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Research question: • How will the quality of the accounting consultant be assured when au-

dits are voluntary? 

• Will voluntary auditing show an increase in financial crime, and if so, 
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Purpose:  This article's aim is to investigate and analyze how the actual quality-

assurance of accounting consultants' work is carried out when there is no 
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Method: An empirical qualitative study is used as basis for this article. In total, six 
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dish Association of Accounting Consultants (Sveriges Redovisnings-
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oretically explained. 

Conclusion:  The introduction of the new law of voluntary audit have had the result 
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new standards and thus making the sector able to reach the higher de-

mands of the society. 

 Financial crime has increased throughout the 21st century, and the major-

ity of crimes are tax offences and accounting violations. Preventive ac-

tions have been taken to stop this development, and the results have been 

an increase in convicting judgments. 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till det ämnesområde som uppsatsen belyser. En diskuss-

ion görs kring problematiken för detta område, som sedan leder fram till de frågeställningar 

som är centrala för uppsatsen. Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte, målgrupp, av-

gränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 

I svensk lagstiftning infördes år 1982 ett krav på att samtliga aktiebolag, AB, skulle omfattas 

av revisionsplikten. Motivet bakom denna lagändring var att bekämpa den ekonomiska brotts-

ligheten som visat sig förekomma i mindre bolag med begränsat aktiekapital som bildats i 

syfte att ge grundaren frihet från personligt betalningsansvar. Införandet av revisionsplikten 

skulle också vara till nytta för ägarna genom att ekonomiska problem lättare skulle uppmärk-

sammas (Thorell & Norberg, 2005, s.15-16). Även statliga myndigheter har ett intresse av 

revisionen då kontrollen av företagens räkenskaper förenklas och ekonomiska brott lättare kan 

upptäckas om en revisor granskar företagens redovisning och förvaltning (Thorell & Norberg, 

2005, s.40). 

Efterföljande åren har frågan om revisionsplikten flitigt debatterats i samhället, vilket gav till 

följd att regeringen år 2006 tillsatte en utredning med uppdraget att se över revisionsreglerna 

för små bolag. Utredningen skulle också föreslå ändringar i regelverken som skulle krävas för 

att revisionsplikten avskaffades för de mindre bolagen (SOU 2008:32, s.69). Att göra revis-

ionen frivillig skulle medföra positiva effekter som att företagen helt eller delvis befrias från 

revisionsplikten och därigenom få möjligheter till väsentliga kostnadsbesparingar. Företagen 

skulle få friheten att välja de redovisnings- och revisionstjänster som de behöver, vilket skulle 

ge de svenska företagen bättre förutsättningar att möta den hårdnande konkurrensen från före-

tag som inte har revisionsplikt eller har lägre kostnader för revisionstjänsten (SOU 2008:32, 

s.13-14). 

Bakom denna utredning har även påtryckningar från Europeiska unionen, EU, haft en stor 

inverkan då Europeiska Rådet har betonat att kraftfulla gemensamma insatser från EU och 

medlemsstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna för de europeiska 

företagen. Genom detta stimuleras Europas ekonomi då de europeiska företagen blir mer kon-

kurrenskraftiga. Bland de administrativa bördorna har redovisning och revision för små- och 

medelstora företag en stor vikt vilket innebär att förenklade regler inom detta område skulle 

främja dessa företag (SOU 2008:32, s.14).  

I EU:s fjärde bolagsdirektiv finns föreskrifter som medger förenklade redovisningsregler för 

små- och medelstora onoterade företag. Företagen får undantas från revisionsplikten om högst 

ett av tre gränsvärden överstigs avseende företagets nettoomsättning, balansomslutning och 

antal anställda (SOU 2008:32, s.14-15). 

År 2008 överlämnades ett betänkande till den svenska regeringen med förslag om att alla fö-

retag som överstiger högst ett av det fjärde bolagsdirektivets gränsvärden undantas från revis-

ionsplikten. I svenska kronor innebar gränsvärdena följande: 
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 Balansomslutning 41,5 miljoner kronor. 

 Nettoomsättning 83 miljoner kronor. 

 Antal anställda 50 stycken (SOU 2008:32, s.17). 

Regeringen valde dock i sin slutgiltiga proposition, prop., att efter synpunkter från framförallt 

statliga myndigheter sätta lägre gränsvärden än vad utredningen hade föreslagit. De gränsvär-

den regeringen istället föreslog var: 

 Balansomslutning 1,5 miljoner kronor. 

 Nettoomsättning 3 miljoner kronor. 

 Antal anställda 3 stycken.  

Att regeringen inte valde att följa utredningens förslag fullt ut avseende gränsvärdena berodde 

bland annat på att företagens intressenter lättare skulle hantera lagändringens konsekvenser 

om förändringen omfattade så få företag som möjligt. Genom en förhållandevis försiktig för-

ändring skulle intressenterna få större möjlighet att anpassa sig till att alla företag inte längre 

anlitar revisorer. De fördelar som skulle gagna företagen enligt utredningen uppväger enligt 

regeringens mening inte de nackdelar som uppkommer vid en så snabb och genomgripande 

förändring (Prop. 2009/10:204 s.69-70). 

Lagändringen trädde i kraft den 1 november 2010 (Prop. 2009/10:204 s.95). 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan den svenska lagstiftningen förändrats inom området för revisionsplikten har 15 % av 

samtliga svenska AB valt att inte ha någon revisor, medan siffran bland de nystartade företa-

get är betydligt högre då 76 % av dessa företag har valt att avstå från tjänsten revision (Dani-

elsson, 2012). 

Då efterfrågan på revisorstjänster minskar, ökar istället fokuseringen kring redovisningskon-

sultens yrkesroll, som i framtiden spås närma sig revisorns. En utveckling ses till att redovis-

ningskonsultens arbetsuppgifter kommer att förändras till att bli mer inriktade mot rådgivning 

och att yrkesrollen går mot att bli mer självständig. Då det inte längre finns någon revisor att 

”luta sig tillbaka mot” i de företag som väljer bort revisionstjänsten, ökar istället redovis-

ningskonsultens ansvar (Halling, 2010).  

Med denna utveckling i beaktande uppstår en problematik om huruvida redovisnings- och 

revisionsbyråer kvalitetssäkrar sina redovisningskonsulters arbeten då revisionstjänsten inte 

längre är obligatorisk. När felaktigheter ska upptäckas uppstår komplikationer då de finansi-

ella rapporterna inte granskas objektivt och inga anmärkningar görs i revisionsberättelser. 

År 2007 framhöll Far, föreningen auktoriserade revisorer, i sin tidskrift att konstaterade fel i 

årsredovisningar ofta rättas till efter påpekanden från revisorn. De vanligaste anmärkningarna 
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som upptäcks först i revisionsberättelserna är att ett AB:s egna kapital är förbrukat till mer än 

hälften och att bolaget inte redovisat skatter och avgifter på ett korrekt sätt. Av detta kan slut-

satsen dras att revisionen har stor betydelse för kvaliteten på årsredovisningarna (Skough & 

Brännström, 2007). 

De remissinstanser som Skatteverket, SKV, och dåvarande FAR SRS, Föreningen för auktori-

serade revisorer/Svenska revisorsamfundet, framhöll under arbetet bakom lagförslaget var att 

en alltför drastisk förändring skulle få konsekvenser som var svåra att överblicka. SKV befa-

rade att antalet fel, såväl medvetna som omedvetna, i bolagens räkenskaper skulle komma att 

öka om revisionsplikten inskränktes. Detta kunde på sikt påverka deklarationernas tillförlit-

lighet (Prop. 2009/10:204 s.70). Under utredningen hade även ekobrottsmyndigheten, EBM, 

synpunkter då de påpekade att den ekonomiska brottsligheten breder ut sig om revisionsplik-

ten avskaffas (SOU 2008:32, s.14). 

I Danmark råder frivillig revision för mindre bolag sedan 2006 och av de företag som omfat-

tas av lagändringen har 22,8% utnyttjat möjligheten att välja bort revisionen (Prop. 

2009/10:204 s.53). Enligt en stickprovsundersökning från Danska Skatteverket, Skat, är skill-

naden inte markant mellan reviderade och oreviderade företag vad gäller felaktigheter i dekla-

rationer. Vidare visar den ekonomiska brottsligheten i Danmark ingen tendens till att öka 

(FAR Komplett, 2010). Danmark överväger att höja gränsvärdena för vilka företag som ska 

undantas från revisionsplikt då de statliga myndigheterna inte upplevt någon försämring sedan 

lagändringen (Halling, 2010). 

Då lagändringen nu trätt i kraft i Sverige och förändringarna börjat bli påtagliga för företags-

intressenterna uppstår frågan om de faktiska konsekvenserna av avskaffandet av revisions-

plikten varit av den betydelse som SKV och EBM befarat. Denna frågeställning utvecklas 

vidare till om det kan ses likheter till de faktiska följderna i Danmark som inte visade någon 

tendens till en ökning av den ekonomiska brottsligheten.  

1.3 Frågeställning 

Mot bakgrunden av diskussionen ovan kommer denna uppsats speciellt fokusera på två forsk-

ningsfrågor: 

 Hur kommer kvalitetssäkringen av redovisningskonsultens arbete att utföras när frivil-

lig revision råder? 

 Kommer den friviliga revisionen att leda till en ökning av den ekonomiska brottslig-

heten och hur kommer detta i sådana fall hanteras av branschen och dess kontrolle-

rande organ? 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att övergripande undersöka och analysera hur den faktiska kvalitets-

säkringen sker för redovisningskonsulters arbete i de fall ingen revision längre utförs, samt att 

utreda hur den ekonomiska brottsligheten påverkas av den frivilliga revisionen. 
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1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till ekonomistudenter med framtidsutsikter om att arbeta med redovisning 

eller revision. Intressenter till företag som undantas från revisionsplikten ingår också i uppsat-

sens målgrupp, då undersökningen belyser problematiken kring lagändringen. Även andra 

läsare med intresse för ämnesområdet ingår i målgruppen. 

1.6 Avgränsningar 

De redovisnings- och revisionsbyråer som omfattas av undersökningen har begränsats till att 

vara lokalt placerade i Västerås. Gällande företagsintressenter begränsas undersökningen vi-

dare till att endast omfatta SRF, SKV och EBM då det framförallt är dessa myndigheter och 

organisation som är betydelsefulla för uppsatsens frågeställning.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen startar med ett inledningskapitel där en kort bakgrund över det aktuella ämnesom-

rådet ges. Frågeställning, syfte, målgrupp och avgränsningar presenteras också i detta kapitel. 

I kapitel 2 presenteras vilka metodval som gjorts för att uppfylla uppsatsens syfte, samt moti-

veringen bakom dessa val. Här redogörs också för uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet 

då ett kritiskt förhållningssätt visas gentemot källorna som används för insamlandet av data. I 

kapitel 3 beskrivs den teoretiska referensramen som varit viktig för att öka förståelsen inom 

ämnesområdet. En översikt görs över relevanta begrepp och lagar samt över företagsintressen-

ter. Kapitel 4 innehåller resultatet av den empiriska datainsamlingen då svaren från intervju-

erna med respondenterna här redovisas. I kapitel 5 analyseras det material som redovisats från 

den empiriska datainsamlingen, samt görs en koppling till den tidigare litteraturgenomgången 

från den teoretiska referensramen. Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser som pre-

senteras i kapitel 6.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras valen av uppsatsens ansats, metod och praktiskt tillvägagångssätt 

samt motiveringen till denna uppbyggnad. För att ytterligare styrka de val som gjorts finns 

också en presentation över övriga forskningsmetoder. I slutet av kapitlet redogörs för uppsat-

sens tillförlitlighet och kvalitet. 

2.1 Val av ansats 

Vid val av ansats till denna studie har Bryman & Bell´s bok ”Företagsekonomiska forsk-

ningsmetoder" (2003) studerats för att kartlägga förhållandet mellan teori och forskning .  

Ett tillvägagångssätt för att koppla samman teori och praktik är att studera förhållandet utifrån 

ett deduktivt synsätt som har sin utgångspunkt i teorin för att sedan gå mot empirin. Processen 

startar med att hypoteser tas fram utifrån teoretiska ramar inom ett visst område som sedan 

ska göras till föremål för en empirisk granskning. Utifrån granskningens resultat bekräftas 

eller förkastas hypoteserna och teorin bearbetas (Bryman & Bell, 2003, s.23). Om forskaren å 

andra sidan utgår ifrån observationer från en granskning som sedan leder till en teori och på så 

sätt gör kopplingen åt motsatt håll, används istället ett induktivt synsätt. På detta sätt bildas 

egna teorier utifrån de data som samlats in genom forskningen – det är alltså teorin som är 

resultatet av forskningen (Bryman & Bell, 2003, s.25). 

För att besvara forskningsfrågorna i denna studie kommer verkligheten att studeras och analy-

seras. Då det är empirin som är styrande och avgörande för vilka resultat och slutsatser som 

studien kommer att visa, kommer denna uppsats att utgå ifrån det induktiva synsättet där re-

sultatet från studien kommer leda till försök att upptäcka samband och olikheter. Den teore-

tiska referensram som återfinns i uppsatsen har endast till syfte att skapa en djupare förståelse 

för ämnesområdet. 

2.2 Val av metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod är två vanliga forskningsinriktningar. Beroende på hur fors-

karen väljer att generera, bearbeta och analysera den information som samlats in från under-

sökningen skiljer sig dessa metoder åt. Det som är avgörande för vilken metod som kommer 

att användas är hur undersökningsproblemet är formulerat i studien (Patel & Davidsson, 2003, 

s.14).   

Vid användandet av den kvantitativa metoden i forskningen ligger tonvikten på kvantifiering 

vid insamling och analys av data. Tyngdpunkten ligger även på att prova teorier då den kvan-

titativa metoden har ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och forskning (Bryman 

& Bell, 2003, s.40-41). 

Den kvalitativa metoden utgår istället från det induktiva synsättet på förhållandet mellan teori 

och forskning. I denna metod ligger tyngdpunkten på hur individerna uppfattar och tolkar det 

verkliga livet och individerna anses ha en skapande och konstruerande förmåga (Bryman & 

Bell, 2003, s.40-41). 



6 
 

Denna uppsats är uppbyggd genom en kvalitativ metod då målet med studien som ovan nämnt 

är att undersöka konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten och studera verkligheten 

för branschen och dess kontrollerande organ. Den kvalitativa metoden har förutsättningar att 

uppfylla detta då metoden utgår ifrån att verkligheten är under förändring och där tonvikten 

ligger på hur individerna uppfattar och tolkar verkligheten.  

2.3 Datainsamling  

För att studier ska generera resultat måste data sammanföras och bearbetas. Beroende på vil-

ket problem studien är avsedd för att lösa används olika typer av datakällor. Vanligen delas 

dessa källor in i två huvudgrupper, primärdata och sekundärdata. Det forskaren själv samlar 

in kallas för primärdata och de data som samlats in av någon annan benämns som sekundär-

data (Artsberg, 2005, s.45). 

2.3.1 Primärdata  

Primärdata i denna uppsats består av empirisk datainsamling i form av intervjuer med olika 

respondenter. Att basera studien på enbart sekundärdata anses inte som tillräckligt då avskaf-

fandet av revisionsplikten inte tidigare visat några tydliga konsekvenser ur redovisnings- och 

revisionsbyråernas perspektiv. Det som är intressant för uppsatsen är att undersöka hur re-

spondenterna står i dagsläget, och det bästa alternativet anses på den grunden vara att utföra 

intervjuer samt att samla in egen ny information. 

Kvalitativa Intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är utförande av intervjuer den mest användbara metoden för att 

samla in lämplig data, vilket kan förklaras med att flexibiliteten har ett stort utrymme i kvali-

tativa intervjuer. I dessa intervjuer är det möjligt att avvika från det utformade intervjuformu-

läret då följdfrågor kan ställas och ordningsföljden av frågorna kan ändras (Bryman & Bell, 

2003, s.360-361). 

Beroende på vilket tillvägagångssätt forskaren väljer för sin intervju kan de kvalitativa inter-

vjuerna variera i stor utsträckning – vanligtvis delas de in i formerna ostrukturerade intervjuer 

och semi-strukturerade intervjuer. I de fall intervjufrågorna är få men öppna och responden-

ten tillåts att associera fritt rör det sig om en ostrukturerad intervju. Denna intervjuform kan 

liknas vid ett samtal där forskaren låter intervjun leda fritt till det som respondenten upplever 

som intressant och relevant. En semi-strukturerad intervju innehåller även den en stor frihet 

för respondenten att utforma svaren på ett speciellt sätt och forskaren kan här ställa nya frågor 

och följdfrågor. Däremot har forskaren i denna typ av intervju en lista med specifika teman 

som ska beröras och intervjufrågorna kommer i huvudsak att ställas i den ursprungliga ord-

ningen (Bryman & Bell, 2003, s.362-364). Vid studier där flera fall undersöks och jämförs 

lämpar sig den semi-strukturerade intervjun bättre då sådana studier kräver en viss mån av 

struktur för att likheter och skillnader lättare ska kunna ses mellan de olika respondenternas 

svar (Bryman & Bell, 2003, s.364-366).  

