
Mälardalens Högskola - Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling               
Kandidatuppsats, FÖA300  15 Hp 

 
 
 
 
 
Redovisningskonsulternas arbete 

- hur har det påverkats av revisionspliktens avskaffande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Handledare: Ulla Pettersson 
Examinator: Cecilia Lindh 

Författare:  
Jenny Barkman Lövdal 841015 
Maarit Jansson 670628 
Cholticha Pruekwatcharakun 891031 

2012-05-31 



 

 
 

FÖ RÖRD 

Först vill vi ge ett stort Tack till respondenterna och vår handledare Ulla Pettersson som tagit 

sig tid att bistå med värdefull information och vägledning. Vi tackar även opponenterna för 

deras åsikter. Sist men inte minst har nära och kära uppmuntrat och stöttat oss på alla sätt, 

dessa vill vi också säga ett stort Tack till. Utan alla dessa personer och deras positiva 

inspiration hade vägen varit lång till att slutföra uppsatsen. Nu är vi färdiga med den och vi 

är nöjda med resultatet. 
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Titel:  Redovisningskonsulternas arbete - hur har det påverkats av  

revisionspliktens avskaffande? 

Nivå:  Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi, redovisning och revision, 15 Hp, 

FÖA300 

Författare:  Jenny Barkman Lövdal  Maarit Jansson  Cholticha Pruekwatcharakun  

 15 oktober 1984 28 juni 1967 31 oktober 1989 

Handledare: Ulla Pettersson 

Datum:  31 maj 2012 

Problem 

formulering: Revision har genomgått lagändringar under en lång tid och kravet på kunskap 

om revision har ändrats i takt med detta. År 2010 infördes en lagstiftning om 

avskaffande av revisionsplikt för små bolag i Sverige, vilket ökade efterfrågan 

på redovisningskonsulter. För att ta redan på vilka konsekvenser det fört med 

sig har följande frågor formulerats: 

 Har redovisningskonsulternas uppdrag ökat i antal och omfattning? 

 Har branschorganisationerna SRF och FAR påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulterna? 

 Har kontrollen av redovisningskonsulternas kunskap och arbete ändrats? 

Syfte:  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur de valda 

redovisningskonsulterna anser att avskaffandet av revisionsplikten påverkat 

deras uppdrag, arbetsuppgifter, kunskapskrav och kontrollen av detta. 

Delsyftet med studien är att ta redan på hur SRF och FAR, men även de valda 

revisorerna uppfattar förändringarna av avskaffandet av revisionsplikten i 

avseende redovisningskonsultens uppdrag. 

Metod:  Genom att studera teori och insamlad data från både personliga och 

nätbaserade intervjuer får vi en kvalitativ undersökning som leder till pålitliga 

och relevanta slutsatser. 

Empiri: Intervjusvaren vi fått från redovisningskonsulter, revisorer och representanter 

för branschorganisationen presenteras genom en sammanställning för varje 

yrkesgrupp. 

Slutsats: Vår slutsats är att det är för tidigt att uttala sig om hur vida 

redovisningskonsulternas uppdrag har ökat i antal och omfattning, att 

branschorganisationerna har påverkat kompetenskravet genom införandet av 



 

 
 

Reko och auktorisationer och att kontrollen av redovisningskonsulternas 

kunskap och arbete har ökat. 

Nyckelord: Redovisningskonsult, revisor och revisionspliktens avskaffande. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Title: The accounting consultants work - how has it been influenced by the abolition 

of audit requirement? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration, accounting 

and auditing, 15 ECTS, FÖA300  

Author: Jenny Barkman Lövdal  Maarit Jansson  Cholticha Pruekwatcharakun  
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Supervisor:  Ulla Pettersson 
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Problem  

description: The audit has undergone changes in the law during a period of time. The 

essential knowledge of the auditor would be changed based on the law 

changes. The law that carried out recently (2010) through the abolition of 

mandatory auditing for small companies in Sweden, increasing demand on 

accounting consultants. To find out which are entailed consequences, the 

following questions are formulated: 

 Have the accounting consultants assignments increased in quantity and 

scope? 

 Have the professional institutes of SRF and FAR influenced knowledge 

requirement for the accounting consultants? 

 Has the control of the accounting consultant's knowledge and work 

changed? 

Purpose: The main purpose of this paper is to investigate how the selected accounting 

consultant’s consider that the abolition of the audit requirement has affected 

theirs knowledge and work, as well as the control of those. The aim of this 

study is to find out not only how the selected auditors but also how SRF and 

FAR perceive the changes of the abolition of the audit requirement 

considering on accounting consultant's duties. 

Method: A qualitative research is used to study various theories. Collecting data from 

questionnaires and interviews lead to find out reliable and relevant 

conclusions. 

Empirical: A statement of each occupational group will present the answers that are 

collected from accounting consultants, auditors and the representatives of 

the professional institute. 



 

 
 

Conclusion: It is too early to express an opinion regarding an increase of assignments for 

accounting consultants. The professional institutes of SRF and FAR have 

affected the skill requirements for the accounting consultants through the 

introduction of Reko and authorizations. The essential knowledge and 

profession of accounting consultants has increased. 

Keywords: Accounting consultant, auditor and the abolition of mandatory auditing. 
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DEFINITIÖNER ÖCH FÖ RKÖRTNINGAR 

AB: Aktiebolag, en form av företag där delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt 

ansvar för företagets skulder. Aktiebolaget blir genom registrering en juridisk person och kan vara 

antingen privat eller publikt. (Bolagsverket 1) 

Auktoriserad Redovisningskonsult: En person med gedigen ekonomisk utbildning och lång 

praktisk erfarenhet som erbjuder ekonomisk rådgivning och redovisning. Auktoriseringen sker via 

SRF eller FAR. (SRF 1) 

Far: En branschorganisation för revisorer och rådgivare som arbetar nationellt och internationellt 

med att utveckla branschen. Far har även haft namnet FAR SRS tidigare, men ändrade till dagens 

namn år 2010. (FAR 1) Far skriver själva med versaler på sin hemsida, alltså FAR. På grund av detta 

använder vi fortsättningsvis versaler i uppsatsen. 

Reko: Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för auktoriserade 

redovisningskonsulter. (FAR 2) 

Revisor: En person som ska granska hur styrelsen sköter ett företags ekonomiska redovisning och 

förvaltning. Samtliga revisorer står under Revisorsnämndens1 tillsyn. Det är Revisorsnämnden som 

godkänner och auktoriserar revisorer. (FAR 3) 

Små bolag/företag: Små bolag behöver efter avskaffandet av revisionsplikt inte ha revisor och 

omfattas alltså av en frivillig revisionsplikt (Bolagsverket 2). Med små bolag menas i denna uppsats 

privata bolag2, som uppfyller färre än två av följande tre gränsvärden, för vart och ett av de 

senaste två räkenskapsåren: 

 I medeltal fler än tre anställda 

 Mer än en och en halv miljon kronor i balansomslutning 

 Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning. 

(Regeringen 1) 

SOU: Statens Offentliga Utredningar, en serie av förslag som olika regeringstillsatta kommittéer 

har lämnat till regeringen. 

SRF: Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. En branschorganisation för redovisningskonsulter 

(SRF 1). En ideell förening som ägs av medlemmarna (SRF 2).  

                                                           
1 Revisorsnämnden är en statlig myndighet för revisorsfrågor. (Revisorsnämnden) 
2 Ett privat bolag är ett aktiebolag som inte får annonsera för att sprida sina aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller 
teckningsoptioner. Det får heller inte erbjuda fler än 200 olika personer rätt att teckna aktier eller andra värdepapper i 
bola  t    annat sätt. Bola  t   st  ha  tt a t   a  t l      nst 5        ono  och      nt  ha o   t ” ubl  t”   s tt 
namn. (Bolagsverket 3) 
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet börjar med en beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet för uppsatsen. 

Bakgrunden ger läsaren en insikt i vad uppsatsen handlar om. Vidare beskrivs problemområdet 

som mynnar ut i vald problemformulering. Slutligen nås ett syfte för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Revisionsplikt i Sverige började ta form för över 100 år sedan. De första reglerna för revision i 

Sverige infördes 1895, vilket innebar att samtliga aktiebolag skulle utse en person som ansågs 

kompetent nog för att utföra granskningen av bolagets räkenskaper. Personen som utsågs till att 

granska bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning var ingen utbildad person inom revision 

som i dagens bemärkelse. (SOU 2008:32, s.71) 

Det uppstod en efterfrågan på en etablerad yrkeskår av revisorer (Thorell och Norberg 2005, s.15). 

Yrkeskåren började ta form i och med att Stockholms handelskammare började auktorisera 

yrkesrevisorer 1912 och redan 1919 hade flera andra handelskamrar i Sverige också börjat med 

auktorisation. Ytterligare ett steg till att täcka efterfrågan på revision var att införa 

granskningsmän. Dessa hade dock inte samma krav på kompetens som auktoriserade revisorer, 

men fick ändå utföra uppdrag. Införandet av granskningsmän och auktoriserade revisorer förde 

den svenska lagstiftningen till en ny lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 1944. Denna 

lagändring innebar att vissa aktiebolag fick ett krav på att ha en revisor som var auktoriserad av 

den svenska handelskammaren. (SOU 2008:32, s.71) 

Ett möte år 1936 var startskottet för det som idag kallas Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 

SRF. Det var en handfull bokförare som träffades och skapade en organisation som skulle ta vara 

på deras gemensamma intressen och mål. Organisationens medlemmar var uppdelade i två 

grupper, erkända yrkesbokförare och godkända revisorer. 1965 diskuterade medlemmarna vilket 

namn de skulle ha på sin organisation och vid 1971-års kongress fastslogs det namn som gäller än 

idag. (SRF 3, s.3) 

En intensiv kriminalpolitisk debatt fördes under den senare delen av 1970-talet om att den 

ekonomiska brottsligheten var större än traditionell brottslighet och att detta behövdes stävjas. 

Ett steg för att minska och effektivt motverka den ekonomiska brottsligheten var att införa 

kvalificerade revisorer i små aktiebolag som var mer utsatta för den ekonomiska brottsligheten, 

vilket föreslogs i propositionen, prop. 1981/80:143. Propositionen utvidgades dock genom att 

prop. 1981/82:171 innefattade kravet på kvalificerad revisor för samtliga aktiebolag. (SOU 

2008:32, s.73-74) 

Debatten fortsatte och under 2006 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över reglerna 

igen (SOU 2008:32, s.69). Inom EU var det endast några enstaka länder som hade kvar 

revisionsplikten och det var de nordiska länderna. De flesta av de övriga länderna hade redan 

avskaffat kravet medan andra aldrig hade haft detta krav. (Thorell och Norberg 2005, s.4 p.2) SRF 

och FAR insåg att om revisionsplikten avskaffades skulle detta påverka både redovisningskonsulter 
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och revisorer. På grund av detta införde SRF sin första auktorisation av redovisningskonsulter den 

16 januari 2006 (SRF 4, s.5), medan FAR som tidigare var en organisation för endast revisorer 

började auktorisera redovisningskonsulter år 2007 (SOU 2008:32, s.135). 

Regeringen genomförde lagändringen den 1 november 2010 för att underlätta för små företag och 

ge dem mer frihet att välja vilka tjänster de är i behov av (SOU 2008:32, s.13). Friheten att själva 

kunna välja innebar att en del av de svenska aktiebolagen avstod från att anlita revisor (SRF 5, s.7). 

