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Last time the audit requirement was a subject to the stock committee’s work was in 1995. 

Back then the reason for the restriction of the audit requirement was that the audit was a cost 

to the company. At that time there was no changes since the audit requirement seemed to 

prevent financial crime in particularly the smaller companies with small equity. In a meeting 

in March 2007 the European Council stressed that efforts was to be made to reduce the 

administrative burdens for companies. It was emphasized that small and medium-sized 

business expenses for auditing and reporting was particularly burdensome. On the first of 

November of 2010 Sweden abolished the audit requirement for companies of less than two of 

three following values: 3 million in net sales, 1.5 million in total assets and three employees.  

 

The purpose of this study was to comprehensively examine and illuminate the accounting 

consultant’s role and responsibility following from that the rules of a voluntary audit has been 

put into action. The following question can then be asked: Will the voluntary audit mean that 

the authorized accounting consultant becomes more important among the small and medium-

sized companies and their interests? 

 

The aim with this study was also to try to clarify if the accounting consultant had gained 

indirectly responsibility after the reform and how that had affected different interests. The 

essay has focused on how the accounting consultant has been affected from the voluntary 

audit. The intention with the literature overview is to enlighten and get an overview of the 

accounting consultant. 

 

The empirical data are made of qualitative interviews that have been selected with interests 

partners that which has been affected from the voluntary audit. The empirical data has been 

complied then analysed by our in-depth literature view. The results that have emerged from 

our analysis can be concluded that the voluntary auditing leads to that the authorized 

accounting consultant will have a more prominent role. The new situation may lead to 

restructuring in the industry and accounting consultant’s role and responsibility becomes 

more prominent. The new situation means increased competitive opportunities between the 

accounting profession and accounting consultants. The result of the study and the aim was to 

enlighten and make an overview of the accounting consultant that can be put into a larger 

accounting context. 
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Senast som revisionsplikten var föremål för aktiebolagskommitténs arbete var 1995. Skälet 

som angavs då för inskränkning av revisionsplikten var att revisionen innebar en kostnad för 

företagen. Vid det tillfället skedde inga ändringar då revisionsplikten ansågs förhindra 

ekonomisk brottslighet i framförallt de mindre bolagen med ett litet aktiekapital. Vid ett möte 

i mars 2007 betonade det Europeiska rådet kraftiga gemensamma insatser för att minska de 

administrativa bördorna för företag. Det betonades att små och medelstora företags kostnader 

för revision och redovisning är särskilt betungande. Den 1 november 2010 avskaffades 

revisionsplikten i Sverige för aktiebolag som underskrider två av tre följande värden: 3 mnkr i 

nettoomsättning, 1,5 mnkr i balansomslutning och tre anställda.  

 

Uppsatsen fokuserar på hur aktören redovisningskonsult har påverkats av den frivilliga 

revisionen och följande fråga kan ställas: Innebär den frivilliga revisionen att auktoriserade 

redovisningskonsulter kan komma att få en alltmer framträdande och betydande roll bland de 

mindre bolagen och intressenterna och i sådana fall hur? 

 

Syftet med denna studie är att övergripande undersöka och belysa redovisningskonsultens mer 

framträdande roll och ansvar efter det att reglerna om frivillig revision trätt i kraft. I studien 

har vi även försökt klarlägga om redovisningskonsulten har fått något indirekt ökat ansvar 

efter det att reformen trätt i kraft och hur det kan ha påverkat intressenterna. Avsikten med 

litteraturgenomgången är att belysa samt är att ge en översiktsbild av redovisningskonsulten. 

 

Empirin består av kvalitativa intervjuer som har genomförts med intressenter som har 

påverkats av den frivilliga revisionen. Det empiriska materialet har sammanställts för att 

sedan analyseras genom vår fördjupade litteraturgenomgång. Från resultatet som framkommer 

ur vår analys kan slutsatsen dras att den frivilliga revisonen leder till att den auktoriserade 

redovisningskonsulten kommer få en mer betydande roll. Den nya situationen kommer att 

leda till omstruktureringar i branschen och redovisningskonsultens roll och ansvar blir mer 

framträdande. Studiens avsikt och resultat bidrar till att lyfta fram och skapa en helhetsbild av 

redovisningskonsulten som kan sättas in i en större kontext inom redovisningen. 
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1 Inledning 
 

1.1 Revisionspliktens bakgrund 

 

Kraven på att ha revision ställdes redan i 1895 års aktiebolagslag. På denna tid var revision 

något helt annat mot idag då det inte fanns en erkänd yrkeskår av revisorer. Kravet på 

kvalificerad revision infördes den 1 januari 1983 för alla aktiebolag (Norberg & Thorell 2005, 

ss. 15-16). Införandet av kravet för revisionsplikt härstammar från en promemoria (PM) från 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
 1

. Motivet till förslaget berodde inte på det att bolag med 

revisionsplikt var som mest utsatta för ekonomisk brottslighet, utan det var de små bolagen 

med lite i aktiekapital. Sådana bolag med ett litet aktiekapital vilka endast hade bildats för att 

ge dess grundare frihet från personligt betalningsansvar samt en skylt utåt framhåller 

arbetsgruppen inom BRÅ (Norberg & Thorell 2005, s. 16).  

 

Senast revisionsplikten var föremål för aktiebolagskommitténs arbete var 1995 (SOU 

1995:44). Ett av skälen för inskränkning av revisionsplikten var att revisionen innebar en 

kostnad för bolaget. Ytterligare skäl som framfördes var att behovet av kontroll ur 

aktieägarnas synvinkel inte framstod som påtagligt i bolag där delägarna allt oftare själva var 

verksamma. Aktiebolagskommittén var tveksam till värdet av dessa argument och föreslog 

inga ändringar av denna (Skog 1995, ss. 14-17, ss. 19-20). De hänvisade istället till 1983 års 

lagstiftning, då revisionsplikten infördes. Därmed blev argumentet för att kvarhålla 

revisionsplikten samma som framfördes 1983, nämligen att revisionsplikten var av för stor 

betydelse för bekämpningen mot ekonomisk brottslighet (Norberg & Thorell 2005, s.  16).  

 

I tidningen Balans nr. 11 (Lundfors 1995) går det att läsa Föreningen för auktoriserade 

revisorers (Far) yttrande över aktiebolagskommitténs betänkande i aktiebolagets organisation 

(SOU 1995:44). Fars utgångspunkt vid övervägande i denna sak är att den ekonomiska 

brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem. En annan utgångspunkt är att auktoriserade 

och godkända revisorer redan nu förebygger ekonomisk brottslighet i de företag som 

revideras. Far menar att i praktiken är det viktigaste motivet för revisorns tystnadsplikt inte 

skyddet för integritet och konkurrenshemligheter. Det är tystnadsplikten som är 

förutsättningen för att det fria flödet av information från företagsledningen till revisorn kan 

ske. Den företagsledare som inte är helt fast övertygad om att informationen som revisorn 

kommer att få inte beaktas med största sekretess. I fall han eller hon hyser tvivel om 

lagenligheter i sina affärer, kommer att vända sig till rådgivare framför revisorn. Det beror på 

att rådgivare inte har samma motsvarande skyldighet som revisorn. Det finns här en 

betydande risk, enligt Far, att den anlitade rådgivaren är en person som ger helt andra mindre 

seriösa råd (Lundfors 1995, ss. 51-57). 

 

1.2 Revisorns anmälningsskyldighet 

 

Sedan 1 januari 1999 föreligger det en skyldighet, enligt 9 kap. 42-44 §§ ABL, för revisorer i 

svenska aktiebolag att till åklagare anmäla eventuell misstanke om ekonomiska brott 

                                                   
1 PM 1978:2, Revisorns verksamhet. 
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begångna av verkställande direktör eller styrelseledamöter i företaget. Denna misstanke gäller 

vissa allvarliga brott:  
 

Bedrägeri (9 kap. 1 och 3 §§ BrB), svindleri (9 kap. 9 § BrB), penninghäleri (9 kap. 6a 
BrB), förskingring (10 kap. 1 och 3 §§ BrB), olovligt förfogande (10 kap. 4§ BrB) 
trolöshet mot huvudman (10 kap. 5§ BrB), oredlighet mot borgenär (11 kap. 1 § BrB), 
försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (11 kap. 2§ BrB), otillbörligt gynnande 
av borgenär (11 kap. 4 § BrB), bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB), bestickning (17 kap. 7 
§ BrB), mutbrott (20 kap. 2 § BrB), skattebrott (2 och 4 §§ skattebrottslagen [SBL]), 

vårdslös skatteuppgift (5 § SBL) samt försvårande av skattekontroll (10 § SBL) (9 kap. 
42-44 §§ ABL). 

 

Revisorn ska vid misstanke om något av dessa brott meddela styrelsen och därefter senast två 

veckor efter det avgå från sitt uppdrag och anmäla saken till åklagare. 

Anmälningsskyldigheten infördes för att stärka revisorns brottsförebyggande roll i kampen 

mot ekonomisk brottslighet (SOU 1995: 44: 228f, s. 228; Justitiedepartementet, 1995b; Prop. 

1997/98:99; Prop. 1998/99:19). Huvudregeln är att revisorn är skyldig att underrätta styrelsen 

om sina iakttagelser utan oskäligt dröjsmål. Underrättelsen behöver inte lämnas på något 

särskilt sätt men tordes vara lämpligast att lämnas skriftligen. Dock behöver ingen 

underrättelse lämnas, om det antas att styrelsen inte kan vidta några åtgärder med anledningen 

av underrättelsen. I sådana fall ska revisorn utan oskäligt dröjsmål avgå från sitt uppdrag och 

lämna en anmälan till åklagaren (Ekobrottsmyndigheten 2007:1, s. 6). Tidigare hade 

tystnadsplikten förhindrat revisorn från att föra sådana misstankar vidare om inte en 

förundersökning hade inletts (Korsell 2004, s. 23). Genom anmälningsskyldigheten kan 

revisorerna effektivare förmå sina klienter att följa lagen och det är förmodligen här som den 

förebyggande effekten är som störst (Korsell 2004, s. 11).  