Då denna uppsats beskriver och analyserar verkligheten för flera respondenter på olika ar-

betsplatser har intervjuerna skett med formen av semi-struktur där en viss grad av stuktur ef-

terfrågats. Detta för att skapa möjligheter till att upptäcka samband och mönster mellan re-
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spondenternas svar, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra uppsatsens ana-

lys och slutsats.  

Urval av respondenter  

För att besvara den första frågeställningen i denna uppsats ansågs det lämpligaste tillväga-

gångssättet vara att utföra intervjuerna med redovisningskonsulter och revisorer, då de verkar 

i en bransch som är aktuell för frågeställningen. För att undvika en alltför enformig datain-

samling är de utvalda respondenterna verksamma i både större och mindre byråer, vilket har 

medfört ett bredare perspektiv på insamlingen.  

Eden Konsult och Admiral Ekonomi är två mindre redovisningsbyråer som har medverkat i 

undersökningen. Intervjun med Eden Konsult skedde med Linda Droege som är auktoriserad 

redovisningskonsult och ägare av företaget. Hos Admiral Ekonomi intervjuades Angelica 

Sahlin, auktoriserad redovisningskonsult, samt Ewa Radgren, auktoriserad redovisningskon-

sult och ägare av företaget. Att byråernas ägare varit delaktiga under intervjuerna har ansetts 

som fördelaktigt då de är speciellt insatta i denna typ av bransch och förändringar inom 

denna. 

För att berika uppsatsen har det även varit viktigt att undersöka hur revisorer ställer sig till 

uppsatsens frågeställning. Detta kunde uppfyllas då både den auktoriserade redovisningskon-

sulten Marina Svenman och den auktoriserade revisorn och partnern Christina Hegg från re-

visionsbyrån Ernst & Young deltagit i en intervju. Anders, godkänd revisor från revisionsby-

rån Adsum Revisorer och Företagskonsulter, har även intervjuats. Ställningstaganden från 

revisorer har skapat möjlighet att jämföra svaren ur olika yrkesrollers perspektiv. I kapitel 4 

ges en närmare beskrivning över de byråer medverkat i intervjuerna. 

Då uppsatsen också syftar till att undersöka om den ekonomiska brottsligheten har ökat sedan 

lagändringen har kontakter med EBM och SKV varit önskvärda för att besvara frågeställning-

en. För uppsatsen har det varit särskilt betydelsefullt att Annica Norin från SKV ställt upp på 

en intervju då hennes befattning är analytiker på region Stockholm, och att hon även arbetar 

med rikstäckande frågor.  

Författarna har även varit i kontakt med EBM utan resultat. Tanken var att en intervju med 

EBM skulle vara en bidragande faktor för uppsatsen. SKV och EBM presenteras närmre i 

kapitel 3 under rubriken intressenter.  

Intervjun med förbundsdirektören Fredrik Dahlberg från Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund, SRF, har varit ett lyft för uppsatsen då han varit med i utredningen av avskaffandet 

av revisionsplikten. SRF arbetar också aktivt för kvalitetssäkring och utveckling av redovis-

ningskonsulten. Dahlberg har kunnat bistå med information om auktorisationens utveckling 

då denna branschorganisation år 2006 var först med att införa examination för redovisnings-

konsulter.  

Nedan visas en sammanställning av de respondenter som medverkat under intervjuerna och 

hur intervjuerna har genomförts. 
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Fig. 1 Sammanställning av intervjuer 

 

Utformning av frågeformulär  

Innan utformningen av intervjufrågorna tog författarna del av de aktuella frågor som diskute-

rats i branschen genom tillhörande litteratur och tidigare forskning kring avskaffandet av re-

visionsplikten. Detta togs i beaktande och ledde fram till fyra temafrågor som senare utforma-

des till studiens frågeformulär.  

Det är av vikt att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur de intervju-

ade upplever sin värld och sitt liv samt att intervjuerna rymmer flexibilitet. För att kunna göra 

jämförelser mellan data som insamlats i den empiriska undersökningen har samma typ av frå-

gor ställts till samma typ av respondent. Frågorna under intervjun ska inte vara för specifikt 

formulerade att det hindrar att alternativa idéer eller synsätt uppkommer under intervjuns 

gång. På så sätt får intervjuaren en bild av vad respondenten upplever som relevant och vik-

tigt. En avvägning ska göras så att områdena som behandlas under intervjun ligger under stu-

diens intresse samtidigt som de sker utifrån respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 

2003, s.369). 

Intervjuformulären i denna studie bestod av 10-12 frågor och berörde olika frågor beroende på 

respondent. Frågorna har utformats med uppsatsens frågeställning i beaktande men också på 

ett sådant sätt som möjliggjort för respondenterna att framhäva egna uppfattningar och för-

hållningssätt kring frågeställningen. Detta kan urskiljas genom att flertalet av intervjufrågorna 

Organisation Respondent Befattning Intervjutyp Datum och 

tid 

Inspelad 

Eden Konsult Linda Droege Auktoriserad redovis-

ningskonsult/VD 

Personlig, 

Västerås 

2012-04-13 

8.30-9.15 

 

Ja 

Admiral Eko-

nomi 

Ewa Radgren  Auktoriserad redovis-

ningskonsult/VD 

Personlig, 

Västerås 

2012-04-13 

10.00-10.45 

 

Ja 

Admiral Eko-

nomi 

Angelica 

Sahlin 

Auktoriserad redovis-

ningskonsult 

Personlig, 

Västerås 

2012-04-13 

10.00-10.45 

 

Ja 

Ernst & 

Young 

Christina 

Hegg 

Auktoriserad revi-

sor/Partner 

Personlig, 

Västerås 

2012-04-18 

13.00-14.15 

 

Ja 

Ernst & 

Young 

Marina 

Svenman 

Auktoriserad redovis-

ningskonsult 

Personlig, 

Västerås 

2012-04-18 

13.00-14.15 

 

Ja 

SRF Fredrik 

Dahlberg 

Förbundsdirektör Telefon 2012-04-24 

09.00-10.00 

 

Ja 

Adsum Anders Er-

iksson 

Godkänd revisor Personlig, 

Västerås 

2012-04-26 

16.00-16.50 

 

Ja 

Skatteverket Annica Norin Analytiker Personlig, 

Stockholm 

2012-04-27 

13.00-14.15 

Ja 
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krävt att respondenten motiverat och förklarat sina ståndpunkter. Intervjufrågorna återfinns 

som bilagor till uppsatsen. 

Praktiskt tillvägagångssätt 

Den första kontakten med respondenterna skedde via telefon eller mejl med frågan om de 

kunnat tänka sig att ställa upp på en intervju. Med de respondenter som gav klartecken för en 

intervju bokades tider och platser för intervjuerna i förväg för att säkerställa att intervjuerna 

inte skedde under tidspress. För att göra respondenterna förberedda på frågeställningen skick-

ades också frågeformulären ut i god tid innan intervjuerna. 

Innan intervjuerna genomfördes såg författarna till att ha kommit långt med arbetet av den 

teoretiska referensramen tillhörande denna uppsats. Detta för att skapa en större inblick i det 

aktuella området och därigenom kunna effektivisera intervjutillfällena. När en kvalitativ in-

tervju ska genomföras föreligger det en fördel om de som ska genomföra intervjun har för-

kunskaper i ämnet och är insatta i de områden som ska studeras då detta skapar en större för-

ståelse för respondenternas situation (Patel & Davidsson, 2003, s.79).  

Att genomföra intervjuerna tog mellan 45-75 minuter och alla genomfördes på respektive 

respondents arbetsplats i avskilda rum där samtalen kunde utföras utan störande moment. Då 

mötena med respondenterna biträtts av flera av författarna sågs möjligheten att dela upp inter-

vjuarbetet till att endast en författare förde anteckningar för att övriga obehindrat skulle kunna 

delta i samtalet. Frågeformulären fungerade som vägledning under intervjuernas gång, men 

mellan frågorna ställdes ibland följdfrågor beroende på respondentens svar. 

Efter samtyckte från respondenterna har samtliga intervjuer även spelats in för att försäkra att 

allt som sades uppfattades korrekt. Det finns fördelar med att spela in en intervju eftersom att 

inspelningar underlättar en noggrann analys av vad människor sagt (Bryman & Bell, 2003, 

s.374). Det fullständiga inspelade materialet skrevs ned för att sedan sammanställas till ett 

liknande upplägg för samtliga intervjuer. Detta för att underlätta arbetet med empirin som 

presenteras i kapitel 4.  

Efter önskemål från respondenterna kommer resultaten av intervjuerna i kap 4 att presenteras 

på ett sätt som inte avslöjar vem som har sagt vad. Men efter samtycke av samtliga respon-

denter och för att visa att dessa är tillförlitliga görs en presentation av respondenterna och var 

de arbetar.  

2.3.2 Sekundärdata  

För att få en djupare förståelse för forskningsområdet är denna uppsats till viss del även upp-

byggd av information från sekundärkällor. Artiklar, lagtext, propositioner, avhandlingar och 

annan litteratur tillgängligt via databaser och bibliotek har studerats.  

Stora delar av sekundärkällorna är hämtade från Far då denna källa anses ha en hög grad av 

tillförlitlighet. I Fars egna tidskrift, Balans, publiceras artiklar som rör områdena redovisning 

och revision samt andra frågor inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. 

Artiklar i Balans som rör avskaffandet av revisionsplikten har studerats i syfte att få en inblick 
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i vilken infallsvinkel en sådan betydelsefull organisation som Far har på uppsatsens ämnes-

område.  

För uppsatsens teoretiska avsnitt har även Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, 

varit betydelsefull då detta ramverk har stort inflytande över redovisningskonsulternas arbete.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten och tillförlitligheten i studien kan mätredskapen validitet och relia-

bilitet användas. Validiteten bedömer om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte och validiteten brukar därigenom räknas som ett viktigt kriterium för 

forskning (Bryman & Bell, 2003, s.48). 

I kvalitativa studier eftersträvas en hög validitet genom forskningsprocessens samtliga delar, 

vilket handlar om att upptäcka företeelser och att tolka och förstå innebörden av det som un-

dersöks. Trots att varje kvalitativ forskningsprocess är unik finns några generella utgångs-

punkter för mätning av validiteten. I detta sammanhang brukar det talas om triangulering som 

på olika sätt kan mäta validiteten i kvalitativa forskningar. Trianguleringen kan innebära att 

forskaren väljer flera olika källor för datainsamling, exempelvis olika personer, platser eller 

tidpunkter. När frågeställningarna undersöks i olika miljöer och sammanhang uppstår en möj-

lighet för forskaren att kunna tolka variationer i resultaten (Patel & Davidsson, 2003, s.102-

106). Här kan kopplingar dras till denna uppsats som grundar sig på intervjuer med olika per-

soner på flera revisionsbyråer. På detta sätt har likheter och skillnader gjorts sig kända mellan 

respondenternas ställningsstaganden vilket har ökat validiteten för studien.  

Ett ytterligare sätt för forskaren att eftersträva triangulering är att tillsammans med andra 

forskare studera samma företeelse för att få en vidare uppfattning (Patel & Davidsson, 2003, 

s.104).  Även ur denna aspekt kan denna studie påvisa en god validitet då flera författare ak-

tivt deltagit vid intervjuerna för att kunna skapa olika uppfattningar och därigenom upptäcka 

variation och likheter mellan tolkningarna av respondenternas svar.  

För att bedöma tillförlitligheten i forskningen används begreppen reliabilitet där det handlar 

om huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genom-

föras på nytt (Bryman & Bell 2003, s.48).  I en kvalitativ forskning kan det dock uppstå hin-

der när reliabiliteten ska mätas då nästa forskare har svårt att ställa sig i en identisk roll som 

den föregående forskaren och därigenom inte kunna jämföra resultaten på ett korrekt sätt 

(Bryman & Bell, 2003, s.204). Ett sätt att öka reliabiliteten är att använda kontrollfrågor under 

intervjuerna där aspekterna ännu en gång blir undersökta (Björklund & Paulsson, 2003, s.60). 

I denna studie har därför kontrollfrågor ställts till respondenterna under intervjuernas gång för 

att öka reliabiliteten. 

2.5 Källkritik 

För att kunna bedöma om fakta är sannolika är det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt till 

de dokument som används som källor i en studie. Till en början bör det tas reda på när och var 

dokumenten tillkommit. Vidare är det betydelsefullt att kontrollera vem upphovsmannen 

ifråga är samt vilket syfte denna hade med utgivandet av dokumentet (Patel & Davidsson, 

2003, s.64). 
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Samtliga dokument som har studerats för denna studie har noggrant kontrollerats gällande 

upplaga och tidpunkt för utgivande. Avskaffandet av revisionsplikten är ett område under 

förändring vilket innebär att lagtext och andra dokument nyligen uppdaterats.  

Det har också eftersträvats att dokumentens upphovsmän är tillförlitliga. Yrken och syssel-

sättningar har granskats för att få en bild av om upphovsmännen tycks ha kompetens inom 

ämnesområdet eller om det är fråga om lekmän.  

Avseende respondenternas tillförlitlighet i undersökningen bör det tas i beaktande att revis-

ionsplikten avskaffades först 2010 och därigenom försvårat respondenternas ställningstagande 

till intervjufrågorna. Troligtvis krävs det ytterligare några år innan svaren på uppsatsens frå-

geställningar blir tydligare.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram som är avsedd för att skapa större 

förståelse för uppsatsens ämnesområde. Skillnader mellan yrkesrollerna revisorer och redo-

visningskonsulter beskrivs samt branschorganisationer och regelverk som har inflytande över 

dessa. En presentation görs även över företagsintressenter där ökat fokus ligger på SKV och 

EBM. 

Sedan avskaffandet av revisionsplikten har redovisnings- och revisionsbranschen genomgått 

stora förändringar där ett ökat krav på kvalitetssäkring från näringslivet och samhället har 

uppstått. Av denna anledning beskrivs här de delar som är centrala i förändringen för att skapa 

en djupare förståelse för ämnet.  

3.1 Revisor 

Revisor betecknar en person som är vald i ett bolag, en förening eller annan sammanslutning 

som yrkesmässigt tjänstgör med revisions- och redovisningsfrågor och närliggande uppgifter. 

Benämningen revisor ingår i de lagskyddande titlarna auktoriserad eller godkänd revisor (Far 

Förlag, 2005, s.11-12). 

En vald revisor kan vara allt från den högt kvalificerade yrkesrevisorn till lekmannarevisorn i 

en liten idrottsförening. Den som yrkesmässigt tjänstgör med revisions- och redovisningsfrå-

gor kan vara verksam på en revisionsbyrå men också inom stat och kommuner (Far Förlag, 

2005, s.11-12). Då revisorn är länken mellan företaget och företagets intressenter måste revi-

sorn hålla sig uppdaterad med de senaste nyheterna och reglerna inom revision, redovisning 

och skatt. Detta dels eftersom revisorns roll som extern granskare kräver det och dels för att 

företagen värdesätter revisorn som rådgivare (Far
1
). 

Grundkraven för en revisor är att personen ska vara opartisk, självständig och ha tystnads-

plikt. Dessa krav regleras bland annat i aktiebolagslagen, revisorslagen, revisorsförordningen 

och i särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden, RN. Även branschorganisationen Far ut-

färdar yrkesetniska regler samt ger ut rekommendationer om god yrkessed som komplement 

till dessa (Far Förlag, 2005, s.107-115,120).   

Att revisorn ska vara opartisk och självständig regleras genom bland annat jävsregler, det vill 

säga att en revisor inte får äga aktier i bolaget, delta i företagsledningen eller i arbetet med 

bokföringen och medelsförvaltningen i bolaget. Revisorn får inte heller låna pengar av bola-

get, vara anställd eller beroende av bolagets finansiella ställning, någon styrelseledamot eller 

verkställande direktör, VD (Far Förlag, 2005, s.107-115,120).  

Revisorns tystnadsplikt innebär att revisorn inte får föra vidare den information denne får veta 

i klientarbetet. Det enda som får komma utomstående till kännedom är i princip det som står i 

revisionsberättelsen. Det finns dock undantag från tystnadsplikten och i vissa fall har revisorn 

upplysningsplikt. Det innebär att denne måste svara på aktieägarnas frågor på en bolags-

stämma förutsatt att det inte kan skada bolaget, ge upplysningar till medrevisorer och moder-

bolagsrevisorer samt lämna upplysningar till undersökningsledaren vid förundersökning vid 

brottsmål (Far Förlag, 2005, s.107-115,120). Revisor måste även anmäla misstanke om brott 
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till åklagare, detta gäller främst bokföringsbrott, bedrägeri- och förskingringsbrott, brott mot 

borgenärer och vissa skattebrott (Far Förlag, 2005, s.99).  