Lagändringen av aktiebolagslagen medförde även att utbudet inom redovisnings- och 

revisionsbyråer ändrades. Många revisionsbyråer valde till exempel att innefatta även 

redovisningstjänster i sin verksamhet för att inte tappa uppdrag. Om de inte ändrade sitt utbud 

riskerade de nämligen just detta, vilket berodde på att det nu endast var fyra procent av alla 

svenska aktiebolag som var tvungna att ha revisor, jämfört med tidigare då samtliga aktiebolag 

hade detta krav. Vidare påverkades redovisningsbyråerna genom att de fick större möjlighet att 

erbjuda sina tjänster till fler bolag som innan avskaffandet inte kunde anlita annat än 

revisionsbyråer och revisorer. (SOU 2008:32, s.25) Större frihet att välja och större utbud 

påverkade även kostnaderna för företagen, vilket medförde att de svenska bolagen blev mer 

konkurrenskraftiga. (SOU 2008:32, s.17) Lagändringen gjorde också att reglerna blev mer EU-

anpassade, så nu kunde Sverige utnyttja EG´s fjärde bolagsdirektiv och använda samma 

gränsvärden gällande omsättning och balansomslutning som andra EU länder (Regeringen 2). 

Små aktiebolag som startade upp efter första november 2010 kunde direkt i bolagsordningen välja 

att avstå från att anlita revisor. Men för de äldre bolagen som ville göra detsamma blev det en 

opt-out lösning, vilket innebar att företagen aktivt måste välja att avstå från revisor. Ett 

avskaffande av revisor i ett bolag som förut haft krav på detta kräver beslut på bolagsstämma och 

ändring av bolagsordningen. (Riksdagen) I och med lagändringen anlitar färre bolag revisorer. 

Fördelningen av uppdragen påverkas av att nystartade aktiebolag, som innan avskaffandet skulle 

ha varit tvungna att anlita revisor, nu har möjlighet att anlita redovisningskonsulter istället. 

Redovisningskonsulten är den externa person som har vetenskap om det uppdragsgivande 

bolagets bokföring, och om ingen revisor finns kvar, kommer ansvarsfrågan om felaktigheter i 

redovisningen upptäcks hamna på redovisningskonsulten. Men ansvaret för felaktigheter i själva 

verksamheten ansvarar inte redovisningskonsulten för, istället ligger detta ansvar kvar på bolagets 

ledning. Detta beror på att redovisningskonsulten endast ska rimlighetsbedöma redovisningen och 

inte kontrollera att allt verkligen stämmer. (Agélii och Paulsson 2010) 

1.2 Problemområde 

I samband med avskaffandet av revisionsplikten har det uppstått debatter angående avskaffandets 

troliga påverkan och vilka effekter det haft. Tjänsten redovisningskonsult får en ny utformning i 

och med lagändringen, vilket vi även kan se av Lena Sjöbloms3 uttalan    ”D n nya  oll n   a  

behovet av utbildning och erfarenhet på ett område där det tidigare inte har funnits några 

 o   lla   a .” Innan   11  un   nästan     so  h lst  alla s          o  sn n s onsult    n nu 

                                                           
3 Lena Sjöblom är auktoriserad redovisningskonsult med 20 års erfarenhet på branschorganisationen FAR (FAR 
Akademin 2). 
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har det kommit nya regler som ställer krav på kunskap. (FAR Akademin 1) FAR och SRF har 

gemensamt tagit fram den nya standarden i ett ramverk, benämnt Reko, för att säkerställa 

kvaliteten på redovisningskonsulternas arbete. Ramverket Reko ger redovisningskonsulten 

förutsättningar att uppnå en hög kvalitet på sitt arbete direkt vid utförandet istället för genom 

rättningar eller revision i efterhand. (SRF 6) Detta ställer nya och större krav på 

redovisningskonsulter, vilket leder oss in på problemformuleringar. 

1.3 Problemformulering 

Inledningen med bakgrund och problemområde visar att revision genomgått lagändringar under 

en lång tid. Kraven på kunskap om revision har ändrats i takt med lagändringarna. Nyligen, år 

2010, genomfördes lagstiftningen om avskaffandet av revisionsplikten för små bolag i Sverige, 

vilket ökade efterfrågan på redovisningskonsulter. (Agélii och Paulsson 2010) För att ta reda på 

vilka konsekvenser detta fört med sig har följande frågor formulerats:  

 Har redovisningskonsulternas uppdrag ökat i antal och omfattning? 
 Har branschorganisationerna SRF och FAR påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulterna? 

 Har kontrollen av redovisningskonsulternas kunskap och arbete ändrats? 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersök hur de valda redovisningskonsulterna anser att 

avskaffandet av revisionsplikten påverkat deras uppdrag, arbetsuppgifter, kunskapskrav och 

kontrollen av detta. Delsyftet med studien är att ta reda på hur SRF och FAR, men även de valda 

revisorerna uppfattar förändringarna av avskaffandet av revisionsplikten i avseende 

redovisningskonsultens uppdrag. 

1.5 Avgränsning 

Studien i denna uppsats begränsar sig till att behandla redovisningskonsulter och revisorer som 

arbetar på redovisnings- och/eller revisionsbyråer i Sverige. Underlag från revisorer är för att 

kunna jämföra deras åsikter och uppfattningar angående påverkan efter avskaffandet av 

revisionsplikten gentemot redovisningskonsulternas åsikter. Respondenterna som medverkat till 

studiens empiriinsamling omfattar, förutom SRF och FAR, endast redovisningskonsulter och 

revisorer som är verksamma i Västmanland. 

1.6 Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för studien i denna uppsats är blivande studenter inom företagsekonomi 

samt läsare som är intresserade av yrkeskategorin redovisningskonsulter, deras uppdrag, kunskap 

och kontrollen av deras arbete, samt vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten haft på allt 

detta.  
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2 REFERENSRAM 

I referensramen presenteras utredningar och övriga referenser som vi anser är relevanta för vår 

undersökning. Dessa ligger även till grund för de analyser och slutsatser vi har kommit fram till. 

2.1 Varför har revisionsplikten blivit avskaffad? 

Anledningen till att frågan om att avskaffa revisionsplikten blev aktuell, var att det inom EU pågick 

ett arbete med regelförenkling. I mars 2007 betonade det Europeiska rådet att det krävs 

    nsa  a  nsats      n E  och    l  sstat  na     att  so     utt yc t  s    ”  ns a    

a   n st at  a b   o na         u o   s a     ta  n    l  h t att bl     a  on u   ns  a t  a och 

stimul  a Eu o as   ono  ”. E -kommissionen föreslog att företagens administrativa kostnader 

skulle minska med 25 procent fram till år 2012 och då särskilt inom bolagsrätt, redovisning och 

revision. De ansåg att kostnaderna för redovisning och revision var särskilt betungande för små 

och medelstora företag och att det skulle gynna dessa om de fick förenklade regler inom detta 

område. Den svenska regeringens svar på detta var att de ville genomföra kostnadsreduktionen 

redan till 2010 och tillsatte därför flera utredningar som skulle föreslå kostnadsreducerande 

åtgärder. (SOU 2008:32, s.177) 

2.1.1 Avskaffande av revis                           , SOU 2008:32 

När det gäller                                                , SOU 2008:32, är denna ett 

delbetänkande av en annan utredning, nämligen Utredningen om revisorer och revision, Ju 

2006:11,  ä         tta  ust t      t Bo    nsson uts  s t ll sä s  l  ut   a  .  SOU 2008:32, s.1) 

Enligt SOU 2008:32 framgår det att utredningen om revisorer och revision hade som uppdrag att 

föreslå vilka ändringar i regelverket som krävdes     att  unna ta bo t     s ons l  t n        s   

    ta  n och uta b ta n   än   a     attn n s   sla . D n s ull  ä  n ta ställn n  t ll   l a 

    ta  so  s ull  o  attas a     än   ngen, med andra ord sätta en gräns för vilka företag som 

skulle undantas från revisionsplikten och vilka som fortfarande skulle omfattas av denna. (SOU 

2008:32, s.182) 

De gränsvärden som användes, när gränserna för vilka som skulle undantas från revisionsplikten 

sattes, var balansomslutning, nettoomsättning och antal anställda. Anledningen till att dessa 

gränsvärden användes var att de vanligtvis användes, och fortfarande används, inom både EG-

rätten och i svensk redovisnings- och revisionslagstiftning. (SOU 2008:32, s.182) 

Utredningen SOU 2008:32 ansåg att företag som inte har mer än tre anställda är att beteckna som 

små företag, och att det grovt räknat krävs en nettoomsättning på minst 1 Mkr per anställd, för att 

företaget inte ska gå med förlust. Inom de gränsvärden som EU använder, brukar 

balansomslutningen motsvara hälften av nettoomsättningen. Med tanke på detta ansåg 

utredningen SOU 2008:32 att   ssa  a     lä sta   äns ä   n so  s ull       ä as   

 En balansomslutning på 1,5 Mkr 

 En nettoomsättning på 3 Mkr 

 Antalet anställda tre stycken 

(SOU 2008:32, s.184) 
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2.2 Redovisningskonsulter 

En redovisningskonsult utför tjänster inom redovisning, rådgivning och affärsutveckling. I arbetet 

ingår det bland annat att utföra löpande redovisning, deklaration, bokslut och årsbokslut. 

Redovisningskonsulten deltar även ofta i den ekonomiska planeringen och i budgetarbetet. (SRF 7) 

Auktoriserade redovisningskonsulter utför i princip samma arbete som en redovisningskonsult 

som inte är auktoriserad, men de måste kontrollera att allt blir rätt redan i det löpande arbetet. En 

auktoriserad redovisningskonsult måste alltså ha god kvalitet i sitt arbete vad gäller både 

redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Detta är viktigt eftersom arbetet inte 

kontrolleras i efterhand, genom en revision, av de företag som har valt bort revisionen. (SRF 7) 

De två yrkesrollerna, redovisningskonsult och revisor, blandas ofta ihop. Ändå har yrkesrollerna 

helt olika arbetsuppgifter och ändamål. Den auktoriserade redovisningskonsulten har stor bredd 

på sitt arbetsområde och kan antingen ha en allmänt utbredd kunskap om mycket eller ha 

specialiserat sig mot några få tjänster. Något som ingår i princip alla arbetsområden är 

konsultation och affärsrådgivning. Då redovisningskonsulten har en fortlöpande kundkontakt 

under året, är denne väl insatt i företagets verksamhet. Detta medför att redovisningskonsulten 

ofta är en naturlig rådgivare för företaget när det gäller beslut och utveckling av verksamheten. En 

revisors arbete däremot är att utföra en oberoende kontroll av det arbete som redan är utfört, 

vilket medför att revisorns möjlighet att ge rådgivning är begränsad. En redovisningskonsult har 

alltså större frihet än en revisor när det gäller att ge råd och konsultation. (SRF 7) Utöver den 

kontroll som revisorn utför, sker även löpnade kontakt mellan uppdragsgivande företag och 

revisorn (KPMG). I figur 1 nedan syns det hur arbetet och tjänsterna är fördelade mellan 

yrkesrollerna och att redovisningskonsulter har mer utförande och rådgivande tjänster, medan 

revisorer har mer kontrollerande tjänster. (SRF 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Redovisnings- och Revisionsbranschen, uppdelning av yrkesroll och tjänster. (Källa: Hämtat från 

http://www.srfkonsult.se/portal/pls/portal/docs/1/1268019.PDF hämtat den 12 april) 

http://www.srfkonsult.se/portal/pls/portal/docs/1/1268019.PDF
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2.3 Reko - Svensk standard för redovisningstjänster 

Reko är den nya svenska standarden för redovisningstjänster och riktar sig i första hand till 

auktoriserade redovisningskonsulter. Det är ett verktyg för kvalitetskontroll, men även ett stöd i 

redovisningstjänsterna. Reko har tagits fram av de två förbunden SRF och FAR gemensamt och är 

ett ramverk som innehåller grundläggande principer och riktlinjer som ska följas vid ett 

redovisningsuppdrag. (Silfverstolpe och Lilja 2011) Ramverket är till för att 

redovisningskonsulterna ska följa god sed för redovisningstjänster och bygger på att skapa 

kvalitativa redovisningstjänster som är till nytta för både företag, näringsliv och samhälle (FAR 

Komplett, kap 1). Anledningen till att de två branschorganisationerna år 2009 inledde samarbetet, 

som ledde till att Reko utvecklades, var att de ville försäkra sig om enhetliga villkor för hela 

branschen. De insåg att redovisnings- och revisionsbranschen stod inför förändringar i och med att 

ett avskaffande av revisionsplikten var på väg att träda i kraft. (SRF 7) 

Ramverkets riktlinjer visar hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitetssäkras så att 

redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet och tillförlitlighet. 