 

År 2004 framtog BRÅ en rapport (Korsell 2004) om hur revisorns anmälningsskyldighet 

påverkat revisorers verksamhet. Analysen från de besvarade enkätstudierna som inkommit 

från revisorer gav resultatet att klientrelationer hade påverkats i låg grad. Av 686 

respondenter, vilka alla var revisorer, så svarade fem procent av de tillfrågade att de upplevt 

att informationen från en del klienter hade minskat med anledning av anmälningsplikten. När 

det kom till de mer hypotetiskt ställda frågorna om en anmälan skulle kunna påverka byråns 

anseende eller förtroende från andra klienter negativt, så ansåg cirka 15 procent att så kunde 

vara fallet. Det innebär att även om få revisorer märkt av någon skillnad så finns det en del 

farhågor om att anmälningsskyldigheten kan ha negativa konsekvenser för klientrelationen 

(Korsell 2004, s .52). Omkring en tredjedel av revisorerna visade sig vara mer försiktiga än 

före reformen. Revisorerna vill arbeta med företag de vet är seriösa för att undvika problem 

samt anmälningar och väljer därmed skötsamma företag som klienter. Detta kan leda till en 

marknad med mindre nogräknade revisorer (Korsell 2004, s. 12).  

 

1.3 En frivillig revision 

 

Vid ett möte i mars 2007 betonade det Europeiska rådet att kraftfulla gemensamma insatser 

från Europeiska unionen (EU) och medlemsstaterna. Det är nödvändigt för att minska de 

administrativa bördorna för företag. På detta vis skulle även de europeiska företagen ges 

möjligheten till att bli mer konkurrenskraftiga och kunna stimulera Europas ekonomi. Det har 

betonats i en utredning att små och medelstora företags kostnader för revision och redovisning 

är särskilt betungande och att dessa företag skulle gagnas av förenklade regler (SOU 2008:32, 

s. 14). Det framhävs att ändamålet med avskaffandet av revisionsplikten är att överlämna åt 
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dessa företag att själva bestämma vad de vill köpa för redovisnings- och revisionstjänster på 

en fri marknad. Utredningen framhäver även oro för att kvaliteten på redovisningen kommer 

att försämras i företag som inte längre kommer att omfattas av revisionsplikt. Det i sin tur 

kommer att leda till olägenheter framför allt i form av ett ökat skatteundandragande. Det tas 

upp att denna oro till större del ligger på små företag som vanligen är nystartade av någon 

eller några som saknar tidigare erfarenhet av företagsskötsel. Dessa bolag kan därför vara i 

stort behov av den ekonomiska expertis som en kvalificerad revisor kan tillhandahålla (SOU 

2008:32, ss. 181-183).  

 

Genom en jämförelse mellan Danmark och Finlands gränsvärden för avskaffad revisionsplikt 

framtogs de svenska gränsvärdena (SOU 2008:32, s. 183) och den 1 november 2010 stod det 

klart för de svenska småföretagen att välja bort revisor. Omkring 250 000 aktiebolag samt  

14 000 handelsbolag omfattades (Justitiedepartementet & Näringsdepartementet 2010).
 
Dan 

Brännström som är generalsekreterare på revisorernas branschorganisation Far uttryckte sig 

om avskaffandet på följande vis:  

 
Det är positivt att varje företagare själv får bestämma hur förtroendet för verksamheten 
ska skapas och själv få bestämma hur man ska få trygghet i sitt företagande. Det ligger i 
samhällsutvecklingen att man själv ska ta ansvar2. 

 

För många av dessa bolag men även för berörda intressenter, så som leverantörer och 

kreditgivare medför valet att avstå från revisor främst att bolagets räkenskaper inte längre 

kommer kvalitetssäkras i form av en reviderad årsredovisning (Agélii & Engerstedt 2010, s, 

24). Brännström uppskattar att en femtedel, cirka 50 000 bolag, kommer att välja bort sin 

revisor
3 

.  I detta läge måste revisorerna söka sig till eller skapa nya uppgifter på en friare och 

större revisions- och redovisningsmarknad. På denna marknad kommer revisorerna att 

konkurrera inte bara med varandra utan också med redovisningskonsulter, bokföringsbyråer 

och andra som tillhandahåller ekonomiska tjänster (SOU 2008:32, s. 263). 

 

1.4 Redovisningskonsulten – den nya uppdragstagaren? 

 

För redovisningskonsulter och andra rådgivare så innebär regeringens införande av frivillig 

revision ökade möjligheter att konkurrera med revisorskåren. Detta tillfälle uppstår då de 

företag som väljer bort revision i en del fall kommer att stå utan någon extern rådgivare. När 

det då uppkommer frågor i företaget om t.ex. redovisning och skatter så kan det skapa ett 

tomrum vilket nu kan fyllas av konsulter. Den nya situationen som uppkommit kan väntas 

leda till omstruktureringar i branschen (Prop. 2009/10:204, s. 105). Auktoriserade 

redovisningskonsulter har börjat ta upp problematiken avseende hur deras profession ska 

bemöta de klienter som kommer till dem i förfrågan ifall han/hon ska ha kvar sin revisor eller 

inte (Danielsson 2010, ss. 19-20).  

 

Att bolag tidigare kunnat erhålla både rådgivning och revision från samma redovisningsbyrå 

innebar ibland att intressenterna för bolaget såg det som ett hot mot objektiviteten (Dopuch et 

                                                   
2
 Åkesson, Y. (2011). 50 000 kan komma att välja bort revisorer. Dagens handel, 18 januari. Tillgänglig: 

http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/7DD49D89DFD99DCBC125781C0036FAE2?open. [2011-
01-18]. 

3
 Åkesson, Y. (2011). 50 000 kan komma att välja bort revisorer. Dagens handel, 18 januari. Tillgänglig: 

http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/7DD49D89DFD99DCBC125781C0036FAE2?open. [2011-

01-18]. 
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al. 2003, s. 79). Det är inte svårt att potentiella hot mot oberoendet kan uppstå när 

revisionsbyrån utför andra tjänster än revision i mindre företag. Det ekonomiska beroendet 

kan öka samt den personliga relationen till klienten och revisorerna riskerar att få granska de 

råd och arbete som utförs av dem själva eller sina kollegor på byrån (Svanström 2008, s. 260). 

Under de senaste 40 åren så har flera nämnder, styrelser och yrkesorganisationer studerat och 

kommenterat riskerna med att revisorerna tillhandahåller sina klienter icke-revisionsrelaterade 

tjänster (Ashbaugh 2004, s. 145).  

 

Därmed är det nära till hands att förespråka en mer strikt reglering som innebär att 

revisionsbyråns möjligheter att utföra andra tjänster än just revision till en revisionsklient 

begränsas (Svanström 2008, s. 260). Det finns ett utrymme för revisionsbyrån att spela en mer 

aktiv roll i företagen och att utöka den rådgivning som utförs. En utökad roll för 

revisionsbyrån som rådgivare hos revisionsklienter måste däremot ske efter noggrant 

övervägande, där hänsyn ska tas till riskerna där revisorns oberoende kan hotas och hur detta 

uppfattas av lagstiftare och intressenter. Det har däremot visat sig att rådgivningstjänster gett 

en positiv effekt på revisions- och redovisningskvaliteten. Detta ska ses i samband med att 

kompetensnivån avseende redovisning är förhållandevis låg i mindre företag och därmed har 

rådgivnings- och redovisningstjänster fått en särskilt viktig funktion (Svanström 2008, ss. 

264-265). 

 

1.5 Problembakgrund 

 

Nu när reglerna om frivillig revision har trätt i kraft förmodas redovisningskonsultens roll och 

ansvar bli mer framträdande. En inte osannolik utveckling är att företag som väljer att inte ha 

revisor, ändå känner en trygghet och behov av någon extern person som har insikt i och 

kunskap om bolagets redovisning. Därmed bestämmer sig företag för att behålla revisorn eller 

anlita en extern redovisningskonsult. Den frivilliga revisionen kommer troligen att medföra en 

ökad efterfrågan på redovisningskonsultens tjänster. Även om redovisningskonsultens ansvar 

inte kommer att öka så kommer förmodligen ansvarsfrågor kopplade till 

redovisningskonsultens arbete att hamna i ett större fokus än tidigare (Agélii & Paulsson 

2010, ss. 33-35).  

 

1 november 2010 infördes frivillig revision för majoriteten av våra svenska företag. Det 

medförde att cirka 250 000 svenska aktiebolag inte längre enligt lag är skyldiga att ha revisor 

(Justitiedepartementet & Näringsdepartementet 2010). Ekobrottsmyndigheten (EBM) har 

tillsammans med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) utvecklat en guide åt 

redovisningskonsulter. Den visar exempel på hur redovisningskonsulter kan undvika att 

hamna i ekonomiskt brottsliga situationer. Huvudrådet som ges är att avsäga sig uppdraget då 

varningssignaler om sådan ekonomisk brottslighet uppstår (Ekobrottsmyndigheten 2007:2, ss. 

4-7). I statens offentliga utredning som lades fram till år 2008 förekommer det oro över att 

kvaliteten på redovisningen för de mindre företagen ska försämras i och med frivillig revision 

(SOU 2008:32). Ekonomisk information och då framförallt årsredovisningen, anses generellt 

vara mer tillförlitlig om den har granskats av en kvalificerad revisor. En investerare som 

överväger att köpa aktier i ett aktiebolag utan revisor har inte lika stor möjlighet till insyn. 

Investeraren får därmed ta avsaknaden av revisor i beaktande vid ställningstagandet att köpa 

eller inte köpa aktier i bolaget (Prop. 2009/10:204, s. 101).  

 

Av de bolag som kommer att välja bort revisionen kommer troligen några att använda den 

inbesparande kostnaden till att anlita en extern redovisningskonsult. Många aktiebolag kan 
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vidare antas avvakta ett eller ett par år för att bättre kunna bedöma vilka konsekvenser som 

uppkommer för de bolag som väljer bort revision, exempelvis när det kommer till möjligheten 

att erhålla bankkrediter. Andra omständigheter som är av betydelse för själva kreditgivarna 

vid ett beslut om kredit, är om ett bolags årsredovisning är upprättad av en revisor eller av en 

redovisningskonsult som är auktoriserad av SRF eller Far (Prop. 2009/10:204, ss. 99-102).  