Revisorns arbete ska följa god revisionssed och dessutom ska god revisorssed tas i beaktande 

(Far Förlag, 2005, s.15). Det finns inte direkt angivet i någon lag vad god revisionssed inne-

håller, utan det grundas på praxis och från det har rekommendationer och regler som framta-

gits. Far och RN har tagit fram rekommendationer som till stor del lagts till grund för god 

revisionssed där det bland annat nämns att årsredovisning ska upprättas enligt tillämplig lag 

och därmed spegla en rättvisande bild av företaget. God revisorssed är inte heller angivet i 

någon specifik lag utan är även det framtaget ur praxis och handlar främst om tystnadsplikt, 

oberoende och professionellt uppträdande och kompetens (Smiciklas 2006 s.116-117). Dessa 

rekommendationer återfinns i Fars samlingsvolym som ges ut årligen (Far Akademi, 2011). 

Om revisorn tvingats avvika från god revisionssed i revisionsberättelsen ska detta framgå (Far 

Förlag, 2005, s.89). 

Det finns olika sorters revisorer, beroende på grad av utbildning och erfarenhet inom yrket. 

För att bli auktoriserad revisor krävs att den akademiska utbildningen är på 240 poäng (160 

poäng enligt gamla systemet), det vill säga en ekonomie magisterexamen eller en utvidgad 

ekonomie kandidatexamen, samt fem års kvalificerad praktik omfattande revision av större 

företag och högre revisorsexamen hos RN. För att bli godkänd revisor krävs en ekonomie 

kandidatexamen på 180 poäng (120 poäng enligt gamla systemet), tre års kvalificerad praktik 

och revisorsexamen hos RN (Far
1
). Skillnader i arbetsuppgifter finns det dock inte längre. 

Förr var en godkänd revisor den som arbetat sig till titeln och blivit erkänt godkänd hos RN. 

Denne fick då inte arbeta med större företag, det vill säga de som har ett medeltal på mer än 

50 anställda, en balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor samt en omsättning på mer än 

80 miljoner kronor (ABL 9:13§). Idag heter det egentligen godkänd revisor med avlagd exa-

men, vilket innebär att det både för godkänd och auktoriserad revisor avläggs ett examens-

prov. Dock kan företag ange i sin bolagsordning att de ska ha en auktoriserad revisor, då får 

inte en godkänd bli vald (ABL 9:13§). I maj 2012 kommer en prop. och ett lagförslag om 

sammanslagning av de båda titlarna till en gemensam titel (Far
1
).   

En annan form av revisor är internrevisor som är anställd i företaget och dennes roll är att 

kontrollera företagets verksamhet och effektivitet åt företagsledningen. Internrevisorn har en 

självständig ställning inom företaget och arbetar på ett självständigt sätt. Det finns inga for-

mella krav på utbildning men ofta har internrevisorer samma utbildning och erfarenhet som 

godkända eller auktoriserade revisorer och det finns fortbildningskurser inom Interna reviso-

rers förening (Far Förlag, 2005, s.128). Vidare finns även lekmannarevisor som främst är 

verksamma för kommunala och kooperativa bolag. Denne får inte skriva under samma revis-

ionsberättelse som en godkänd eller auktoriserad revisor, utan får redovisa resultatet av sin 

granskning i en särskild granskningsrapport. I övrigt gäller samma regler som för godkänd 

eller auktoriserad revisor gällande tystnadsplikt, jäv och upplysningsplikt som anges i aktie-

bolagslagens 9:e kapitel (Far Förlag, 2005, s.128). 
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3.2 Revision 

Revisorn är den som utför en extern granskning av ett företags verksamhet genom revision. 

Revision innebär att med en professionell, skeptisk och opartisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttalar sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning av ett företags verksam-

het (Far Förlag, 2005, s.11-12).  

Ofta ställs det höga krav på hur redovisningen av företags resultat och ställning redovisas utåt, 

speciellt i de företagsformer där ägarna har begränsat ansvar. Det är styrelsen och VD som har 

ansvaret för att intressenterna ska kunna tillförlita sig på den information som bolaget lämnar 

angående sin ekonomiska situation och om förvaltningen. Revisorns roll är att först sätta sig 

in i och förstå företaget och dess verksamhet för att sedan kvalitetssäkra informationen. Det 

finns lagregler om revision av olika företagsformers förvaltning, redovisning och bestämmel-

ser samt om vilken typ av information som ska lämnas om den ekonomiska situationen. En 

utförd revision ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella information och är därmed en 

förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle (Far Förlag, 2005, s.11-12).  

Revisionen utförs antingen med substansgranskning eller med granskning av den interna kon-

trollen. Substansgranskning är att granska olika resultat- och balansposter och de transaktion-

er som gett upphov till dessa. Vid en sådan granskning går revisorn in och kontrollerar nog-

grant att allt är korrekt bokfört, posterna väljs antingen systematiskt eller slumpmässigt. Vid 

granskning av den interna kontrollen så granskas företagets rutiner och tester utförs för att se 

att rapporterna är korrekta. Granskningen är en verifiering om att företagets interna kontroller 

fungerar som de ska (Far Förlag, 2005, s.42-46). 

Målet med revisionen är att revisorn ska utforma en revisionsberättelse, vilket är den enda 

officiella årliga rapporten som lämnas av företaget. I revisionsberättelsen ska revisorn tala om 

ifall årsredovisningen upprättats enligt aktiebolagslagen, till- eller avstyrka att resultat- och 

balansräkningen fastställs, ge förslag på hur vinsten ska disponeras samt om styrelsen och VD 

ska beviljas ansvarsfrihet. Om något av dessa krav inte uppfylls kan revisionsberättelsen klas-

sas som oren (Far Förlag, 2005, s.87-89).  

Andra typer av rapporteringar revisorn kan göra till bolaget är erinringar och revisions-pm till 

företagsledningen. Dessa rapporter innehåller påpekanden som inte är tillräckligt allvarliga för 

att tas upp i revisionsberättelsen eller brister som är åtgärdade eller berör affärshemligheter 

(Far Förlag, 2005, s.97). 

Sedan lagförändringen om frivillig revision för de små företagen infördes har revisorers roll 

som rådgivare blivit allt viktigare. Revisorn är verksam i rådgivning inom områden som har 

ett naturligt samband med revisionsverksamhet, så kallad fristående rådgivning (Far Förlag, 

2005, s.135-140). Det innebär att ge råd om hur företaget kan förbättra sina rutiner eller 

minska riskexponeringen (Far
1
). Revisorn kan fungera som bollplank, där företag kan disku-

tera olika lösningar för problem som uppstått. En småföretagare som ofta är ensam kan ha stor 

nytta av rådgivningen. Det är ofta ett bra alternativ att rådfråga revisorn då denne är insatt i 

verksamheten och kunnig inom området. Riktar sig rådgivningen till egna klienter så får det 

inte innebära att revisorns självständighet och opartiskhet riskeras. Revisorn har större frihet 

att lämna råd i företag där denne inte är vald revisor (Far Förlag, 2005, s.135-140).  
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3.3 Redovisningskonsult 

Redovisningskonsulten arbetar inom ett brett verksamhetsområde med varierande arbetsupp-

gifter inom den företagsekonomiska processen som kallas redovisning. Dessa tjänster kan 

omfatta allt ifrån biträde med löpande bokföring till färdigställande av årsredovisningar och 

andra finansiella rapporter (Srf
1
). En redovisningskonsult kan ha flera olika befattningar, det 

kan vara redovisnings- eller revisionsassistenter, icke auktoriserade redovisningskonsulter, 

auktoriserade redovisningskonsulter och medarbetare som medverkar i ett redovisningsupp-

drag (Reko-guiden, kap 1). Jämfört med revisoryrket är redovisningskonsultens arbete inte 

lika reglerat och omfattas inte av någon offentlig tillsyn (Far
2
). 

Denna yrkesroll har genomgått förändringar den senaste tiden och sedan avskaffandet av re-

visionsplikten har redovisningskonsulten fått ett allt större och betydande inflytande hos före-

tag som valt bort revision. För att möta dessa förväntningar utformades år 2008 en kvalitets-

norm för redovisningskonsulter genom att branschorganisationerna Far och Sveriges Redo-

visningskonsulters Förbund, SRF, infört en gemensam auktorisation. Målet med auktorisat-

ionen var att skapa förutsättningar för yrkesrollen att bemöta de förväntningar som ställs av 

samhället och näringslivet (Far förlag, 2010, s.15). 

Den auktoriserade redovisningskonsulten och dennes medarbetare skall alltid uppträda pro-

fessionellt mot uppdragsgivaren och arbeta med hög integritet och objektivitet. Redovisnings-

konsulten har fortlöpande kundkontakt under året vilket medför att konsulten är väl insatt i 

företagets verksamhet, och har därmed en viktig roll som rådgivare vid företagets beslut och 

utveckling av verksamheten (Srf
2
). Redovisningskonsulten har som sitt uppdrag att agera uti-

från företags bästa, men är samtidigt uppdragsgivarens interna kontroll, och ska därför upp-

rätta redovisningen enligt dess lagar och föreskrifter. Redovisningskonsulten omfattas av tyst-

nadsplikt om uppdragsgivaren samt om uppdraget och konsulten skall säkerställa att inte nå-

gon information sprids till utomstående. Vidare ska redovisningskonsulten förvara material 

som hon eller han tagit emot på ett sätt som uppfyller kraven enligt bokföringslagen och kom-

pletterande normgivning (Far förlag, 2010, s.21). 

Det är alltid uppdragsgivaren som är ansvarig för sin redovisning och att den följer lagar och 

regler. Detta gäller även i situationer där den auktoriserade redovisningskonsulten är represen-

tant, exempelvis som deklarationsombud. Det finns dock situationer där redovisningskonsul-

ten bär ett eget ansvar, exempelvis om redovisningskonsulten bistår eller underlättar för upp-

dragsgivaren att strida mot lagstiftningen och genomföra en brottslig handling i form av bok-

förings- eller skattebrott. En auktoriserad redovisningskonsult omfattas därutöver av egna 

ansvarsregler för att motverka penningtvätt. Dessutom kan en auktoriserad redovisningskon-

sult dömas för ansvar enligt rådgivningslagen om denne aktivt stridit mot lagstiftningen (Far 

förlag, 2010, s.17-21). 

En auktoriserad redovisningskonsult som har upprättat eller biträtt med att upprätta och sam-

manställa uppdragsgivarens ekonomiska rapport kan lämna en bokslutsrapport. Det är endast 

den auktoriserade redovisningskonsulten som är behörig att avge en bokslutsrapport. Bok-

slutsrapporten ska beskriva att redovisningskonsultens arbete med uppdraget följer Reko, 

samt ge information om att det arbete som utförts inte utgör någon revision. Innan upprättan-
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det av bokslutsrapporten måste hon eller han ta ställning till om det finns fel eller brister i 

redovisningen. Med detta avses avvikelser från lagar och regler, god redovisningssed eller 

tillämpning av Reko. Om redovisningen innehåller oklarheter, fel eller brister bör redovis-

ningskonsulten kommunicera med uppdragsgivaren för att komplettera och rätta felen i un-

derlagen. Om tveksamheter eller brister fortfarande kvarstår ska den auktoriserade redovis-

ningskonsulten avstå från att lämna bokslutsrapporten för den aktuella perioden. Av rapporten 

skall det framgå att det är företagsledningen som har ansvaret för bokföringen, bokslutet och 

årsredovisningen. Bokslutsrapporten ska informera om att arbetet som utförts inte utgör någon 

revision, utan istället är kvalitetssäkrat utifrån Reko (Far Förlag, 2010, s.138-140). Bransch-

organisationen SRF ser gärna att bokslutsrapporten också lämnas som en not i årsredovis-

ningen (Dahlberg, personintervju, 2012-04-24). 

3.4  Reko, Svensk standard för redovisningstjänster 

Reko, är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa re-

dovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av bransch-

organisationerna SRF och Far. Ramverket riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter, 

men det räcker dock att revisions- eller redovisningsföretag har en medarbetare som är aukto-

riserad och medlem i någon av branschorganisationerna, för att alla medarbetare i ett redovis-

ningsuppdrag omfattas av standarden (Reko-guiden, kap 1). 

Syftet med standarden är att bidra till en högre kvalité på redovisningstjänster, att vara stöd 

för konsultens vardagliga arbete och att tydliggöra för kunder, intressenter och näringsliv vad 

som kan förväntas av en redovisningskonsult och dess arbete (Reko-guiden, kap 1). Reko in-

nehåller riktlinjer för hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitetssäkras för att avspegla 

tillförlitlighet i redovisningen och i den ekonomiska rapporteringen. För att säkerställa kvali-

teten för tjänster förbinder sig redovisningskonsulten att genomgå kvalitetskontroller som 

branschorganisationerna beslutar om. Den auktoriserade redovisningskonsulten förbinder sig 

även att följa de yrkesetiska regler som hans eller hennes branschorganisation fastställt (Srf
3
). 

Utgångspunkten för standarden är uppdrag som endast omfattar redovisning. Ett redovis-

ningsuppdrag omfattar två parter, redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. Informationen 

som lämnas i redovisningskonsultens rapport är endast avsedd till uppdragsgivaren. Om alla 

förutsättningar uppfylls kan en bokslutsrapport upprättas som ett kvitto på att redovisningen 

har utförts i enlighet med Reko:s föreskrifter (Reko-guiden, kap 1). 

3.5 Branschorganisationer 

Nedan presenteras de branschorganisationer som är representativa för denna bransch. 

3.5.1 Far 

Far är en ideell branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och specialister verk-

samma i revisions- och rådgivningsbranschen. FAR bildades 1 september 2006 efter att Sve-

riges dåvarande revisorsföreningar FAR och Svenska revisorsamfundet SRS gick samman. 

Branschorganisationen bytte därefter namn till Far i mars 2010 (Far
3
). Förbundet arbetar ak-

tivt med att tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen genom att leda utvecklingen 

och framtagningen av regler för god yrkessed vid utövandet av sin yrkesroll, ge stöd i form av 
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utbildningar, rådgivning, hjälpmedel och tjänster, samt aktivt delta i remissvar (Fars förlag
2
, 

2010, s.7).  

Medlemskapet i organisationen består av cirka 6 500 auktoriserade och godkända revisorer, 

auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter samt rådgivare och specialister inom 

exempelvis hållbarhetsredovisning (Far
3
). Den som vill bli medlem i Far skall uppfylla de 

allmänna kraven som återfinns i Fars stadgar. Sökaren skall vara verksam i revisionsföretag 

och redovisningsföretag samt följa Fars regler och stadgar för god yrkessed. Utöver dessa 

grundkrav skall sökaren vara auktoriserad revisor och ha avlagt högre revisorexamen, eller 

godkänd revisor och ha avlagt revisorexamen. Vidare godkänns invalskraven vid likvärdigt 

utländsk prov eller om sökaren uppfyller kraven genom den äldre behörigheten motsvarande 

180 akademiska poäng med relevant inriktning för revisoryrket. För ett erhålla ett medlem-

skap som redovisningskonsult eller specialist skall sökaren uppfylla kraven på kompetensnivå 

med en akademisk examen med inriktning företagsekonomi om minst 180/120 poäng. Vidare 

ställs krav på erfarenhetsnivå med 5 års praktik inom relevant specialistområde, varav minst 

tre år som extern rådgivare. Därefter krävs att sökaren har en godkänd redovisningskonsultex-

amen för att erhålla sin auktorisation (Far förlag
2
, 2010, s.22). 

3.5.2 SRF, Sveriges Redovisningskonsulters förbund 

Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF, grundades år 1936 och är en branschorgani-

sation för redovisningskonsulter. Förbundet arbetar fortlöpande med branschutveckling kring 

kvalitets- och kompetenshöjning av organisationens medlemmar. Förbundets huvudsakliga 

uppgift är att verka för yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult, upprättande av regler-

verk, remissarbete och stödfunktioner för yrkesrollen. SRF bedriver även informations- och 

utbildningsverksamhet genom ett eget utbildningsbolag, SRF ekonomiutbildning AB (Srf
4
). 

Organisationen har idag 6 000 medlemmar varav 4 000 är auktoriserade redovisningskonsul-

ter. Ett medlemskap i SRF betyder samtidigt att redovisningskonsulten blir auktoriserad redo-

visningskonsult då den kompetens som leder till auktorisation är ett krav för medlemskap 

(Srf
4
). För att erhålla en auktorisation som redovisningskonsult krävs en akademisk utbildning 

motsvarande tre år inom företagsekonomi. Utöver de akademiska kraven krävs minst tre års 

praktisk erfarenhet av extern redovisning och företagsekonomisk rådgivning. Därefter skall 

medlemmarna erhålla en godkänd redovisningskonsultsexamen för att erhålla auktorisation. 

