert påpekar 

dock att den minskande tillväxten i branschen kanske mer beror på den allmänna 

konjunkturförsvagningen. Dessa tre konstaterar att tillväxten i branschen avstannat, med färre 

nyanställningar som följd, och också att fler företag konkurrerar om färre uppdrag, vilket har 

pressat priserna för varje enskilt revisionsuppdrag. Rune säger; 

”denna utveckling (fler företag konkurrerar om färre uppdrag) kommer att fortsätta, 

speciellt om tröskelvärdena för revisionsplikten höjs”. 

De två övriga revisorerna, Rita och Rolf, tycker dock inte att situationen förändrats så särskilt 

mycket, möjligen något färre revisionsuppdrag, men istället mer av redovisning och bokföring 

för revisionsbyråerna. Flera av revisorerna anser att ett breddat serviceutbud är nödvändigt för 

framtiden och att i synnerhet rådgivningen blir en viktigare del i verksamheten. Flera nämner 

också att det är viktigt att hålla en hög kvalitet på det som erbjuds till kunderna för att kunna 

behålla dem. Rita nämner även att ett bra sätt att hålla kunderna nöjda är att samarbeta med 

redovisningskonsulterna som sköter den löpande bokföringen. Det är dock bara en av 

revisorerna, Rolf, som tydligt uttalar betydelsen av goda personliga kontakter med kunderna. 

För övriga tycks detta snarare vara underförstått. 

5.4 Den avskaffade revisionsplikten 

Alla redovisningskonsulterna tycker att den avskaffade revisionsplikten för småföretagen är 

positiv, även om en är ganska besviken på att lagändringen blev väldigt begränsad jämfört 

med det ursprungliga utredningsförslaget. Kaj säger; ”FAR var duktiga i sin lobbyverksamhet 

och lyckades påverka beslutet, så att det blev väldigt urvattnat”. Han menar också att många 

småföretag såg fram emot lagändringen, men blev väldigt besvikna över hur lågt 

gränsvärdena sattes. 

Konsulterna konstaterar att det idag bara är de allra minsta företagen som verkligen kan välja 

att avstå från revisionen och att nystartade företag oftast väljer bort den redan från början. De 

menar att småföretagen oftast ser revisionen som enbart en onödig kostnad. De flesta 

konsulterna rekommenderar även sina kunder att välja bort revisionen, om de inte känner att 

de absolut vill ha den kvar. Kent rekommenderar dock de kundföretag som har flera anställda 

att behålla revisionen, som en säkerhetsåtgärd. Några redovisningskonsulter påpekar att vissa 

bolag ändå väljer att behålla revisionen som en form av garanti på att allt sköts på ett korrekt 

sätt. Krister tror att detta kan bero på starka personliga band med revisorn. 

Samtliga konsulter är också överens om att lagändringen inneburit mer arbete för 

redovisningskonsulterna och att detta även medfört ökat ansvar för dem. Klas säger; 

”de flesta företag vill ha ordning och reda i sina räkenskaper och detta innebär ett 

ökat ansvar för mig”. 
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Konsulterna är även överens om att det ökade ansvaret medför krav på att hela tiden utbilda 

sig och följa med i utvecklingen för att kunna erbjuda en fullgod service. Kent påpekar att 

”SRF kräver mer för auktorisation idag än tidigare – man måste ha lång branscherfarenhet”. 

Han säger också att; ”skillnaderna mellan redovisningskonsulterna och revisorerna har 

minskat något som en följd av den avskaffade revisionsplikten”. 

När det gäller revisorerna, så säger samtliga att de förlorat en del uppdrag på grund av 

lagändringen, även om det finns stora skillnader mellan dem i hur dramatiskt de upplever 

förändringen. Revisorerna som arbetar inom större revisionsbyråer tycks uppleva effekterna 

som mer negativa än de två som verkar inom mindre byråer. Rolf menar att effekterna hittills 

är begränsade, men att det ännu är för tidigt att utvärdera effekterna, eftersom lagändringen är 

relativt nyligen genomförd. Rikard är inne på samma linje, även om han ändå säger att en del 

uppdrag gått förlorade. Några revisorer, både inom större och mindre byråer, menar samtidigt 

att förlusterna av revisionsuppdrag inte är alltför allvarliga än så länge, eftersom det oftast 

handlar om mycket små uppdrag med begränsade intäkter. De nämner också att de i vissa fall 

fått ta över redovisningen istället för de kunder som väljer bort revisionen, vilket ytterligare 

begränsar de negativa effekterna. Rikard säger; 

”Vi påverkas inte så mycket egentligen – vi har ju två ben att stå på. För de kunder 

som avstår revisionen får vi ofta ta över bokföringen istället” 

Samtidigt noterar de att priserna för revisionsuppdragen pressas alltmer och att i princip inga 

nystartade företag väljer att ha revision. Rolf säger; 

”De nya företagen ser inte poängen med revisionen, utan ser den bara som en onödig 

kostnad”. 

Samtliga revisorer påpekar dock att detta bara är det första steget. Med all sannolikhet 

kommer gränsvärdena att successivt höjas för att förutsättningarna skall bli mera lika dem 

som råder i de flesta andra länder i Europa. Robert konstaterar; 

”harmoniseringen med övriga EU är oundviklig – det är bara en tidsfråga innan 

gränsvärdena höjs och då tappas mycket”. 

Alla revisorerna tror att reglerna i Sverige kommer att anpassas till övriga EU och detta 

innebär att antalet revisionsuppdrag kommer att minska avsevärt. De som är mest oroliga 

tycks dock ändå vara de revisorer som arbetar inom större revisionskoncerner. De menar att 

det är oerhört viktigt för revisionsbyråerna att kunna erbjuda andra tjänster, som till exempel 

rådgivning i olika former. Robert tror att revisionsbyråerna i framtiden alltmer kommer att 

konkurrera med redovisningskonsulterna, som ju ofta idag sköter småföretagens löpande 

bokföring. Han menar att detta blir en naturlig utveckling av bortfallet av revisionsuppdrag. 

Flera revisorer betonar också att revisionen är en viktig kvalitetsstämpel som många 

intressenter behöver, exempelvis bankerna och skatteverket. De uttrycker även oro för 

kvaliteten på boksluten efter lagändringen. Robert säger att; ”kvaliteten på boksluten har 

blivit sämre efter lagändringen om revisionsplikten, enligt Bolagsverket”. 
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Revisorerna nämner även att kraven på redovisningen har ökat sedan revisionsplikten 

avskaffades för småföretagen. Detta har såväl FAR som SRF noterat och de har även kommit 

med många nya riktlinjer och initiativ för att förbättra situationen. Rolf konstaterar att; ”de 

(FAR och SRF) har kommit med nya rekommendationer och regelverk, vilket troligen innebär 

att redovisningen successivt kan förbättras”. 

Vidare kan nämnas att de revisorer som arbetar inom större byråer alla noterar att de måste bli 

bättre på att förklara fördelarna med revisionen och att även marknadsföra sina tjänster på ett 

bättre sätt i framtiden. Revisorerna som arbetar i mindre byråer tycks inte lika påverkade av 

förändringen och betonar mer sina nära personliga relationer som ett skydd för negativa 

effekter av lagändringen. Rolf säger; 

”flertalet av mina kunder har behållit revisionen, eftersom vi samarbetat under lång 

tid”. 

Han säger vidare; ”jag tror inte att revisionen för småföretagen försvinner helt – den är en 

kvalitetsstämpel som många vill ha”. 

5.5 Konsekvenserna av lagändringen 

Alla de intervjuade redovisningskonsulterna tycker i princip att den avskaffade 

revisionsplikten för småföretagen är en positiv förändring, även om Kent inte tycker att så 

väldigt mycket egentligen har förändrats. Han tror heller inte att det blir någon större dramatik 

framöver, även om gränsvärdena för revisionen höjs. Alla konsulterna är dock överens om att 

gränsvärdena bör höjas successivt. Krister säger; ”ett bolag med en omsättning på 7-8 

miljoner är fortfarande att betrakta som ett småföretag”. Klas tycker dock att det är bra att 

gränsvärdena sattes lågt från början. Han konsaterar att; ”det tar tid att anpassa sig till en 

förändring och det är bra att man inte går för fort fram”. När det gäller gränsvärdena för att 

slippa ifrån revisionen tror samtliga konsulter att de kommer att höjas allt eftersom. Klas 

noterar dock att ”det blir intressant att se hur Skatteverket kommer att hantera denna 

utveckling och vilka ytterligare krav de kommer att ställa på de som sköter bokföringen och 

redovisningen”. 