Grundtanken är att skapa kvalitet direkt i det löpande arbetet, istället för att i efterhand göra 

rättningar eller revision. Arbetsprocessen som ska följas för att få god kvalitet i redovisningen 

består i grova drag av tre faser. I den första fasen ska redovisningskonsulten förbereda och planera 

så att rätt förutsättningar finns för att erhålla hög kvalitet i redovisningen. I den andra fasen ska 

han eller hon se till att arbetet genomförs enligt Rekos riktlinjer och i den tredje och sista fasen ska 

bekräftelse på att kvaliteten på arbetet är god kunna lämnas. Detta sista moment kan en 

auktoriserad redovisningskonsult göra genom att avge en bokslutsrapport. (SRF 6) 

Föruto    ssa t    as     nns   t ä  n tol  ”s a-  a ”   R  os  a     . D ssa   a  ut       n 

kundnytta och bygger på god redovisningssed, normer och lagstiftning. De tolv kraven som ingår i 

ramverket är:  

1. Redovisningsverksamheten ska vara väl organiserad. 

2. Redovisningskonsulten ska bara acceptera uppdrag där det underliggande regelverket kan 

uppfyllas. Prövning ska ske löpande. 

3. Uppdragsavtal ska upprättas. 

4. Uppdragsgivaren ska upplysas om sitt självständiga ansvar. 

5. Uppdraget ska utföras i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och andra 

lagar, men även enligt god redovisningssed och Reko. 

6. Om redovisningskonsulten har kombiuppdrag4 ska jävsregler enligt aktiebolagslagen 

beaktas. 

7. Redovisningskonsulten ska planera och genomföra uppdrag på ett professionellt sätt. 

8. Redovisningskonsulten ska ha tillräcklig kunskap om uppdragsgivarens verksamhet. 

9. Redovisningskonsulten ska dokumentera sitt arbete. 

                                                           
4 Kombiuppdrag är när ett redovisnings- eller revisionsbolag utför både redovisnings- och revisionstjänster till en och 

samma uppdragsgivare (FAR Komplett, kap 7). 
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10. Om redovisningskonsulten använder annans arbete ska arbetet utföras i enlighet med 

uppdragsavtalet och Reko. 

11. Redovisningskonsulten ska rimlighetsbedöma ekonomiska rapporter och verka för att de 

utgör ett bra beslutsunderlag. 

12. Det ska finnas rutiner för att förhindra penningtvätt och felaktigheter. 

(SRF 6) 

Det är alltså genom Reko som företag kan visa att deras redovisning är av god kvalitet, trots att de 

valt bort revision. Den auktoriserade redovisningskonsulten avger då, som tidigare nämnts, en 

bokslutsrapport efter slutfört arbete. Bokslutsrapporten lämnas som ett kvitto och är ett 

kvalitetsbevis på att redovisningen är utförd enligt Reko (SRF 5). Dock måste hela 

redovisningsprocessen vara kvalitetssäkrad enligt Reko för att redovisningskonsulten ska kunna 

avge en bokslutsrapport (SRF 6). Bokslutsrapporten har, liksom Reko, utformats av 

branschorganisationerna SRF och FAR gemensamt. Den visar att redovisningen är kontrollerad, 

avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med de kvalitetskrav som finns inom Reko. (SRF 7) 

Det är endast auktoriserade redovisningskonsulter, som arbetar enligt kraven i Reko och har 

upprättat eller biträtt med upprättandet av sin uppdragsgivares ekonomiska rapporter och 

årsbokslut, som kan avge en bokslutsrapport (SRF 7). Men det finns ytterligare en förutsättning 

som måste vara uppfylld för att den auktoriserade redovisningskonsulten ska kunna avge en 

bokslutsrapport och det är att företaget, som är uppdragsgivare, och redovisningskonsulten ifråga 

har upprättat ett uppdragsavtal. Uppdragsavtalet ska definiera hela arbetsprocessen och 

arbetsfördelningen, så att kraven i Reko uppfylls. Med andra ord ska uppdragsavtalet beskriva 

förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som ska göra vad och när det ska göras. (FAR 

Komplett, kap 5) 

2.4 SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

SRF grundades 1936 och är den äldsta ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter. 

Medlemmarna i förbundet omfattar både auktoriserade och icke auktoriserade 

redovisningskonsulter. De som inte är auktoriserade är antingen på väg att auktorisera sig, eller 

har valt att inte genomgå en auktorisering. SRF bedriver omfattande utbildnings- och 

informationsverksamhet genom sitt eget utbildningsbolag, SRF Ekonomiutbildning AB. De bedriver 

även fortlöpande kvalitetsutveckling och kompetenshöjning av sina medlemmar, samt 

branschutveckling då de påverkar lagstiftningen genom samarbete med myndigheter och 

organisationer, men även genom remissarbete. (SRF 2) 

2.5 FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

Den 1 september 2006 gick Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorssamfundet 

SRS, samman och bildade vad som då kallades FAR SRS. I mars 2010 ändrade de till dagens namn. 

(FAR 3) Från början var branschorganisationen endast öppen för revisorer, men den 30 september 

2007 beslutade FAR att även ge redovisningskonsulter möjligheten att bli medlemmar. Samtidigt 

introducerade de en auktorisation för redovisningskonsulter. (SOU 2008:32, s.135) 
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2.6 Auktorisering 

Eftersom FAR och SRF insåg att ett avskaffande av revisionsplikten skulle påverka både revisorer 

och redovisningskonsulter, började de förbereda inför detta redan när en lagändring diskuterades. 

Detta resulterade i att de båda branschorganisationerna hade börjat auktorisera 

redovisningskonsulter innan lagändringen trädde i kraft. (SOU 2008:32, s.135 och SRF 4, s.5) 

Målsättningen med auktorisationen var att skapa förutsättningar för de redovisningskonsulter som 

väljer att auktorisera sig, så att de kan möta de krav och förväntningar som samhället och 

näringslivet ställer på dem. Denna målsättning gäller än idag. (SRF 7) 

Redovisningskonsulter är ofta viktiga rådgivare för företag och auktorisationen fungerar som en 

offentlig kvalitetsstämpel. Det kan sägas att yrkesrollen har kvalitetssäkrats genom denna 

auktorisation och kravet på att följa Reko. Denna kvalitetssäkring består av en kontroll av den 

auktoriserade redovisningskonsultens arbete och den kunskap som denne besitter. Samtidigt får 

den auktoriserade redovisningskonsulten en legitimitet5 som offentligt visar att denne besitter den 

kunskap som krävs för att utföra det arbete som hör till yrkeskategorins arbetsområde. (SRF 7)  

2.6.1 Auktorisation via SRF 

För att bli medlem och få auktorisation via SRF finns vissa utbildnings- och praktikkrav. Den 

kunskap som krävs är 90 högskolepoäng inom företagsekonomi och totalt 45 högskolepoäng inom 

handelsrätt och beskattningsrätt, varav minst 15 högskolepoäng inom både dessa ämnen. Det 

krävs även tre års praktisk erfarenhet som redovisningskonsult med eget kundansvar. (SRF 8) Ett 

alternativ till högskolestudier är att ha genomgått SRFs egna auktoriseringsutbildningar Steg 1 och 

Steg 2. Dessa utbildningar motsvarar högskoleutbildningar och kan ersätta högskoleutbildning 

eller användas som ett komplement om den sökande inte har tillräckligt många högskolepoäng 

inom de relevanta ämnena. Steg 1 motsvarar 90 högskolepoäng, varav 60 är inom 

företagsekonomi, 15 är inom beskattningsrätt och 15 är inom handelsrätt. Steg 2 är en 

fortsättningskurs som endast sökande som har kompetens motsvarande Steg 1 kan gå. Steg 2 

innehåller 45 högskolepoäng, varav 30 är inom företagsekonomi och 15 är inom beskattningsrätt 

eller handelsrätt. (SRF 9) 

Andra alternativ till högskolestudier är sex terminers eftergymnasiala studier i ämnen som är 

relevanta för yrkesrollen, eller att den sökande har avlagt redovisningskonsultexamen i SRFs regi. 

Utöver detta, får den sökande inte vara i konkurs, ha förvaltare, vara belagd med näringsförbud, 

vara förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon 

rådighetsinskränkning i annat land. (SRF 8) 

För att bli medlem i förbundet krävs alltså att den sökande är yrkesverksam som 

redovisningskonsult, med minst tre års praktisk erfarenhet och god kännedom om gällande 

rättsregler inom redovisning och beskattning. Den sökande ska även vara känd som pålitlig och 

hederlig och anses vara lämplig att utöva verksamhet som redovisningskonsult. (SRF 8) 
                                                           
5 Begreppet legitimitet kan tilldelas många innebörder. Ett av dessa är ett värdeomdöme som berättar att detta är 
rätt och riktigt och ett annat är när begreppet legitimitet innebär en mer bestämd innebörd och status. (Karlsson 
1991, s.68-69) 
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När en redovisningskonsult väl har fått sitt medlemskap och blivit auktoriserad, finns det vissa krav 

för att denne ska få behålla sin certifikation6. Redovisningskonsulten måste genomgå 

aktualitetsutbildning7, följa etiska regler, genomgå kvalitetskontroll och ha en godkänd 

ansvarsförsäkring. Vart tredje år måste certifikatet förnyas och vart sjätte år ska samtliga 

redovisningskonsulter genomgå en kvalitetskontroll för att kontrollera att deras arbete sker enligt 

Reko. (SRF 7) Kvalitetskontrollen ska genomföras av en auktoriserad redovisningskonsult som har 

genomgått en utbildning för kvalitetskontrollsarbete (SRF 12). Utöver kvalitetskontrollen ska 

uppföljningar i form av självdeklarationer ske kontinuerligt (SRF 7). För att automatiskt förnya sitt 

certifikat gäller det att kravet på aktualitetsutbildning uppfylls. Detta krav, men även de andra 

kraven som finns, är till för att säkerställa kvaliteten av arbetet och för att skapa status åt de 

auktoriserade redovisningskonsulterna. (SRF 11) 

Kraven på aktualitetsutbildning för en certifikatsperiod har höjts från och med år 2011, men under 

en övergångsperiod gäller fortfarande de gamla reglerna för en medlem vars certifikat måste 

förnyas senast under 2012. För certifikat som utgår 2012 eller tidigare gäller det att 

redovisningskonsulten har totalt minst 50 timmars utbildning inom perioden, och då ska det vara 

12 timmar inom redovisning, 12 timmar inom beskattning och 26 timmar inom valfritt, relevant 

ämne. För certifikat som utgår 2013 eller senare gäller de hårdare kraven, då måste 

redovisningskonsulten ha totalt 60 timmar utbildning inom perioden, och då ska det vara 14 

timmar inom redovisning, 14 timmar inom beskattning och 32 timmar inom relevant ämne. (SRF 

11) 

2.6.2 Auktorisation via FAR 

För att FAR ska auktorisera en redovisningskonsult krävs en redovisningskonsultexamen, vilket ger 

titeln auktoriserad redovisningskonsult. När en redovisningskonsult vill bli auktoriserad via FAR, 

ska denne först ansöka om medlemskap som redovisningskonsult hos FARs styrelse. När ansökan 

är färdigbehandlad fås ett besked om att ansökan är godkänd och att redovisningskonsulten är 

auktoriserbar. Efter detta måste ett skriftligt prov, en examen, genomföras med godkänt resultat. 