För att bibehålla sitt certifikat och medlemskap krävs att medlemmen följer SRF:s etiska reg-

ler och uppfyller kraven för yrkeskvalitet. Certifikatet som auktoriserade redovisningskonsult 

måste även förnyas vart tredje år. År 2006 införde SRF en auktorisationsordning för redovis-

ningskonsulter och tar därmed ansvar för branschen för kvalificerade redovisnings- och eko-

nomikonsulter. SRF genomför kvalitetskontroller av sina medlemmar. Alla auktoriserade re-

dovisningskonsulter genomgår en kvalitetskontroll vart sjätte år för att säkerställa att arbetet 

utförs i enlighet med god sed för redovisningskonsulter, Reko (Srf
5
). 
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3.6 Regelverk 

Nedan presenteras de regelverk som är relevanta för denna studie. 

3.6.1 Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden, RN, är en statlig nämnd som ansvarar för att examinera revisorer. Det är en 

statlig uppgift att se till att näringslivet har tillgång till revisorer som kan revidera företag som 

bedriver näringsverksamhet. Sådan revision utförs av godkända eller auktoriserade revisorer 

eller av registrerade revisionsbolag (Rn
1
). RN har 20 anställda och är helt avgiftsfinansierat 

med de årsavgifter som revisorer och revisionsbyråer betalar (Rn
2
).  

RN arrangerar prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen en gång per termin. När 

provet är godkänt skickas en ansökan in om att bli godkänd eller auktoriserad revisor, bero-

ende på vilket examensprov som skrivits. Nämnden prövar sedan ansökan och när den blivit 

godkänd utfärdas ett bevis om detta och antecknas i revisorsregistret. Ett sådant beslut är gil-

tigt i fem år och efter det får en ny ansökan skickas in, dock behöver inte examensprovet gö-

ras om (Rn
1
).  

Ett annat ansvarsområde för RN är även tillsyn över de kvalificerade revisorerna då RN tar 

emot och prövar anmälningar mot revisorerna från klienter, konkursförvaltare eller myndig-

heter. Nämnden har även en stor uppsökande verksamhet som går ut på att kontrollera att den 

revision som utförs på byråerna håller hög kvalitet. Urvalet av vilka revisionsbyråer och revi-

sorer som ska granskas sker systematiskt och riskbaserat (Rn
1
). 

RN har dessutom ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder sig 

av, det vill säga god revisorssed och god revisionssed, utvecklas på ett lämpligt sätt genom att 

utfärda formella föreskrifter och särskilda uttalanden (Rn
1
). RN har slutligen ett betydande 

internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå (RN
1
). 

3.6.2 Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden, BFN, är en myndighet under regeringen (finansdepartementet) med egen 

instruktion och anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i 

både företagens bokföring och offentliga redovisningar. Detta arbete utförs med hjälp av all-

männa råd och informationsmaterial som nämnden ger ut inom ansvarsområdet (Bfn
1
). De 

allmänna råden ges ut i en särskild serie som heter ”Bokföringsnämndens allmänna råd”. De 

förkortas till BFNAR och anges med år och ordningsnummer, exempelvis 2011:12. Dessa är 

ofta relaterade till någon bestämmelse i exempelvis årsredovisningslagen och måste därför 

kunna läsas tillsammans med den bestämmelsen för att kunna tolkas korrekt. BFNAR är inte 

bindande föreskrifter utan ses mer som direktiv (Bfn
2
). 

BFN är statens expertnämnd på redovisningsområdet. Nämnden och dess kansli biträder rege-

ringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i kommittéväsendets utredningar samt uttalar sig om 

författningsförslag (Bfn
1
). En annan huvuduppgift som BFN har är att förmedla normer och 

övrig information i redovisningsfrågor till småföretagare samt att yttra sig till domstolar om 

vad god redovisningssed innebär i olika avseenden (Bfn
1
).  
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I BFN ingår 11 ledamöter som alla är utsedda av regeringen och i nämnden arbetar bland an-

nat auktoriserade redovisningskonsulter, civilekonomer, auktoriserade revisorer och professo-

rer (Bfn
3
).  

3.6.3 Övriga regelverk 

Andra regelverk där revisorer och redovisningskonsulter finner information är aktiebolagsla-

gen, revisorslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen med flera, men dessa kommer inte 

att beskrivas mer ingående i denna studie.  

3.7 Intressenter 

Nedan görs en beskrivning över ett företags intressenter. Denna studie kommer dock främst 

att fokusera på intressenterna ägare samt stat och kommun. 

3.7.1 Allmänt perspektiv 

Ett företags intressenter, förutom ägarna, är leverantörer, kreditgivare, kunder, anställda samt 

stat och kommun. Dessa har alla direkt eller indirekt nytta av resultatet av revisionen. Har 

företaget ingen revisor som utför en revision kan intressenterna få anlita egna kontrollanter för 

att ta reda på om de kan lita på företaget eller inte. Detta kan bli både kostnads- och tidskrä-

vande (Far Förlag, 2005, s.12). 

Ägarna 

I ett litet enmansföretag har ägaren ofta full kontroll och överblick över sin verksamhet och 

utför det mesta arbetet själv, medan i ett större företag sitter sällan ägarna i bolagets företags-

ledning. Utan egen insyn måste ägarna lita på de rapporter med information som företagsled-

ningen förser dem med. Det är då viktigt att informationen ger en korrekt och rättvisande bild 

av företaget, då ägarna utifrån detta fattar beslut om sitt fortsatta ägande. Revisorns bedöm-

ning av den rättvisande bilden av företaget kan vara avgörande för dessa beslut (Far Förlag, 

2005, s.13). 

Leverantörer 

Företagets leverantörer vill veta om de vågar leverera och lämna kredit på sina varor och där-

för är det viktigt att den ekonomiska informationen som företaget publicerar är trovärdig. In-

formation från kreditupplysningsföretag spelar stor roll i näringslivet idag då det bland annat 

anger uppgifter om revisionsberättelsen innehållit anmärkningar eller upplysningar de senaste 

åren (Far Förlag, 2005, s.13). 

Kreditgivare 

Banker och andra kreditgivare måste kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina 

lån. Informationen om företaget måste ge en rättvisande bild, då den informationen är en sä-

kerhet för de som lånar ut pengarna och den säkerheten blir större då en opartisk och själv-

ständig revisor granskat den (Far Förlag, 2005, s.13). 

Kunder 

Företagets kunder vill ha en trovärdig ekonomisk information då de vill veta om företaget kan 

förväntas fortsätta att sköta sina leveranser (Far Förlag, 2005, s.13). 
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Anställda  

De anställda är på ett personligt sätt beroende av att företagets ekonomiska information är 

korrekt (Far Förlag, 2005, s.13). 

Styrelse och företagsledning 

Ledningen på företaget har ofta stor nytta av revisorns bedömningar och synpunkter. Med 

revisorn kan de få ett samarbete i ekonomiska frågor och rådgivning, och på så sätt få syn-

punkter på händelser och företeelser ur ett perspektiv de annars inte hade fått (Far Förlag, 

2005, s.13). 

Stat och kommun 

Stat och kommun måste kunna lita på att företagens ekonomiska information är korrekt då 

denna ligger till grund för skatter och avgifter. Företagen har av staten fått uppgiften att an-

svara för uppbörden av skatter och avgifter och när redovisningen granskas av en kvalificerad 

revisor ökar sannolikheten att företagen sköter sig. I revisionsberättelsen ska det även framgå 

om företaget inte skött denna uppgift. Stat och kommun ger ofta stöd och bidrag till företag 

och för att se om de har rätt till bidragen, krävs det att informationen de redovisar är korrekt. 

Revisorn skriver ofta intyg om sådana bidrag (Far Förlag, 2005, s.14). I stat och kommun in-

går intressenterna SKV och EBM som beskrivs närmare nedan.  

Fig. 2 Intressentmodellen 

 

 

Källa: Egen bearbetning av Fars förlags bild av intressentmodellen.   

(Far Förlag, 2005, s.15)  

3.7.2 Ekobrottsmyndigheten  

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser och ekorevisorer 

arbetar tillsammans för att bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet. Verksamheten är 

uppdelad i tre enheter, brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring (Ebm
1
). EBM utre-
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der cirka 35 000 misstankar om brott varje år, varav omkring en fjärdedel leder till åtal 

(Ebm
2
). De två vanligaste ekobrottskategorierna, skattebrott och bokföringsbrott, upptäcks 

och anmäls vanligtvis av SKV och konkursförvaltarna. Antalet inkomna brottsmisstankar har 

i stort sett ökat under hela 2000-talet där oredovisade intäkter och svartarbete är vanliga ex-

empel på ekonomiska brott (Ebm
3
). Nedan visas en tabell över utvecklingen av antalet eko-

nomiska brottsmisstankar åren 2008-2011. Tabellen visar också förhållandet mellan inkomna 

och avslutade brott de senaste fyra åren.  

 

Fig. 3 Diagram över inkomna och avslutade brottsfall hos EBM 
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Källa: Egen bearbetning av EBM:s årsredovisningar.  
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Det övergripande ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet ligger hos polis- och åkla-

garväsendet. EMB svarar dock för ekobrottsbekämpning i de tre storstadslänen Stockholm, 

Göteborg och Malmö samt i Hallands-, Blekinge- och Gotlands län (SOU 2008:32, s.148). 

Myndigheten utreder i första hand bokföringsbrott, skattebrott och konkursrelaterade brott 

samt brott mot aktiebolagslagen. Utöver ovanstående ansvarar myndigheten för nationella 

åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av EU-relaterade medel 

(Ebm
2
). 

EBM:s utgångspunkter och målsättning i det brottsförebyggande arbetet är att öka möjlighet-

en att upptäcka brott, peka ut riskområden samt att informera och påverka attityder hos en-

skilda och näringslivet. Vidare stödjer myndigheten lokalt brottförebyggande åtgärder och 

bidrar även till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får genomslagskraft (Ebm
6
). 

En viktig del i arbetet är kontakten och samverkan med olika myndigheter. Exempel på sam-

verkande myndigheter är SKV:s skattebrottsenheter som biträder EBM i utredningar som gäl-

ler främst skattebrott och bokföringsbrott samt tullverket som bistår vid förundersökningar 

och lagföring av tullbrott (Ebm
7
).  

Utöver ansvaret för ekobrottsbekämpning svarar EBM för samordning och andra åtgärder mot 

den ekonomiska brottsligheten. I myndighetens årsredovisning från år 2006 framhålls bland 
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annat kontakter med revisionsbyråer, bokföringskonsulter och branschorganisationer (SOU 

2008:32, s.148). Under våren år 2007 inledde EBM ett samarbete med SRF i syfte att under-

lätta för SRF:s medlemmar att upptäcka och förbygga ekonomisk brottslighet samt ge kun-

skap om hantering vid misstanke om brott. Som ett led i samarbetet har det utvecklats en 

guide som skall underlätta att identifiera olika brottstyper i ekonomiska verksamheter. Lik-

nande riktlinjer finns framtagna för revisorer efter samråd mellan EBM och Far där samar-

betet sker fortlöpande i utveckling kring samverkan mellan revisorer och åklagare (Ebm
8
). 

3.7.3 Skatteverket 

Skatteverket, SKV, är en förvaltningsmyndighet för beskattning, brottsbekämpning, fastig-

hetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Myndigheten utfärdar även 

id-kort samt bevakar statens fordringar (Skv
1
). SKV är en så kallad enrådighetsmyndighet, det 

vill säga en myndighet med insynsråd istället för styrelse. Myndighetschefen är ordförande i 

insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet ska utöva insyn i verk-

ligheten och ge myndighetschefen råd (Skv
2
).  

Organisationen är uppbyggd med ett huvudkontor som leder och styr sju olika skatteregioner-

na samt storföretagsregionen (Skv
2
). Skatteregionerna är mittregionen, mälardalsregionen, 

norra regionen, stockholmsregionen, södra regionen, västra regionen och östra regionen. 

SKV:s kontor finns på ett 100-tal orter i Sverige och har cirka 10 700 anställda. Visionen för 

SKV är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig (Skv
1
). 

SKV ansvarar för handläggningen av företagens skatter. Ungefär 2/3-delar av den samlade 

arbetstiden läggs ner på operativ verksamhet, vilket innebär hantering och kontroll av privat-

personers och företags deklarationer. Deklarationerna ska lämnas enligt fastställda formulär 

och mycket sker elektroniskt för att slippa steg i pappershantering. Detta ger också SKV möj-

lighet att göra avancerade bearbetningar och analyser av företagens redovisning för att kart-

lägga skatteundandragen. Under senare år har SKV fått utökade kontrollbefogenheter då de 

får medverka vid husrannsakningar och ta handlingar i beslag för att utreda skattefrågor (SOU 

2008:32 s 132-134). 

SKV lyder under regeringen men är en fristående myndighet. Det är politikerna i riksdagen, 

landsting och kommuner som beslutar om vilka samt hur stora skatterna ska vara, sedan är det 

SKV:s uppgift att ta in skatterna av medborgare och företag (Skv
3
).  

SKV:s mål för år 2012 är att de ska utveckla de elektroniska möjligheterna för att underlätta 

för medborgare och företag för att de ska bli effektivare i sin hantering av deklarationer. 

SKV:s kontrollinsatser ska riktas mot avsiktliga fel, de ska minska risken för skatteupplägg 

genom att tidigt upptäcka och åtgärda dem, effektivisera handläggning av brottsärenden med 

mera (Broschyr Skv, 2012).  
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3.8 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som skrivits inom detta område. 

3.8.1 Statens Offentliga Utredning 2008:32 

Europakommissionen framhöll vid ett möte i mars år 2007 vikten av regelförenkling och ge-

mensamma kraftfulla insatser från samtliga medlemsstater för att minska de administrativa 

bördorna för företag, att ge de europeiska företagen möjligheten till att bli mer konkurrens-

kraftiga och att stimulera Europas ekonomi. Kommissionen föreslog att de administrativa 

bördorna för företag skulle minska med 25 procent fram till år 2012, och lyfte särskilt fram 

EU:s regelverk inom bolagsrätt, redovisning och revision som prioriterade områden. Enligt 

kommissionen var kostnaden för revision och redovisnings särskilt betungande för små och 

medelstora företag och de skulle därför gynnas av förenklade regler (SOU 2008:32 s.177). 

Den svenska regeringen framhöll att de ville genomföra den 25-procentiga kostnadsreduce-

ringen redan till år 2010, och tillsatte flertalet utredningar med uppdrag att föreslå kostnadsre-

ducerande åtgärder. En av dessa var, Utredningen om revisorer och revision, som arbetade 

aktivt kring avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32 s.177). 

De positiva effekterna som framhölls av utredningen var att de företag som befriats från revis-

ionsplikten, och därigenom fått möjlighet till väsentliga kostnadsbesparingar, var väl belagda. 

Utredningen betonade fördelen med att avskaffandet av revisionsplikten skulle ge de små fö-

retagen friheten att välja redovisnings- och revisionstjänster utefter sina behov. Avskaffandet 

av revisionsplikten skulle leda till att utbudet på marknaden för dessa tjänster skulle bli mer 

anpassade efter efterfrågan och även leda till lägre priser (SOU 2008:32 s.13-14). Utredning-

en framhöll även att i de mindre företagen deltog ägarna i den dagliga verksamheten som sty-

relseledamot eller VD. Det innebar att styrelsen vanligtvis hade god och detaljerad kunskap 

om bolagets organisation och hur bolaget fungerade. Det ansågs att om det uppstod behov av 

översyn av organisationen eller förvaltningen skulle bolaget ha möjlighet att välja att upp-

handla denna tjänst via en revisionsbyrå eller organisationskonsult. Avsikten med att avskaffa 

revisionen för de små företagen var allstå att ge företagen möjlighet att, inom de ramar som 

lagarna uppställer, välja vilka redovisnings-, revisions- och organisationstjänster som önska-

des (SOU 2008:32 s.249). Utredningen ansåg att kostnadsbesparing skulle ge de svenska före-

tagen bättre förutsättningar att möta den hårdnande konkurrensen från företag som inte har 

revisionsplikten (SOU 2008:32 s.13-14). 