 

Dan Brännström, Fars generalsekreterare, framförde att det förmodligen kommer röra sig om 

cirka 50 000 bolag som kommer välja bort revisor 
4
.
 
 Det har gjorts antaganden att av de 

aktiebolag som påverkas av reformen så kommer omkring hälften av de som väljer bort 

revision istället köpa redovisnings- och granskningstjänster, vilket tros höja redovisningens 

kvalitet. Det kan vidare antas att skattefelen för de aktiebolag som väljer bort revison och inte 

heller köper redovisnings- eller granskningstjänster kommer öka med 15-20 procent. För de 

bolag som väljer bort revision men istället köper redovisnings- eller granskningstjänster så 

antas skattefelen öka med hälften så mycket, cirka sju till tio procent. Lagändringarna leder på 

sikt sannolikt till att antalet kvalificerade revisorer minskar (Prop. 2009/10:204, ss. 102-105).  

 

Vid sidan av revisorskåren finns ett stort antal konsulter och rådgivare som på uppdragsbasis 

hjälper företag med bland annat redovisning och skatterådgivning. På redovisningsområdet 

organiserar SRF ca 4 300 redovisningskonsulter. Även Far har sedan en tid tillbaka 

redovisningskonsulter som medlemmar. Båda branschorganisationerna benämner sina 

medlemmar för auktoriserade redovisningskonsulter. Utöver dessa finns det även ett stort 

antal rådgivare och konsulter som inte är medlemmar av någon organisation. För dessa 

redovisningskonsulter och andra rådgivare kommer avskaffandet av revisionsplikt att 

tillhandahålla större möjligheter att konkurrera med revisorskåren. Samtidigt kommer det 

troligen bli en ökad konkurrens mellan olika rådgivare inom området med inriktning mot små 

aktiebolag (Prop. 2009/10:204, s. 105). 

 

Hur ska redovisningskonsulter bemöta de kunder som vänder sig till dem för råd när det 

kommer till att kvarhålla sin revisor eller inte? Detta är ett av de problem som belysts i Balans 

nr 11 (Danielsson 2010) av en auktoriserad redovisningskonsult. Det framhävs i artikeln att 

Far borde vara ett större stöd för deras yrkesgrupp i och med avskaffandet, då 

redovisningskonsulter nu kan hamna i sådana situationer som kan tyckas obekväma. Vidare 

måste konkurrensmöjligheten mellan revisorer och redovisningskonsulter redas ut. Detta då 

redovisningskonsulter och revisorer tidigare samarbetat för att säkerställa kvalitetsstämpeln 

till att de nu måste tänka sig för innan de lägger ut uppdrag på revisorerna (Danielsson 2010, 

ss. 19-20). Linda Hansson, sakkunnig vid Polismyndigheten i Östergötlands län, menar på att 

auktorisation och hög kompetens hos redovisare är av än större betydelse nu när 

revisionsplikten avskaffas (Drefeldt 2008, s. 34).  

 

Lena Sjöblom tillträdde den 1 januari 2011 som ansvarig för redovisningstjänster inom Fars 

sektion för små och medelstora företag. Hon är medveten om att förutsättningarna ser olika ut 

för redovisningskonsulter beroende på om det är en stor eller liten byrå (Lennartsson 2010, ss.  

22-23). Revisionsföretagen överväger på olika sätt hur deras organisationsstruktur, metoder 

och förfarande kan ändras (Thorne & Hartwick 2001, s. 355). Redovisningskonsulten får nu 

ett ökat ansvar och med det följer både krav och nya spännande karriärmöjligheter 

(Lennartsson 2010, ss. 22-23).  

                                                   
4
 Åkesson, Y. (2011). 50 000 kan komma att välja bort revisorer. Dagens handel, 18 januari. Tillgänglig: 

http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/7DD49D89DFD99DCBC125781C0036FAE2?open. [2011-

01-18]. 
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Reko har hjälpt till att höja både kvalitén och förståelsen för att redovisningen är ett 
självständigt arbete. Men vi har fortfarande jobb kvar att göra. 

(Lennartsson 2010, ss. 22-23) 

 

Uttryckte sig Lena Sjöblom om det ökade ansvaret för redovisningskonsulter (Lennartsson 

2010, ss. 22-23). 

 

1.6 Problemformulering 

 

Utifrån problemdiskussionen har vi identifierat en huvudfråga samt tre delfrågor. 

 

Vår huvudfråga är: 

 Innebär den frivilliga revisionen att auktoriserade redovisningskonsulter kan komma 

att få en alltmer framträdande och betydande roll bland de mindre bolagen och 

intressenterna och i sådana fall hur? 

 

Vår första delfråga är: 

 Hur har införandet av frivillig revision påverkat normgivningen och det juridiska 

ansvaret för redovisningskonsulten? 

 

Vår andra delfråga är: 

 Hur har införandet av frivillig revision inneburit en inskränkning mot bekämpningen 

av ekonomisk brottslighet? 

 

Vår tredje delfråga är: 

 På vilket sätt har de nya affärsmöjligheterna som den frivilliga revisionen medfört åt 

redovisningsbyråer, skapat en konkurrenssituation mellan revisorer och 

redovisningskonsulter? 

 

1.7 Studiens syfte 

 

Syftet med denna studie är att övergripande undersöka och belysa ifall redovisningskonsulten 

fått en mer påfallande roll efter det att reglerna om frivillig revision trätt i kraft. Syftet är även 

att försöka klarlägga om redovisningskonsulten har fått något indirekt ökat ansvar efter det att 

reformen trätt i kraft och hur det i sådana fall kan ha påverkat utvalda intressenter.  

 

1.8 Avgränsningar 

 

Vi har valt att fokusera på hur aktören redovisningskonsult har påverkats av den frivilliga 

revisionen. Benämningen redovisningskonsult omfattas i denna studie av både icke 

auktoriserad samt auktoriserad. Dock kommer ett större fokus i uppsatsen indirekt att falla på 

den auktoriserade redovisningskonsulten, då dennes yrkesroll är mer reglerad än vad en icke 

auktoriserad redovisningskonsult är och mer information har funnits tillgänglig.  

 

Gällande urval av respondenter har vi valt att avgränsa studien till två respondenter från två av 

Sveriges ledande redovisningsbyråer samt två respondenter från EBM och Skatteverket. 
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Urvalet grundar sig på att redovisningsbyråerna vanligen är de som först kommer i kontakt 

med företagen och har därmed en erfarenhet som kan hjälpa oss att belysa hur det går till i 

praktiken. Ett mindre bolag kommer i kontakt med Skatteverket genom företagets skatter och 

EBM har hand om ekonomiska brottsutredningar. Alla parter har ett gemensamt intresse av att 

redovisningen blir korrekt. 

 

1.9 Terminologi m.m. 

 

1.9.1 Definition av små aktiebolag 

 

I vår studie förekommer benämningen mindre eller små bolag. Dessa utgörs av små privata 

aktiebolag som inte överskrider två av följande tre kriterier för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren. Dessa överensstämmer med gränsvärdena för den frivilliga revisionen.  

 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Tre anställda i medeltal  

 

1.9.2 Far  

 

Ett förtydligande kring branschorganisationen FAR SRS som bildades 1 september 2006 då 

föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och Svenska revisorssamfundet (SRS) gick 

samman. Den sammanslagna branschorganisationen tog namnet FAR SRS men ändrade 

namnet till Far i april 2010. Vi kommer i vår uppsats använda oss av den nya benämningen 

Far. 

 

1.9.3 Reko- Svensk standard för redovisningstjänster 

 

Ett förtydligande för Svensk standard för redovisningstjänster. Far och SRF har tagit fram 

svensk standard för rådgivningstjänster vilken benämns Reko. Standarden ger uttryck för god 

yrkessed för redovisningskonsulter och andra medarbetare som utför rådgivningstjänster. I 

svensk standard för rådgivningstjänster (Reko) behandlas standardens grunder enligt följande: 

först presenteras en översikt av standarden därefter utgörs ett ramverk av vad standarden 

gäller och för vem den gäller och vilka krav som ställs. Förutom standarderna återfinns även 

ett antal författningar så som PenningL. 

 

Hur standarderna praktiskt ska hanteras finns i två böcker: Reko-guiden: hur du hanterar 

kraven i Reko och Reko-handboken: redovisningstjänster enligt Reko i praktisk tillämpning. 

Båda böckerna beskriver hur redovisningstjänsterna praktiskt ska tillämpas. 
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1.9.4 The Big four 

 

Ett förtydligande kring begreppet the Big four som förekommer i denna uppsats. Dessa är de 

fyra stora redovisningsbyråerna. I detta sammanhang är det: Deloitte, Ernst & Young, KPMG 

och PwC. 

 

1.9.5 Mikroföretag  

 

Mikroföretag kan betyda olika saker i olika enskilda sammanhang. Enligt EU är mikroföretag 

per definition, företag som uppfyller två av tre följande kriterier (Lennartsson 2010, s. 7): 

 

 Balansomslutning under € 500 000 per år. 

 Nettoomsättning under € 1 miljon. 

 Maximalt 10 anställda. 

 

Med mikroföretag i denna studie menas företag med en lönesumma under 1 mnkr i 

överrensstämmelse med SOU 2008:32. 

 

1.10 Uppsatsens disposition 

 

Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. I kapitel två förklaras valet av vår 

metod för studien. I denna del ges inledningsvis en övergripande förklaring till vad 

samhällsvetenskaplig forskning innebär och hur sambandet mellan teori och praktik ter sig. 