Samtliga konsulter tycker att det blivit mer att göra som en följd av lagändringen. En konsult, 

Kaj, menar att revisionspliktens avskaffande kommer att innebära att outsourcingen av 

redovisningstjänsterna kommer att öka än mer och dessutom omfatta mer tjänster i framtiden, 

till exempel löneredovisning. Flera konsulter nämner även att bokslutsrapporten, som 

upprättas av auktoriserade redovisningskonsulter, i framtiden skulle kunna vara ett bra 

alternativ till revisionsberättelsen. Kaj säger; 

”jag tror att bokslutsrapporten alltmer kommer att accepteras som en ersättning (för 

revisionsberättelsen) och därmed behövs inte revisionen längre”. 

Några poängterar att konkurrensen har ökat, både från nyetablerade konsulter och från 

revisionsbyråerna, som anställer fler redovisningskonsulter. Detta har inneburit en press på 

priserna för varje enskilt uppdrag. Alla anser även att lagändringen innebär att kraven ökar på 

redovisningskonsulterna. De tycker även att kundernas behov ökat som en följd av 
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lagändringen. Kalle säger; ”det gäller att hela tiden hålla sig fullt uppdaterad och att 

fortsätta att utbilda sig för att kunna serva kunderna på ett bra sätt”. De flesta konsulterna 

utnyttjar medlemskapet i SRF för detta. Krister menar dock att även redovisningen måste 

förenklas för småföretagen. Han konstaterar att; ”förenklingar behövs verkligen inom alla 

områden när det gäller den ekonomiska rapporteringen”. 

Redovisningskonsulterna är även överens om att rådgivningen har blivit allt viktigare efter det 

att revisionsplikten togs bort och troligen kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Som ett 

resultat av detta ökar redovisningskonsulternas betydelse. Detta innebär samtidigt att det blir 

ännu viktigare att känna sina kunder väl, deras verksamhet och även den bransch där de är 

verksamma för att kunna fungera på ett bra sätt. Krister säger; 

man måste vara insatt i kundens verksamhet och även i branschen där de arbetar för 

att kunna göra ett bra jobb”. 

Han säger vidare; 

”detta förutsätter god personlig kunskap och kännedom om kunderna och hur de 

arbetar, samt goda personliga relationer med dem”. 

Även Kent är inne på samma linje. Han konstaterar; 

”de personliga kontakterna är väldigt viktiga och kunderna måste hela tiden 

involveras i vad som görs – det är bästa sättet att hantera förändringar och händelser 

som kan påverka verksamheten”. 

Även om det finns skillnader mellan hur revisorerna upplever dramatiken i den förändring 

som skett i och med revisionspliktens avskaffande för småföretagen, så är alla överens om att 

resultatet är en minskning av antalet revisionsuppdrag. Dessutom tillkommer i princip inga 

nystartade företag – ”de verkar inte se fördelarna med revisionen, utan bara kostnaderna, 

som de upplever som onödiga”, konstaterar Robert. Generellt kan sägas att de revisorer som 

arbetar inom de minsta byråerna upplever minst dramatik i förändringen, medan minskningen 

i antalet revisionsuppdrag tycks märkas mer för de största revisionsbyråerna. De mindre 

verkar lättare kunna behålla uppdragen, eller i varje fall kunna finnas kvar i en rådgivande roll 

om deras kunder väljer bort revisionen. Det är framför allt revisorerna i de större byråerna, 

Rita, Robert och Rune, som betonar att det är viktigt och nödvändigt för revisionsbyråerna att 

utveckla nya tjänster, såväl inom redovisning och bokföring som för olika former av 

ekonomisk rådgivning, för att kompensera för bortfallet av revisionsuppdrag i framtiden. 

Även de övriga ser behovet av att kunna erbjuda andra tjänster. I detta sammanhang kommer 

speciellt rådgivningens betydelse att öka. Rita konstaterar; 

”rådgivningen blir allt viktigare och att även kunna erbjuda experthjälp inom 

exempelvis juridik och inom skatteområdet kommer också att bli viktigt framöver”. 

Alla revisorerna är också överens om att gränsvärdena för revisionsplikten successivt kommer 

att höjas, även om det finns olika uppfattningar om hur snabbt detta kommer att ske. Rune 

säger; 
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”förändringarna kommer att bli stora framöver, speciellt när gränsvärdena (för 

revisionsplikten) höjs och detta kan komma så snart som inom fem år”. 

Flera av revisorerna tror att den fortsatta minskningen av antalet revisionsuppdrag kommer att 

innebära att många revisorer lämnar branschen och övergår till att sköta redovisning och 

bokföring eller att ägna sig mer åt rådgivning och konsultationer. En av revisorerna inom en 

större byrå, Robert, tror att de större revisionsbyråerna i de större städerna har möjligheten att 

ställa om till andra tjänster och därmed kompensera för bortfallet av revisionsuppdrag i 

framtiden. Däremot tror han att de mindre byråerna på landsbygden kommer att drabbas 

mycket hårdare av höjda gränsvärden för revisionsplikten. Robert säger; 

”många revisorer kommer säkert att sadla om och istället jobba med rådgivning eller 

annat inom området”. 

Några revisorer påpekar att kvaliteten på bokslut och årsredovisningar sjunkit som en följd av 

lagändringen om revisionsplikten. En revisor, Rita, menar också att fortsatt höjda gränsvärden 

tvingar bland annat Skatteverket att expandera för att kunna kontrollera allt som idag 

kontrolleras via revisionen. Rita säger; 

”vi vill ju ändå tro att vårt jobb gör skillnad och att om vi inte sköter det, så måste i så 

fall någon annan (Skatteverket) göra det”. 

Två av revisorerna, Rolf och Rune, uttrycker dock uppfattningen att revisionerna kommer att 

finnas kvar för mindre företag, åtminstone i viss utsträckning. De större företagen kommer 

även i fortsättningen att tvingas ha revision och även ha ett behov och intresse av fortsatt 

revision. Dessutom kommer säkert även en del mindre företag att ha ett intresse av fortsatt 

revision för att få en kvalitetsstämpel på sin verksamhet. Rolf konstaterar; ”revisionen är ett 

kvalitetsbevis som många intressenter och myndigheter är intresserade av”. Dessa två 

revisorer nämner också att det vore bra att utveckla någon form av lättare variant av 

revisionen, där bara de mest väsentliga delarna kontrolleras och inte allt som idag. Detta 

skulle göra den mera attraktiv för småföretagen och förmå dem att behålla revisionen i 

framtiden. Rune konstaterar; 

”då (med en lättare form av revision) kanske fler småföretag också skulle inse nyttan 

och fördelarna med revisionen”. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att redovisningskonsulterna generellt sätt är positiva till 

den avskaffade revisionsplikten. De ser egentligen inte några större problem med 

förändringen, utan snarare möjligheter, även om det innebär ett ökat ansvar som i sin tur 

kräver mer av redovisningskonsulterna när det gäller kunskaper och arbetsinsatser. De 

utnyttjar framför allt sina starka personliga relationer med kundföretagen och dessutom har de 

oftast lärt känna sina kunder och deras verksamhet väl under lång tid av samarbete. 

Revisorerna däremot, ser en hel del problem som en följd av lagändringen, med en minskning 

i antalet revisionsuppdrag. Dessa problem kommer dessutom att förstärkas och förvärras när 

gränsvärdena för revisionen så småningom höjs. De metoder som revisorerna främst använder 

för att försöka minimera de negativa effekterna av lagändringen är att bredda serviceutbudet 
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och att även försöka inkludera rådgivning inom olika områden i samarbetet med kunderna. 

Det är endast de revisorer som arbetar inom mindre byråer som tydligt betonar värdet av att 

bygga upp goda personliga kontakter med sina småföretagarkunder. 
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6. Analys 

I kapitlet jämförs, diskuteras och tolkas informationen, som framkommit vid de intervjuer som 

genomförts, med det bakgrundsmaterial som finns om småföretagens betydelse, redovisningen 

och revisionen, samt den teori som presenterats i den teoretiska referensramen. Vid 

tolkningen av informationen utnyttjas speciellt den egenutvecklade modellen. Dessutom sker 

en återkoppling till studiens frågeställningar och syfte. Analysen utgör sedan grunden för 

slutsatserna. 