Enligt utredningen var de negativa effekterna med revisionsplikten svåra att kvantifiera. De 

nackdelar som SKV och EBM framhöll om ökat skattefel och att den ekonomiska brottslig-

heten skulle breda ut sig, tolkade utredningen som överdrivna. Dock lades det fram förslag i 

skattelagstiftning som kompensatoriska åtgärder (SOU 2008:32 s.13). De åtgärder som utred-

ningen föreslog var att företagen i sin självdeklaration skulle lämna uppgift om den var un-

derkastad lagstadgad revision, samt i förekommande fall, namn på den auktoriserade redovis-

ningskonsult eller revisor som biträtt vid upprättandet av årsbokslutet. En annan åtgärd som 

utredningen föreslog var utvidgad upplysningsskyldighet som innebar att SKV under löpande 

bokslutsår skulle kunna göra en allmän kontroll av företagens bokföring och annan räken-

skapsinformation (SOU 2008:32 s.289-290). Vidare menade utredningen att de påstådda 
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nackdelarna med lagändringen till mestadels präglats av den oro som revisorerna kände inför 

att utsättas för hård konkurrens och förlorad monopolställning (SOU 2008:32 s.13-14). Utred-

ningen betonade därför att revisionsbyråerna behövde bredda utbudet av tjänster för att klara 

konkurrensen med redovisningskonsulter och andra aktörer på redovisnings- och revisions-

marknaden (SOU 2008:32 s.249). 

3.8.2 Annan forskning 

Inom området för avskaffandet av revisionsplikten har Svanström (2008) avlagt en avhandling 

där han genomfört en enkätundersökning med syftet att studera efterfrågan på revision och 

rådgivning hos små och medelstora företag, samt sambandet mellan tillhandahållande av råd-

givningstjänster och revisionskvalitet (Svanström, 2008, s.97). Undersökningen visade att 

företagen inte upplever revision som en ekonomisk börda eller som en onödig tidsåtgång, 

vilket utredningen bakom lagförslaget påstod. I studien framkom det att 57 % av företagen 

ansåg att samtliga AB bör ha revisionsplikt och 55 % upplever att de har nytta av revisions-

kravet. Två tredjedelar av företagen uppgav att de kommer att välja revision även om den 

skulle vara frivillig. De totala konsekvenserna för revisionsbranschen förväntas därigenom bli 

relativt små (Svanström, 2008, s.266).  

Resultatet från studien visar dock att konsekvenser från en avskaffad revisionsplikt kommer 

att skilja sig åt mellan revisionsbyråer då avskaffandet förväntas slå hårdare mot mindre revis-

ionsbyråer. Bland företagen som anlitar en av de stora revisionsbyråerna anger få av dessa 

företag att de kommer välja bort revisionen då de vill signalera utåt mot intressenterna att de 

tar seriöst på kvalitet i redovisningen. Resultaten visar vidare att större företag i högre grad 

kommer att välja revision, vilket kan innebära förhållandevis större förluster för revisionsby-

råer med små företag som kunder (Svanström, 2008, s.267). 

En polarisering av branschen är tänkbar om den frivilliga revisionen omfattar en stor grupp 

företag. Det skulle kunna innebära att revisionen samlas hos de större revisionsbyråerna me-

dan de mindre byråerna riktar in sig på redovisningstjänster i konkurrens från andra konsulter.  

En sådan utveckling skulle sannolikt medföra en prispress på redovisningstjänster. En efter-

frågestyrd revision kan komma att medföra en positiv effekt på de revisioner som utförs, ef-

tersom företagen eller dess intressenter då endast efterfrågar revisioner som ger tillräcklig 

nytta. Den eventuella sammantagna kostnadsbesparingen från att välja bort revisionen är ändå 

svårberäknad eftersom behovet av olika typer av redovisnings- och rådgivningstjänster då 

istället kan komma att öka (Svanström, 2008, s.266-268). 

Svanström (2008) framhåller vidare att påtryckningar från utomstående ägare, långivare och 

större leverantörer kan komma att påverka om företagen väljer att ha revisor. Risken för att 

skattekontrollerna ökar är också en faktor som eventuellt skulle kunna öka företagens benä-

genhet att välja revision. En förväntad följd av en slopad revisionsplikt är att SKV:s arbete 

blir mer omfattande och där granskningsinsatser i första hand inriktas mot företagen som inte 

väljer att ha revision. Vid en avskaffad revisionsplikt finns det en ökad risk för fel i räken-

skaperna, både medvetna och omedvetna, vilket föranleder att Skattverket behöver utöva mer 

kontroll för att kvalitetssäkra informationen (Svanström, 2008, s.268,270).  
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Thorell och Norberg (2005) har i sin rapport ifrågasatt i vilken utsträckning revisionen fak-

tiskt medför en minskad ekonomisk brottslighet. Studien visar att relativt få anmälningar till 

EBM kommer från revisorer. En slopad revisionsplikt skulle därigenom knappast ha någon 

avgörande effekt. En viktig förklaring kan vara att revisorer måste avgå från uppdraget vid 

anmälan. Detta skapar en intressekonflikt hos revisorer och försvagar incitamenten att anmäla 

brott. Dessutom är inte revisorns huvudsakliga uppgift att upptäcka brott (Thorell & Norberg, 

2005, s.42-43). 

Thorell & Norberg tror att den som har för avsikt att undanhålla skatt eller begå brott knapp-

ast låter sig hindras av revisionsplikten. Anmälningsskyldigheten omfattar inte heller företags-

former som inte har revisionsplikt. Det medför att brottsbenägna personer kan välja en annan 

företagsform för att undgå anmälningsskyldigheten (Thorell & Norberg, 2005, s.43).  
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4. Empiri 

Här presenteras resultaten av intervjuerna där svaren helt och hållet redovisas utifrån re-

spondenternas egna åsikter och ställningstaganden där dessa åsikter är anonyma. Kapitlet 

struktureras upp genom att resultaten från samtliga intervjuer placeras in under fyra övergri-

pande områdespunkter. Att i detta kapitel sammanfoga liknande intervjufrågor ansågs som 

lämpligt då genomförandet av intervjuerna inte fullt ut höll samma mönster. Då alla respon-

denter inte fått samma frågor under intervjuerna är ej svar från varje respondent tillgängliga 

under alla punkter. Inledningsvis görs en presentation över de redovisnings- och revisionsby-

råer som medverkat. 

4.1 Kort presentation av respondenter 

Nedan presenteras de redovisnings- och revisionsbyråer som medverkat i studien. 

4.1.1 Eden Konsult 

Eden konsult, registrerat som Lineden Konsult AB, bildades år 2006 och ägs av Linda 

Droege. Idag är det 6 anställda på företaget och av dessa är 2 auktoriserade redovisningskon-

sulter (Droege, personintervju, 2012-04-13). Företaget har kontor i Västerås och Eskilstuna.  

Eden Konsult beskriver sig själva som ”redovisningskonsulterna som ger kunden mer än bara 

siffror och som visar att de värdesätter personlighet” och de värnar om flexibilitet, kapacitet, 

trygget och kvalitet (Eden konsult
1
). Företaget har som ambition att främja deras kunders fö-

retagsutveckling genom att leverera mervärde och proaktivitet (Eden konstult
2
).  

Eden konsult erbjuder tjänster inom redovisning, allt ifrån löpande bokföring och momshante-

ring, till budget- och prognosarbete och årsbokslut. De kan även biträda med affärsrådgivning, 

affärsutveckling och strategiskt arbete (Eden konsult
3
). Företaget erbjuder inga revisionstjäns-

ter, utan samarbetar med andra byråer i dessa frågor (Droege, personintervju, 2012-04-13). 

Eden Konsult omsatte år 2011 ungefär 5 miljoner kronor. Företaget arbetar idag med ett 100-

tal kunder inom olika branscher och varierande storlekar på kunderna. (Droege, personinter-

vju, 2012-04-13). Bolagsformerna varierar, allt ifrån den lilla enskilda firman till den större 

koncernen (Eden konsult
4
). 

4.1.2 Admiral Ekonomi AB 

Admiral Ekonomi AB bildades år 2000 och har idag 10 anställda, varav 3 är auktoriserade 

redovisningskonsulter. Företaget finns beläget i Västerås och Stockholm, med huvudkontoret 

i Västerås och ett mindre kontor i Stockholm med en anställd (Radgren & Sahlin, personinter-

vju, 2012-04-13). 

Admiral är ett konsultföretag som specificerat sig på ekonomiska helhetslösningar till små 

och medelstora företag. Det innebär att de arbetar med konsultation, bokslut, deklarationer 

skatter, juridiska frågor, bolagsbildningar och ekonomisk administration. De arbetar även med 

rådgivning och affärsutveckling. I de fall där kunden har ett behov av revision samarbetas det 

med revisionsbyråer. Admiral ställer företaget och företagaren i centrum för de lösningar de 

föreslår (Admiral
1
). 
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Admirals kundkrets består av små och medelstora företag. Ofta är de behjälpliga med den 

löpande redovisningen och åt cirka 30 procent av kunderna bistår de med allt från löpande 

bokföring till färdig årsredovisning. Ungefär 70-80 procent av Admirals kundkrets består av 

företag som berörs av den frivilliga revisionen (Radgren & Sahlin, personintervju, 2012-04-

13). 

4.1.3 Ernst & Young 

Ernst & Young AB är ett ledande globalt företag som erbjuder finansiella tjänster präglade av 

integritet, kvalitet och professionalism. Ernst & Young AB är verksamma i 140 länder och har 

totalt över 152 000 medarbetare världen över, varav cirka 1 950 medarbetare i Sverige (Ernst 

& Young
1
). Företaget grundades år 1989, efter att två företag gick samman till ett (Ernst & 

Young
3
). 

Ernst & Young AB bedriver sin verksamhet i fyra affärsområden: Assurance, Tax, Advisory 

services och Transaction advisory services, det vill säga finansiell rapportering och beskatt-

ning, skattestrategi och andra skattetjänster, effektivitet, lönsamhet och riskhantering samt 

frågor inom tillväxt, resultatförbättring och avkastning (Ernst & Young
2
). Företaget erbjuder 

sina tjänster till publika och globala företag samt ägarledda företag i Sverige. Viktiga kunder 

är även kommuner, landsting, myndigheter och icke vinstdrivna verksamheter(Ernst & 

Young
1
). 

Ernst & Youngs kontor i Västerås har 34 anställda varav 7 är kvalificerade revisorer och 4 är 

auktoriserade redovisningskonsulter. På Västeråskontoret har byrån få kunder som är berörda 

av den frivilliga revisionsplikten, utan de jobbar mestadels med medelstora eller stora ägar-

ledda företag (Hegg & Svenman, personintervju, 2012-04-18). 

4.1.4 Adsum Revisorer & Företagskonsulter 

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB startades år 2009 och har idag kontor i Västerås 

och Eskilstuna. Totalt har företaget 12 stycken anställda, varav 5 är kvalificerade revisorer 

och 2 är auktoriserade redovisningskonsulter. Adsums verksamhet utvecklas ständigt och 

kommer att växa sig större inom de närmsta åren (Eriksson, personintervju, 2012-04-26). 

Adsum översätts på latin till att vara behjälplig och stå till förfogande och det är precis vad 

personalen på företaget vill leva upp till. Adsum beskriver sig själva som den mindre byrån 

med den stora byråns kompetens och arbetar med företag i alla storlekar (Adsum
1
).  

Adsum erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, årsbokslut, bolagsrätt och företags-

konsultering med rådgivning (Adsum
2
). Idag har Adsum cirka 800 kunder och av dessa på-

verkas cirka 5 procent av den frivilliga revisionen (Eriksson, personintervju, 2012-04-26). 

4.2 Respondenternas förhållningssätt till avskaffandet av revisionsplikten 

Tankar kring lagändringen 

I de intervjuer som genomfördes i denna studie framgår det att samtliga respondenter förhåller 

sig positiva till lagändringen och ser fördelar med att revisionstjänsten inte längre är lagstyrd 

utan nu styrs efter företagens behov. Det råder en enighet bland respondenterna att de företag 

som har ett behov av revision skall behålla revisorn, exempelvis kan revisionen vara viktig för 
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de företag som har flera olika ägare och därmed bör revisionen behållas. Majoriteten av re-

spondenterna anser att de ägarledda företagen som exempelvis är helt självfinansierade och 

har en detaljerad kunskap om organisationen inte har ett lika stort behov av revisionen. Där-

med ses det positivt på att dessa företag istället kan inhämta de tjänster som de själva anser att 

de behöver. En av respondenterna framhåller även att revisionstjänsterna kan komma att pake-

teras mer efter kundens behov och ser det som en positiv effekt av lagändringen. Vidare 

framhåller en av respondenterna att de små företagen kan komma att undgå dubbla kostnader. 

Denne anser att revisorn många gånger arbetar långt ifrån kunden och därmed inte får samma 

betydelse för de mindre bolagen som en redovisningskonsult har. För dessa företag blir revis-

ionen en extra kostnad och det är dessa bolag som gynnas av lagändringen. En av responden-

terna anser även att de uppdrag där revisionen egentligen inte behövs, inte är lika intressant 

för revisorn då denne lär sig mindre av uppdraget. Därmed ses en fördel även för revisorn som 

kan få bort de mindre intressanta kunderna och fokusera på de som behöver rådgivning och 

dennes kompetens. 

Vidare upplever redovisnings- och revisionsbyråerna att deras befintliga kunder väljer att be-

hålla sin revisor och revisionstjänsten. Det är främst de nyuppstartade bolagen som väljer bort 

revisionstjänsten och det kan enligt en av respondenterna skapa problem för de nyuppstartade 

företagen att få lån från kreditgivare. Många gånger krävs det ett intyg från revisorer för att 

öka tillförlitligheten och därigenom få godkännande av kreditgivarna. Det kan vara svårt att 

bli antagen som kund hos revisorn då en mer genomgående granskning krävs om revisorn inte 

är insatt i företaget från början. Detta är ett resonemang som delas av flertalet av responden-

terna. Nackdelar ses med att intressenter i form av kreditgivare förlorar revisionen som en 

mätbar faktor. Vidare betonar en av byråerna att den största nackdelen med lagändringen för 

kreditgivare och andra intressenter är att de nyuppstartade bolagen väljer bort revisorn och på 

egenhand utför samtliga redovisningstjänster med bristande kunskaper inom ämnet, normgiv-

ning och regelverk. I dessa fall kan kvaliteten på redovisningen bli bristfällig.  

Regeringens syfte med att avskaffa revisionsplikten för de små företagen var att minska de 

administrativa kostnaderna för dessa företag. Dock anser en av respondenterna att det är svårt 

att säga om kunderna kommer att reducera sina administrativa kostnader. Det framhålls att det 

kommer finnas ett behov att på ett eller annat sätt kontakta en byrå för konsultation som kan 

vara kostsamt. Dock kan detta komma att bli till något lägre kostnad än revisionen. De företag 

som kostnadsreducerar genom att välja bort revision öka sina utgifter genom att till exempel 

få påhälsning av SKV eller att kreditgivare kräver ett intyg från en revisor.  

Vidare tror även en av respondenterna att kostnaden kan komma att öka för den bokslutsrap-

port som ger en kvalitetsstämpel på bokföringen och bokslutet. Denna kostnad kan komma att 

läggas till i redovisningskonsultens arvode för utfört arbete, vilket gör att kostnaderna ökar för 

den tjänsten. Dock säger en annan respondent att branschorganisationerna framhåller att bok-

slutsrapporten inte skall kosta något extra utan ska fungera som ett kvitto på att redovisnings-

konsulten följer normer och riktlinjer enligt Reko, vilket redovisningskonsulter är skyldiga att 

följa.  
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Uppfattningar om gränsvärdena 

Avseende de gränsvärden som gäller enligt svensk lag skiljer sig respondenternas åsikter nå-

got emellan. En av respondenterna anser att nuvarande gränsvärden bör höjas till övriga EU-

länders värden. Denne tror att företag i Sverige kan hantera denna valmöjlighet och anser att 

de företag som har incitament att välja revision, till exempel företag med externa ägare, väljer 

att ha kvar revision och på så vis skapas naturliga gränsvärden. Vidare framhåller samma re-

spondent att de svenska revisionsbyråerna arbetar mer med rådgivning och redovisning än vad 

det görs i exempelvis Norge. Där finns det strikta riktlinjer för revisionsbyrån och dess tjäns-

ter, vilket föranlett till att de norska företagen haft lättare att ta ställning till nyttan med revis-

ionen. Lagändringen har därigenom fått den marknadskraft som respondenten tycker är en 

förutsättning för gott företagande i denna fråga. 

Vidare anser några av respondenterna att gränsvärdena kan höjas något, dock inte lika mycket 

som i övriga Europa. Dessa menar att ett företag som har fyra till fem anställda och en del 

inventarier direkt överstiger gränsvärdena, men har inte någon större nytta av revisionen. 

Dessa företag drabbas av de låga gränsvärdena, vilket gör att de välkomnar något högre vär-

den. Vidare anses det önskvärt att i framtiden utarbeta andra kriterier och se mer till verksam-

heten. 

En annan respondent tror inte att det kommer ske någon större skillnad på vilka som väljer att 

avstå från revisionen ifall gränsvärdena höjs. De företag som vill ha en extern granskare och 

en kvalitetsstämpel kommer ändå att vilja ha revision, även om de enligt lag inte är tvingade 

till det. Vidare tror denna respondent att de företag som väljer bort revisionen gör det av kost-

nadsskäl. 