Kapitlet övergår därefter till en mer förklarande text avseende bland annat valet av uppsatsens 

kvalitativa inriktning samt dess forskningsdesign. Avslutningsvis behandlar kapitlet vårt 

kritiska förhållningssätt mot insamlade källor och etiska aspekter. I det tredje kapitlet görs en 

litteraturgenomgång som behandlar tidigare forskning samt annan litteratur som är relevant 

för vårt ämne. I uppsatsens fjärde kapitel redovisas vår empiri som består av intervjuer. I det 

femte kapitlet analyseras det material som framkommit i vår empiri. Här görs även en 

koppling till vår tidigare litteraturgenomgång. Kapitlet avslutas med sammanfattande analys 

och tolkning av intervjuerna, som utmynnar till vår slutsats i kapitel sex och avslutande 

diskussion i kapitel sju.  
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2 Metod  
 

 

Kapitlet redogör för den metod som vi använt oss av i studien. Vi har i detta kapitel även haft 

som avsikt att delvis beskriva de metodval som inte har gjorts, för att därmed kunna styrka de 

metodval som har gjorts i studien. I kapitlets avslutande del behandlar vi vårt kritiska 

förhållningssätt gentemot valda metodsatser.   

 

 

2.1 Vetenskaplig forskning  

 

Samhällsvetenskaplig metod används för att beskriva hur den sociala verkligheten eller 

vardagen ser ut (Tufte & Johannessen 2003, s. 16).  Den samhällsvetenskapliga metoden är ett 

begrepp som innefattar de olika sätt som finns för att producera kunskap om samhället 

(Andersen 1998, s. 13).  

 

2.2 Förhållandet mellan teori och praktik 

 

Bryman (2002) framhåller att det inte är helt enkelt att beskriva sambandet mellan teori och 

praktik, då det är flera faktorer som samverkar med varandra. Den första faktorn berör frågan 

vilken teori som avses. Den andra faktorn handlar om vilken data som ska samlas in för att 

kunna utveckla eller pröva teorier (Bryman 2002, s. 17). Tufte & Johannessen (2003) 

framhåller att i empirisk forskning, så går den teoretiska referensramen och empirin hand i 

hand. Teorier som inte är uppbyggda med empirisk bas kan utsättas för spekulation.  Empiri 

som inte är förankrad i teoretisk referensram, blir isolerade beskrivningar och tillför ingen ny 

kunskap som hjälper att förstå samhällsmässiga företeelser (Tufte & Johannessen 2003, s. 35).   

 

Bryman (2002) skriver att deduktion handlar om att gå från teori till observationer/resultat. 

Vid induktion går processen åt det motsatta hållet, det vill säga observationer/resultat leder till 

en teori. Den induktiva strategin, när det gäller kopplingen mellan teori och data, brukar 

förknippas med ett kvalitativt synsätt (Bryman 2002, ss. 21-23).  

 

2.2.1 Val av teoretisk inriktning 

 

Vår utgångspunkt har varit den induktiva teorin för studien. Den har gett oss möjligheten att 

skapa ett förhållningssätt till de data som samlats in under studien.  Vilket har bidragit till en 

möjlig väg att sätta in vår data i ett teoretiskt sammanhang och på så sätt skapa ett 

förhållningsätt och betydelse till vårt datamaterial. Vi vill här framhäva att möjligheten i att 

kunna generalisera några teorier baserat på vårt resultat har inte varit möjligt. Detta beror på 

att valt undersökningsområde varit begränsat och urvalet av respondenter varit för få för att 

kunna dra allmänna slutsatser. Valet av induktiv strategi berodde vidare på att kopplingen 

mellan data och teori förknippas med ett kvalitativt synsätt. Vi har valt semistrukturerade 

intervjuer som gav oss kvalitativ data utifrån respondenternas besvaranden. Då vi inte erhållit 

någon kvantifierbar data så har det deduktiva synsättet frångåtts i vår uppsats.  
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2.3 Ansats 

 

Att dela in olika metoder i två kategorier, kvalitativ och kvantitativ forskning, är ett sätt att 

klassificera den samhällsvetenskapliga forskningen. Bryman (2002) framhåller att det finns 

grundläggande skillnader mellan dessa två. Inom den kvalitativa forskningen framlägger 

Bryman (2002) tre grundläggande skillnader som kännetecken. Den första skillnaden är att 

den kvalitativa forskningen lägger tonvikten på ett induktivt synsätt på förhållandet mellan 

teori och praktik. Den andra skillnaden är att vikten läggs istället på att tolka hur individen 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och tar därmed avstånd från de naturvetenskapliga 

förhållningssätten. Den tredje skillnaden är att den kvalitativa forskningens bild av 

verkligheten ständigt är föränderlig och hör till individens skapande och konstruerande 

förmåga. Inom den kvantitativa forskningen framhåller Bryman (2002) att forskningen har ett 

deduktivt synsätt mellan teori och praktik. Det medför att teorier prövas istället. Det 

naturvetenskapliga synsättet används inom den kvantitativa forskningen. Den sociala 

verkligheten uppfattas att den istället utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman 2002, ss.  

33-35). 

 

2.3.1 Val av forskningsstrategi   

 

Den kvalitativa ansatsen passar vår studie då vi varit intresserade av att veta hur intressenterna 

tolkar och förhåller sig till verkligheten. En kvalitativ forskare är även mer intresserad av 

processen än av ett resultat (Merriam 1994, s. 33). Då vi inte har kunnat generera några 

allmänna slutsatser så har processen blivit alltmer relevant.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

 

Undersökningsdesignen är ramen för hur insamling och analys av data görs. 

Forskningsskissen ger stöd att gå från begreppsplanet till den empiriska nivån, till de konkreta 

sociala fenomen som är intressanta att undersöka (Halvorsen 1992, s. 61). Bryman (2002) 

framhåller att vikten läggs vid kausala samband mellan olika variabler, så som en 

generalisering till en större mängd individer än de som har varit med i undersökningen. Fokus 

läggs också på förståelse av beteende och dess mening som dessa har i sammanhanget. I detta 

sammanhang menas det en bedömning över tid av olika sociala företeelser och de samband 

som finns mellan dem (Bryman 2002, s. 42). För varje typ av information som ska samlas in 

under studien, måste forskaren beakta den teknik som är mest lämplig att använda för de data 

som ska samlas in (Halvorsen 1992, s. 61). 

 

2.4.1 Val av undersökningsdesign 

 

För vår studie har vi valt att utgå ifrån tvärsnittsdesign. I detta sammanhang är det den design 

som vi finner passar bäst lämpad för vår studie. Forskare som använder sig av tvärsnittsdesign 

är intresserade av variation gällande exempelvis individer, familjer, organisationer och 

nationer. Förutsättningen för att få variation gör att forskaren behöver undersöka mer än ett 

fall. Undersökningen består ofta av fler än två fall. Det gör att sannolikheten för variationen 

av variablerna ökar som leder till att flera åtskillnader mellan olika fall kan göras (Bryman 

2002, ss. 56-57). Vi valde därmed tvärsnittsdesign för vår studie då vi intervjuade fyra 
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respondenter som har representerat våra utvalda intressenter, revisorn, redovisningskonsulten, 

ekobrott samt skattebrott. På så vis har vi kunnat erhålla olika åsikter som skapat variation i 

svaren och därmed bidragit positivt till vårt slutliga resultat.  

 

Att tvärsnittsdesign vanligen genomförs vid en speciell tidpunkt innebär att insamlingen av 

data om olika variabler samlas in under ett speciellt tillfälle (Bryman 2002, s. 57). Vi har 

genomfört semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som innehåller de områden 

som är relevanta för vår studie.  Vår datainsamling har inte samlats in under samma tillfälle, 

då intervjuerna varit bokade olika dagar på skilda platser och vid andra tider. Detta kan bidra 

till svårigheter som vi är medvetna om och som har beaktats vid analysen av 

intervjumaterialet, då de olika respondenterna har intervjuats under olika förutsättningar. 

Därmed ansåg vi att beskrivningen av hur de olika intervjuerna gått tillväga blev desto 

viktigare att beskriva. Tillvägagångssättet tas upp i kapitlet 2.6 Praktiska förhållanden. Detta 

för att kunna klargöra de enskilda respondenternas förutsättningar vid de olika 

intervjutillfällena och skapa en förståelse för läsaren om de valda tillvägagångssätten. 

 

När det gäller tvärsnittsdesign så är typiska former, enligt Bryman (2002), vid en kvalitativ 

ansats kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper (Bryman 2002, s. 73). Vi tror att friheten som 

respondenterna erhöll i och med semi-strukturerade intervjuer har bidragit till en öppnare 

diskussion. Vi kan på så vis ha erhållit mer relevant och oförutsedd information än om vi 

exempelvis hade använt oss av standardiserade svarsenkäter. Med tvärsnittsdesign kan 

forskaren endast studera relationer mellan variabler. Detta är en faktor som med tiden blir 

utesluten då det inte finns någon tidsmässig variabel, eftersom data samlas in samtidigt 

(Bryman 2002, ss. 56-57). Detta ger en forskaren en möjlighet att förstå en struktur men inte 

processer (Halvorsen 1992, s. 65). Vårt insamlade material har skett under våren, 

avskaffandet av revisionsplikten skedde 1 november 2010. Vi har därmed inte kunnat erhålla 

en hel process från förslag till avskaffandet till genomslaget, då vi tidsmässigt endast var i 

start fas. Vi har därmed kunnat studera relationerna mellan våra respondenters besvaranden 

men inte över tid då intervjutillfällena endast skett under slutet av våren.  

 

2.5 Kvalitativa intervjuer 

 

Bryman (2002) framhåller att intervju är den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning. Han menar att det är flexibiliteten i intervjun som gör att den är attraktiv. 

Kvalitativa intervjuer används ibland av forskare som ett enda samlingsnamn för olika typer 

av intervjuer. Inom kvalitativa intervjuer ryms flera olika så som, ostrukturerade intervjuer 

och semi-strukturerade intervjuer (Bryman 2002, ss. 299-300). Vårt val bestod av den semi-

strukturerade intervjun. Detta gav oss en möjlighet att kunna jämföra respondenterna svar, för 

att på så sätt kunna se om det fanns några mönster. 

 

Intervjuguiden för den ostrukturerade intervjun består av ett PM som ett stöd åt forskaren. 