6.1 Småföretagens betydelse 

I Sverige, liksom inom hela EU och i stora delar av övriga världen, är småföretagens 

betydelse stor för den ekonomiska utvecklingen. Småföretagen anställer dessutom en 

betydande del av arbetskraften i de flesta länderna (Evans m.fl., 2005). Deras betydelse för 

den ekonomiska stabiliteten och utvecklingen har blivit ännu tydligare under senare års 

ekonomiska kriser. Denna sektor är egentligen den enda delen av ekonomin som uppvisat 

tillväxt och där nya arbetstillfällen skapats (Sarfati, 2013). Följaktligen är det mycket viktigt 

att på olika sätt underlätta för småföretagens fortsatta utveckling genom förenklade regler, 

bland annat för redovisning och revision (SOU 2008:32). Det är mot denna bakgrund som 

beslutet om att avskaffa revisionsplikten för småföretag i Sverige skall ses (regeringen.se – 

Prop. 2009/10:204 och SFS 2010:834). 

I det empiriska materialet framgår det att småföretagen, eller i varje fall de mindre företagen, 

har stor betydelse för såväl redovisningskonsulterna som för revisorerna. Samtidigt är det 

uppenbart att framförallt de större revisionsbyråerna inte ser småföretagen som en fullt så 

viktig grupp som de mindre revisionsbyråerna och redovisningskonsulterna gör. I matrisen i 

empirin framgår denna skillnad. De flesta redovisningskonsulter har också en tydlig inriktning 

på att arbeta med småföretag, medan revisorerna arbetar med i princip alla typer av företag, 

såväl stora koncerner, som medelstora och mindre företag. Småföretagen är alltså inte lika 

viktiga för revisorerna, i varje fall inte för de som arbetar inom stora revisionsbyråer, som de 

är för redovisningskonsulterna. 

6.2 Redovisningskonsulternas och revisorernas roll 

Redovisningskonsulternas betydelse för småföretagen är mycket stor och verkar dessutom öka 

alltmer. Flera studier ibland annat Danmark, Norge och Storbritannien, visar att många 

småföretag lägger ut redovisningen externt och andelen småföretag som gör detta har också 

ökat under senare år (Collis, 2010 och Gooderham, m.fl., 2004). Revisionsbyråernas 

traditionella roll för småföretagen är givetvis i första hand att sköta företagens revisioner. 

Revisionen uppfattas av många småföretag som en bra kontroll på den egna ekonomiska 

rapporteringen, och av den externt skötta redovisningen, samt en form av garanti gentemot 

företagets intressenter (Collis, 2012). 

Flertalet småföretag använder sig också av åtminstone någon form av extern rådgivning i till 

exempel skattefrågor, när det gäller lån och finansiering, vid investeringar, samt även i 

företagsledningsfrågor. För denna rådgivning anlitas ofta företagets redovisningskonsulter 

eller revisorer, på grund av de goda personliga kontakterna med dessa. Det är för många 

småföretag naturligt att använda sig av sina redovisningskonsulter eller revisorer för dessa 
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extratjänster, eftersom ett stort personligt förtroende för dem ofta utvecklats under lång tid. 

Den externa rådgivningen ökar också i omfattning och fyller en viktig roll för småföretagens 

utveckling och tillväxt (Jarvis & Rigby, 2012 och Bennett & Robson, 1999). 

Det framgår av intervjuerna att såväl redovisningskonsulterna som revisorerna ser 

rådgivningen som ett allt viktigare område för sin verksamhet. Samtliga betonar att detta 

område växer i betydelse och flera nämner även de nära personliga kontakterna som en orsak 

till denna utveckling. Det är speciellt redovisningskonsulterna och de revisorer som arbetar i 

mindre revisionsbyråer som betonar relationernas betydelse. Revisorerna, som är verksamma i 

större revisionsbyråer, är inte lika tydliga med detta. Det är uppenbart att nära relationer 

mellan småföretagen och dess redovisningskonsulter och åtminstone i viss utsträckning även 

deras revisorer spelar en stor roll för småföretagen, hur de utvecklas och vilka val de gör när 

det gäller revision och redovisning. 

6.3 Individerna, företagen och de tjänster som erbjuds 

Lång erfarenhet och goda personliga relationer är viktigt, både för redovisningskonsulter och 

för revisorer, i relationerna med småföretagen. Detta skapar förtroende, som i sin tur kan 

utveckla affärsrelationerna utöver redovisningen och revisionen (Doran, 2006). Eftersom 

tillväxten inom revisionsområdet avtagit under de senaste årtiondena, bland annat som en 

följd av att revisionsplikten tagits bort för mindre företag i många länder, har en rad andra 

tjänster utvecklats istället. Inledningsvis var det framförallt de största revisionsbyråerna som 

utvecklade dessa tjänster och de riktades främst till större företag. Idag erbjuder i princip alla 

revisionsbyråer och även en stor andel av redovisningskonsulterna sådana tjänster till alla 

typer av företag, även småföretag. Dessutom erbjuds rådgivning inom många olika områden 

(Jarvis & Rigby, 2012). 

De flesta redovisningskonsulter och revisorer, som intervjuats, har lång erfarenhet från 

branschen eller inom det ekonomiska området. De har därför kunnat bygga upp stor kunskap 

om kunderna, som de i många fall också känner väl sedan lång tid. Det är bara två av 

konsulterna och en revisor som är lite yngre. De stora revisionsbyråerna erbjuder, förutom 

revisionen, så gott som alla andra tjänster inom det ekonomiska området, inklusive rådgivning 

i olika former. Även de mindre revisionsbyråerna erbjuder de flesta extratjänster som 

efterfrågas. När det gäller redovisningskonsulterna, där de flesta är fåmansbolag, erbjuds i 

första hand löpande bokföring och redovisning. Därutöver erbjuds olika specialistkunskaper 

och i stor utsträckning även rådgivning. Kunskapens, relationernas och i synnerhet 

erfarenhetens betydelse visas tydligt i materialet. Speciellt redovisningskonsulterna, och i viss 

utsträckning också de revisorer som arbetar i mindre byråer, verkar känna sina kunder mycket 

väl och också ha nära relationer med dem. 

6.4 Kunderna och samarbetet med dem 

Allt fler småföretag lägger idag ut bokföringen och redovisningen externt. En hel del av dessa 

småföretag använder revisionen som ett sätt att kontrollera den externt hanterade 

redovisningen (Niemi, m.fl., 2012). Flertalet småföretag använder dessutom olika former av 

extern rådgivning och för detta anlitas främst redovisningskonsulter och revisorer. 

Huvudskälet till detta är det stora mått av förtroende som småföretagen har för sina 
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redovisningskonsulter och revisorer, genom de nära relationer som ofta byggts upp under lång 

tid (Bennett & Robson, 1999). Flera andra undersökningar pekar också på relationernas 

betydelse för att utveckla samarbeten och behålla kunderna. Engagemanget är viktigt i 

revisorernas relationer med sina kunder. Stort engagemang gör det möjligt för revisorerna att 

behålla kunderna under lång tid och också att utveckla andra tjänster tillsammans med dem, 

som exempelvis rådgivning, vilket stärker relationerna ytterligare (de Ruyter & Wetzels, 

1999). Även för bankerna är relationerna och engagemanget viktigt vid till exempel 

kreditbedömningar. Goda personliga kontakter och god kännedom om kundföretagen och 

deras verksamhet utgör ett bra komplement till finansiella nyckeltal och underlättar och 

förbättrar kreditbedömningarna (Svensson & Ulvenblad, 2000). Även KMV-modellen i The 

Commitment-Trust Theory beskriver engagemangets och förtroendets betydelse i relationer 

på ett bra sätt (Morgan & Hunt, 1994). 

Samtliga redovisningskonsulter betonar att det är viktigt att utveckla goda och nära personliga 

kontakter med kundföretagen. De flesta har också samarbetat med sina kunder under lång tid 

och har därmed lärt känna kundföretagen, deras verksamhet och de ledande personerna i 

företagen väl. Även de revisorer som arbetar inom mindre byråer tycker att de personliga 

kontakterna med kunderna är viktiga och har stor betydelse för samarbetet. Däremot har inte 

revisorerna inom de större revisionsbyråerna lika nära relationer med sina 

småföretagarkunder, utan har kontakt med dem betydligt mera sällan. De verkar dock känna 

till kundernas verksamhet förhållandevis bra och i många fall har de också samarbetat med 

kundföretagen under relativt lång tid. De har dessutom ofta någon form av samarbete och 

informationsutbyte med kundföretagens redovisningskonsulter. 

Det finns en relativt tydlig skillnad mellan redovisningskonsulterna och framför allt de 

revisorer som arbetar inom de stora revisionsbyråerna i hur pass betydelsefulla småföretagen 

anses vara. Redovisningskonsulterna, och även i viss utsträckning de revisorer som är 

verksamma inom mindre revisionsbyråer, arbetar till övervägande delen med småföretag. 