En av respondenterna tycker inte att gränsvärdena ska höjas då denne anser att revisorn är en 

viktig tillgång för kunden. Respondenten betonar att revisorn har en god erfarenhet och kom-

petens kring regelverket och är därmed en viktig resurs för flera företag. Om gränsvärdena i 

framtiden skulle höjas hoppas respondenten att kunderna förstår värdet av en reviderad årsre-

dovisning. Revisorn fungerar i många fall som en rådgivare med god kännedom inom områ-

det och kan därmed hjälpa kunden att driva verksamheten på ett tryggt och bra sätt. Vidare 

framhåller denne respondent samt en av de andra respondenterna vikten av samarbetet mellan 

redovisningskonsulter och revisorer. Om revisorn inte är involverad i uppdraget finns det en 

risk att samarbetet mellan yrkesrollerna inte blir lika bra och det kan i slutändan bli kostsamt 

för kunden. Om redovisningskonsulten har en bra relation med revisorn kan värdefull feed-

back fås på årsredovisningar och arbetet kan därigenom utvecklas. Ett team som samarbetar 

skapar ett högre värde för kunden än om redovisningskonsulten istället rådfrågar en revisor 

som inte är involverad i det aktuella uppdraget och kanske i vissa fall inte är lika engagerad.  

4.3 Lagändringens påverkan på arbetsrutiner, utbildning och kvalitetssäkring för 

respondenternas åtaganden 

Auktorisationsexamen för redovisningskonsulter 

Samtliga respondenter anser att auktorisationen för redovisningskonsulter har blivit viktigare 

efter lagändringen då det fungerar som ett kvitto på att konsultens arbete kvalitetssäkrats och 
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utförts professionellt. Auktorisationen gör det också möjligt för redovisningskonsulten att 

utfärda en bokslutsrapport till företaget. Två av respondenterna menar även att auktorisation-

en har en särskild betydelse för externa intressenter som banker och kreditupplysningsföretag, 

där revision tidigare varit en mätbar faktor som nu försvinner hos företag som väljer bort 

tjänsten. En av dessa respondenter anser vidare att de företag som har kvar revisionen har 

användning av en auktoriserad redovisningskonsult och en bokslutsrapport då det underlättar 

inför revisionen och fungerar som ett kvalitetskvitto inför revisionen.  

Två av redovisnings- och revisionsbyråerna har tydligt markerat att de strävar efter att alla 

deras konsulter ska bli auktoriserade. En av dessa respondenter trycker extra på att det blivit 

viktigare att anställa personal med högskoleutbildning då det är viktigt att anställa redovis-

ningskonsulter som är auktoriserade eller har förutsättningar för att bli det. Om personalen är 

kvalificerad kan de tillsammans ge varandra råd och erfarenhetsutbyten istället för att lägga 

tid på att jobba med personal som inte har kompetensen och som måste läras upp. Det är en-

ligt denna respondent kostsamt att auktorisera sina konsulter då auktorisationsutbildningen 

kan ta flera år att genomföra om konsulten samtidigt har en heltidstjänst. Det är också mer 

kostsamt att utbilda personal som inte har högskoleutbildning. 

Majoriteten av revisions- och redovisningsbyråerna är inte säkra på att kunderna har någon 

kännedom om skillnaden mellan en auktoriserad och icke auktoriserad redovisningskonsult. 

Dessa respondenter tror dock att i och med lagändringen och att det i deklarationen ska anges 

om en redovisningskonsult eller revisor biträtt vid årsredovisningsarbetet, så kommer kunder-

na att få upp ögonen för begreppet auktorisation. En av byråerna tror att auktorisationen på 

sikt kommer att vara helt avgörande för tryggheten hos kunden.  

Förändrade arbetsrutiner efter lagändring  

Samtliga auktoriserade redovisningskonsulter hos de intervjuade byråerna arbetar efter Reko. 

Majoriteten av byråerna har infört ett internkontrollsystem som matchar dessa riktlinjer för att 

följa Reko, även för de redovisningskonsulter som inte är auktoriserade.  

Överlag menar respondenterna att lagändringen inte har påverkat arbetsrutinerna, då exem-

pelvis en av byråerna redan innan lagändringen utvecklat ett internkontrollsystem där kvali-

tetsgranskningar utförs löpande. En annan byrå låter arbetsprocessen stanna hos redovisnings-

konsulterna som utför sitt arbete som vanligt. Där anses arbetet redan som kvalitetssäkrat ef-

tersom att denna byrå alltid arbetat med styrda kvalitetskontroller. Hos de två resterande byrå-

erna kommer kvalitetssäkringen in i de fall ingen revision utförts på uppdraget. Detta kommer 

att lösas genom att en annan redovisningskonsult internt gör en översiktlig granskning av bok-

slutet.  

Tids – och kostnadsmässiga förändringar 

Majoriteten av respondenterna menar att redovisningskonsultens arbete kommer att bli mer 

tids- och kostnadskrävande i de fall ingen revision utförs. I de fall där en annan konsult måste 

granska bokslutet för att säkerställa kvaliteten kostar bokslutet något extra. Dock tror respon-

denterna att kostnaderna inte blir lika stora som för en revision.  
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En av redovisningsbyråerna poängterar att nystartade kunder kommer att kontrolleras nog-

grannare då det är viktigt att arbetet blir korrekt utfört redan från start.  

En av respondenterna som inte arbetar på en revisions- eller redovisningsbyrå menar att Reko 

innebär ett något ökat arbete, då redovisningskonsulten enligt Reko ska dokumentera det som 

kan tänkas vara viktigt för kunden. Vidare ställs det krav enligt Reko att konsulten ska ha en 

god relation och kunskap kring kunden och verksamheten. Respondenten framhåller att bok-

slutsrapporten inte skall kosta något extra då det är ett kvitto för kunden, men även för redo-

visningskonsulten då den visar att denne utför sitt arbete korrekt.  

Fördelning mellan yrkesroller 

Om revisionen påverkar kvaliteten avsevärt svarar en av respondenterna att det beror på vilket 

företag det gäller. För de företag som exempelvis är enmansföretag och använder sig av en 

auktoriserad redovisningskonsult påverkar revisionen inte kvaliteten. Revisionen är en grans-

kande tjänst som kan höja kvaliteten i redovisningen genom att påpeka fel om underlaget är 

av dålig kvalitet. 

De intervjuade byråerna är överlag positiva till revision. En av respondenterna anser att revis-

ionen höjer kvaliteten på årsredovisningen, då revisorn undertecknar att den är korrekt och 

riktig. En annan respondent menar att revisionen inte spelar någon roll för kvalitetssäkringen 

på deras byrå, men däremot att revisionen är viktig i skattefrågor och vid penninglån samt att 

revisorn kan fungera som rådgivare. En av byråerna menar att det är fel att se varandra som 

konkurrenter då yrkesrollerna snarare borde ses som ett komplement till varandra. Det skapar 

bättre kvalitet för kunden om en kompetent konsult och en kompetent revisor engagerat arbe-

tar tillsammans.  

Arbetsfördelning förutspås för majoriteten av revisions- och redovisningsbyråerna att utveck-

las till mer rådgivning för redovisningskonsulterna än tidigare. På sikt kan redovisningskon-

sulten komma närmare kunden än vad revisorn gör. Byråerna menar att yrkesrollerna på sikt 

kommer att närma sig varandra och att redovisningskonsulten kan komma att skapa ett större 

förtroende hos kunden. Då revisorn försvinner tar redovisningskonsulten över arbetsuppgif-

terna i den mån kompetensen finns.  

En av respondenterna som inte är en revisions- eller redovisningsbyrå vill uttrycka detta som 

att ridån för redovisningskonsulten är borttagen. Scenen där revisorn tidigare stått ensam i 

blickfånget har förändrats och redovisningskonsultens arbete som tidigare har skett i det tysta 

har nu synnerliggjorts. Kunden kommer vända sig till redovisningskonsulten för rådgivning 

och revisorns roll blir endast som extern granskare. Här är de olika tjänsterna tydliga för kun-

den som kan välja bort revisionen och undgå den extra kostnad som revision medför. I de fall 

en icke-auktoriserad redovisningskonsult utför löpande redovisning tror dock denna respon-

dent att rådgivningen kommer vara kvar hos revisorn. Det ses även att det går trögare i ut-

vecklingen att välja bort revisionen i dessa företag då det är svårt för kunden att se de olika 

rollerna som revisionsbyrån levererar.  

Flertalet av byråerna har funderat på om denna yrkesrollsförändring påverkas olika mycket 

beroende på bolagets storlek. Ett mindre bolag som har en auktoriserad konsult kanske inte 



32 
 

behöver någon revisor, då konsulten kan fungera som en tillräcklig rådgivare. Krävs det dock 

att bolaget har en reviderad årsredovisning gentemot andra intressenter bör företag ha en revi-

sor. När ett bolag startas bör företagaren, enligt samtliga respondenter, fundera på framtids-

målen och om det kan behövas en revision så småningom, eftersom en bokslutsrapport inte 

alltid räcker. Banker kan vid penninglån kräva att vissa poster granskas bakåt och då blir det 

genast dyrt. Byråerna menar att bolagen bör tänka till vad som kan förloras då revisorn väljs 

bort. 

En av byråerna förutspår att den så kallade bokslutsrapporten framöver kommer genomgå en 

förändring då rapporten måste gälla mot fler parter för att få något värde. Antingen kommer 

den falla bort helt eller utvecklas till att mer krav ställs på redovisningskonsulten. Denna re-

spondent ser en möjlighet att bokslutsrapporten i framtiden kan komma att närma sig en revis-

ionsberättelse.  

En annan av redovisningsbyråerna vill framhäva att SRF blivit mer anpassningsbara och mer 

värna om redovisningskonsulternas bransch sedan Far och SRF slogs ihop. SRF:s utbildningar 

har anpassats för konsulter och den ekonomiska brottsligheten blir då lättare att upptäcka.  

4.4 Framtidsutsikter för ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet kan efter respondenternas svar lämpligen delas in i tre olika katego-

rier: Oavsiktliga brott som bokföringsfel som uppstår på grund av okunskap om lagar och 

regler, avsiktliga småbrott som skattefusk och privata uttag från företaget samt grov ekono-

misk brottslighet som exempelvis penningtvätt, bedrägeri eller annan kriminell verksamhet. 

Uppsatsens respondenter är överens om att kategorin grov ekonomisk brottslighet inte kom-

mer att öka då de anser att sådan brottslighet kunde utföras även innan lagändringen. Det är 

lätt att undanhålla information som företaget inte vill ska synas utåt. Respondenterna menar 

att om företagaren förr ville bedriva den sortens kriminell verksamhet så anlitades en revisor 

som inte var eller ville vara speciellt engagerad i verksamheten. Idag kommer varken reviso-

rer eller redovisningskonsulter att anlitas i sådana företag och i och med att aktiekapitalet har 

sänks så menar de att det är lättare att starta flera företag för att på så sätt sprida riskerna och 

inte gå över gränsvärdena.  

Fyra av uppsatsens respondenter tror att de avsiktliga småbrotten kommer att öka, då de tror 

att företag kommer försöka komma undan med mer avdrag och andra småbrott. Dock anser de 

att det är svårt att i dagsläget bedöma riskens storlek och hur omfattande de avsiktliga felen 

kommer bli, det vill säga hur stort skattebortfallet kommer att bli. En respondent menar att 

goda kunskapar i redovisning krävs för att kunna lyckas med avsiktliga fel, annars dröjer det 

inte länge innan felen visar sig, vilket gör att många räds för att försöka. 

När det kommer till de oavsiktliga felen är det blandade åsikter hos respondenterna då vissa 

tror att dessa fel kommer att öka, samt att vissa tror på en större ökning än andra. Anledningar 

till ökningarna är genomgående okunskap om de lagar, exempelvis aktiebolagslagen och bok-

föringslagen, som styr ett företag. Respondenterna känner en oro över att nystartade företag 

inte känner till vilken hjälp de kan få ifrån revisorer och redovisningskonsulter och vilka lagar 
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de ska följa. Detta tros resultera i att de försöker göra det ekonomiska arbetet själva och kan 

sätta sig i konkurs och tvångslikvidation utan att inse vad de gjort för fel.  

De respondenter som inte tror att de oavsiktliga felen kommer att öka hänvisar till övriga EU-

länder som infört frivillig revision några år tidigare än Sverige. Där har det inte påvisats nå-

gon ökning och därför tror de inte heller att detta kommer ske i Sverige.  

4.5 Förhindrande av framskridande ekonomisk brottslighet 

Införda åtgärder 

I huvudsak beskriver respondenterna två huvudsakliga åtgärder som de använder sig av vid 

förhindrande av framskridande ekonomisk brottslighet och dessa är att följa Reko samt att 

utföra förebyggande företagsbesök. 

Reko används av respondenterna vid bokslutsprocessen för att säkerhetsställa att allt blivit 

kontrollerat och korrekt utfört. Reko är en kvalitetsstämpel både för respondenten och för 

företaget vars bokslut upprättas då dessa standarder är framtagna för att lättare kunna få struk-

tur mellan olika redovisningskonsulters arbeten. Uppsatsens alla respondenter som represente-

rar revisions- och redovisningsbranschen följer Reko:s riktlinjer i bokslutsarbetet och i och 

med detta så arbetar de aktivt med ordentlig dokumentation, rimlighetsanalyser, kassaflö-

desanalyser och annat som också speglas i revisionsarbetet. I Reko ingår det även en uppma-

ning att om kunderna inte presterar det material som gör det möjligt för byrån att utföra upp-

draget enligt standarderna ska kunden sägas upp.  

De respondenter som inte tillhör revisions- och redovisningsbranschen uppmanar till att följa 

Reko och på så sätt påverkar de dels företag till att välja alternativet att få hjälp med sitt bok-

slut och dels byråer till att vilja utbilda och vidareutveckla sin verksamhet och sin personal så 

att de kan erbjuda sina kunder de tjänster de efterfrågar. Alla uppsatsens respondenter vidare-

utbildar sig årligen inom ekonomisk brottslighet, bland annat inom Reko. De närvarar även på 

informationsträffar om vad som ska uppmärksammas extra samt studerar myndigheters ana-

lyser av föregåendes års insatser och vad dessa ledde till.   

Förebyggande företagsbesök utförs främst hos nystartade företag av SKV, där det tittas på 

förutsättningar, medvetengör den kunskap som behövs för att driva företag och hjälper till vid 

uppstarten då företaget kan behöva information om lagar och regler som gäller för just deras 

verksamhet. Det är ett datamaskinellt träffpaket som gör urval av företag och det ligger inte i 

myndighetens intresse att allmänheten ska veta vilka kriterier som ingår i urvalet. Företagsbe-

söken är något som infördes år 2011, så i dagsläget går det inte att svara på hur effektiva dessa 

har varit i och med att inga deklarationer eller bokslut för år 2011 är inlämnade och grans-

kade. Därför är det svårt att veta hur processen ska vidareutvecklas. 

En annan åtgärd som tillkommit är ett utvecklat samarbete mellan redovisningskonsulter, re-

visorer, branschorganisationer, som Far och SRF, och SKV. Detta är ett samarbete som byg-

ger på gemensamma intressen då uppgifterna som lämnas i deklarationer och årsredovisningar 

ska vara korrekta från början och att orimligheter reds ut under löpande verksamhetsår. De har 

kontakt med företagens företrädare, som kan vara revisorn eller redovisningskonsulten direkt 

genom fullmakter, och samarbetar för att få ett bra resultat. De arbetar också för att företagen 
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ska e-deklarera då summeringsfel och annat ska undvikas så att myndigheterna kan koncen-

trera sig på viktigare frågor. 

Åtgärder under utveckling 

Att företag idag har rätt att välja bort revisionstjänsten och då lämna in en oreviderad årsredo-

visning till Bolagsverket tror några av respondenterna inte har så stor inverkan på beslutet om 

företaget ska genomgå en extra granskning hos någon myndighet. Då företag ska granskas 

spelar flera faktorer in och att revisionen är borttagen är bara en av dem. Vilka faktorer som 

spelar in är dock inte för allmänhetens kännedom. Dessutom är det kostsamt för myndigheter-

na att granska småföretagen, dels då de är många att granska och dels eftersom att de skatte-

bortfall de hittar antagligen inte uppgår till betydande belopp. 

De respondenter som tror att en oreviderad årsredovisning kommer granskas hårdare menar 

att detta kommer ske i år då lagändringen är ny, så att resultaten kan utvärderas för vidare 

utveckling av systemet. Sedan får framtiden utvisa om det var värt att lägga extra granskning-

ar på de oreviderade företagen. 