Den utgörs av ett antal teman som ska gås igenom under intervjun. En utgångspunkt kan vara 

att intervjuaren ställer endast en fråga och respondenten får svara fritt. Ibland kan intervjuaren 

ställa en uppföljningsfråga om det behövs. Den semi-strukturerade intervjun utformas på så 

sätt att det finns en intervjuguide med specifika frågor. Här har ändå respondenten en stor 

frihet att svara på frågorna. Båda sätten är exempel på att intervjuprocessen är flexibel. Här 

gäller det även att vara uppmärksam på hur respondenten uppfattar frågorna, med andra ord 

vad respondenten upplever är viktigt vid förklaring och förståelse av händelser, mönster och 

beteenden (Bryman 2002, s. 301).  
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Alla våra respondenter blev vid intervjutillfällets start tillfrågade ifall de ville vara anonyma. 

Gällande revisorerna tillfrågades även dessa ifall de ville att deras redovisningsbyrå skulle 

vara anonym. Då intervjuerna med revisorerna skedde på plats ställdes även frågan ifall 

bandinspelning under intervjutillfället var acceptabelt från deras sida. Båda respondenterna 

godkände bandinspelning av intervjun.   

 

2.5.1 Urval av respondenter 

 

Våra intervjuer med respektive respondent kom relativt sent i forskningsprocessen. Detta för 

att få en helhetsbild av vår studie samt mer kunskap inom området så att vi kunde förklara 

studiens syfte på ett enkelt sätt för våra respondenter. Urvalet gjordes med hänsyn till att på 

bästa sätt försöka täcka upp möjligheten till att besvara vår problemformulering. Det föll ned 

på två respondenter från redovisningsbyrå samt en från EBM samt en från Skatteverket. 

 

En av våra respondenter var auktoriserad revisor/auktoriserad redovisningskonsult från en av 

Sveriges ledande redovisningsbyråer samt en godkänd revisor/auktoriserad 

redovisningskonsult från en annan av Sveriges ledande redovisningsbyråer. Dessa 

respondenter ville båda vara anonyma och benämns därmed i vår empiri för respondent A 

samt respondent B. Vi tog kontakt med respondenterna via telefon och mail för att boka in 

möte. Valet av redovisningsbyråer grundar sig på ett bekvämlighetsurval där tidigare 

kontakter på respektive byrå etablerats och har därmed kunnat hjälpa till med att finna 

lämpliga kandidater till att besvara våra frågor. Båda byråerna var inom Boråsområdet. Själva 

intervjuerna ägde sedan rum på respektive respondents kontor där respondenterna bokat 

enskilda konferensrum som vi ostört kunde utföra våra intervjuer i.  

 

Våra andra två respondenter var från EBM samt Skatteverket. Henrik Lundin arbetade som 

ekorevisor för EBM i Stockholm. Kontakt med Henrik Lundin togs via telefon, där intervjun 

sedan ägde rum över telefon. Detta berodde på avståndet till respondenten inte möjliggjorde 

en intervju på plats. Vår andra respondent från Skatteverket i Stockholm ville vara anonym 

och benämns därmed som respondent D i empirin. Intervjun skedde även i detta fall via 

telefon då respondenten var lokaliserad utanför Boråsområdet.  

 

Att erhålla kontakt med EBM och Skatteverket tog längre tid än med redovisningsbyråerna då 

vi i början hade problem med accessmöjligheter. Efter ihärdighet letande fick vi till sist tag i 

två respondenter som kunde bemöta vår frågeställning. Respondenten från Skatteverket var 

högt uppsatt och förklarade i början av intervjun att denne inte kunde besvara på frågor som 

var av typen ledningsfrågor. Båda respondenterna från EBM samt Skatteverket var 

återhållsamma med sina besvaranden. Detta har dock inte påverkat vår möjlighet att besvara 

våra frågeställningar då vi varit medvetna om möjligheten i att få begränsade svar från utvalda 

respondenter. Vi har genom en grundlig litteraturgenomgång och fyra olika intervjuer kunnat 

bemöta en sådan problematik.  

 

2.5.2 Utformning av intervjuguide 

 

En intervjuguide kan vara en kort minneslista så att alla områden täcks in under intervjun. 

Den kan även vara mer strukturerad med frågeställningar som berör de olika områdena som 

ska undersökas. Det som är avgörande är att frågorna är så utformade att forskaren kan få svar 

hur respondenten upplever sin värld. Här är det viktigt att skaffa sig en egen bild av vad 
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respondenterna upplever som viktigt. Det har även betydelse i förhållande till de områden 

som ska undersökas (Bryman 2002, ss. 300-305). 

 

Utformningen av frågeställningarna får inte vara så specifika att det hindrar respondenterna 

att uttrycka alternativa idéer och tankar som kan uppstå under datainsamlingen (Bryman 2002, 

s. 305). Vi valde att utforma två semistrukturerade intervjuguider. En inriktade sig gentemot 

revisorer samt redovisningskonsulter och den andra mot Skatteverket- och EBM (se bilaga 1 

respektive bilaga 2). Frågorna bestod av tio frågor per intervjuguide. Valet av antal frågor 

berodde på att intervjuguiden till större del användes som ett stöd vid intervjugången och inte 

som en checklista. Då det gäller att inte ha en alltför specifik utformad frågeställning som 

begränsar undersökningens fokus. Bryman (2002) framhåller att det inte är förenligt med hur 

en kvalitativ forskningsprocess ska genomföras. Vidare menar Bryman (2002) att det inte 

stämmer in med analysen av kvalitativ data som grounded theory står för och betonas vikten 

av att inte inleda sin undersökning med förutfattade meningar. Bryman (2002) lägger fram råd 

för förberedelse och utformning av en intervjuguide. För att på så sätt försöka skapa en 

ordning i sina teman för undersökningen så att frågorna följer en naturlig ordning. Här tar 

Bryman (2002) även upp att intervjuaren ska vara förberedd på att ändra ordningsföljden på 

frågorna under intervjun (Bryman 2002, s. 305). Därför valde vi att använda våra 

intervjuguider som ett stöd genom intervjuprocesserna. 

 

2.6 Praktiska förhållanden  

 

För en studie går det inte att undvika betydelsen av praktiska frågor. Speciellt inte om 

intervjuer ska genomföras. Valet av forskningsstrategi, undersökningsdesign och metod måste 

utformas efter den problemformulering som studien utgår ifrån. Beroende av vad forskaren är 

intresserad av att få fram leder det till att forskaren antar den forskningsstrategi som passar 

bäst, det vill säga den kvalitativa eller kvantitativa forskningsstrategin. Vår utformning av 

problemformulering har lett till de val av undersökningsdesign och forskningsstrategi som vi 

har gjort för vår studie. Detta har påverkat vårt genomförande av studien. Bryman (2002) 

framhåller att det är många faktorer som spelar in när beslut ska fattas om hur studien bäst ska 

genomföras. Detta påverkar frågeställning, undersökningsdesign och krav på forskaren 

(Bryman 2002, s. 39). 

 

Vår studie har påverkats av vissa praktiska faktorer. Sådant som accessmöjligheter för 

datainsamlingen är en faktor som kan nämnas i detta sammanhang. Två av intervjuerna har 

lokaliserats till Boråstrakten för att det var bästa planeringen för att göra det hela 

genomförbart. Två skett över telefon då möjligheten för access inom Boråsområdet gällande 

EBM och Skatteverket inte gick att erhålla.  

 

Inför alla intervjuer hade vi bokat tid med respondenterna i förväg. Detta för att försäkra oss 

om att intervjun inte sker under tidspress. Platsen för intervjun med respondent A är i ett 

enskilt konferensrum. Dörren är stängd för på så sätt undvika yttre störande faktorer.  På 

samma sätt sker intervjun med respondent B som för A. Intervjuerna med Lundin samt 

respondent D genomfördes via telefon då de var lokaliserade utanför Borås. Alla respondenter 

har fått samma information innan intervjun; att intervjun tar mellan 30 och 45 minuter. Innan 

intervjun tillfrågades respondenterna ifall de ville vara anonyma. Tre respondenter valde att 

vara anonyma. Dessa tillfrågades då även om de ville att företagen skulle vara anonyma. En 

respondent svarande ja och en sa att det gjorde detsamma. Detta ledde till att vi har 

anonymiserat både respondent A och B. Respondenten från EBM, gjorde det ingenting att 
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hans namn fanns med. Respondenten från Skatteverket ville vara anonym och blir därmed 

respondent D. Innan intervjun med Skatteverkets respondent informerades intervjuaren om 

respondentens ställning i Skatteverket organisationen. Respondenten framför då att dennes 

position är en medarbetares. Respondent kan därför inte uttala sig om frågor som är av typen 

ledningsfrågor, det åligger ledningen att svara på dessa. Detta ledde till att vissa frågor inte 

kunde besvaras. 

 

Vi har tillfrågat alla respondenter om de vill se och kommentera intervjumaterialet. En 

respondent har avböjt. De övriga har fått intervjumaterialet då de ville ha materialet skickat 

till sig.  

 

2.7 Datainsamling 

 

Två typer av data kan urskiljas, primärdata och sekundärdata. När forskaren själv samlar in 

sina data kallas det för primärdata. Den andra datatypen är sekundärdata som har samlats in 

av andra personer och forskare (Andersen 1998, s. 150).   

 

2.7.1 Primärdata 

 

Primärdata är sådana data som samlats in av forskaren själv (Artsberg 2005, s. 45). I vår 

studie utgörs vår empiri av intervjuer med olika respondenter. Bryman (2002) tar upp flera 

praktiska faktorer som är viktiga för en intervju, så som att det är bra att ta reda på hur den 

miljö är som respondenten arbetar eller lever i. Det kommer att underlätta tolkningen och 

förståelsen av det som respondenten säger under intervjun. Med det i åtanke valde vi att samla 

in nästan all information för vår uppsats innan vi begav oss ut till våra respondenter. Urvalet 

av respondenter grundade sig på de intressenter som vi har valt att undersöka i denna studie. 

Respondenterna har bidragit med relevant information som i sin tur har bidragit till att vår 

uppsats uppnått sitt syfte. 