Med dessa har de oftast också utvecklat nära personliga relationer. Revisorerna i de större 

byråerna arbetar med en avsevärt större variation av olika typer av företag, där småföretagen 

inte tycks uppfattas som fullt lika väsentliga för verksamheten. De har heller inte alls lika nära 

kontakter med småföretagen. För de större revisionsbyråerna är småföretagen uppenbarligen 

inte lika intressanta som de större företagen är, eftersom de inte genererar lika stora intäkter 

som uppdragen hos de större företagen gör. Det finns alltså en betydande variation i 

engagemanget i relationerna med småföretagen, vilket sannolikt också innebär att 

småföretagens förtroende för sina redovisningskonsulter och revisorer varierar en hel del. 

6.5 Konkurrenssituationen 

Hur samarbeten och relationer påverkas av förändringar i konkurrenssituationen förklaras 

relativt bra av den teoretiska modellen The Critical C-model. Modellen beskriver hur 

affärsrelationer och samarbeten påverkas av omvärldsförändringar, både ur negativ och 

positiv synvinkel, och vad förändringarna leder till. Det som avgör hur stora effekterna blir av 

förändringen är tidigare erfarenheter, kommunikation mellan parterna och den tid som 

förändringen pågår. Genom förståelse av denna modell kan affärsrelationerna byggas upp på 

ett sådant sätt att de bättre står emot förändringarna (Edvardsson & Strandvik, 2009). 
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Förtroendets och engagemangets betydelse i affärsrelationer är också viktigt för att förstå och 

kunna förklara effekterna av ändrade konkurrensförhållanden. Hur detta kan skapas i 

samarbeten och relationer beskrivs i The Commitment-Trust Theory (Morgan & Hunt, 1994). 

Variationen är relativt stor mellan hur redovisningskonsulterna och revisorerna upplever 

förändringarna i konkurrenssituationen under de senaste åren, speciellt sedan revisionsplikten 

avskaffades för småföretagen. Tre av redovisningskonsulterna och två av revisorerna, de som 

arbetar inom de minsta byråerna, upplever ingen större dramatik i förändringarna. Alla dessa 

har också mycket goda och oftast långvariga relationer med sina kunder. De två övriga 

redovisningskonsulterna påpekar att konkurrensen hårdnat under senare år, med många 

nyetableringar inom branschen. Däremot verkar de inte tycka att konkurrensen från 

revisionsbyråerna om redovisningsuppdragen har ökat än så länge. 

Flera konsulter anser även att de stora revisionsbyråerna egentligen inte är så intresserade av 

småföretagen, troligen för att dessa uppdrag inte genererar särskilt mycket intäkter. Den 

situationen skulle dock kunna ändras en del om gränsvärdena för revisionsplikten höjs och 

fler företag väljer att inte ha kvar revisionen. I det läget kan det tänkas att revisionsbyråerna 

kommer att vara mer intresserade att erbjuda bokförings- och redovisningstjänster till 

företagen, vilket skulle kunna påverka redovisningskonsulterna negativt. De tre revisorerna 

som arbetar för stora byråer tycker att konkurrensen blivit hårdare under senare tid och att 

detta åtminstone till viss del beror på den avskaffade revisionsplikten för småföretagen. En av 

dem påpekar dock att den allmänna konjunkturförsvagningen också kan vara en orsak till att 

de idag får färre revisionsuppdrag än tidigare. De är alla dessutom bekymrade över att i 

princip inga nystartade företag väljer att ha revision. 

Samtliga redovisningskonsulter trycker mycket på värdet av goda personliga kontakter med 

kunderna, men det är bara en av revisorerna som speciellt betonar detta. De övriga verkar 

tycka att goda kontakter är underförstådda eller inte fullt så viktiga. De betonar mer värdet av 

att hålla hög kvalitet på de tjänster som erbjuds för att på detta sätt hålla kunderna nöjda. Det 

är relativt tydligt att redovisningskonsulterna, och i viss mån även de mindre 

revisionsbyråerna, använder sig av relationerna och de goda kontakterna med kunderna för att 

möta förändringar i marknaden. Genom en god och nära relation med kunderna kan negativa 

effekter av förändringar i stor utsträckning undvikas. Revisorerna i de stora byråerna tycks 

mera vara inriktade på att bredda serviceutbudet och även erbjuda mer av rådgivning för att på 

detta sätt minska den negativa påverkan som en ökad konkurrens innebär. 

6.6 Den avskaffade revisionsplikten och konsekvenserna av lagändringen 

Att småföretagen är betydelsefulla för den ekonomiska utvecklingen har stått klart åtminstone 

under den senaste tjugoårsperioden och har blivit ändå tydligare mot bakgrund av de senaste 

årens ekonomiska kris i Europa och i stora delar av västvärlden. Följaktligen är det av stor 

vikt för den ekonomiska stabiliteten att myndigheterna på olika sätt underlättar för 

småföretagen att fortsätta utvecklas, genom att minska kostnader och onödigt krångel inom 

exempelvis den ekonomiska rapporteringen. Många småföretag tycker att delar av 

redovisningen och framför allt revisionen är onödig och har begränsad nytta. Den är dessutom 

både tids- och kostnadskrävande (Sarfati, 2013, Collis, 2010 och Evans, m.fl., 2005). Inom 
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många länder i EU har därför revisionspliktens avskaffats för de minsta företagen. Senare har 

även gränsvärdena för vad som betraktas som småföretag successivt höjts. Även i Sverige har 

revisionsplikten nu avskaffats för de minsta företagen (Collis, 2012, regeringen.se – Prop. 

2009/10:204 och SFS 2010:834). 

De största fördelarna med en avskaffad revisionsplikt är givetvis de besparingar som 

småföretagen kan göra av både tid och pengar för att ta fram de underlag som krävs för den 

ekonomiska rapporteringen. De allra minsta företagen har mest att vinna på en sådan 

förändring (Collis, 2012). Det finns dock även en del negativa aspekter på denna förändring. 

Avskaffad revision riskerar att försämra företagsledningarnas finansiella kontroll över 

verksamheten. Dessutom kan outsourcingen av redovisningen riskera att minska insynen i 

verksamheten och därmed skapa informationsasymmetrier, såväl inom företagen som 

gentemot myndigheter och företagens övriga intressenter (Niemi, m.fl., 2012 och Collis, 

2010). Även kreditbedömningarna försvåras av utebliven revision, vilket kan innebära att lån 

och krediter blir dyrare för företagen (Dedman & Kausar, 2012). 

Erfarenheterna från andra länder är i stort sett positiva när det gäller avskaffad revisionsplikt. 

I Storbritannien kan i princip alla icke börsnoterade företag avstå från revisionen. Trots detta 

har omkring 40 % av de företag som skulle kunna välja bort revisionen fortsatt att ha den. 

Revisionen anses höja kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och även göra den mer 

lättillgänglig för såväl företagsledningarna som för övriga intressenter. Revisionen utgör en 

form av försäkring om att allt står rätt till och hjälper på så sätt till att minska 

agentkostnaderna för företagen. Den underlättar också vid beslut om investeringar och 

krediter (Niemi, m.fl. 2012, Dedman & Kausar, 2012 och Collis, 2010). 

Samtidigt innebär en borttagen revisionsplikt en relativt stor påverkan på framför allt 

revisionsbyråerna, eftersom det tidigare garanterade kundunderlaget successivt kommer att 

minska. De måste åtminstone till viss del ställa om sin verksamhet och hitta andra tjänster 

som kan utvecklas och erbjudas till kundföretagen (SOU 2008:32). I synnerhet de stora 

revisionsbyråerna har också redan inlett denna omställning och andelen av intäkterna som 

kommer från rådgivning och andra tjänster ökar hela tiden (Ferguson, m.fl., 2004). Då 

revisorernas oberoende inte kan ifrågasättas på samma sätt som tidigare, så utgör den 

avskaffade revisionsplikten även en bra plattform för att sälja in andra tjänster till företagen, 

som exempelvis rådgivning i olika former (Svanström & Sundgren, 2012). 

Även i detta sammanhang kan The Critical C-model användas för att beskriva och tolka hur 

redovisningskonsulterna och revisorerna påverkas av lagändringen om revisionsplikten. Den 

förklarar hur stora effekterna blir av en förändring genom att utgå från tidigare erfarenheter 

och kunskap, samt kommunikationen mellan parterna i en affärsrelation under den tid som 

förändringen pågår (Edvardsson & Strandvik, 2009). 