På företagsdeklarationen finns det kryssrutor där det ska anges om företaget haft biträdande 

hjälp av exempelvis en redovisningskonsult vid upprättandet av årsredovisningen samt om 

årsredovisningen varit föremål för revision. Dessa kryssrutor är respondenterna inte helt över-

ens om då vissa menar att kryssen kommer att ha stor inverkan i urvalet för vilka företag som 

kommer granskas lite extra och kanske till och med att hamna i en särskild hög hos myndig-

heterna. Förr var en oren revisionsberättelse en bra varningssignal hos myndigheterna att det 

företaget behövde ytterligare granskning. I och med att denna signal försvinner kan krysset 

vara ersättningssignalen. Andra respondenter menar att myndigheter inte alls kommer lägga 

alltför stor vikt vid krysset, då det är lätt att missa en kryssruta och på så sätt blir mätningen 

och urvalet felaktigt och missvisande. 

Respondenterna tror att införandet av den så kallade bokslutsrapporten kommer att fungera 

som ett underlättande verktyg för myndigheter att upptäcka oavsiktliga fel. Dessa mätningar 

kommer att utföras senare i höst eller tidigt i vinter och då kan skattefelen följas. Exakt hur 

mätningarna ska utföras och vad som ska värderas är inte klart i dagsläget. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna som genomförts med respondenterna. 

Intervjusvaren kommer även att analyseras i samband med uppsatsens teoretiska referens-

ram. Analysen har ett syfte till att förbereda för de slutsatser som sammanställs i det sista 

kapitlet. 

5.1 Respondenternas förhållningssätt till avskaffandet av revisionsplikten 

Regeringen framhöll i prop. 2009/10:204 att målsättningen med avskaffandet av revisions-

plikten skulle leda till väsentliga kostnadsbesparingar för de små företagen.  Bakom denna 

utredning har även påtryckningar från EU haft stor inverkan. Europeiska Rådet har betonat att 

kraftfulla gemensamma insatser från EU och medlemstaterna är nödvändiga för att minska de 

administrativa bördorna och på så sätt ge de europeiska företagen möjligheten att bli mer 

konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi.  

Studiens resultat visar att revision är viktig för de företag som har behov av tjänsten. Exempel 

ges på företag som har flera olika ägare och därmed bör tjänsten behållas. Som framgår i in-

tressentmodellen är ägaren benägen om att få korrekt och rättvisande information om företa-

get, då ägarna utifrån detta fattar beslut om sitt fortsatta ägande. Studiens resultat visar även 

att de ägarledda företagen som exempelvis är helt självfinansierade och har en detaljerad kun-

skap om organisationen inte har ett lika stort behov av revisionen. Därmed ses det positivt på 

att dessa företag istället kan inhämta de tjänster som de själva anser att de behöver. I framti-

den kan detta utvecklas till att tjänsterna utformas mer efter kunden och dess verksamhet. I 

och med lagändringen blir revisionen efterfrågestyrd i större utsträckning vilket i sin tur kan 

leda till att priserna på tjänsterna sjunker, vilket även kan kopplas till tidigare forskning som 

nämns i denna studie. Där framhålls det att en efterfrågestyrd revision kan komma att medföra 

en positiv effekt på de revisioner som utförs, då företagen endast efterfrågar revisionstjänster 

som ger tillräcklig nytta.  

I inledningen till denna studie kan det utläsas att de befintliga företagen behåller sin revisor 

och att de nyuppstartade företagen väljer bort revisionstjänsten. Detta kan analyseras till att 

kontrollen på de små nyuppstartade företagen kan komma att försvinna vilket i sin tur kan 

leda till att företagen tidigt kan hamna i svårigheter. Som nyföretagare kan det vara svårt att 

ha kännedom om de lagar och regelverk som benämns i den teorietiska referensramen och det 

kan då vara lätt att begå oavsiktliga fel som kan få förödande konsekvenser.   

Vidare visar studiens resultat att det kan vara svårt för företag att veta skillnaden mellan yr-

kesrollerna revisor och redovisningskonsult, vilket kan innebära att valet om frivillig revision 

i vissa fall grundas på okunskap. Om revisorns roll är otydlig kan valet att välja bort revisorn 

vara enkelt. Det framgår även att i Norge upplevs skillnaderna mellan yrkesrollerna som 

klara, vilket har gett lagändringen ett större genomslag. På denna grund kan det i framtiden 

komma att vara viktigt för svenska revisorer att framhålla sina tjänster och möta nystartade 

företag för att på sätt bibehålla befintliga kunder samt att fånga nya. 
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En av anledningarna till att nystartade företag väljer bort revisionen kan vara att de är benägna 

att göra kostnadsbesparingar. Här kan paralleller även dras till att aktiekapitalet har sänkts och 

att regeringen sänder ut budskap om möjligheten till att kostnadsspara, vilket kan ha bidragit 

till att små företag tagit till sig detta. 

Vidare kan det utläsas att problem kan uppstå för de kreditbenägna företagen som inte använ-

der sig av revisionstjänsten och därmed inte har någon revisionsberättelse att visa upp för kre-

ditgivare. I intressentmodellen kan det utläsas att informationen om företagets ekonomiska 

ställning skall ge en rättvisande bild då säkerheten för kreditgivare blir större vid en opartisk 

och självständig granskning. Detta kan analyseras till att det blir svårare för företag att exem-

pelvis låna pengar då de inte har det intyg som krävs. I framtiden kan detta leda till att kredit-

givarna kan komma att anpassa sina krav efter den nya lagen och bli mer tydliga om vilka 

sorters intyg de kräver. Vidare kan det även komma att utvecklas ett närmare samarbete mel-

lan företag och kreditgivare för att förenkla processen men samtidigt säkerställa att informat-

ionen är korrekt.   

I SOU föreslogs betydligt högre gränsvärden än vad den svenska regeringen sedan fastslog. 

En av anledningarna till att gränsvärdena inte blev högre var att skattefelen befarades öka om 

revisionsplikten försvann för fler företag. Som studien visar går åsikterna isär om de aktuella 

gränsvärdena i Sverige. Argument för att gränsvärdena skulle höjas till övriga EU-länders 

värden baseras på att valet av revision skulle bli mer naturligt. Om gränsvärdena höjs kan det 

leda till att revisorns roll i företaget blir tydligare då dess arbete blir mer uppmärksammat. 

Därmed kan det bli enklare för företagen att besluta om revisorn är viktig i det aktuella före-

taget eller kan klassas som en överflödig resurs.  

Vidare föreslogs det också att gränsvärdena kunde höjas något då det ansågs som enkelt för 

företag att hamna över dessa. Det kan tolkas som att en del företag hamnar i en gråzon då de 

precis överstiger gränsvärdena. I dessa fall är det inte säkert att revisorn tillför någon större 

nytta utan enbart utgör en extra kostnad, så därför borde företagens valmöjlighet främjas.  

Argumentet för att behålla gränsvärdena på nuvarande nivå bygger på att revisorn är viktig för 

kunden. En sådan åsikt kan grundas på byråernas goda erfarenheter av revisions roll i arbetet 

då revision ger god feedback och att kanske inte samma resultat uppnås utan revisorns med-

verkan.   

5.2 Lagändringens påverkan på arbetsrutiner, utbildning och kvalitetssäkring för 

respondenternas åtaganden 

En redovisningskonsult kan vara auktoriserad eller icke auktoriserad och i denna studie fram-

går det att auktorisationen blivit allt viktigare sedan lagändringen, då denna examination sym-

boliserar kvalitet. Efter lagändringen framgår det att den interna kontrollen har utvecklats. 

Detta kan ses som ett sätt att säkerställa redovisningstjänstens kvalitet. Att auktorisationen 

blivit mer avgörande efter lagändringen kan dock i framtiden slå hårt mot de mindre redovis-

nings- och revisionsbyråerna då det är kostsamt att utbilda personal. Auktorisationen är även 

en tidskrävande process med lång utbildning och höga krav på arbetserfarenhet.      
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Denna studie resulterar i att lagändringen överlag inte har påverkat arbetsrutinerna på revis-

ions- och redovisningsbyråerna. Detta kan bero på att det fortfarande är ett tidigt skede av de 

nya lagreglerna. Reko:s riktlinjer utformades innan lagändringen för att standardisera och öka 

kvaliteten inom branschen och flera byråer hade redan innan lagändringen anpassat sina ruti-

ner efter Reko. Likaså har inte myndigheternas arbetsrutiner påverkats nämnvärt efter att 

lagändringen trätt i kraft. Dock kan detta analyseras till att större förändringar av arbetsruti-

nerna kan komma att ske om gränsvärdena skulle höjas då fler företag kommer att omfattas. 

Andra faktorer, som att auktorisationen skulle utvecklas, kan också komma att påverka arbets-

rutinerna. 

Som ovan nämnts framhölls det i lagändringens prop. att målsättningen med lagändringen var 

att kostnadsreducera de administrativa kostnaderna för de små företagen. I studien tros det att 

detta kommer att infrias, men dock inte i samma omfattning som utlovades i SOU. Detta kan 

analyseras till att kostnadsreduceringen är svår att uppskatta fullt ut. I vissa fall kan det 

komma att innebära att andra kostnader tillkommer för företag som valt bort revisionstjänsten 

som exempelvis ökade konsultkostnader. Detta resonemang kan kopplas till tidigare forsk-

ning, som presenteras i denna uppsats, där det framhållits att den sammantagna kostnadsbe-

sparingen att välja bort revisionen är svårberäknad eftersom att behov av andra typer av redo-

visnings- och rådgivningstjänster istället kan uppkomma. 

Yrkesrollerna har genomgått förändringar de senaste åren. Sedan avskaffandet av revisions-

plikten och att auktorisation infördes har redovisningskonsulten fått ett allt större och bety-

dande inflytande. Då det gäller arbetsfördelningen mellan revisorn och redovisningskonsulten 

visar studien att rådgivningen antagligen kommer överlåtas till redovisningskonsulten i större 

utsträckning än tidigare, vilket även har diskuterats i artiklar ur tidskriften Balans som har 

berörts i denna studie. Det kan i framtiden komma att ses tydligare skillnader mellan yrkesrol-

lerna där rätt person tar hand om rätt frågor. Detta kan innebära att redovisningskonsulten 

arbetar med årsbokslutet och frågor där omkring medan revisorn arbetar med rådgivning gäl-

lande frågor om nyemission och dylikt.     

I den teoretiska referensramen utläses det att en auktoriserad redovisningskonsult kan avge en 

bokslutsrapport där det framgår om årsbokslutet upprättas enligt Reko eller om redovisningen 

någonstans är bristande enligt gällande lagar och regler som tas upp i den teoretiska referens-

ramen. I empirin spås det att bokslutsrapporten i framtiden kommer att genomgå en föränd-

ring då den kan komma att efterlikna dagens revisionsberättelse och bli gällande mot tredje 

part istället för att, som idag, endast vara en sammanställning av årsbokslutet. Anledning till 

denna utveckling kan baseras på att den mätbara faktorn, som revisionen har för kreditgivare 

och andra intressenter, försvinner med den frivilliga revisionen och kan komma att behövas 

ersättas på annat sätt. Dock kan denna utveckling även leda till att kraven på redovisningskon-

sulten blir så pass höga att det utfärdas ett granskningsbevis, som revisorn tidigare gjort, vil-

ket i sin tur resulterar i att utvecklingen är tillbaka vid ett liknande dokument som revisionsbe-

rättelsen. 



38 
 

5.3 Framtidsutsikter för ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet är en viktig aspekt vid lagändringen då åsikterna går isär om effekter 

och framtidsutsikter.  

I denna studie har den ekonomiska brottsligheten delats in i tre olika kategorier - oavsiktliga 

brott som bokföringsfel, avsiktliga småbrott som skattefusk och grov ekonomisk brottslighet 

som exempelvis penningtvätt, bedrägeri eller annan kriminell verksamhet. Som tidigare 

nämnts i denna studie förespås det att grov ekonomisk brottslighet inte kommer att påverkas 

av lagändringen. Det kan bero på att denna typ av brottslighet är på professionell nivå och är 

väl utarbetad, så revisorn varken är eller har varit något hinder tidigare. Detta kan inte påver-

kas av de lagar och regler som berör den frivilliga revisionen utan behandlas och styrs av 

andra lagar. 

I SOU framkom det en oro från både myndigheter och andra tillfrågade om att skattefusket 

skulle komma att öka genom lagändringen. Denna oro kan även återspeglas i studiens teore-

tiska referensram där det påvisades en ökad trend för brottsmisstankar under 2000-talet. Det 

framgår även att de vanligaste ekonomiska brotten är skattefusk och bokföringsbrott. I studien 

framhävs det samma oro, men det betonas att det i dagsläget är svårt att bedöma riskens stor-

lek och den omfattning de avsiktliga felen kommer uppnå. Det största orosmolnet är de före-

tag som inte har någon extern hjälp med redovisningen utan sköter allt internt. Dessa företag 

är svårare att kontrollera om det inte utförs en extra granskning och detta påverkar även öv-

riga intressenter som ingår i intressentmodellen såsom leverantörer. Den eventuella ökningen 

kan bero på att företag efter lagändringen vill komma undan med lättare skattefusk och försö-

ker undanhålla information för myndigheter och andra intressenter när revisorn inte längre är 

involverad och utför den externa granskningen. Det som talar emot ökat skattefusk och andra 

avsiktliga brott är att företagaren behöver ha goda kunskaper inom redovisning och allmänt 

kunnande om lagar och regler för att lyckas få igenom skattefusket oupptäckt.  

Oavsiktliga fel, så som bokföringsfel, uppstår ofta på grund av okunskap kring regelverk. På 

grund av detta tros denna typ av brott öka då nyföretagare och andra företag, som väljer bort 

revisionstjänsten och annan redovisningshjälp, inte själva besitter den kunskap som behövs. 

Dock framgår det av den teoretiska referensramen att det inte behöver bli en markant ökning 

då detta inte skett i andra EU-länder med frivillig revision. Här anses auktorisationen för re-

dovisningskonsulter få en viktig roll då dessa fel kan upptäckas i ett tidigt skede och åtgärdas 

innan de lett till andra, större fel med allvarligare konsekvenser. För företagare utan redovis-

ningshjälp är det viktigt att de själva söker information om lagar och regler och inte tar råd 

från andra företagare med bristande kunskaper inom redovisning.    

I det inledande kapitlet i denna studie dras paralleller till utvecklingen i andra EU-länder efter 

införandet av frivillig revision. Där kan ingen betydande förändring urskiljas kring ekonomisk 

brottslighet och det visas inga tecken på att en ökning kommer att ske. Där menas även att en 

ökning av gränsvärdena inte kommer att ha någon inverkan på den ekonomiska brottslighet-

ens utveckling i Sverige. Den statistik som publicerats i frågan visar dock på en trendutveckl-

ing för den ekonomiska brottsligheten, vilket kan innebära att fler förebyggande åtgärder be-

höver införas. 
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5.4 Förhindrande av framskridande ekonomisk brottslighet 

Studien framhåller att det finns två huvudsakliga sätt att förebygga ekonomisk brottslighet, 

genom att följa Reko samt att aktivt utföra förebyggande företagsbesök. Reko beskrivs i den 

teoretiska referensramen som riktlinjer för hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitets-

säkras för att avspegla tillförlitlighet i redovisningen och i den ekonomiska rapporteringen. 

Reko anses vara ett viktigt verktyg för att förebygga ekonomisk brottslighet då det finns tyd-

liga riktlinjer för hur man ska agera vid misstanke om brott. Detta kan ses som ett steg i ut-

vecklingen mot att standardisera redovisningsbranschen genom att ha ett gemensamt regel-

verk för alla. Reko kan även ha möjliggjort att lagen kunnat tas i bruk då branschorganisat-

ionerna utvecklat riktlinjerna och på så vis förberett branschen på lagändringen. Detta kan i 

sin tur ha föranlett till att redovisnings- och revisionsbyråerna gett ett positivt gensvar på 

lagändringen.  

Företagsbesök innebär att besök utförs hos nystartade företag för att titta på förutsättningar, 

medvetengöra den kunskap som behövs för att driva företaget och hjälpa till vid uppstarten. 

Dess effektivitet kan analyseras i och med att besöken inte kan utföras hos alla företag vilket 

gör att insatsen blir något begränsad. Det kan tillföra positiv respons för de företag som får 

besöken. Den ekonomiska brottsligheten är också svår att bekämpa i stora mängder då det är 

relativt få företag som besöks och därmed blir inte den förebyggande effekten så bred. 

Det samarbete som utformats mellan branschorganisationer, byråer och myndigheter kan 

också ha en förebyggande effekt på den ekonomiska brottsligheten. Statistiken i studiens teo-

retiska referensram visar på en positiv utveckling av de brott som avklaras. Detta kan analyse-

ras till att detta samarbete kan ha haft en god inverkan vid bekämpningen av den ekonomiska 

brottsligheten. 