 

Bryman (2002) framhåller vissa praktiska detaljer som är viktiga att tänka på så som miljö 

och möjlighet att spela in intervjun. En inspelad intervju som transkriberas och skrivs ut 

efteråt gör att det blir lättare att analysera sen. Att endast anteckna kan leda till att forskaren 

missar viktig information samt om intervjuguidens ordningsföljd inte följs ställer detta höga 

krav på intervjuarens lyhördhet. Det är viktigt för intervjuaren att säkerställa så att miljön är 

lugn och ostörd under tiden intervjun pågår. Det är också lika viktigt att skriva ned hur 

intervjun gick och var intervjun gjordes. Sådant som hur miljön var under intervjun om det 

fanns störande faktorer samt andra upplevelser kring intervjun är viktigt att beakta (Bryman 

2002, ss. 305-307). Därmed så har två av våra intervjuers dokumentation bestått av 

inspelningar och därefter har intervjuerna transkriberats. Gällande intervjuerna med 

Skatteverket samt EBM, som ägde rum via telefon, gjordes anteckningar under 

intervjutillfällena och därefter sammanställdes intervjuerna. För att öka tillförlitligheten för 

anteckningarna som gjordes sändes dessa sedan ut till respektive respondent för att erhålla 

respondentvalidering. 
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2.7.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är data som redan har samlats in eller återges av någon annan (Artsberg 2005, s. 

45). Fördelen med att använda sekundärdata, är att det på så sätt redan finns information 

tillgänglig samt att det kan spara tid och pengar. Det finns även en problematik med 

användandet av sekundärdata, så som att tillgänglig data har samlats in i andra syften än den 

egna problemformuleringen samt hur reliabla dessa data är som finns att tillgå. Vid vissa typer 

av frågeställningar finns det inga andra val än att forskaren måste använda sig av 

sekundärdata. Om studien handlar om att undersöka tidigare förhållanden, historiska motiv 

eller social förändring så finns det vanligtvis inget alternativ till data än sådan som är 

insamlad av andra (Halvorsen 1992, ss. 72-73). 

 

Vår sekundärdata har utgjorts av olika av textdokument så som vetenskapliga artiklar, 

förarbeten, utredningar och lagar. Dessa har samlats in via tillgängliga databaser vid 

högskolan i Borås. Övrig litteratur som samlats in är både äldre och nyare litteratur som ska 

ge djupare kunskap i vårt valda forskningsområde. Vid sekundärkällor har vi utgjort vårt bästa 

för att alltid gå till den primära källan.  

 

2.7.3 Dokumentet som datakälla  

 

Ordet dokument innefattar många olika typer av källor som till exempel officiella dokument 

från myndigheter, virtuella dokument och officiella dokument som har producerats av en 

organisation (Bryman 2002, s. 356).  

 

Bryman (2002) framhåller Scotts (1990,a.a., s.6) diskussion som rör bedömningen av 

dokumentets kvalité. Autenticitet, ifall dokumentet är äkta och med ett uppenbart ursprung.  

Trovärdigheten för dokumentet, det vill säga ifall materialet är utan felaktigheter och 

förvrängningar. Frågan som också kan ställas är om materialet är representativt för den 

kategori den tillhör. Därtill om materialet är tydligt och begripligt, det vill säga meningsfullt 

(Bryman 2002, ss. 356-357). 

 

Internet är en källa till en stor tillgång av dokument enligt Bryman (2002). I detta 

sammanhang framhåller Bryman (2002) vikten av Scotts kriterier och att ha dessa i åtanke 

(Bryman 2002, s. 366). I denna studie har vi inhämtat dokument från databaser som finns 

tillgängliga via högskolan i Borås. Vi har även inhämtat information från olika 

organisationers hemsidor på internet. Här är det viktigt att uppmärksamma att informationen 

kan förändras genom att hemsidorna uppdateras. Vi har beaktat detta genom att dokumentera 

datumet för datainsamlingen. För att läsaren på ett enkelt vis ska kunna leta upp källan så 

finns det hänvisningar i notsystem med länk till dokumentet.  

 

2.8 Kvalitativ dataanalys 

 

Kvalitativa undersökningar leder ofta till en stor mängd datamaterial, så som vid intervjuer 

och textdokument. Bryman (2002) tar upp två generella strategier för att analysera kvalitativ 

data, analytisk induktion och grounded theory. Dessa är två olika referensramar för att hjälpa 

forskaren att analysera sina data (Bryman 2002, s. 373).  
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Analytisk induktion definierar Bryman (2002) som en metod att analysera data och där 

forskaren strävar efter universella förklaringar. Insamlandet håller på tills inga fall som 

stämmer överens med den hypotetiska förklaringen hittas. Det andra sättet som tas upp, 

grounded theory är inriktat på utveckling av en teori som grundar sig på data och ett synsätt 

som är iterativt och rekursivt. Insamling och analys av data sker parallellt och i interaktion 

(Bryman 2002, ss. 374-375). Vår studie har främst berörts av grounded theory med det 

iterativa synsättet. Detta då vi har gått fram och tillbaka mellan vår insamlade data och 

litteraturgenomgång.  

 

2.9 Studiens trovärdighet  

 

2.9.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Bryman (2002) framhåller att den samhällsvetenskapliga forskningen påverkas av flera 

faktorer så som teori, praktisk hänsyn, kunskapsteori, ontologi och värderingar. Speciellt 

framhävs faktorn värderingar. Utgångspunkten från en samhällsforskares synvinkel är att 

alltid vara objektiv och fri från värderingar. I vissa faser av studien kan värderingsfaktorn 

spela in, bland annat tar Bryman (2002) upp val av metod, genomförandet av 

datainsamlingen, analysen av data samt vid slutsatser. För forskare är det viktigt att veta att 

det finns faktorer som kan påverka objektiviteten (Bryman 2002, ss. 36-37). Under 

forskningsprocessen har vi strävat efter att uppnå en så hög objektivitet som vi kan. Detta har 

vi gjort genom att vara medvetna och reflektera över att det finns faktorer som kan påverka 

vår forskningsprocess. 

 

2.9.2 Kriterier för validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning 

 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för en kvantitativ forskare.  En utgångspunkt är att 

begreppen införlivas i den kvalitativa forskningen utan att begreppens betydelse ändras 

(Bryman 2002, s. 258). Uppsatsens empiriska del, avseende våra respondenter, är insamlad 

från Boråstrakten och Stockholm. Detta bidrar till en svårighet att generalisera de resultat vi 

fått utifrån intervjuerna till andra grupper eller situationer än dem som varit aktuella i vår 

studie. Vår externa reliabilitet blir därmed svår att uppfylla i denna studie. Bryman (2002) 

påpekar dock att det i en kvalitativ studie är svårt att uppnå detta kriterium eftersom det är 

omöjligt att frysa en social miljö (Bryman 2002, s. 257). Skulle vår studie göras om på exakt 

samma vis, så skulle ändå våra respondenters svar skilja sig ifrån de vi erhållit i denna studie. 

Vi ser därför inte frånvaron av extern reliabilitet som något negativt för vår studie, utan mer 

som en självklarhet vid utförandet av en kvalitativ studie.  

 

Då det kan finnas många olika beskrivningar av den sociala verkligheten så blir 

trovärdigheten en faktor som avgör hur pass acceptabelt resultatet framstår ur andras 

perspektiv. Att skapa tillförlitlighet innebär att forskningen har genomförts enligt de regler 

som finns. Resultatet presenteras till de personer som är en del av den sociala verklighet som 

har beskrivits. Dessa personer kan då bekräfta att forskaren har uppfattat det rätt (Bryman 

2002, s. 258).  

 

Trovärdighet som begrepp består av fyra delkriterier som motsvarar begreppen inom den 

kvantitativa forskningen. Det första delkriteriet är tillförlitlighet (Bryman 2002, s. 258).  Vi 
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har haft som utgångspunkt att ha en hög tillförlitlighet i vår uppsats. För att uppnå detta har vi 

en beskrivning av hur de olika intervjuerna gått tillväga i kap. 2.6 Praktiska Förhållanden. 

Detta är för att bestyrka för läsaren hur de olika förutsättningarna samt de olika sociala 

miljöerna våra respondenter var utsatta för vid intervjutillfället. Vi har även tillfrågat alla våra 

respondenter ifall de vill se och kommentera intervjumaterialet. En respondent har avböjt och 

vill istället ha det färdigställda materialet. De övriga vill ha det empiriska materialet skickat 

till sig för att återkoppla. Genom detta har vi erhållit respondentvalidering och då fått en 

bekräftelse på det vi förmedlar är riktigt. Den respondent som avböjde fick vi istället kontakta 

ifall några oklarheter uppstod vid transkriberingen av dennes intervjumaterial.  

 

Det andra delkriteriet är överförbarhet. Kriteriet behandlar hur pass överförbar resultatet är till 

en annan miljö. Det tredje delkriteriet, pålitlighet, berör ifall samma resultat kan uppstå vid ett 

annat tillfälle (Bryman 2002, s. 258). Inget av dessa kriterier har vår uppsats haft som avsikt 

att uppnå. Detta på grund av att vi har varit medvetna om att samma studie vid ett annat 

tillfälle inte skulle ge samma resultat. Något som vi tror beror på att studien är i ett så pass 

tidigt skeende gällande avskaffandet av revisionsplikten. Skulle denna studie göras igen om 

två år skulle fler vara insatta i ämnet och konkreta konsekvenser kopplade till avskaffandet 

skulle kunna avslöjas då de förmodligen hade uppstått. Vår studie visar mer på potentiella 

konsekvenser och möjligheter i vad som kan hända. Därmed är inte dessa kriterier väsentliga 

för just denna studie.  

 

Det fjärde delkriteriet är om det finns möjlighet att styrka och konfirmera, vilket innebär ifall 

forskarna kan ha påverkat resultatet (Bryman 2002, s. 258). Vi har under studiens gång 

ihärdigt ifrågasatt varandras tolkningar och fört många diskussioner för att styrka att inga 

egna åsikter har tillkommit förrän i uppsatsens sista kapitel.  

 

Inom kvalitativ forskning består studieobjektet av en liten grupp eller individer som har vissa 

gemensamma egenskaper. Det gör att studien innehåller ett djup och inte bredd. Det gör att 

fokus ligger på meningen eller betydelsen hos den sociala verklighet som studeras. Resultaten 

som produceras blir istället en fyllig beskrivning av detaljer. Detaljrikedomen ger en 

möjlighet till andra att kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Bryman 2002, s. 260). I vår uppsats så måste hänsyn tas till att vår studie omfattar en liten 

utvald grupp. Dock så har de respondenter som valts ut tillfört vår studie ett djup framför 

bredd och har på så vis kunnat bidra till att besvara vår problemformulering.  