Inställningen till lagändringen om revisionsplikten bland redovisningskonsulterna är positiv, 

även om det finns de som tycker att gränsvärdena sattes alltför lågt. Alla tror dock att 

gränsvärdena successivt kommer att höjas och anpassas till de nivåer som gäller i många 

andra länder inom EU. De flesta rekommenderar också sina kundföretag att välja bort 

revisionen. Samtliga konsulter är även överens om att det blivit mer arbete som en följd av 
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den avskaffade revisionsplikten. De tror att outsourcingen av redovisningstjänster till 

redovisningskonsulterna kommer att fortsätta att öka och även att andra tjänster kommer att 

efterfrågas i högre utsträckning framöver. Detta hänger ihop med de starka personliga 

relationerna med småföretagen, som redovisningskonsulterna har. Samtidigt har kraven på 

redovisningskonsulterna ökat som en följd av lagändringen, vilket även inneburit ett ökat 

ansvar för dem. Flera konsulter tycker att skillnaderna gentemot revisorerna har minskat en 

del. De poängterar även att bokslutsrapporterna, som auktoriserade redovisningskonsulter får 

ställa ut, skulle kunna vara en ersättning till revisionsberättelserna. 

Alla redovisningskonsulter noterar också att rådgivningen blivit en allt viktigare del i 

relationerna med småföretagen. Detta förutsätter god kunskap och kännedom om kunderna 

och deras verksamhet, samt goda personliga relationer med dem. Konsulterna betonar att de 

personliga kontakterna är viktiga och att kunderna måste involveras i samarbetet. De menar 

att detta är bästa sättet att klara av att hantera förändringar och händelser som kan påverka 

verksamheten. Av den anledningen tror de heller inte att revisorerna på allvar kommer att 

kunna konkurrera om redovisningsuppdragen, eftersom speciellt de stora byråerna inte har 

lika nära kontakter med de mindre företagen som redovisningskonsulterna har. 

När det gäller revisorerna, så har lagändringen inneburit att speciellt de som arbetar inom de 

större byråerna tappat en hel del revisionsuppdrag. De revisorer som finns inom mindre 

byråer har däremot klarat sig bättre. En revisor noterar att han behållit de flesta uppdragen 

genom att han har mycket nära kontakter med sina kunder. Samtliga säger dock att de inte får 

några nya revisionsuppdrag från nystartade företag längre. Det är tydligt att nya företag väljer 

bort revisionen från början. Priserna har också pressats en del på revisionsuppdragen sedan 

lagändringen. Flera revisorer uttrycker även oro över att kvaliteten på årsredovisningarna och 

boksluten har sjunkit, som ett resultat av lagändringen. Branschorganisationerna arbetar med 

nya rekommendationer och riktlinjer för att höja kvaliteten, men sannolikt krävs även insatser 

från Skatteverket i detta sammanhang. 

Alla revisorer är överens om att situationen kommer att förändras mer då gränsvärdena höjs 

för revisionsplikten, något som sannolikt kommer att ske i framtiden. En harmonisering till 

övriga Europa uppfattas som oundviklig. Detta kommer att innebära en ytterligare press på 

revisionsbyråerna att utveckla andra tjänster och speciellt rådgivning, som kan kompensera 

för bortfallet av revisionsuppdrag. Många revisorer tror att rådgivningen kommer att bli ännu 

viktigare i framtiden när antalet revisionsuppdrag minskar. Det gäller för revisionsbyråerna att 

skaffa tillräcklig expertis inom specialistområden, som till exempel skatter och juridik. De 

flesta revisorerna tror dock inte att revisionen försvinner helt. De menar att den uppfattas som 

en kvalitetsstämpel som många vill ha även framöver. Flera revisorer vill gärna se någon form 

att en lättare version av revisionen, där bara de mest väsentliga delarna kontrolleras. De menar 

att detta skulle kunna göra revisionen mera attraktiv för småföretagen. 

Det finns en skillnad mellan hur redovisningskonsulterna och revisorerna ser på lagändringen 

om revisionsplikten. Konsulterna är i princip positiva och ser möjligheter med förändringen, 

medan revisorerna i varierande omfattning ser problem med den avskaffade revisionsplikten. 

Detta tycks mycket hänga samman med hur nära de personliga relationerna med småföretagen 
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är och möjligen också med hur viktiga småföretagen anses vara. Redovisningskonsulterna, 

och i viss mån även de mindre revisionsbyråerna, har närmare kontakter med småföretagen. I 

många fall har de dessutom samarbetat med dem under lång tid och byggt upp mycket starka 

band tillsammans. Genom detta verkar det som att förändringarna inte uppfattas negativt och 

som problem, utan snarare som möjligheter som kan utnyttjas för att vidareutveckla 

samarbetet. Det finns möjligen även en skillnad i hur viktiga småföretagen anses vara, där de 

större revisionsbyråerna inte verkar se småföretagen som lika intressanta som de större 

företagen. Kommunikationen och kontakterna med småföretagen tycks inte vara lika täta och 

detta spelar definitivt en roll i sammanhanget. Både redovisningskonsulter och revisorer tror 

att behovet av andra tjänster och i synnerhet av rådgivning kommer att öka i framtiden. De har 

dock olika utgångspunkter för denna uppfattning. Konsulterna ser övriga tjänster och 

rådgivning som ett komplement och en utveckling av affärsrelationerna med småföretagen, 

medan revisorerna snarast ser dessa tjänster som en nödvändighet för att klara omställningen 

av verksamheten. Revisorerna, i synnerhet de inom de stora byråerna, är definitivt oroliga för 

vad höjda gränsvärden för revisionsplikten kan innebära. De betonar att byråerna måste 

utveckla andra tjänster, utöver revisionen, och att rådgivningen är en viktig del av denna 

förändring. Frågan är bara hur pass attraktiva dessa tjänster är för småföretagen när de 

personliga relationerna inte är så starka. 

6.7 Sammanfattande avsnitt om betydelsen av personliga relationer och tidigare 

erfarenheter vid större förändringar 

I detta avsnitt återkopplas analysen till studiens frågeställningar och syfte. Vidare ställs de 

modeller som behandlas i den Teoretiska referensramen, speciellt den egenutvecklade 

modellen, mot det som framkommit i Empirin. Detta används sedan för att tolka och förklara 

hur redovisningskonsulterna och revisorerna påverkats av lagändringen om revisionsplikten 

och hur de hanterar denna relativt stora förändring. 

Studiens frågeställningar är; 

 Hur har redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna/revisorerna påverkats av den 

avskaffade revisionsplikten för småföretagen och på vilka sätt försöker de att hantera 

denna omvärldsförändring? 

 Vilken betydelse har de nära relationerna, samarbetet och kommunikationen med 

småföretagen, samt de tidigare erfarenheterna av samarbetet, för påverkan av 

lagändringen om revisionsplikten och hur redovisningskonsulterna och 

revisionsbyråerna agerar? 

Studiens syfte kan sammanfattas på följande sätt; 

 Att beskriva den påverkan som den avskaffade revisionsplikten för småföretagen haft 

på redovisningskonsulterna och revisorerna. 

 Att öka förståelsen av lagändringens effekter genom att hitta mönster och identifiera 

skillnader i hur redovisningskonsulterna och revisorerna agerar. 

 Att ge ett bidrag till teoriutvecklingen inom området. 
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Flera undersökningar om bland annat revisorer och inom bankvärlden visar på relationernas 

betydelse, och speciellt på hur viktigt engagemanget i affärsrelationerna är, för att kunna 

utveckla samarbeten och behålla kunderna under lång tid (de Ruyter & Wetzels, 1999 och 

Svensson & Ulvenblad, 2000). Värdet av engagemang och förtroende i relationer och 

samarbeten beskrivs även i KMV-modellen i The Commitment-Trust Theory (Morgan & 

Hunt, 1994). Hur samarbeten och relationer påverkas av stora förändringar och kritiska 

händelser förklaras i The Critical C-model. Denna modell visar på både positiva och negativa 

effekter av förändringar för samarbeten och vad dessa effekter leder till. Modellen bygger på 

kunskap och tidigare erfarenheter, kommunikationen mellan parterna i ett samarbete och den 

tid som förändringen påverkar samarbetet (Edvardsson & Strandvik, 2009). 

Ingen av dessa modeller är dock heltäckande. The Critical C-model tar inte särskilt stor 

hänsyn till engagemanget och förtroendet i relationerna och KMV-modellen beaktar inte 

påverkan från kritiska händelser och förändringar i någon större utsträckning. Dessa två 

modeller kan dock användas tillsammans och syntetiseras till en helt ny modell – The Five C-

model for Critical Incidents and Relationship Commitment – för att bättre beskriva och 

förklara hur redovisningskonsulterna och revisorerna påverkas av och hanterar den relativt 

stora förändring som den avskaffade revisionsplikten innebär (se figur 1). 