Lyckas detta blir redovisningskonsulten medlem, och som medlem erhålls titeln auktoriserad 

redovisningskonsult. För att redovisningskonsulten ska få behålla sin titel krävs en förnyelse av 

denna vart femte år. (FAR 4) 

När det gäller att få sin ansökan godkänd av FARs styrelse, finns det vissa invalskrav som beaktas. 

Dessa krav fastställdes den 25 januari 2012 och är indelade i allmänna och särskilda krav. De 

                                                           
6 SRF använder sig att uttrycket certifikat, istället för titel (SRF 10). 
7 Aktualitetsutbildning är utbildningar inom ämnen som är aktuella för yrket redovisningskonsult. Kravet på dessa 
utbildningar är till för att försäkra att de auktoriserade redovisningskonsulterna håller sig uppdaterade och på så sätt 
skapa status åt yrkesgruppen och säkerställa kvaliteten på deras arbete. (SRF 11) 
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allmänna kraven gäller för alla, oavsett medlemskategori8, medan de särskilda kraven gäller för 

respektive medlemskategori. (FAR 5) 

I de allmänna kraven, som gäller för samtliga medlemskategorier, framkommer det att den 

sökande ska vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller har nära anknytning 

till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen. Den sökande ska även ha 

förklarat sig vilja följa FARs stadgar och regler för god yrkessed, ha gjort sig känd för redbarhet och 

i övrigt bedömas lämplig, samt kunna referera till två FAR-medlemmar. Vid brist på referens kan 

styrelsen, om det finns särskilda skäl medge undantag från denna skyldighet, efter att den sökande 

gjort ett personligt besök hos dem. (FAR 5) 

I de särskilda kraven för redovisningskonsulterna finns allmänna behörighetskrav, huvudregler och 

specialregler. I de allmänna behörighetskraven framkommer det att den sökande inte får vara i 

konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha förvaltare, vara förbjuden att lämna juridiskt eller 

ekonomiskt biträde eller vara föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat. (FAR 5) 

I huvudreglerna för redovisningskonsulterna framkommer det att den sökande ska ha akademisk 

examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 högskolepoäng, fem års praktik inom 

redovisningsområdet varav minst tre år som extern rådgivare, samt fått godkänt resultat i en av 

FARs redovisningskonsultexamen. (FAR 5) 

I specialreglerna finns regler för redovisningskonsulterna som inte har en akademisk examen. Då 

ska den sökande ha en av FAR godkänd eftergymnasial utbildning, om minst två år, med inriktning 

mot företagsekonomi och redovisning. Den sökande ska även ha sex års praktik inom 

redovisningsområdet varav minst tre år som extern rådgivare, samt fått godkänt resultat i en av 

FARs redovisningskonsultexamen. (FAR 5) 

Examensprovet är det sista naturliga steget till att nå titeln auktoriserad redovisningskonsult och 

är till för att säkerställa att konsulten har de teoretiska kunskaper inom redovisningsområdet som 

krävs, men även att denna har förmågan att tillämpa kunskaperna i praktiken. Det finns ett stort 

intresse för redovisningskonsultexamen, men det kan även kännas skrämmande att genomföra ett 

provtillfälle som pågår under en hel dag. (Danielsson 2012) 

  

                                                           
8 Medlemskategori innefattar revisor, redovisningskonsult och andra specialister, som till exempel skatterådgivare 
(FAR 5). 
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3 METOD 

I detta kapitel beskriver vi hur undersökningen har genomförts. Avsnittet inleds med val av ämne, 

metodansatser för uppsatsen och val av metod. Vidare beskriver kapitlet datainsamlingen och 

uppsatsens tillförlitlighet och validitet samt operationalisering, innan det avslutas med en 

källkritik. 

3.1 Val av ämne 

I denna uppsats har vi valt att skriva om det har skett någon förändring av redovisningskonsultens 

kunskap, arbete och kontroll av detta efter avskaffandet av revisionsplikten. Uppsatsen är skriven 

för blivande studenter inom företagsekonomi, läsare som är intresserade av 

redovisningskonsulternas uppdrag, kunskap och kontrollen av deras arbete, samt vilka effekter 

avskaffandet av revisionsplikten haft på allt detta. 

3.2 Metodansatser 

Enligt Artsberg (2005) kan det generella tillvägagångssättet delas in i två metoder, deduktiv och 

induktiv. Den deduktiva metoden utgår från befintlig teori med syftet att testa och förklara, men 

även förutsäga verkligheten ”   n t o   t ll       ”  Jacobs n       s. 4). D n  n u t  a   to  n 

ut       n            sy t t att by  a u   ny t o      tsb       5  s.  ) ”   n        t ll t o  ” 

(Jacobsen 2002, s.35). 

I uppsatsen har vi utgått från våra antaganden om hur situationen är i verkligenheten för 

redovisningskonsulterna gällande de frågeställningar vi valt att ta upp. Innan vi påbörjade denna 

uppsats gjorde vi alltså ett antagande om att redovisningskonsulternas uppdrag har ökat i antal 

och omfattning efter avskaffandet av revisionsplikten för små bolag. Vidare gjorde vi antagandet 

att SRF och FAR har påverkat deras kompetenskrav och att kontrollen av redovisningskonsulternas 

arbete har ökat. När vi hade gjort våra antaganden samlade vi in information och teori från 

respondenter, olika databaser, litteratur, samt från de relevanta branschorganisationernas 

hemsidor och det offentliga dokumentet SOU 2008:32. Vi har alltså använt oss av en deduktiv 

metod. Den litteratur och de databaser och hemsidor vi har använt framgår under rubrik 3.4.2 

Sekundärdata. 

3.3 Val av metod 

Holme och Solvang (1997) tar upp två olika perspektivmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod. 

Båda syftar till att ge en bättre förståelse av samhället. Metodvalet görs utifrån den information, 

kunskap och problemställning som undersöks (Holme och Solvang 1997, s.13 och s.75-76). Vi har 

valt att använda en kvalitativ metod i denna uppsats. På grund av detta har vi endast förklarat vad 

en kvalitativ metod innebär. 

Den kvalitativa metoden har ett förstående syfte (Holme och Solvang 1997, s.14) och är mer 

flexibel (Holme och Solvang 1997, s.80). Genom att samla in information och få en djupare 

förståelse i forskningsfrågan, ska ett sammanhang kunna beskrivas i sin helhet, samt ge en 

närkontakt till informationskällan (Holme och Solvang 1997, s.14). Vid användandet av metoden är 

det lämpligt med observationer och intervjuer, för att få fram information (Björklund och Paulsson 
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2003, s.63). Med detta i åtanke har vi gjort ett intervjuformulär med öppna frågor, så att 

respondenterna ska kunna diskutera fritt kring ämnet. Det har medfört att vi fått en bättre 

helhetsuppfattning av det vi undersökt. 

3.4 Datainsamling 

Jacobsen (2002) menar att all data som samlas in kan delas in i primärdata samt sekundärdata. 

Primärdata samlas in direkt från informationskällan, bland annat genom intervjuer och 

frågeformulär. Sekundärdata är information som fås i andra hand och är alltså insamlad av andra 

än de som utför exempelvis en undersökning. (Jacobsen 2002, s.152-153) 

3.4.1 Primärdata 

Primärdata i denna uppsats är data som samlats in genom individuella intervjuer samt via 

nätbaserade intervjuformulär. En sammanställning av resultatet presenteras senare i uppsatsen. 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två metoder som kan användas vid avgörandet av vem 

som ska intervjuas. Metoderna kallas informantintervju och respondentintervju. Informantintervju 

innebär att respondenten endast har kunskaper, men inte någon direkt koppling till ämnet. 

Respondentintervju innebär att respondenten är delaktig i den företeelse som studeras och har 

alltså en direkt koppling till ämnet. (Holme och Solvang 1997, s.104) 

En individuell intervju kan genomföras på olika sätt, med personligt möte eller via telefon. Den kan 

ha olika grader av öppenhet eller strukturering. Öppenhet innebär till exempel samtal som sker 

utan intervjuguide eller utan fast ordningsföljd. Motsatsen till öppenhet är strukturering, det 

innebär till exempel frågor med fasta svarsalternativ eller frågor i fast ordningsföljd. Data som fås 

genom intervju kommer i form av ord, meningar och berättelser, som sedan analyseras. (Jacobsen 

2002, s.160-163) Genom att utföra en intervju, kan tillgång till information som är relevant till 

problemställningen samt en möjlighet till en djupare förståelse fås (Björklund och Paulsson 2003, 

s.70). 

Vi har valt att använda oss av respondentintervjuer eftersom vi ville ha information om hur 

redovisningskonsulternas kunskap och arbete påverkats efter avskaffandet av revisionsplikten, 

men även hur deras kompetens kontrolleras. Utöver detta ville vi veta om de tillfrågade 

revisorerna samt SRF och FAR uppfattar någon förändring i redovisningskonsulternas uppdrag 

efter avskaffandet av revisionsplikt, och i så fall hur denna förändring ser ut enligt dem. De 

respondenter vi har valt att intervjua är redovisningskonsulter och revisorer som arbetar på 

redovisnings- och/eller revisionsbyråer i Västmanland. Med hjälp av Googles söktjänst letade vi 

efter redovisnings- och revisionsbyråer, sedan valde vi slumpvis ut några av de som kom upp. 

3.4.1.1 Intervjuformulär 

Under vår undersökningsperiod upptäckte vi att det var en hektisk period för 

redovisningskonsulter och revisorer, då de var mitt uppe i deklarationer, årsbokslut och 

årsredovisningar. På grund av denna tidbrist och att många av respondenterna inte hade tid för en 

personlig intervju, har vi gjort två nätbaserade intervjuformulär, för redovisningskonsulter 

respektive revisorer med hjälp av Google Docs verktyg, som vi skickat till respondenterna via e-
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post. Vi ställde öppna frågor i intervjuformuläret, för att respondenterna ska ha möjlighet att 

uttrycka egna funderingar och värderingar kring ämnet. För att kunna använda Google Docs 

verktyg var vi tvungna att ha ett e-post konto hos Google. 

Vi har valt att genomföra en individuell intervju med varje respondent och har skickat 

intervjuformulär till totalt femton olika bolag som skulle distribuera ut till de anställda som hade 

rätt kompetens för att besvara våra intervjuformulär. Av dessa fick vi tyvärr bara totalt sex svar, 

varav fyra var via intervjuformulären och två via telefonintervjuer. Vi har även ringt till SRFs och 

FARs växel för att ta reda på vem som var rätt person att prata med angående vår undersökning. 