 

Genom att skapa en öppen och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen blir det möjligt 

för andra att kunna bedöma eller granska studien och dess kvalité. Detta granskande synsätt 

skapar pålitlighet som motsvaras av reliabiliteten inom den kvantitativa forskningen (Bryman 

2002, ss. 259-260). Därmed har vi genom forskningsprocessen använt oss av 

dagboksnoteringar för att så tydligt som möjligt kunna redogöra för hur forskningen gått till 

väga. Detta tillvägagångssätt har bidragit till en ständig utveckling och återkoppling till hur 

arbetet har gått tillväga, vilket har förenklat studiens gång.  

 

Med objektivitet innebär det att forskaren har som utgångspunkt att det inte går att få 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Att kunna styrka och bekräfta i detta 

sammanhang innebär att forskaren inte låter sina personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning påverka genomförandet och slutsatserna i studien (Bryman 2002, s. 260). Då vi 

båda är studenter på högskolan i Borås är vi medvetna om att vår homogena teoretiska 

kunskap kan bidra till att vi ser praktiken på ett sätt, medan någon annan kan se den 

annorlunda. Genom urvalet av våra respondenter tror vi att denna problematik har minimerats. 
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2.9.3 Källkritik  

 

Vi har igenom studiens gång använt oss av både sekundärdata samt primärdata. Sekundärdata 

då vi har läst relevant litteratur, för att skapa en förståelse samt ge ett djup till denna studie. Vi 

har även använts oss av olika dokument, för att kunna komplettera med ytterligare 

information. Vid insamlingen av data till vår studie har vi stött på sekundära källor. Vid 

sådana situationer har vi i största möjliga mån gått tillbaka till ursprungskällan. Vi är även 

medvetna om att det kan uppstå problem då vi inte fullt ut kan ha kontroll över den 

ursprungliga källan (Lundahl och Skärvad 1999, s. 134). För att vår uppsats ska kunna vara så 

uppdaterad som möjligt så har vi i bästa mån använt oss av den senaste upplagan vid 

litteratursökning.  

 

Gällande vår primära datainsamling så har denna bestått av intervjuer. Vi har här varit 

medvetna om vikten av att utforma frågor på ett sådant sätt så att frågorna inte varit för 

specifika, då de hade kunnat hindra alternativa idéer eller synsätt att uppstå. Vi har under 

transkriberingen varit medvetna om risken att det kan uppkomma feltolkningar av 

datamaterialet när denna ska föras över till text. Vi har därmed antecknat under 

intervjugången hur respondenterna i vissa frågor framhållit sig för att i bästa mån senare 

kunna återskapa detta med ord i vår empiri. Vid telefonintervju har vi inne kunnat se personen 

och valde därmed att direkt efter intervjun sammanställa materialet och sända det vidare till 

respondenten. På så vis fick vi en direkt återkoppling på om vår redogörelse av 

respondenternas besvaranden varit korrekt, innan vi gick vidare.  

 

Några av våra respondenter valde att vara anonyma. Detta tror vi är av mindre betydelse för 

vår uppsats syfte. Snarare kan anonymitet ibland bidra till att respondenterna ger mer öppna 

svar vilket i slutändan kan tillföra uppsatsen en högre tillförlitlighet och öppenhet om det 

forskande området.  

 

2.9.4 Metodkritik 

 

För vår studie har vi valt att använda tvärsnittsdesign som undersökningsdesign med semi-

strukturerade intervjuer. Valet av metod styr analysen av data och därmed resultatet. Ett annat 

val av undersökningsdesign kan ge ett annat resultat än det erhållna. Annan kritik är att 

tvärsnitt avser kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper vid ett bestämt tillfälle. Detta kan 

skapa en restriktivitet framför en spontanitet vid respondenternas besvarande, då de nu blir 

intervjuade på en redan förbestämd plats. Dessa artificiella omständigheter inskränker 

vanligen den ekologiska validiteten (Cicourel 1982, s. 11). Detta är något vi är medvetna om 

och försökt ta i beaktande under sammanställningen av materialet efter mötet med 

respondenterna. 

 

Beträffande litteraturgenomgången om redovisningskonsultens roll så har den förändrats. 

Någon djupare litteraturgenomgång för redovisningskonsulten har tidigare inte gjorts därför är 

litteraturgenomgången av en större omfattning. 

 

2.10 Etiska överväganden  

 

Halvorsen (1992) framhåller att samhällsforskningen har fått en ökad betydelse i samhället. 

Detta leder till att hänsyn bör tas till de etiska aspekterna samt beakta de lagliga. Under 
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forskningsprocessen kan etiska aspekter uppstå så som utformningen av problemställningen, 

datainsamlingen och användandet av forskningen (Halvorsen 1992, s. 157). För vår studie 

valde vi ut intressenter som var relevanta för vår problemställning. Det förekommer 

representanter från olika professioner, till exempel revisorer och redovisningskonsulter. I vår 

tredje delfråga så ställer vi dessa båda mot varandra, då vår fråga är om konkurrenssituationen 

mellan revisorer och redovisningskonsulter. Detta ledde till att de två professionerna ställdes 

mot varandra. Det har inte varit vår främsta avsikt att polarisera dessa, utan syftet med studien 

har varit att ta reda på om det funnits ett samband mellan de nya affärsmöjligheterna och 

konkurrenssituation. Detta har vi beaktat vid utformningen av intervjufrågorna. 

 

Etiska problem kan uppstå under forskningsprocessen, som kan var både oförutsedda eller 

inte uppmärksammade (Halvorsen 1992, s. 157). Det är viktigt att eventuella etiska problemen 

som kan uppstå under datainsamlingen eller som resultatet av vår studie uppmärksammas och 

beaktas under forskningsprocessens gång.  
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3 Litteraturgenomgång 
 

 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning, utredningar samt lagar som är relevanta för vårt 

ämne. Inledningsvis beskriver vi utvecklingen av revisorns och redovisningskonsultens roll. 

Detta följs av de olika regelverk samt branschorganisationer som berör 

redovisningskonsulter. Kapitlet fortsätter med en presentation av våra utvalda intressenter. 

Kapitlet avslutas med en anknytning till ett nordiskt land som infört frivillig revision samt en 

redogörelse av marknaden för redovisningstjänster.  

 

 

3.1 Revisorsrollens utveckling över tiden 

 

År 1917 fick samtliga handelskamrar i riket statlig behörighet att anta auktoriserade revisorer. 

För auktorisation uppställdes krav på viss ekonomisk examen samt väl vitsordad tjänstgöring 

hos auktoriserad revisor. En ny kategori revisorer, s.k. godkända granskningsmän, skapades år 

1930. Då ställdes inte kraven på teoretisk utbildning och praktik lika högt. År 1973 beslutades 

det om ett statligt system för auktorisation och godkännande av revisorer. Uppgiften för 

auktorisationen och godkännande överfördes till Kommerskollegium (Prop. 2001/01:146, ss. 

31-32) som är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik
5
. Kravet på 

kvalificerad revision i alla aktiebolag infördes 1983 (revisionsplikt 1999:1079).  

 

Sveriges närmande till Europeiska gemenskapen gjorde det nödvändigt att anpassa de svenska 

reglerna till EG:s åttonde bolagsrättsliga direktiv, 84/253/EEG (Prop. 2001/01:146, s. 32). 

Anpassningen till EG-rätten skedde bl.a. genom en ny lag som trädde i kraft den 1 juli 1995, 

lagen (1995:528) om revisorer (Prop. 2001/01:146. s. 32). I samband med lagens 

ikraftträdande inrättades en ny myndighet, Revisorsnämnden (RN), som tog över 

Kommerskollegiets uppgifter när det kom till auktorisation och godkännande av revisorer. 

Lagen kompletterades av förordningen (1995:665) om revisorer samt av RNs föreskrifter 

(RNFS), 1997:1 m.fl. . Det nya regelverket innebar bl.a. att kraven på teoretisk utbildning 

höjdes för båda revisorskategorierna (Prop. 2001/01:146, s. 32).  

 

År 1999 infördes anmälningsskyldighet för revisorer i svenska aktiebolag. Revisorer ska 

anmäla till åklagare eventuell misstanke om ekonomiska brott begångna av verkställande 

direktör eller styrelseledamot i företaget, 10 kap. 38-40 §§ ABL. Denna skyldighet gäller 

vissa allvarliga brott: bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan trolöshet, 

brott mot borgenär, bestickning och mutbrott samt skattebrott. Revisorn ska vid misstanke om 

något av dessa brott meddela bolagets styrelse och senast 2 veckor efter det avgå från sitt 

uppdrag och anmäla saken till åklagare (Korsell 2004, s. 23).  

 

Den nya RevisorL utfärdades den 29 november 2001 och trädde i kraft 1 januari 2002. Lagen 

innebar ett tydliggörande av kraven på revisorers oberoende. Detta gällde inte minst hot mot 

revisorns opartiskhet och självständighet som kan uppstå genom att en revisionsklient även 

tillhandahålls s.k. fristående rådgivning (Revisionsnämnden, s. 1). Inverkan av revisorns 

                                                   
5
 Kommerskollegium (u.å.). Om oss. Tillgänglig: http://www.kommers.se/templates/Standard____4.aspx. 

[2011-03-12]. 
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oberoende av att tillhandahålla både revision och rådgivningstjänster, har i stor utsträckning 

debatterats sedan 1960-talet. Tillsynsmyndigheten oroar sig för att revisorns oberoende på ett 

revisionsuppdrag kan påverkas negativt om företaget även ger kunden rådgivningstjänster 

(Jayanthi, Heibatollah & Yinqi 2005, s. 111). Enligt Svanström (2004) så är en tänkbar effekt 

av införandet av RevisorL att någon annan från revisorsbyrån än den valde revisorn bistår 

företagen med råd. Det hävdas att revisionsbyråerna vidtar åtgärder för att till exempel 

tydliggöra interna separeringar av revisions- och konsultverksamhet.  Separeringen innebär att 

redovisningsbyrån låter olika personer utföra granskning och rådgivning, vilket innebär att 

revisorns oberoende bättre kan säkerställas (Svanström 2004, s. 137). 