Co-operation 

     Acquiescence 

  Competence 

  Communication   Functional conflict 

  Clock 

  Commitment   Uncertainty 

  Confidence (Trust) 

     Propensity to leave 

     Conflict 

Initial state  Flow of critical time  Outcome state 

Figur 5 - The Five C-model for Critical Incidents and Relationship Commitment – egenutvecklad 

modell, baserad på en syntes av The Critical C-model (Edvardsson & Strandvik, 2009) och KMV-

modellen (Morgan & Hunt, 1994) 

Utgångspunkten är det inledande stadiet (Initial state), när revisionspliktens avskaffande 

diskuteras, den tid som förändringen pågår (Flow of critical time), det vill säga när lagändring 

genomförs, till det att förändringen kan betraktas som avslutad (Outcome state), när 

effekterna av den avskaffade revisionsplikten har visat sig. 

Nyckelorden i modellen är Competence, Communication, Clock, Commitment och 

Confidence, det vill säga Kunskap, Kommunikation, Tid, Engagemang och Förtroende. 

Denna modell beskriver och förklarar påverkan på relationer och samarbeten av kritiska 

händelser och förändringar, samt hur parterna med hjälp av kunskap och tidigare erfarenheter, 

genom god kommunikation, engagemang och förtroende kan agera för att minimera 

effekterna och utnyttja möjligheterna av omvärldsförändringar över tiden. Sammantaget leder 

detta antingen fram till ett Ökat Samarbete (Co-operation), Samförstånd (Acquiescence) och 
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Funktionella konfliktlösningar (Functional conflict), eller till en ökad Osäkerhet 

(Uncertianty), Benägenhet att lämna samarbetet (Propensity to leave) och i värsta fall till en 

total Konflikt (Conflict). 

Som beskrivits tidigare finns en skillnad i hur redovisningskonsulterna och revisorerna 

upplever konsekvenserna av den avskaffade revisionsplikten. Konsulterna är generellt sett 

positiva till lagändringen, medan revisorerna i varierande grad är negativa och även ser 

problem som en följd av förändringen. Samtliga intervjuade redovisningskonsulter har byggt 

upp goda och nära kontakter med sina kundföretag och de har oftast arbetat med dem under 

lång tid. Detta innebär att de känner kunderna, deras verksamhet och ofta också den bransch 

där de är verksamma, mycket väl. Samarbetet bygger på engagemang och förtroendet som 

utvecklats är oftast stort i relationerna. Detta leder till att samarbetet inte påverkas i särskilt 

stor utsträckning av förändringar eller kritiska händelser och dessutom till att det ofta är 

relativt lätt att utveckla samarbetet ytterligare till att omfatta mer än bara den löpande 

bokföringen och redovisningen. Redovisningskonsulternas rådgivande roll ökar i betydelse 

och småföretagen anlitar sina redovisningskonsulter för en rad olika tjänster, utöver 

redovisningen. Detta bygger på det stora förtroende som finns för redovisningskonsulterna 

bland småföretagen. De revisorer som arbetar inom mindre revisionsbyråer verkar ha en 

liknande relation till sina kunder, även om de personliga kontakterna kanske inte är fullt så väl 

utvecklade. 

Gemensamt för de revisorer, som intervjuats, är dock att de upplever problem som ett resultat 

av lagändringen. De har samtliga tappat en del revisionsuppdrag och de får heller i princip 

inga nya, i varje fall inte från nystartade företag. Dessutom klagar flera revisorer över att 

kvaliteten på boksluten har försämrats på grund av den avskaffade revisionsplikten. Samtidigt 

är det egentligen inte så konstigt att revisorerna har större problem som en följd av 

lagändringen. En avskaffad revisionsplikt innebär ju med automatik att antalet 

revisionsuppdrag minskar, eftersom många mindre företag väljer bort revisionen. De direkta 

negativa effekterna för redovisningskonsulterna är av samma skäl betydligt mindre. 

Revisorerna försöker på olika sätt hitta möjligheter för att förmå företagen att behålla 

revisionen. En lättare version av revisionen kan kanske övertyga småföretagen om nyttan med 

att ha en revision av verksamheten. Alla intervjuade revisorer är dessutom övertygade om att 

gränsvärdena för revisionsplikten successivt kommer att höjas, vilket innebär att antalet 

revisionsuppdrag kommer att minska ännu mer. I synnerhet de större revisionsbyråerna tror 

därför att det är helt nödvändigt att utveckla andra tjänster, inklusive rådgivning till företagen, 

för att överleva i framtiden. 

Det är dock relativt tydligt att de relationer som revisorerna i de större byråerna har med de 

mindre företagen inte är lika nära och heller inte så personliga som de som framför allt 

redovisningskonsulterna har utvecklat med småföretagen. De mindre företagen anses 

uppenbarligen heller inte som lika viktiga för de större revisionsbyråerna, troligen därför att 

de inte genererar lika stora intäkter som uppdragen hos de större företagen gör. Detta innebär 

att engagemanget i deras relationer med småföretagen inte är fullt så starkt. Därmed är även 

förtroendet lägre hos småföretagen för revisorerna, trots att relationerna ofta funnits under 
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relativt lång tid. Påverkan av förändringen upplevs därmed som mera negativ. För revisorerna 

så är lösningen i första hand att utveckla alternativa tjänster som kan kompensera för 

bortfallet av revisionsuppdrag. Frågan är dock i vilken utsträckning som detta kommer att 

lyckas om inte de personliga kontakterna samtidigt stärks med småföretagen. 

Studiens frågeställningar och syfte kan besvaras genom att resultaten från intervjuerna 

relateras till den egenutvecklade modellen, som bygger på de två modellerna The Critical C-

model av Edvardsson & Strandvik, 2009, och KMV-modellen av Morgan & Hunt, 1994. The 

Critical C-model, som i sin tur bygger på två tidigare teorier för påverkan av kritiska 

händelser och förändringar, förklarar förändringarnas påverkan på samarbeten genom att 

använda tiden, kommunikationen mellan parterna och kunskapen från tidigare erfarenheter. 

KMV-modellen använder förtroendet och engagemanget i relationer och samarbeten för att 

förklara hur relationer förändras. Genom att slå ihop dessa två modeller till en ny 

egenutvecklad modell kan påverkan av den avskaffade revisionsplikten på 

redovisningskonsulterna och revisorerna och hur de agerar beskrivas på ett mera heltäckande 

sätt. Modellen förklarar hur relationer och samarbeten påverkas av förändringar och hur 

parterna med hjälp av kunskap och tidigare erfarenheter, genom god kommunikation, 

engagemang och förtroende kan agera för att minimera de negativa effekterna och utnyttja 

möjligheterna av förändringar över tiden. 

En skillnad framträder mellan revisorerna i de större byråerna, å ena sidan, och framför allt 

redovisningskonsulterna och i viss mån även revisorerna i de mindre byråerna, å andra sidan. 

Det är tydligt att redovisningskonsulterna, som byggt upp mycket nära kontakter med sina 

kunder under lång tid, inte påverkas lika negativt av lagändringen om revisionsplikten som 

revisorerna. De verkar även ha betydligt bättre förutsättningar att hitta möjligheter i 

förändringen och att utveckla och därmed stärka samarbetet ytterligare med småföretagen. 

Revisorerna, speciellt de som arbetar inom de större revisionsbyråerna, har inte samma 

möjligheter att utnyttja sina kontakter med småföretagen för att minimera de negativa 

effekterna av revisionspliktens avskaffande. Främsta skälet till detta är att kontakterna med 

småföretagen inte är så välutvecklade och därmed är småföretagens förtroende för revisorerna 

i de större byråerna heller inte lika starkt som det är för redovisningskonsulterna. 

Den egenutvecklade modellen kan användas som förklaring på hur stora effekterna blir för 

redovisningskonsulterna och revisorerna av lagändringen om revisionsplikten, och hur de 

agerar på grund av förändringen. Modellen visar att effekterna är betydligt mera begränsade 

för redovisningskonsulterna än vad de är för revisorerna. Den främsta anledningen till detta är 

de nära personliga kontakterna som redovisningskonsulterna byggt upp med småföretagen 

under lång tid och det stora förtroende som detta har skapat i relationerna. Härigenom skapas 

även förutsättningar för en vidareutveckling av samarbetet, vilket ytterligare förstärker 

engagemanget och förtroendet. När det gäller revisorerna, speciellt de som arbetar inom större 

revisionsbyråer, så har de inte lika nära personliga kontakter med småföretagen. Modellen 

visar här att den negativa påverkan, som den avskaffade revisionsplikten ger, blir betydligt 

större än för konsulterna. Revisorerna verkar heller inte ha samma förutsättningar att hitta 

möjligheter i förändringen. Enligt modellen är huvudanledningen till detta bristen på 

engagemang och det begränsade förtroendet i relationerna med småföretagen.  
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7. Slutsatser 

I slutsatserna besvaras de frågeställningar, som finns beskrivna i inledningen av kapitlet. 