Efter att ha pratat med SRFs receptionist blev vi vidarekopplade till den person som hon ansåg 

kunde besvara våra frågor bäst. Vi förklarade vårt syfte och fick respondentens e-post, därefter 

skickade vi frågorna till honom och fick utförliga svar inom ett dygn. Respondenten från SRF angav 

även i detta svarsbrev att vi gärna fick kontakta honom igen, om vi hade fler frågor eller behövde 

ytterligare information angående de frågor vi redan ställt. Detta var något vi utnyttjade inför våra 

analyser och slutsatser, för att bekräfta att vi hade förstått allt på rätt sätt. 

När vi ringde till FARs receptionist fick vi inget direkt namn på någon person. Istället ville hon ha 

våra frågor via e-post, för att kunna bedöma vem som var rätt person att besvara dem. Efter detta 

vidarebefordrade hon dem till en av FARs representanter, som besvarade våra frågor via e-post 

inom ett dygn. I detta svarsbrev angav respondenten från FAR att hon inte ville bli kontaktad igen 

angående denna uppsats. När de båda branschorganisationernas representanter, respondent från 

SRF och respondent från FAR, hade skickat sina svar till oss, jämförde vi den information vi fått ta 

del av. Vi insåg genast att svaren från SRF var betydligt mer utförliga än de från FAR. Det och det 

faktum att respondenten från FAR inte ville bli kontaktad igen, har inneburit att vi har fått lov att 

förlita oss på det respondenten från SRF har svarat, i de fall där svaren från FAR inte riktigt täckte 

upp informationsbehovet för det vi ville undersöka. 

Intervjuformulären inleddes med ett introduktionsbrev där vi förklarade syftet med vår 

undersökning. Efter introduktionsbrevet följde våra öppna frågor som vi utformande för att ta 

reda på vilka konsekvenser som eventuellt har skett efter avskaffande revisionsplikten angående 

antalet redovisningskonsulter, deras kompetens samt kontrollen av deras kunskap och arbete. För 

att vi skulle få svar på det vi ville veta utan att intervjuformuläret blev alltför tidskrävande för 

respondenterna, har vi noga bearbetat frågorna. Vi kontaktade en civilekonom och diskuterade 

våra intervjufrågor med honom innan vi skickade ut dem till respondenterna. Civilekonomen 

arbetar som revisor, han är inte auktoriserad eller godkänd ännu, men är aktiv inom en 

redovisningsbyrå. Utifrån hans rådgivning, åsikter och tips kunde vi formulera våra frågor så bra 

som möjligt. I slutet av formuläret fick respondenterna möjlighet att ge oss kommentarer eller 

göra tillägg, samt godkänna eventuell ytterligare kontakt. Vi skickade även en påminnelse till dem i 

de fall respondenterna inte svarat inom utsatt tid. 

3.4.1.2 Intervju 

Alla våra personliga intervjuer har skett via telefonsamtal och då har vi inlett varje samtal med 

frågan om godkännande att få spela in, för att på så sätt få större tillförlitlighet på våra intervjuer. 
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Enligt Jacobsen (2002) bör intervjuer spelas in om det är möjligt. En fördel med att spela in är att 

allt det som respondenten säger uppfattas mer ordagrant, vilket är extra viktigt om direkta citat 

ska användas. En annan fördel är att intervjun kan flyta på bättre och att fokusering på svaren kan 

göras i efterhand. En nackdel är att tekniska problem kan uppstå. Detta kan skapa en spänd 

stämning, vilket leder till att alla berörda kan känna sig obekväma och att respondenten har svårt 

att slappna av samt blir mer restriktiv med vad han eller hon säger. En annan nackdel är att 

intervjuarna själva kan slappna av lite för mycket och gör då inte ett noggrant jobb. (Jacobsen 

2002, s.166) Men vi har självklart gjort vårt yttersta för att göra ett bra jobb och inte slappna av för 

mycket. 

Genom att ladda ner en applikation till en mobiltelefon och justerade vissa inställningar kunde 

intervjuerna genomföras via telefon. Justeringarna behövdes för att både våra och 

respondenternas röster skulle kunna spelas in. Vi testade att ringa flera samtal till våra egna 

släktingar, för att undersöka om tekniken och den ljudmässiga kvalitén på de inspelade samtalen 

höll tillräcklig hög standard. När inställningarna lyckats ringde vi upp de respondenterna som sagt 

att de skulle svara på vår nätbaserade intervjuformulär, men ännu inte gjort detta, och berättade 

att vi hade en möjlighet till en telefonintervju med inspelning istället. Vi berättade att om de 

kunde tänka sig detta alternativ, så var frågorna de samma som vi skickat med länkarna tidigare. 

Respondent 1 kunde genomföra telefonintervjun på en gång medan respondent 4 inte hade 

möjlighet att besvara frågorna direkt, utan ville istället boka in en telefontid nästkommande 

arbetsdag. Telefonintervjuerna varade i cirka femton minuter med redovisningskonsulten och i 

cirka fem minuter med revisorn. Efter varje intervju flyttade vi över den aktuella ljudfilen från 

mobiltelefonen till en dator, där vi spelade upp samtalet och skrev ned vad respondenten svarat 

på varje fråga. De svar vi fick från våra intervjuer har vi sedan använt i empirin. Vi har valt att inte 

namnge respondenterna i empirin, istället benämner vi dem respondent 1, respondent 2 och så 

vidare. Detta har vi gjort för att fler skulle kunna tänka sig att ställa upp i vår undersökning och för 

att det inte är relevant att veta vem som säger vad. Det vi vill undersöka är hur innehållet i våra 

frågeställningar upplevs av de olika yrkeskategorierna och på så sätt kunna bilda oss en 

uppfattning om detta. 

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är material och information som tidigare samlats in och sammanställts (Christensen 

et al. 2010, s.71). Den sekundärdata vi har använt i denna uppsats består av litteratur med 

inriktning på bland annat forskningsmetoder. Litteraturen har främst använts för att arbeta fram 

relevanta metodmodeller som redskap för att kunna åstadkomma lösning till syftet i denna 

uppsats. Vi har använt elektroniska källor som vi hämtat från olika databaser. Dessa källor 

handlade mestadels om avskaffandet av revisionsplikt och om redovisningskonsulter. De 

databaser vi använde vid informationssökningen var FAR Komplett och Discovery, som vi fick 

tillgång till via biblioteket på Mälardalens Högskola och dess samling av databaser. 

Vi har även sökt vetenskapliga artiklar i ovan nämnda databaser, men det fanns inga som 

behandlade det aktuella ämnet i Sverige. Då vi har riktat in oss på hur det är i Sverige finner vi det 
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inte intressant att fokusera på internationella artiklar. Övrig information, men även tidsskrifterna 

Balans och Redovisningskonsulten, har främst hämtas från FARs och SRFs egna hemsidor, men 

även det offentliga dokumentet SOU 2008:32 har varit viktigt för uppsatsen. Tyvärr har vi upplevt 

att länkarna som går till våra källor i FAR Komplett har en förmåga att ändra benämning när FAR 

flyttar om i sin databas. Genom att söka på balansnummer och/eller rubrik på källan kommer rätt 

källa och information upp. 

Vi har sökt statistik som visar antalet redovisningskonsulter i Sverige, för att få veta hur många det 

finns totalt och därefter kunna jämföra hur många som är auktoriserade och hur många som inte 

är auktoriserade. Sökningarna gjordes exempelvis via Statistiska centralbyrå (SCB), de aktuella 

branschorganisationernas hemsidor och Googles söktjänst. Vi har även försökt få denna 

information via våra intervjuer med SRFs och FARs representanter, men har inte lyckats få tag på 

någon information som gäller Sverige. Det finns statistik för andra länder inom EU, men då detta 

inte är relevant för vår uppsats har vi inte använt denna information. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet och reliabilitet är kopplade till kvalitativa och kvantitativa metoder och 

används för att klargöra hur bra datainsamlingen har fungerat (Mdh 1). Det krävs en kontinuerlig 

och kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetningen av materialet, för att uppnå en 

tillfredsställande grad av validitet och reliabilitet (Holme och Solvang 1997, s. 163). 

3.5.1 Validitet 

För att data ska ha validitet krävs en korrekt datainsamling och bearbetning, att svarsresultaten 

från respondenterna överförts på ett tillförlitligt sätt till databasen, samt att det insamlade 

materialet är relevant för problemställningen (Mdh 2). Vi har valt att ställa öppna frågor i 

intervjuformuläret och uppmanat respondenterna att utveckla sina svar, för att försäkra oss om 

att det respondenterna svarar också är vad de upplever. Med deras erfarenhet och kunskap får vi 

information som är relevant för vår problemställning. 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan definieras som graden av tillförlitlighet i mätningen, det vill säga att samma 

resultat ska kunna erhållas vid ett visst antal upprepning av undersökningen (Björklund och 

Paulsson 2003, s.59). Reliabilitet fastställer hur noggrann bearbetningen av informationen varit 

och hur mätningarna har utförs (Holme och Solvang 1997, s. 163). 

Vid personliga intervjuer har vi följt intervjufrågorna konsekvent och anser att vi på detta sätt varit 

strukturerade. Respondenterna som svarat på det nätbaserade intervjuformuläret har alla fått 

samma frågor, vilket även det innebär att vi varit strukturerade. För att minska risken att få in 

endast en respondents åsikter hos var och en av de redovisnings- och revisionsbyråer vi skickat det 

nätbaserade intervjuformuläret till, har vi skickat länkarna till samtliga anställda på en 

redovisningsbyrå, där vi lyckades få alla de anställdas e-postadresser. Detta gjorde vi för att så 

många som möjligt skulle svara och på så sätt få ytterligare tillförlitlighet i undersökningen och 

dess resultat. Trots våra försök att få in svar från så många respondenter som möjligt hos de 
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femton bolag vi kontaktat, fick vi svar från endast ett fåtal respondenter. Närmare bestämt fick vi 

svar från tre redovisningskonsulter och tre revisorer. Av de respondenter som tagit sig tid att svara 

på våra frågor var det två av tre redovisningskonsulter och två av tre revisorer som svarade 

utförligt på våra frågor. På grund av att så få respondenter svarat fick vi lov att generalisera mer än 

vi önskat i våra analyser och slutsatser. Men då de svarande respondenterna hade liknande åsikter 

i de olika frågorna har vi ändå ansett att den information vi fått är tillförlitlig. 

3.6 Operationalisering 

Det är skillnad mellan teoretisk och operationell nivå. På den teoretiska nivån ligger vetenskapliga 

problem och frågeställningar, medan observationer och datainsamling som görs i en undersökning 

sker på en operationell nivå. När slutsatserna dras sker detta åter på den teoretiska nivån. 

(Esaiasson et al. 2007, s.20) Det innebär översättning från teori till något empiriskt mätbart som 

sedan analyseras empiriskt (Andersen 1998, s.80). Nedan presenteras hur intervjufrågorna är 

sammankopplade med frågeställningarna och den teoretiska grunden i referensramen. 

3.6.1 Redovisningskonsulter 

I intervjuformuläret är frågorna 1 och 2 till för att få bakgrundsinformation om respondenterna. 

Fråga 14 är för att ge respondenterna en chans att lägga till med information som denna anser är 

väsentlig och fråga 15 för att klargöra om återkontakt får göras. 