Vidare påpekas det att det tillkommit andra förebyggande tjänster, så som e-deklarations-

möjligheter, vilket ska hjälpa företag att göra färre misstag med sina deklarationer, som 

exempelvis summeringsfel och andra onödigheter såsom oavsiktliga fel. Det har även införts 

en kryssruta på den årliga inkomstdeklarationen där företagaren ska ange om företaget har 

haft biträdande hjälp vid upprättandet av årsredovisningen samt om den varit föremål för 

revision. Analysen av detta kan leda till att myndigheter strävar efter att förenkla för företagen 

samtidigt som de vill underlätta sin egen administrativa börda för att kunna koncentrera sig på 

viktigare åtgärder såsom förbyggande av ekonomisk brottslighet. Däremot anses kryssrutans 

inverkan i dagsläget vara omätbar, dock kan den ha viss avskräckande verkan på företagen 

som inte använder sig av redovisningshjälp. Detta kan i sin tur leda till att företagare utan 

goda kunskaper inom redovisning väljer att kvarhålla sin redovisningskonsult och revisor.   

En annan åtgärd som beskrivs är bokslutsrapportens inverkan på förhindrandet av ekonomisk 

brottslighet. Den anses fungera som ett verktyg för att underlätta för myndigheter att upptäcka 

oavsiktliga fel genom att den kan lämnas som not i årsredovisningen. Denna åtgärd kan 

användas som en varningssignal för myndigheter i de fall där den är ofullständig eller inte 

upprättad, vilket kan påvisa att företaget troligen inte använt sig av en auktoriserad 

redovisningskonsult. Tillsammans med krysset i deklarationen kan bokslutrapporten komma 

att bli en användbar faktor i framtiden.  
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Slutligen framkommer det att en oreviderad årsredovisning troligen inte kommer granskas 

hårdare än en reviderad version, då borttagen revision endast är en av flera faktorer som spe-

lar in i valet av vilka företag som ska granskas närmare.  En av anledningarna kan vara att det 

är kostsamt för myndigheter att granska alla småföretag och eftersom det är svårt i dagsläget 

att uppskatta skattebortfallet vet myndigheterna inte om det är lönsamt. Detta kan tolkas som 

att så länge gränsvärdena är låga så kommer det inte att göras några större insatser men att det 

kan i framtiden komma att ändras ifall gränsvärdena blir högre.  

5.5 Sammanfattning av analys 

Studiens analys kan sammanfattas till att yrkesrollerna påverkas av lagändringen då auktori-

sation för redovisningskonsulten blir viktigare och att rådgivning till större del kommer ingå i 

dennes uppgifter medan revisorn kommer att arbeta med förvaltningsfrågor. I frågan om revi-

sorns roll i bolaget framgår det att revisionen bör behållas i de företag som uppenbart har ett 

behov av dennes externa granskning. Några stora kostnadsbesparingar är svåra att urskilja i 

dagsläget och det är även svårt att tolka hur utvecklingen kommer bli om gränsvärdena för-

ändras.  

Vidare beskrivs kvalitet som viktigt och det speglas genom stora delar av analysen. I och med 

lagändringen har det blivit viktigare med rätt utbildning, att konsulten följer de riktlinjer som 

finns och möjligheten att dokumentera årsredovisningen med bokslutsrapporten för att ytterli-

gare förstärka att kvaliteten har växt fram.  

Den ekonomiska brottsligheten kommer troligen att öka i och med lagförändringen, men fre-

kvensen av detta är i nuläget fortfarande svår att urskilja. De förebyggande åtgärder som in-

förts ger effekt för att påverka brottslighetens utveckling och i framtiden spås de förebyg-

gande åtgärderna att bli mer kontrollerade och utvecklas ännu mer för att passa samhällets 

utveckling.   
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6. Slutsats  

I detta kapitel görs en återkoppling till studiens syfte genom att studiens slutsatser presente-

ras med de två forskningsfrågorna som utgångspunkt samt författarnas åsikter. Avslutningsvis 

presenteras en avslutande diskussion samt förslag ges till fortsatta studier. 

6.1 Forskningsfrågorna besvaras 

Hur kommer kvalitetssäkringen av redovisningskonsultens arbete att utföras när frivillig re-

vision råder? 

När företag har fått möjlighet att välja bort revisionstjänsten har Reko fått en större innebörd 

då det nu är viktigare att kunna styrka att redovisningstjänsten är utförd med kvalitet. Detta 

föranleder till att auktorisationen av redovisningskonsulter blivit allt viktigare efter lagänd-

ringen då denna examination är synonymt med kvalitetssäkring. Kvaliteten på byråerna säker-

ställs genom att redovisningskonsulterna arbetar efter Reko:s riktlinjer, ständigt vidareutbildar 

sig och utvecklar sina kunskaper för att följa branschens utveckling och samhällets krav på 

kvalitet. En auktoriserad redovisningskonsult kan även avge en bokslutsrapport som ett bevis 

på att arbetet överensstämmer med Reko eller varför det på något sätt avviker från dessa rikt-

linjer. 

Kommer den frivilliga revisionen att leda till en ökning av den ekonomiska brottsligheten och 

hur kommer detta i sådana fall att hanteras av branschen och dess kontrollerande organ? 

Studien resulterar i att den grova ekonomiska brottsligheten inte kommer att öka på grund av 

lagändringen, men en tendens ses till att de lindrigare avsiktliga brotten och de oavsiktliga 

brotten kommer att öka. Ökningens storlek är svår att uppskatta i dagsläget men att en ökning 

kommer att ske är både författarna och respondenterna överens om. Denna ökning kommer att 

hanteras genom förebyggande åtgärder och utbildning inom ekonomisk brottslighet. Ett sam-

arbete mellan branschorganisationer, byråer och myndigheter är redan utformat och likaså är 

Reko ett steg i detta samarbete. Författarna anser att utvecklingen för att förebygga ekono-

misk brottslighet är i framkant och den oro som SKV och EBM framhöll i SOU har tagits i 

beaktande.  

6.2 Författarnas slutsats 

Författarnas egna slutsatser om lagändringen och dess effekter är att lagändringen är rätt i 

tiden då författarna har fått uppfattningen om att branschen har ett positivt bemötande till av-

skaffandet av revisionsplikten. I och med att goda samarbeten funnits länge mellan olika or-

ganisationer samt att riklinjer såsom Reko redan var utarbetade, var lagändringen möjlig att 

genomföra utan större hinder. Vidare anser författarna att dagens gränsvärden är ett första steg 

i processen och att de i framtiden kommer att höjas. Så småningom tror författarna att gräns-

värdena kommer att vara uppe i samma nivå som övriga EU-länders värden.  

I frågan om redovisningskonsultens utveckling tror författarna att auktorisationen så små-

ningom kommer att bli ett avgörande moment. Författarna tror att företagare kommer att veta 

skillnaden mellan en auktoriserad och icke auktoriserad redovisningskonsult då ökade krav på 

säkerställande av kvalitet kommer att vara viktigt för kontrollerande organ samt övriga intres-
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senter. Författarna tror även att yrkesrollerna revisor och auktoriserad redovisningskonsult 

kommer närma sig varandra i rådgivningsfrågor. Sedan auktorisationen infördes tror författar-

na att yrket redovisningskonsult kommer att bli populärt då arbetsuppgifterna blir mer klara 

samt att det blir en yrkesskyddad titel. Slutligen tror författarna att auktorisationens framfart 

kan slå hårt mot de mindre byråerna då det är dyrt och tidskrävande att auktorisera sina kon-

sulter. Detta kan resultera i att det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen och kunna vara 

konkurrenskraftiga på marknaden för redovisningstjänster.  

Gällande ekonomisk brottslighet tror författarna att denna kommer att öka. Det är dock svårt 

att uppskatta dess frekvens då detta beror på faktorer som granskning och förebyggande åt-

gärder. Författarna instämmer med studiens resultat om att den grova brottsligheten inte 

kommer att öka markant. Dessvärre har inte den frivilliga revisionen följts av ett förenklat 

regelverk för företag, vilket medför att det kan bli komplicerat att driva ett AB och på så sätt 

kan det vara enkelt att begå oavsiktliga brott. Författarna anser därför att lagarna borde följa 

med i utvecklingen och förenklas i takt med resterande lagändringar.  

Slutligen tror författarna att det brottsförebyggande arbetet kommer att fortsätta att utvecklas. 

Bokslutsrapporten är en sådan åtgärd som författarna tror kommer utvecklas till en varnings-

signal för myndigheten och andra intressenter i frågan om ekonomisk brottslighet. De åtgärder 

i form av företagsbesök hos nyuppstartade företag kommer att öka förståelsen och kunskapen, 

vilket författarna anser är en viktig aspekt i det förebyggande arbetet mot ekonomisk brotts-

lighet.  

6.3 Slutdiskussion 

Efter att denna studie har färdigställts uppstår en diskussion om dess resultat hade blivit an-

norlunda om EBM deltagit i studien. Författarnas uppfattning är att resultatet inte hade visat 

någon större skillnad om myndigheten hade intervjuats. Myndigheter anpassar sig efter rå-

dande lagar och regler och kan inte uttala sig med åsikter om för- och nackdelar, däremot 

hade kanske EBM kunnat ge mer information om förebyggande arbete och åtgärder. Samti-

digt har EBM också ett samarbete med SKV, som deltagit i denna undersökning, gällande 

brottsförebyggande arbete kring skattefusk och bokföringsbrott. Dessa brott är också de brott 

som beaktats i denna studie och därmed anser författarna att undersökningen visar en rättvi-

sande bild i frågan. 

Vidare kan diskuteras om resultatet hade blivit annorlunda om lagändringen om frivillig revis-

ion hade införts två år tidigare. Detta hade inneburit att jämförbar statistik hade varit tillgäng-

lig samt att respondenterna hade skapat sig en större bild om hur branschen har påverkats av 

lagändringen. Författarna anser att de ändå lyckats uppnå de mål de hade med uppsatsen då 

frågeställningarna är utformade för dagens situation och inriktade på ett framtidsperspektiv. 

6.4 Fortsatta studier 

Under skrivprocessens gång har flertalet frågor uppstått, bland annat om hur bokslutsrappor-

ten kommer att utvecklas i framtiden och hur dess roll kommer att förändras. Det skulle vara 

intressant att i fortsatta studier följa dess utveckling. Kommer bokslutsrapporten i framtiden 
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att fungera som en revisionsberättelse eller kommer den att försvinna och istället ersättas av 

ett annat intyg som är utförligare och giltigt gentemot tredje part? 

En annan fråga som kan vara intressant att undersöka i ett senare skede är vad som händer om 

företagen utökar sin verksamhet. Vill revisorn gå in och granska ett uppdrag som inte har re-

viderats tidigare? En sådan frågeställning skulle kunna ställas upp genom ett liknande case 

som nedan: 

”Två kompanjoner startar ett företag med visionen att ha 2 miljoner kronor i årlig omsättning. 

Företaget väljer att själva sköta sin redovisning och därmed avstå ifrån både redovisnings- och 

revisionstjänster. Verksamheten utvecklas och inom en 5-årsperiod överstiger företaget de 

befintliga gränsvärdena då de blir 5 anställda och har en omsättning på 4 miljoner kronor”.  

Utifrån detta case kan det vara intressant att undersöka hur branschen kommer att bemöta ett 

sådant företag som tidigare skött sin redovisning på egen hand. Om några år finns det större 

möjligheter att undersöka detta problem då revisorerna i dagsläget har svårt att ta ställning till 

denna situation. 

En annan idé till fortsatta studier är att undersöka hur redovisningskonsultens roll kommer att 

fortsätta utvecklas om gränsvärdena i framtiden höjs. Flera europeiska länder har högre 

gränsvärden än Sverige idag, så det borde vara en tidsfråga innan de svenska gränsvärdena 

hamnar på den nivån och då kanske skillnaderna mellan yrkesrollerna förändras ytterligare 

eller att undersöka frågan ur en annan intressents perspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till revisorer och redovisningskonsulter 

Bakgrund 

 Berätta kortfattat om er verksamhet, exempelvis antal anställda, varav hur många revi-

sorer respektive redovisningskonsulter, kundkrets, omsättning osv. 

 Vilken befattning har ni? Hur länge har ni varit verksamma i branschen? Utbildning? 

 Hur stor andel av er kundkrets består av småföretag? (kriterier enligt lagen för revis-

ionsplikt) 

Avskaffandet av revisionsplikten 

 Är alla redovisningskonsulter hos er auktoriserade redovisningskonsulter? Hur bety-

delsefull tror ni denna auktorisation är för kunden? Anser ni att det är viktigare med 

auktorisation nu när frivillig revision införts? 

 Vad anser ni om den nya lagen? För- och nackdelar med frivillig revision. 

 Hur kommer ni att lösa den interna kontrollen då revision inte utförs på uppdraget? 

Hur säkerställer ni kvalitén på uppdraget? Anser ni att revisionen påverkar uppdragets 

kvalitet avsevärt? Tror ni att processen kommer att bli tidskrävande? 

 Hur kommer den slopande revisionsplikten påverka era arbetsuppgifter, upplägget för 

uppdragen inom byrån osv?  

 Hur tror ni arbetsfördelningen mellan revisor och redovisningskonsult kommer att på-

verkas nu efter lagändringen? 

Ekonomiska brott 

 Tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka? Vilka brott tror ni i sådana 

fall kommer att öka mest? 

 Vad kommer ni göra för att förhindra ökad ekonomisk brottslighet hos era kunder? 

Hur tycker ni att man ska upptäcka oavsiktliga fel i bokföringen? 

 Jobbar ni fortlöpande med utbildning om ekonomisk brottslighet och anmälningsplikt? 

Hur agerar ni vid misstanke om brott? 

 Tror ni att en oreviderad årsredovisning kommer att granskas hårdare gentemot en re-

viderad? 

Övriga tillägg och synpunkter 

 Hur ställer ni er till ifall gränsvärdena för frivillig revision skulle höjas? 

 Övriga funderingar, tillägg och åsikter 



 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till SRF 

Bakgrund 

 Beskriv kortfattat SRF:s verksamhet och ert arbete gällande redovisningskonsultens 

utveckling. 

 Vilken befattning har ni? Hur länge har ni varit verksamma i branschen? Utbildning? 

Avskaffandet av revisionsplikten 

 Vad anser ni om den nya lagen? För- och nackdelar med frivillig revision. 

 Hur betydelsefull tror ni att auktorisation är för yrket redovisningskonsult? Anser ni 

att det är viktigare med auktorisation nu när frivillig revision införts? 

 Hur tror ni arbetsfördelningen mellan revisor och redovisningskonsult kommer att på-

verkas nu efter lagändringen?  Anser ni att revisionen påverkar uppdragets kvalitet av-

sevärt? 

 Hur tror ni att kvalitén på redovisningskonsultens arbete kommer att säkerställas hos 

byråerna? Tror ni att processen kommer att bli tidskrävande? 

Ekonomiska brott 

 Tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka? Vilka brott tror ni i sådana 

fall kommer att öka mest? 

 Vad kommer ni göra för att förhindra ökad ekonomisk brottslighet?  

 Jobbar ni fortlöpande med utbildning om ekonomisk brottslighet och anmälningsplikt?  

 Tror ni att en oreviderad årsredovisning kommer att granskas hårdare gentemot en re-

viderad? 

Övriga tillägg och synpunkter 

 Hur ställer ni er till ifall gränsvärdena för frivillig revision skulle höjas? 

 Övriga funderingar, tillägg och åsikter 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till Skatteverket 

Bakgrund 

 Berätta kortfattat om myndigheten skatteverket? 

 Vad arbetar du med och vilken är din roll hos myndigheten? 

Avskaffandet av revisionsplikten 

 Vad anser ni om den nya lagen? För- och nackdelar med frivillig revision. 

 Hur tror ni att den frivilliga revisionen kommer att påverka ert arbete? 

Har något gjorts för att förebygga eventuella ekonomiska brott/skattebrott som 

kan uppstå? 

  Kommer ni att granska ett oreviderat årsbokslut hårdare gentemot ett reviderat? 

Tycker ni att revisionen påverkar uppdragets kvalitet avsevärt? 

 Hur betydelsefull tycker ni att en auktorisation för redovisningskonsulter är nu 

gentemot före lagändringen? 

 Vilka intressenter anser ni har påverkats mest av att den frivilliga revisionen har 

trätt i kraft?   

 

Ekonomiska brott 

 Tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka? Vilka brott tror ni i så-

dana fall kommer att öka mest? Finns det någon handlingsplan för att bemöta 

detta? 

 Har det tillkommit nya regler efter införandet av frivillig revision för att motverka 

ekonomisk brottslighet?  

 Hur tycker ni att man ska upptäcka oavsiktliga fel i bokföringen?  

 Hur nära samarbetar ni med redovisningskonsulter respektive revisorer i era ut-

redningar vid ekonomisk brottslighet? Görs det någon åtskillnad ifall det är en re-

visor eller redovisningskonsult som ni får underlag ifrån? 

 

Övriga tillägg och synpunkter 

 Hur ställer ni er till ifall gränsvärdena för frivillig revision skulle höjas? 

 Övriga funderingar, tillägg och åsikter 