Detta sker genom en jämförelse av bakgrundsmaterialet och den teori som finns inom 

området, speciellt den egenutvecklade modellen, med resultaten som framkommit i de 

genomförda intervjuerna. Kapitlet anknyter till den diskussion som förts i analysavsnittet. 

7.1 Studiens frågeställningar och slutsatserna av undersökningen 

För tydlighetens skull upprepas nedan de frågeställningar som studien försöker besvara; 

 Hur har redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna/revisorerna påverkats av den 

avskaffade revisionsplikten för småföretagen och på vilka sätt försöker de att hantera 

denna omvärldsförändring? 

 Vilken betydelse har de nära relationerna, samarbetet och kommunikationen med 

småföretagen, samt de tidigare erfarenheterna av samarbetet, för påverkan av 

lagändringen om revisionsplikten och hur redovisningskonsulterna och 

revisionsbyråerna agerar? 

I den teoretiska referensramen har olika teorier om förändringar och kritiska händelser 

redovisats. Dessutom har även en teoretisk modell för engagemangets och förtroendets 

betydelse i relationer och samarbeten presenterats. Vid en närmare analys av dessa teorier 

visar det sig dock att ingen av dem ger en heltäckande bild av hur redovisningskonsulterna 

och revisorerna påverkas av förändringen av revisionsplikten. De kan därför inte användas var 

och en för sig för att tolka konsulternas och revisorernas agerande för att mildra de negativa 

effekterna av förändringen och för att utnyttja de möjligheter som skapas. Däremot kan en 

sammanslagning av dessa modeller till en ny egenutvecklad modell bättre beskriva påverkan 

av förändringen och även användas för att förklara hur konsulterna och revisorerna agerar. 

Denna nya modell – The Five C-model for Critical Incidents and Relationship Commitment – 

kan användas för att tolka och förklara påverkan på relationer och samarbeten av kritiska 

händelser och förändringar, samt hur parterna med hjälp av kunskap och tidigare erfarenheter, 

genom god kommunikation, engagemang och förtroende kan agera för att minimera 

effekterna och utnyttja möjligheterna av omvärldsförändringar över tiden. 

I problemdiskussionen och bakgrundsmaterialet har småföretagens betydelse för den 

ekonomiska stabiliteten och utvecklingen visats, inte minst under senare års ekonomiska 

kriser. I Sverige, liksom inom många andra länder, är det den enda sektorn i ekonomin som 

visat tillväxt de senaste åren. En betydande del av arbetstillfällena skapas också bland de 

mindre företagen. Många småföretag har dock länge klagat på höga kostnader för den 

ekonomiska rapporteringen och onödigt krångel som hindrar utvecklingen av verksamheten. 

Myndigheterna i många länder har därför på olika sätt försökt att förenkla redovisningen och 

även ta bort revisionsplikten för de mindre företagen. I Sverige avskaffades revisionsplikten 

för de minsta företagen för snart tre år sedan. Detta har påverkat framför allt 

revisionsbyråerna, som tappat en hel del revisionsuppdrag. De direkta negativa effekterna är 

avsevärt mindre för redovisningskonsulterna. Såväl revisorerna som redovisningskonsulterna 

tror att denna utveckling kommer att fortsätta, i synnerhet när gränsvärdena för 

revisionsplikten höjs så småningom. För att motverka denna förändring har revisionsbyråerna 
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utvecklat en rad andra tjänster inom det ekonomiska området och även olika former av 

rådgivning till företagen. Även redovisningskonsulterna har upplevt förändringar som ett 

resultat av lagändringen om revisionsplikten. De verkar generellt sett ha fått mer att göra, men 

samtidigt ställs även högre krav på dem idag än vad som var fallet tidigare. De måste numera 

ofta kunna erbjuda mer än bara bokförings- och redovisningstjänster. Småföretagens behov av 

rådgivning inom olika områden har också ökat. 

Det finns en skillnad mellan framför allt redovisningskonsulterna och de revisorer som arbetar 

inom stora revisionsbyråer när det gäller hur nära de personliga kontakterna är. 

Redovisningskonsulterna har utvecklat mycket nära och goda personliga relationer med sina 

kundföretag, som oftast är småföretag. Samarbetet har dessutom oftast pågått under mycket 

lång tid, vilket inneburit att ett stort mått av förtroende byggts upp i relationerna. Revisorerna 

inom de stora byråerna har däremot inte alls lika nära kontakter med småföretagen, trots att 

samarbetet även här ofta pågått under lång tid. Det innebär att engagemanget i relationerna 

och därmed även i viss mån förtroendet inte är lika starkt som mellan redovisningskonsulterna 

och småföretagen. När det gäller revisorerna i de mindre byråerna påminner situationen mer 

om den för redovisningskonsulterna. Kontakterna är goda och relativt täta, vilket innebär att 

förtroendet i samarbetet också är stort. 

Redovisningskonsulterna använder i stor utsträckning de starka banden till småföretagen för 

att motverka negativa effekter av förändringar i omvärlden. Revisionspliktens avskaffande 

medför därför inga större problem för dem – tvärtom verkar de istället främst se möjligheter 

att utveckla samarbetet ytterligare med småföretagen. Revisionsbyråerna tycks heller inte 

riktigt kunna konkurrera om redovisningsuppdragen med konsulterna, troligen på grund av att 

de inte har fullt så nära relationer med de mindre företagen. Revisorernas sätt att hantera 

förändringen är istället i första hand koncentrerat på att utveckla alternativa tjänster till 

revisionen för att på detta sätt kunna behålla samarbetet med företagen. De trycker speciellt 

mycket på att erbjuda expertkunskap inom olika områden och dessutom rådgivning till 

företagen. 

7.2 Diskussion 

Den nyutvecklade modellen kan användas för att tolka och förklara vad den avskaffade 

revisionsplikten inneburit för redovisningskonsulterna och revisorerna. Modellen visar att 

redovisningskonsulterna påverkas i betydligt mindre grad än vad revisorerna gör. Huvudskälet 

är de mycket goda personliga relationerna som byggts upp med småföretagen under lång tid 

och det förtroende detta skapat i samarbetet. Detta innebär inte bara att förändringens negativa 

effekter är relativt små, utan möjliggör även en vidareutveckling av samarbetet till att omfatta 

fler tjänster och även rådgivning. Detta leder i sin tur till en ytterligare förstärkning av 

engagemanget och förtroendet i relationerna. Revisorerna, speciellt i de större byråerna, har 

inte lika nära personliga kontakter med småföretagen. Modellen visar här att de negativa 

effekterna av förändringen av revisionsplikten blir större och att det heller inte finns samma 

förutsättningar för revisorerna att hitta möjligheter i förändringen. Den främsta orsaken till 

detta är bristen på engagemang och förtroende i relationerna med småföretagen, även om 

samarbetet ofta pågått under lång tid. 
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Den första frågeställningen kan alltså besvaras med att revisionsbyråerna/revisorerna, i 

synnerhet de större byråerna, påverkas mer negativt av lagändringen om revisionsplikten än 

vad redovisningskonsulterna gör. Detta är egentligen ganska naturligt, eftersom en avskaffad 

revisionsplikt med automatik innebär att antalet revisionsuppdrag minskar. Revisorerna 

försöker på olika sätt att begränsa de negativa effekterna av förändringen, dels genom att hitta 

former för att förmå företagen att behålla revisionen, och dels genom att utveckla en rad 

alternativa tjänster, inklusive rådgivning inom olika områden. 

Redovisningskonsulterna däremot ser ingen större dramatik i förändringen och de negativa 

effekterna är än så länge relativt små. Konkurrensen från revisionsbyråerna/revisorerna om 

redovisningsuppdragen har hittills varit relativt begränsad. Tvärtom, så har lagändringen mest 

varit positiv för konsulterna. Den har inneburit mer arbete och även att kraven ökat på 

redovisningskonsulterna att ta ett större ansvar i samarbetet med småföretagen. Förändringen 

har alltså skapat möjligheter att utveckla affärsrelationerna med småföretagen. 