Frågorna 3, 5, 6, 9, 10 och 13 är ställda för att bedöma om antalet uppdrag ändrats och i vilken 

omfattning. Frågorna är kopplade till avsnitt 2.2 i referensramen. 

Frågorna 4, 7 och 11 är ställda för att bedöma om branschorganisationerna påverkat 

kompetenskravet på redovisningskonsulter och är kopplade till avsnitt 2.3 och 2.6 i 

referensramen. 

Frågorna 8 och 12 är ställda för att bedöma om kontrollen av redovisningskonsulters arbete och 

kunskap har ändrats. Frågorna är kopplade till avsnitt 2.6 i referensramen. 

3.6.2 Revisorer 

I intervjuformuläret är frågorna 1 och 2 till för att få bakgrundsinformation om respondenterna. 

Fråga 7 är för att ge respondenterna en chans att lägga till med information som denna anser är 

väsentlig och fråga 8 för att klargöra om återkontakt får göras. 

Frågorna 3, 4 och 5 är ställda för att bedöma om antalet uppdrag ändrats och i vilken omfattning. 
Frågorna är kopplade till avsnitt 2.2 i referensramen. 

Frågan 6 är ställda för att bedöma om branschorganisationerna påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulter och är kopplade till avsnitt 2.3 och 2.6 i referensramen. 

3.6.3 Representanter från branschorganisationerna 

I intervjufrågorna är fråga 1 till för att få bakgrundsinformation om respondenterna. Fråga 2 är till 

för att få statistik om antalet verksamma redovisningskonsulter och fråga 8 för att klargöra om 

återkontakt får göras.  
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Frågorna 3 och 5 är ställda för att bedöma om antalet uppdrag ändrats och i vilken omfattning. 
Frågorna är kopplade till avsnitt 2.2 i referensramen. 

Fråga 4 är ställda för att bedöma om branschorganisationerna påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulter och är kopplade till avsnitt 2.3 och 2.6 i referensramen. 

Frågorna 6 och 7 är ställda för att bedöma om kontrollen av redovisningskonsulters arbete och 

kunskap har ändrats. Frågorna är kopplade till avsnitt 2.6 i referensramen. 

3.7 Källkritik 

Det finns fyra sätt att kritiskt granska en källa på ett bra sätt (Thurén 2005, s.13). Det första 

kriteriet är äkthet, det innebär att källan ska vara vad den utger sig för och inte är en förfalskning 

(Thurén 2005, s.19). Det andra är tidssamband, ju längre tidsskillnad det är mellan en händelse och 

att en beskrivning görs, desto mindre tillförlitlig är källan som beskriver händelsen. Det tredje är 

att källan ska vara oberoende, den ska inte vara en kopia eller ett referat av en annan källa. Det 

sista kriteriet är tendensfrihet, vilket innebär att den inte ska vara en avbildning av en annan källa 

och inte heller ge en vinklad bild av verkligheten på grund av politiska eller ekonomiska intressen 

eller annat som kan påverka verklighetsbilden. (Thurén 2005, s.13) 

Källorna till sekundärdata bör granskas kritiskt för att fastställa tillförlitligheten (Christensen et al. 

2010). Vi bedömer att de sekundärdata vi använt är av hög kvalitet och är tillförlitliga, men vi är 

medvetna om att sekundärdata inte alltid stämmer och har därför kritiskt granskat den 

sekundärdata vi har använt oss av. Litteraturen som vi har använt hämtas från originalkällor så 

som organisationer eller myndigheter. Statens offentliga utredning SOU 2008:32 är ytterst 

relevant för vår uppsats i och med att denna legat till grund för de beslut som fattats gällande 

lagstiftningen kring revision. Trovärdigheten och tillförlitligheten i denna utredning anses vara hög. 

Vi anser även att informationen från branschorganisationernas egna tidsskrifter, Balans och 

Redovisningskonsulten är tillförlitliga, men åsikterna och informationen som presenteras kan vara 

framställda ur organisationernas synvinkel. Därför bör dessa källor betraktas som subjektiva och vi 

har varit kritiska när vi granskat dessa. 

När databasen FAR Komplett uppdaterar och flyttar om sin information ändras även länkarna som 

är hämtade från denna databas, vilket medför att den information vi hittat vid angivet datum och 

tidpunkt inte alltid finns på den angivna länken. Detta har varit och är ett problem, då andra 

artiklar och annan information kommer upp istället för de källor vi har valt att använda. Därför vill 

vi påpeka detta och be läsare som vill undersöka våra källor att via Mälardalens Högskolans 

databassamling söka på balansnummer och/eller rubrik på källan istället för att använda sig av 

länken. 

Det empiriska materialet består av de svar vi fått från intervjuformulären samt telefonintervjuer. 

Frågorna besvaras med respondenternas erfarenhet och kunnighet därför bör de anses vara 

trovärdiga trots låg svarsfrekvens. På grund av den låga svarsfrekvensen har det varit svårt att 

generalisera och veta om det respondenterna svarar stämmer för yrkesgrupperna över lag.  
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4 EMPIRI 

Empirin inleds med en kort beskrivning av respondenterna i uppsatsen. Vidare kommer detta 

kapitel beskriva det material som samlats in genom åtta intervjutillfällen med olika respondenter. 

Dessa består av tre redovisningskonsulter, tre revisorer och två representanter från 

branschorganisationerna SRF och FAR. 

4.1 Beskrivning av respondenterna 

Respondent 1 är auktoriserad redovisningskonsult sedan januari 2006 och driver ett eget 

redovisningsbolag sedan 1983. Hans nuvarande arbetsuppgifter består mestadels av 

deklarationer, arbetsdelegerande av uppdragen i bolaget samt att fungera som kontaktperson 

med världen utanför bolaget, då han är den enda auktoriserade redovisningskonsulten inom 

bolaget. 

Respondent 2 är auktoriserad redovisningskonsult sedan 2006. Han driver ett redovisningsbolag 

och har varit aktiv inom redovisningsbranschen sedan 1994. 

Respondent 3 är auktoriserad redovisningskonsult och har varit verksam sedan 1984. Hans 

nuvarande uppgifter består mestadels av rådgivningstjänster i samband med till exempel 

företagsanalys, omstrukturering och affärsutveckling. Han har även ett fåtal löpande uppdrag med 

bokslut och deklarationer. 

Respondent 4 är auktoriserad revisor sedan 12 år tillbaka och arbetar inom ett bolag som anställd. 

Hans arbetsuppgifter består idag av revision. 

Respondent 5 är godkänd revisor, med avlagd revisorsexamen sedan 2005, som håller på att 

vidareutbilda sig till auktoriserad revisor. Hans arbetsuppgifter består idag av revision i mindre 

bolag. 

Respondent 6 är revisor sedan ett och ett halvt år och arbetar inom en revisionsbyrå. 

Respondent 7 är auktoriserad redovisningskonsult och har tidigare varit ordförande i SRF. Han är 

idag utbildningslärare på SRF. 

Respondent 8 är ansvarig för redovisningstjänster inom FAR. 

4.2 Auktoriserade redovisningskonsulter 

Respondent 3 upplever inte att det skett någon förändring på antal uppdrag i den löpande 

verksamheten och bokslutsuppdragen, detta upplever inte heller respondent 2 men han gör ett 

tillägg. Han tror det kommer att dröja något år innan effekterna av den avskaffade revisionsplikten 

visar någon påverkan på redovisningskonsulternas uppdrag. Respondent 1 tyckte sig ha en klar 

uppfattning om att antalet uppdrag ökat och att det var märkbart tidigt efter lagändringen. 

Arbetsuppgifterna för respondent 1 och respondent 3 är som innan avskaffandet, medan 

respondent 2 anser att det föreligger en skillnad eftersom vissa årsredovisningar inte längre 

lämnas till revision. Detta påtalade även respondent 1 då han har revisorskollegor i andra bolag 
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som förr gjorde bokslut och årsredovisningar, men som inte längre utför dessa uppdrag i och med 

att de uppdragsgivande bolagen valt att anlita redovisningskonsulter istället. 

Vad gäller frågan om det idag blivit konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer i 

avseende bokslutsrapporter och kvalitetsstämpel hade respondenterna samma åsikt; de har inte 

uppfattat någon konkurrens ännu. Emellertid tror respondent 1 och respondent 3 att det kommer 

bli konkurrens i framtiden när uppdragsgivande bolag avstår från revision för att endast hänvisa till 

en bokslutsrapport. Respondent 3 tycker sig ha märkt att i de fall där ett bolag redan har avstått 

från revisor, litar ofta uppdragsgivaren fullt på redovisningskonsulten istället. 

Enligt alla de intervjuade redovisningskonsulterna upplever de att antalet auktoriseringar ökar, 

inte i samma takt som mellan 2006 och 2009, men det är fortfarande många som vill auktorisera 

sig då det är en statustitel att eftersträva. Redovisningskonsulternas strävan efter att bli 

auktoriserade medför att statusen för redovisningskonsulterna ökar mer med åren. Respondent 1 

tillade även att två av tre anställda i hans bolag säkerligen kommer genomföra auktorisationen i 

år. Respondent 3 anser att själva auktorisationen i sig är lika med kvalitet, vilket han tror bidrar till 

att antalet auktorisationer fortsätter öka. 

Respondenterna anser att redovisningskonsulternas status har höjts. Respondent 1 upplever detta 

särskilt genom det ökade antalet uppdrag hans redovisningsbolag har fått, i och med att fler 

uppdragsbolag avstår från revisor och istället anlitar redovisningskonsulter. Respondent 2 anser 

att denna statusökning påvisas genom att allt fler redovisningskonsulter auktoriserar sig. 

Respondent 3 anser att statusen inte har ökat bara på grund av auktorisationen, utan att även 

Reko och kvalitetskontrollen har påverkat detta. Vidare anser han att avskaffandet av 

revisionsplikten har ökat intresset för alternativ till revision, vilket har gynnat 

redovisningskonsulterna. 

Alla respondenter är eniga om att det ska finnas dokumentation för alla uppdrag, där alla 

väsentliga poster finns med och att arbetet ska vara i överlämningsbart skick. Ett uppdrag ska 

alltså vara dokumenterat på ett sådant sätt att en annan redovisningskonsult ska kunna fortsätta 

arbeta med uppdraget utan att behöva kontakta uppdragsgivaren eller göra egen dokumentation 

för att få en förståelse för uppdraget i fråga. Respondent 2 anger att den dokumentation som ska 

göras sker dels för att det finns krav på arkivering enligt lag, dels för att redovisningskonsulten ska 

dokumentera sitt eget arbete. 

De intervjuade redovisningskonsulterna har samma åsikt om att redovisningskonsulternas kunskap 

ändrades när ramverket Reko infördes, men inte av själva avskaffandet i sig. Respondent 3 anser 

att kunskapen har ändrats på grund av att Reko införde högre krav med tydligare rutiner som alla 

auktoriserade redovisningskonsulter ska följa. På grund av detta anser han även att kvaliteten på 

deras arbete har ökat. Respondent 1 anser att redovisningskonsulternas kunskap har ökat i och 

med att Reko har ökat kravet på dokumentationen, men inte att kvaliteten på själva arbetet ha 

ändrats, då han anser att detta var bra redan tidigare. 
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Både respondent 1 och respondent 3 anser att kvalitetskontrollen har ändrats, medan respondent 

2 inte hade någon åsikt om detta. Respondent 1 tillade att kvalitetskontrollen som fanns innan 

2011 var en egenkontroll, men att det efter 2011 infördes kontrollbesök vart sjätte år. Vid detta 

besök kontrolleras arbetet och dokumentationen av respektive branschorganisation. Respondent 

3 tror att ändringen beror på branschorganisationerna verkar vilja rensa bort arbete av sämre 

kvalitet och på så sätt kunna skapa ett brett förtroende för yrkeskåren. Att det är därför 

kvalitetskontrollen är tydligare idag och att den ställer högre krav på redovisningskonsulterna. 