Svaret på den andra frågeställningen är alltså att de nära relationerna, kommunikationen och 

de tidigare erfarenheterna av samarbetet med småföretagen har minimerat de negativa 

effekterna av lagändringen för redovisningskonsulterna, och i viss mån även för de revisorer 

som arbetar inom mindre byråer, och istället skapat möjligheter att utveckla samarbetet med 

företagen. Det faktum att relationerna och kontakterna inte är lika nära och täta med 

småföretagen för revisorerna inom de större byråerna har inneburit att påverkan av 

lagändringen verkar vara mer negativ. De tycks heller inte kunna använda sig av de personliga 

kontakterna på samma sätt för att begränsa de negativa effekterna. Det kan dessutom vara 

problematiskt att utveckla nya tjänster och även rådgivning, som kan vara intressanta för 

småföretagen, genom att relationsengagemanget och därmed förtroendet inte är lika starkt i 

samarbetet. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att upprepa studien om cirka tio år när sannolikt gränsvärdena för 

revisionsplikten har höjts. Till att börja med skulle en sådan studie visa hur stort bortfallet av 

revisionsuppdrag har blivit och hur framförallt revisionsbyråerna agerat för att kompensera 

sig för detta bortfall. Den skulle även kunna visa om skillnaderna bestått i hur 

redovisningskonsulterna och revisorerna upplever den avskaffade revisionsplikten – om 

konsulterna fortfarande är positiva och ser möjligheter och om revisorerna mera ser 

problemen i förändringen. Slutligen skulle en upprepning av studien kunna visa på en 

eventuell omvärdering hos framförallt revisorerna av de personliga kontakternas betydelse för 

att hantera större förändringar i omvärlden. 

Det är tänkbart att The Five C-model for Critical Incidents and Relationship Commitment kan 

användas även inom andra branscher för att beskriva påverkan av förändringar på relationer 

och samarbeten över tiden, och hur parterna agerar för att begränsa de negativa effekterna och 

utnyttja möjligheterna. Det vore intressant att pröva denna egenutvecklade modells relevans 

inom andra empiriska områden. Dessutom skulle modellen även kunna prövas vid 

kvantitativa undersökningar av olika forskningsproblem.  
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Bilaga 1 

 

Mall för intervjufrågor till redovisningskonsulter 

 

Individen 

 Personlig bakgrund/karriär? 

 Hur länge inom företaget? 

 Position inom företaget? 

Företaget 

 Hur länge har företaget funnits? 

 Hur stort är företaget? 

 Hur många anställda? 

 Auktorisation? Medlem i SRF eller någon annan branschorganisation? 

 Vilka typer av tjänster erbjuder Ni? 

 Fördelning mellan bokföring/redovisning och andra tjänster? 

Kunderna 

Berätta om era kunder och hur ni arbetar med dem? 

 Hur många kunder har Ni? 

 Vad är ”normalstorleken” på Era kunder? 

 Andelen småföretag (%)? 

 Vilka tjänster efterfrågas mest? 

 Hur ofta träffar Ni Era kunder? 

 Finns det någon skillnad mellan olika typer av kunder hur nära samarbetet med dem 

är? 

Samarbetet (hör ihop med konkurrensavsnittet) 

Berätta mer om samarbetet ni har med era kunder och kanske också med andra byråer eller 

konsulter? 

 Hur ser samarbetet ut med kunderna? (Personliga relationer) 

 Samarbetar Ni med andra redovisningskonsulter eller revisionsbyråer? Förmedlar de 

till Er eller tvärtom? 

 Ingår Ni i några nätverk? 

 Finns andra former av samarbete (med t.ex. juridiska experter, skatteexperter, etc.)? 

Den avskaffade revisionsplikten 

Vilka effekter har denna omvärldförändring haft för er? Berätta 



ii 
 

 Vad anser Ni om lagändringen? 

 Hur har den påverkat Er? 

 Tycker Era kunder att den avskaffade revisionsplikten är en bra åtgärd? 

 Har Era småföretagarkunder behållit revisionen? 

 Vad har Ni rått dem till? 

 Finns det några negativa effekter för Era kunder av den avskaffade revisionsplikten? 

Konkurrensen (Hör ihop med samarbetsavsnittet) 

Hur har konkurrenssituationen förändrats som en följd av lagändringen? Berätta 

 Upplever Ni ökad konkurrens som en följd av avregleringen? 

 Från vem och med vilka tjänster? 

Konsekvenserna 

Vilka konsekvenser har den avskaffade revisionsplikten för småföretagen fått på er 

verksamhet? Berätta 

 Har Ni ändrat Ert tjänsteutbud som en följd av lagändringen? 

 Har Ni ändrat Ert sätt att arbeta gentemot Era kunder? 

 Hur pass viktiga är de personliga relationerna med kunderna? Är de viktigare nu än 

tidigare? 

 Har Ni ändrat Ert samarbete med andra redovisningskonsulter och/eller 

revisionsbyråer som en följd av lagändringen om revisionsplikten? 

 Upplever Ni att Ni befinner Er i en bättre eller sämre situation nu än tidigare? Varför? 

 Om trösklarna höjs för revisionsplikten, så att fler företag har möjligheten att välja 

bort revisionen, hur skulle detta påverka Er? 

 Hur ser Ni på framtiden? Möjligheter och hot? 

Avslutning: 

 Har du något mer att tillägga – är det någonting som jag har glömt att fråga om? 
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Bilaga 2 

 

Mall för intervjufrågor till revisorer 

 

Individen 

 Personlig bakgrund/karriär? 

 Hur länge inom företaget? 

 Position inom företaget? 

Företaget 

 Hur länge har företaget funnits? 

 Hur stort är företaget? 

 Hur många anställda? 

 Medlem i FAR eller någon annan branschorganisation? 

 Vilka typer av tjänster erbjuder Ni? 

 Fördelning mellan revision och andra tjänster? 

Kunderna 

Berätta om era kunder och hur ni arbetar med dem? 

 Hur många kunder har Ni? 

 Vad är ”normalstorleken” på Era kunder? 

 Andelen småföretag? 

 Vilka tjänster efterfrågas mest? 

 Hur ofta träffar Ni Era kunder? 

 Finns det någon skillnad mellan olika typer av kunder hur nära samarbetet med dem 

är? 

Samarbetet (Hör ihop med konkurrensavsnittet) 

Berätta mer om samarbetet ni har med era kunder och kanske också med andra byråer eller 

konsulter? 

 Hur ser samarbetet ut med kunderna? (Personliga relationer) 

 Samarbetar Ni med andra revisionsbyråer eller redovisningskonsulter? Förmedlar de 

till Er eller tvärtom? 

 Ingår Ni i några nätverk? 

 Finns det andra former av samarbete (med t.ex. juridiska experter eller 

skatteexperter)? 

Den avskaffade revisionsplikten 

Vilka effekter har denna omvärldförändring haft för er? Berätta 



iv 
 

 Vad anser Ni om lagändringen? 

 Hur har den påverkat Er? 

 Tycker Era kunder att den avskaffade revisionsplikten är en bra åtgärd? 

 Har Era småföretagarkunder behållit revisionsplikten? 

 Vad har Ni rått dem till? 

 Finns det några negativa effekter för Era kunder av lagändringen? 

Konkurrensen (Hör ihop med samarbetsavsnittet) 

Hur har konkurrenssituationen förändrats som en följd av lagändringen? Berätta 

 Upplever Ni ökad konkurrens som en följd av lagändringen? 

 Från vem och med vilka tjänster? 

Konsekvenserna 

Vilka konsekvenser har den avskaffade revisionsplikten för småföretagen fått på er 

verksamhet? Berätta 

 Har Ni ändrat Ert tjänsteutbud som en följd av lagändringen? 

 Har Ni ändrat Ert sätt att arbeta gentemot Era kunder? 

 Hur pass viktiga är de personliga relationerna med kunderna? Är de viktigare nu än 

tidigare? 

 Har Ni ändrat Ert samarbete med andra revisionsbyråer och/eller 

redovisningskonsulter som en följd av lagändringen om revisionsplikten? 

 Upplever Ni att Ni befinner Er i en bättre eller sämre situation nu än tidigare? Varför? 

 Om trösklarna höjs för revisionsplikten, så att fler företag har möjligheten att välja 

bort revisionen, hur skulle detta påverka Er? 

 Hur ser Ni på framtiden? Möjligheter och hot? 

Avslutning: 

 Har du något mer att tillägga – är det någonting som jag har glömt att fråga om? 