Alla de intervjuade redovisningskonsulterna har samma åsikt när det gäller felaktigheter som 

upptäcks vid ett uppdrag och vilken anmälningsskyldighet de i så fall har. Om oegentligheter 

upptäcks skall redovisningskonsulten påtala detta för uppdragsgivaren, med uppmaning att rätta 

till detta. Redovisningskonsulten har inte samma anmälningsansvar som en revisor, utan de har 

endast en extern anmälningsskyldighet om det finns misstanke om penningtvätt. De är alltså inte 

skyldiga att anmäla felaktigheter till Skatteverket eller andra myndigheter. Respondenterna är 

även överens om att redovisningskonsulten ska överväga att avsluta och lämna uppdraget, om 

felaktigheterna inte snarast åtgärdas. 

4.3 Auktoriserad revisor, godkänd revisor och revisor 

Ingen av de intervjuade revisorerna upplever att det blivit någon konkurrens mellan 

redovisningskonsulter och revisorer gällande bokslutrapport och kvalitetsstämpel efter 

avskaffandet av revisionsplikten. De är även eniga om att antalet uppdrag i den löpande 

verksamheten och bokslutsuppdragen inte har ändrats. Respondent 4 tror att det är för tidigt för 

att förutsäga något om detta då avskaffandet av revisionsplikten nyligen trätt i kraft och inte nått 

full effekt ännu. Respondent 5 och respondent 6 tror inte att det kommer ske någon ändring i 

framtiden, vidare påstår respondent 5 att revisorer har en större helhetssyn på bolaget. Detta kan 

vara svårt för en redovisningskonsult att uppnå när denne utför löpande bokföring och bokslut. 

Han tror att efterfrågan på kvalificerade revisorer kommer finnas i framtiden, eftersom de har en 

mer objektiv bild av bolaget. 

De intervjuade revisorerna har ingen direkt uppfattning om hur bokslutsrapporter lämnade av 

auktoriserade redovisningskonsulterna uppfattas av uppdragsgivaren och dennes intressenter. 

Vidare uppfattar ingen av dem att redovisningskonsulterna har fått högre status, så vitt de kan se 

är det ingen skillnad. 

4.4 Representanter från branschorganisationerna SRF och FAR 

Respondent 7 uppger att antalet medlemmar i SRF idag är cirka 6 000, av dessa är omkring 4 000 

auktoriserade och ytterligare 500 här på väg att auktorisera sig. Enligt honom har förbundet inte 

utfört några undersökningar om antalet uppdrag för redovisningsbyråer. Respondent 8 uppger att 

FAR har cirka 4 450 auktoriserade redovisningskonsulter idag. Av dessa är det cirka 2 400 som 

uteslutande har titeln, medan övriga även har andra titlar. FAR har enligt respondenten inte utfört 

några undersökningar om antalet uppdrag för redovisningsbyråer har ändrats efter avskaffandet 

av revisionsplikten. 
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Respondent 7 från SRF, anser att redovisningskonsulternas kunskapsnivå har ökat påtagligt sedan 

2007, då auktorisationen för yrkesrollen infördes. Detta har utvecklats vidare genom införandet av 

Reko och kvalitetskontroller. När det gäller tillströmningen av redovisningskonsulter som 

auktoriserar sig, säger han att ökningen inte är lika stor som för några år sedan. Nu har antalet 

auktoriseringar jämnat ut sig och det är ungefär lika många som auktoriserar sig varje år. 

Respondent 8 från FAR, anser inte att kunskapsnivån påverkats av revisionspliktens avskaffande. 

Respondenten 7 från SRF, berättar att bokslutsrapporter inte innebär något bestyrkande av 

resultat- och balansräkningen i den mån som en revisionsberättelse bestyrker dessa. En revisor 

bekräftar och tar ansvar för att innehållet i en revisionsberättelse faktiskt är vad som framgår, men 

det gör alltså inte en redovisningskonsult med en bokslutsrapport. Istället säger bokslutsrapporten 

att redovisningen och rapporteringen har skett enligt lagar och regler, att de värden som finns i 

redovisningen är rimliga och att en auktoriserad redovisningskonsult har utfört arbetet. Vidare 

berättar respondenten att mottagaren av en bokslutsrapport måste veta vad denna innebär för att 

kunna bedöma den. Han berättar även att för en uppdragsgivare som vet hur en bokslutsrapport 

fungerar upplevs nog statusen mellan en bokslutsrapport och en revisionsberättelse som ganska 

lika, men övrig anser sannolikt att revisionsberättelsen har högre status då den är mer etablerad. 

Respondent 8 från FAR, påpekar hur viktigt det är att inte blanda ihop begreppen bokslutsrapport 

och revisionsberättelse. En stor skillnad är att bokslutrapporten endast är ställd till 

uppdragsgivaren och inte är ett bestyrkande. 

Respondenten 7 berättar att när SRF började auktorisera så infördes en så kallad 

”s äl    la at on”. D tta  nn ba  att    o  sn n s onsult n s äl     o  sa       hu    n a  un    

de hade, antal anställda på byrån, utbildningsplaner, eventuella specialiseringar, försäkringar, 

arbetsuppgifter, rutiner för arbetsplatsen med mera. Idag genomförs även kvalitetskontroller, 

vilket innebär att en kvalitetskontrollant från branschorganisationen besöker den enskilde 

redovisningskonsulten på dennes arbetsplats och går igenom ett antal uppdrag. Kontrollanten 

bedömer kvaliteten samt dokumentationen och rutinerna som styr arbetet. Den som utför 

kontrollen skall vara en auktoriserad redovisningskonsult och ha genomgått en särskild utbildning i 

kvalitetskontroll. Titeln på kontrollanterna är Kvalitetsrådgivare och de utses av SRFs kvalitetschef 

efter genomgången utbildning. Respondent 8 uppgav att FAR regelbundet utför kvalitetskontroller 

på alla sina medlemskategorier och att det krävs ett godkänt resultat vid denna kontroll för att få 

behålla auktorisationen.  



 

 
22 

 

5 ANALYS 

Följande kapitel innehåller en analys av empiri som kommit ur respondenternas svar, men även 

utifrån den valda referensramen. Sedan sammankopplas svaren med uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

De redovisningskonsulter och de representanter för branschorganisationerna som medverkat i 

undersökningen var positivt inställda till avskaffandet av revisionsplikten. De hade likvärdiga 

åsikter och uppfattningar om påverkan på redovisningskonsulternas kompetens i och med 

avskaffandet. Däremot hade de intervjuade redovisningskonsulterna och revisorerna i vissa fall 

olika åsikter om hur saker och ting upplevs inom yrkesgrupperna, därför har en sammanställning 

på hur de olika respondenterna uppfattar saker och ting, utifrån undersökningens frågeställning 

gjorts nedan. 

Har redovisningskonsulternas uppdrag ökat i antal och omfattning? 

- Undersökningen visar att det råder oenighet mellan de medverkande redovisningskonsulterna, 

när det gäller uppfattningen om hur vida deras uppdrag ökat i antal eller inte. Två av 

redovisningskonsulterna ansåg att det är för tidigt att se hur effekterna blir på antalet uppdrag på 

grund av avskaffandet av revisionsplikten, medan en redovisningskonsult redan nu kunde se en 

ökning. Revisorerna däremot var eniga om att uppdragen inte ändrats i antal, de trodde heller inte 

att det kommer ändras i framtiden. Detta tyder på att revisorerna inte vill erkänna om de tappat 

eller eventuellt kommer tappa en del av uppdragen till förmån för redovisningskonsulter. Utöver 

detta var både redovisningskonsulterna och revisorerna generellt sett överens om att 

omfattningen av redovisningskonsulternas arbete inte har ändrats.  

Har branschorganisationerna SRF och FAR påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulterna? 

- Redovisningskonsulterna var alla eniga om att det inte var avskaffandet i sig som påverkat deras 

kompetens. Istället ansåg de att det var genom auktorisationer och framtagandet av Reko och 

bokslutsrapporten som påverkat detta. Eftersom alla auktoriserade redovisningskonsulter nu, 

utöver den kunskap de hade tidigare, även ska följa Rekos riktlinjer och de lagändringar som 

tillkommit de senaste åren, är det idag mer de måste hålla koll på och kunna. Detta medför att 

deras kunskaper totalt har ökat. 

Både SRF och FAR anser att införandet av ramverket Reko har ökat kompetensen på 

redovisningskonsulter. Detta är något de medvetet har arbetat för. De ville inte att de bolag som 

valde att avstå från revisor skulle tappa sina intressenters förtroende vad gäller bolagets 

redovisning. De ville även att redovisningskonsulterna som yrkeskategori skulle få en högre status. 

Redovisningskonsulterna var överens om att titeln redovisningskonsult fått en statusökning, 

medan revisorerna var överens om att det inte skett någon statusändring alls på yrkeskategorin 

redovisningskonsulter. 
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I och med att redovisningskonsulterna anser att de själva fått högre status, medan revisorerna inte 

är av samma uppfattning, eller inte vill erkänna detta, verkar det som att det finns en viss outtalad 

konkurrens mellan dem, trots att de själva säger att det inte finns någon konkurrens. Det är 

förståeligt om revisorerna inte vill erkänna om redovisningskonsulterna börjar närma sig dem i 

anseende, då de inte vill tappa uppdrag. 

Har kontrollen av redovisningskonsulternas kunskap och arbete ändrats? 

- Undersökningen i denna uppsats visar att redovisningskonsulterna generellt sett ansåg att det 

har skett ändringar i kontrollen av deras kunskap och arbete. Innan avskaffandet var det en 

egenkontroll och efter att Reko infördes har det blivit en mer komplicerad kontroll som innebär 

mer dokumentation, men även att redovisningskonsulterna får besök på sina arbetsplatser. Dessa 

kontrollbesök är en tydlig indikation på att branschorganisationerna sätter högt värde på att alla 

auktoriserade redovisningskonsulter följer Reko och att de över lag håller en hög standard på sitt 

arbete. 

När det gäller kontrollen av redovisningskonsulternas kompetens anser de flesta av 

redovisningskonsulterna att den har förändrats. De anser att kontrollen är tydligare idag och att 

den ställer högre krav. En av redovisningskonsulterna berättar att han tror att den hårdare 

kontrolleringen beror på att branschorganisationerna vill rensa bort arbeten av sämre kvalitet och 

på så sätt kunna skapa ett brett förtroende för yrkesrollen auktoriserade revisorer. 

Innan 2011 bestod kontrollen som sagt av en slags egenkontroll, eller självdeklaration som den 

också kallades, som redovisningskonsulten själv stod för. Efter 2011 har SRF och FAR även infört 

kontrollbesök som ska ske vart sjätte år. Vid kontrollbesöket skickas en kvalitetsrådgivare ut till 

branschmedlemmarna för att gå igenom några av uppdragen, bedöma kvaliteten av arbetet samt 

kontrollera dokumentationen och de rutiner som styr arbetet. Det krävs att kontrollen genomförs 

med godkänt resultat för att redovisningskonsulten ska få behålla sin auktorisation. 

Denna information tydliggör att både redovisningskonsulterna själva och de båda 

branschorganisationerna anser att kontrollen av redovisningskonsulternas arbete har ökat.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Detta sista kapitel består av våra diskussioner och de slutsatser vi kommit fram till gällande 

uppsatsens frågeställning och syfte. Slutsatserna är utformade efter resonemanget i analysen och 

ger svar på studiens frågeställning och syfte. Slutligen avslutas detta kapitel med ett förslag till 

fortsatt forskning inom ämnet. 

Vi anser att det är för tidigt att uttala sig angående en ökning av antalet uppdrag för 

redovisningskonsulter, då revisionsplikten nyligen anskaffats och effekterna av det inte kan 

bedömas ännu. Vad gäller redovisningskonsultens ansvar över det egna arbetet var detta stort 

redan innan och avskaffandet i sig har bara haft en indirekt påverkan på detta. Istället är det 

införandet av Reko som medfört att auktoriserade, men även icke auktoriserade 

redovisningskonsulter som valt att följa Reko, själva ska ha ansvar för att redovisningen är av god 

kvalitet redan i det löpande arbetet. På så sätt har ansvaret för det egna arbetet ökat något. 

Angående frågan om branschorganisationerna SRF och FAR har påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulterna, anser vi att de har det. I undersökningen framkom det även i den här 

frågan att avskaffandet av revisionsplikten för små bolag inte påverkat kompetenskravet direkt, 

istället är det Reko och de auktorisationer som SRF och FAR gemensamt har tagit fram som har 

påverkat detta mest. Men med det sagt vill vi inte påstå att avskaffandet inte påverkat alls. Vi vill 

snarare säga att det har påverkat även redovisningskonsulternas kompetenskrav indirekt. Det ser 

vi av att både Reko och auktoriseringarna har tagits fram som ett svar på att det förekom en 

diskussion om att avskaffa revisionsplikten för små bolag. Genom Reko ställer SRF och FAR krav på 

att ramverket följs, vilket ger högre krav på kunskap hos redovisningskonsulterna. Därmed ökar 

även deras kompetens och bokslutsrapporterna får en högre status. SRF och FAR ställer även höga 

krav på de redovisningskonsulter som vill auktorisera sig, vilket medför att de auktoriserade 

redovisningskonsulterna får en högre kompetens och då allt fler auktoriserar sig höjs 

kompetensen på yrkeskåren redovisningskonsulter över lag. Även kontrollen av 

redovisningskonsulternas kunskap och arbete har ökat deras kompetens, vilket för oss till nästa 

frågeställning. 

När det gäller kontrollen av redovisningskonsulternas kunskap och arbete anser vi att även den 

har ökat. Kontrollen bestod tidigare av en egenkontroll där redovisningskonsulterna själva skulle 

redovisa för hur många kunder de hade, men även antal anställda, arbetsuppgifter, rutiner med 

mera skulle dokumenteras. Idag består kontrollen av både denna egenkontroll, men även av att 

kontrollanter från den branschorganisation som den auktoriserade redovisningskonsulten tillhör 

kommer på besök vart sjätte år. Denna kontrollant kallas kvalitetsrådgivare och vid besöket går 

denne igenom några uppdrag och kontrollerar både arbetet, dokumentationen och rutinerna. Det 

krävs godkänt resultat vid denna kontroll för att redovisningskonsulten ska få behålla sin 

auktorisation. Nu är det ju inte alla som har auktoriserat sig, men i undersökningen kom det fram 

att allt fler redovisningskonsulter siktar på att genomgå en auktorisation, vilket medför att 

kontrollen överlag har ökat för yrkesrollen redovisningskonsulter. 
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Vi vet att vi har generaliserat i våra slutsatser när det gäller de två senare frågorna i vår 

frågeställning. Detta har vi gjort på grund av att det inte finns någon statistik på hur många 

redovisningskonsulter det finns totalt, hur många som är auktoriserade och hur många som valt 

att inte auktorisera sig. Därför har vi istället gått på att allt fler redovisningskonsulter väljer att 

auktorisera sig och att detta påverkar även det totala resultatet för yrkesgruppen i sådana här 

undersökningar. 

Våra slutsatser är: 

 Att det är för tidigt att uttala sig angående hur vida redovisningskonsulternas uppdrag har 

ökat i antal och omfattning, då revisionsplikten nyligen anskaffats och effekterna av det 

inte kan bedömas ännu. 

 Att branschorganisationerna SRF och FAR har påverkat kompetenskravet på 

redovisningskonsulterna i och med Reko och de auktorisationer som de gemensamt har 

tagit fram. 

 Att kontrollen av redovisningskonsulternas kunskap och arbete har ökat i och med att SRF 

och FAR har infört ett kontrollbesök vart sjätte år hos de redovisningskonsulter som är 

medlemmar i respektive branschorganisation. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats skrevs när det för första gången var möjligt att göra bokslut utan revisor. Eftersom 

avskaffandet av revisionsplikten nyligen är genomförd har effekterna ännu inte hunnit slå fullt ut 

och är alltså inte så tydliga. Det vore intressant att göra om en likartad undersökning om några år 

för att se den fulla effekten. 
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Intervjuer 
Respondent 1, Auktoriserad redovisningskonsult, telefonintervju 4 maj 2012 kl:09:30 

Respondent 2, Auktoriserad redovisningskonsult, nätbaserat intervjuformulär 9 maj 2012 kl:11:22 

Respondent 3, Auktoriserad redovisningskonsult, nätbaserat intervjuformulär 9 maj 2012 kl:18:17 

Respondent 4, Auktoriserad revisor, telefonintervju 7 maj 2012 kl:09:00 

Respondent 5, Godkänd revisor, nätbaserat intervjuformulär 26 april 2012 kl:10:27 

Respondent 6, Revisor, nätbaserat intervjuformulär 18 april 2012 kl:08:31 

Respondent 7, Verksam inom SRF, e-post 8 maj 2012 kl:08:03 

Respondent 8, Verksam inom FAR, e-post 7 maj 2012 kl:16:39 

  



 

 
 

 

Bilaga 1. Information till intervjuformulären 
Vi är tre studenter från Mälardalens Högskolan i Västerås som skriver kandidatuppsats inom 

redovisning och revision. Ämnet vi valt att skriva om är hur avskaffandet av revisionsplikten 

påverkat kravet på redovisningskonsulters kompetens, arbete och även kontrollen av arbetet. 

Vi anser att genom intervjuformuläret får vi bra underlag för hur det blivit efter avskaffandet av 

revisionsplikten. Vi hoppas ni kan svara på frågorna så långt det är möjligt utifrån det ni upplever 

och tycker. 

Undersökningen tar cirka 10-15 minuter. 

Har du synpunkter, eller är frågan otydlig är du hjärtligt välkommen kontakta oss. Tack på förhand 

för din medverkan! 

Jenny Barkman Lövdal, jbn09004@student.mdh.se, mobilnummer 

Maarit Jansson, mjn09018@student.mdh.se, mobilnummer 

Cholticha Pruekwatcharakun, cpn09008@student.mdh.se, mobilnummer 
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Bilaga 2. Nätbaserat intervjuformulär 
Nedan finns en bild som visar en del av det intervjuformulär som skickades till 

redovisningskonsulterna som deltog i undersökningen. 

   



 

 
 

 

Bilaga 3. Intervjuformulär till redovisningskonsulter 
1. Berätta vem du är, vilken titel du har och hur länge har du varit verksam. 

2. Vad arbetar du mest med? 

3. Har det blivit en konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer, vad gäller 

bokslutsrapporter och kvalitetsstämpel, efter avskaffandet av revisionsplikten i små AB? 

Beskriv i så fall på vilket sätt. 

4. Upplever du att det är fler redovisningskonsulter som auktoriserar sig idag? 

5. Upplever du att antalet uppdrag i den löpande verksamheten eller antalet bokslutsuppdrag 

har ändrats för er som redovisningskonsulter efter avskaffandet av revisionsplikten? 

Beskriv hur. 

6. Har du idag fler uppdrag som en revisor tidigare utförde, eller har arbetsuppgifterna 

ändrats på något annat sätt, jämfört mot hur det var innan avskaffandet? Beskriv i så fall 

gärna vad för slags uppdrag och/eller hur arbetsuppgifterna har ändrats. 

7. Har kraven på er kunskap ändrats? Beskriv i så fall hur. 

8. Har kvalitetskontrollen av ert arbete ändrats efter avskaffandet den 1 november 2010? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej. Blev det fler ändringar efter 2006, då antagningskrav och 

kvalitetskontroller infördes? 

9. Lämnas bokslutsrapporter efter avslutat arbete och hur upplever du i så fall omvärldens 

bild av dessa bokslutsrapporter? 

10. Anser du att kvalitén på ert arbete ändrats, i så fall hur? 

11.    l      u att    o  sn n s onsult     tt  n h     ”status”   t   avskaffandet, i så fall på 

vilket sätt? 

12. Hur dokumenterar redovisningskonsulten sitt arbete och vad innebär i så fall denna 

dokumentation? 

13. Syftet med uppdragsavtal är inte att upplysa om felaktigheter hos uppdragsgivaren, men 

om det ändå påträffas felaktigheter, vilken anmälningsskyldighet har en 

redovisningskonsult? 

14. Finns det något du vill tillägga, som du anser är viktigt, men som vi har missat att fråga om? 

15. Kan vi kontakta dig igen vid ytterligare frågor? 

  



 

 
 

 

Bilaga 4. Intervjuformulär till revisorer 
1. Berätta vem du är, vilken titel du har och hur länge har du varit verksam. 

2. Vad arbetar du mest med? 

3. Har det blivit en konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer, vad gäller 

bokslutsrapporter och kvalitetsstämpel, efter avskaffandet av revisionsplikten i små AB? 

Beskriv i så fall på vilket sätt. 

4. Upplever du att antalet bokslutsuppdrag har ändrats för er som revisorer efter 

avskaffandet av revisionsplikten? Beskriv i så fall hur. 

5. Auktoriserade redovisningskonsulter kan lämna bokslutsrapporter efter avslutat arbete, 

hur upplever du omvärldens bild av dessa bokslutsrapporter? 

6.    l      u att    o  sn n s onsult     tt  n h     ”status”   t   a s a  an  t    s   all    

vilket sätt? 

7. Finns det något du vill tillägga, som du anser är viktigt, men som vi har missat att fråga om? 

8. Kan vi kontakta dig igen vid ytterligare frågor? 

  



 

 
 

 

Bilaga 5. Intervjufrågor till SRF och FAR 
1. Berätta vem du är, vilken titel du har. 

2. Har ni någon statistik över hur många av era medlemmar som är auktoriserade 

redovisningskonsulter (antal och andel)? Om ja kan vi få ta del av denna statistik? 

3. Har ni gjort några undersökningar på redovisningsbyråer angående antal uppdrag? (t.ex. 

har de ökat/minskat för redovisningsbyråer) 

4. Anser ni att det har skett någon förändring i redovisningskonsulters kunskapsnivå idag 

jämfört med innan revisionsplikten avskaffandes? 

5. Anser ni att dagens redovisningskonsulters bokslutsrapporter har samma status som 

revisionsrapporten? 

6. Före 2011 var det egenkontroller på auktoriserade redovisningskonsulters arbete, vad 

innebar det? 

7. Nu efter 2011 är det kvalitetskontroller som görs var sjätte år, vad innebär detta och vilka 

är det som gör dessa kontroller? Vad har de för status/titel? 

8. Kan vi kontakta dig igen vid ytterligare frågor? 