 

Titeln revisor är inte skyddad. Däremot är det straffbart att utge sig för att vara auktoriserad 

eller godkänd revisor om han/hon inte är det. För att bli auktoriserad revisor krävs det en 

universitets- eller högskoleutbildning och minst fem års praktisk utbildning. Utöver den 

praktiska utbildningen krävs revisorsexamen och dessutom högre revisorsexamen. Prov för 

revisorsexamen och högre revisorsexamen anordnas av RN. Kraven finns angivna i RevisorL. 

Kraven specificeras ytterligare i revisorsförordningen och i RNFS (Revision 2006, s. 12).  

Kraven för att bli godkänd revisor är något lägre, kandidatexamen med företagsekonomisk 

inriktning inom vissa ämnesområden eller annan likvärdig teoretisk utbildning. Praktiktiden 

är minst tre år samt att det krävs revisorsexamen. Auktorisation och godkännande beviljas av 

RN för fem år i taget och upphävs omedelbart för den som lämnar revisorsyrket. Alla 

auktoriserade och godkända revisorer står under RNs tillsyn (Revision 2006, s. 13).  

 

Den 1 november 2010 infördes den frivilliga revisionen. Det medförde att lagtexten ändrades 

i bl.a. 9 kap. 1 § ABL från att ett aktiebolag ska ha minst en revisor till att ett aktiebolag ska 

ha minst en revisor om inte annat följer av denna paragraf, med efterföljande hänvisning av de 

tre gränsvärdena (Justitiedepartementet 2010, s. 9). Förslaget berör drygt 70 procent av alla 

aktiebolag (Brännström 2010). Fars generalsekreterare Dan Brännström tror att värdet av 

revision kommer att bli tydligare nu när plikten är borta. I många situationer är revisionen och 

revisorns kompetens en trygghet i företagandet. Nyttan med revisionen kan kopplas till 

redovisningens tillförlitlighet. Det är dock inte möjligt att på ett enkelt sätt bedöma denna 

nytta eftersom resultatet av revisionen endast kan observeras som en ren eller oren 

revisionsberättelse. Den konkreta nyttan av revisionen, för både klient och aktieägare, uppstår 

dock successivt under revisionsprocessen (Hellman 2008, s. 69).  

 

Ett företags ägare och presumtiva ägare behöver ekonomisk information om företag vilket kan 

användas som grund för beslut om att köpa, behålla, sälja aktier eller andelar i företag (Prop. 

2009/10:204, s. 101). En revisor har inte alltid utvecklat starka mönster som hon/han kan 

använda sig av vid utövande av redovisningsuppdrag (Bédard & Chi 1993, s. 35). Revisorn 

har kanske inte en entydig bild när det kommer till att prioritera intressen, vem de kan 

konsultera för rådgivning, vem de rapporterar missgärningar till, vilket skydd som erbjuds för 

en rättgörare och vilka påföljder som tillkommer för en fel görare (Brooks 1989, s. 325). Den 

ekonomiska informationen och då framförallt årsredovisningen, anses generellt sett vara mer 

tillförlitlig om den har granskats av en kvalificerad revisor (Prop. 2009/10:204, s. 101). En 

investerare som överväger att köpa aktier i ett aktiebolag utan revisor har inte de nämnda 

möjligheterna till insyn. Investeraren får därmed ta avsaknaden av revisor i beaktande vid 

ställningstagandet att köpa eller inte köpa aktier i ett bolag (Prop. 2009/10:204, s. 101). 

Lagändringarna, om slopad revisionsplikt, leder på sikt sannolikt till att antalet kvalificerade 

revisorer minskar (Prop. 2009/10:204, s. 105). 
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3.1.1 Revisorns åtaganden 

 

Revisorns åtaganden återfinns till största del i 9 kap. 3 § ABL. De huvudsakliga uppgifterna 

är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelse och VDs förvaltning, i 

förenlighet med god redovisningssed. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en 

revisionsberättelse enligt 9 kap. 5 § ABL. I detta ingår det dels att genomföra en så kallad 

räkenskapsrevision vilket innebär granskning av årsredovisningen. Dels ska revisorn också 

granska bokföringen i enlighet med 9 kap. 3 § ABL. Dels ska en förvaltningsrevision göras 

där det ingår att granska styrelsen och VDs förvaltning. Revisorn ska även granska hur 

ledningen har förvaltat bolagets angelägenheter.  Enligt Fars revisionsstandard 209 ska 

revisorn granska ifall styrelseledamot eller VD har gjort någonting som kan medföra 

skadeståndsskyldighet. Revisorn ska till sist undersöka om styrelseledamot eller VD har 

fullgjort sina skyldigheter gentemot bokföringsskyldigheten eller handlat i strid mot ABL 

eller bolagsordningen. Revisorn har som sin uppgift att finna och förhindra olagliga eller på 

annat sätt oförsvarliga förvaltningsåtgärder (Smiciklas 2006, ss. 117-118). 

 

3.1.2 God sed för revisorer 

 

Enligt 9 kap. 3 § ABL ska revisorn utföra sitt uppdrag enligt god revisionssed. Det finns inget 

direkt i någon lag bestämt vad god revisionssed är. I ABL är reglerna om revision kortfattade 

och istället har utformningen av god revisionssed överlåtits åt praxis, att utforma 

rekommendationer och regler för vad som är god revisionssed (Smiciklas 2006, s.116).  

 

Smiciklas (2006) framhåller Far och RN som två källor till vad som är god revisionssed. Fars 

rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor återfinns exempel vad som gäller enligt 

god revisionssed.  Smiciklas (2006) framhåller att reglerna om god revisionssed gäller endast 

för själva revisionen. Fars rekommendationer och uttalande utgör en stor del av det som 

innefattas som god revisionssed. Ett mål med revisionen är att revisorn som granskar 

årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen ska kunna uttala sig i revisionsberättelsen. 

Smiciklas (2006) framhåller tre rekvisit för att revisorn ska kunna uttala sig i 

revisionsberättelsen (2006, s.116):  

 
– om årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning och  
–  om den därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god, 

samt 
– om ansvarsfrihet kan beviljas för företagsledningen. 
(Smiciklas 2006, s. 116) 
 

Revisionsberättelsen ska innehålla olika uttalande av revisorn. Det första är att 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med ABL.  Det andra är att bolagstämman bör 

fastställa balans och resultaträkningen. Det tredjeuttalandet ska styrelsen och VD beviljas 

ansvarsfrihet (Smiciklas 2006, s.119). Revisorn ska för varje räkenskapsår lämna en 

revisionsberättelse till bolagstämman (Smiciklas 2006, s.118). Revisorn ska för sitt uppdrag 

beakta god revisorssed och de etiska reglerna som styr revisionen. De etiska reglerna som tas 

upp i Fars rekommendationerna är: oberoende, integritet, objektivitet, professionell 

kompetens och omsorg, tystnadsplikt, professionellt uppträdande och god revisionssed. 

Vidare har Far tagit fram rekommendationer för hur auktoriserade revisorer ska bete sig vid 

genomförande av sitt uppdrag som faller inom god revisorssed eller god yrkessed. Reglerna 

finns i Fars så kallade yrkesetiska regler. Den goda yrkesseden innehåller mer än revision. 
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Integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet hör också till den goda 

yrkesseden. Även områdena tystnadsplikt och upplysningsplikt samt kompetens och 

yrkesutövning innefattas här (Smiciklas 2006, ss.116-117).  

 

För att uppfylla kriterierna för god revisionssed och därmed god revisorssed, innebär att 

hänsyn tas till god redovisningssed. Det finns inget lagstadgat kring god redovisningssed. 

Revisorn måste därför beakta det som gäller för god redovisning och kontrollera att företaget 

uppfyller kriterierna. Smiciklas (2006) framhåller att utgångspunkten för god redovisningssed 

utgår från praxis. De rekommendationer och yttranden som Redovisningsrådet, Far och 

Bokföringsnämnden (BFN) ger utgör utgångsläget för praxis. Ytterligare en faktor som måste 

tas hänsyn till är om en redovisningsfråga blir föremål för en domstol eller 

förvaltningsdomstolens prövning.  Domen i mål kan också bli vägledande för en 

redovisningsfråga och vad som kan anses som god redovisningssed. Smiciklas (2006) 

framhåller också att det i läroböcker, artiklar eller andra publikationer kan finnas vägledning i 

vad som faller in under god redovisningssed (Smiciklas 2006, s. 117). 

 

3.2 Redovisningskonsultens roll och utveckling över tiden  

 

Titeln redovisningskonsult är inte en skyddad titel och kan därmed användas av vem som 

helst
6
. SRF införde en ny kvalitetsnorm för branschen redovisningskonsulter år 2006 genom 

titeln auktoriserad redovisningskonsult (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, s. 4). I 

över tio år har redovisningskonsulterna och då framförallt genom SRF, kämpat för att få 

någon form av offentlig status. I slutet av 80-talet utfördes en statlig utredning om kontroll av 

redovisningskonsulter. Den föreslog då en ”nominering” av redovisningskonsulter. 

Nomineringen skulle skötas av branschen men utredningen ansåg även att staten skulle vara 

involverad på ett hörn. Emellertid efter en hård remisskritik så valde staten att hoppa av. Då 

bestämde sig Far och SRS tillsammans med SRF och Sveriges bokföring och revisionsbyråers 

förbund (SBRF) att ordna privata nomineringar. År 1993 blev det klart att legitimation, inte 

nominering, skulle bli ordet att använda för kvalificerade redovisningskonsulter. 

 

I och med detta tillkom stiftelsen för legitimation av redovisningskonsulter. Under denna 

styrelse så fanns det tre nämnder. Legitimationsnämnden som utfärdade legitimationerna, 

disciplinnämnden vilka skulle ta emot anmälningarna mot redovisningskonsulter men också 

gripa in på eget initiativ. Den som får en varning eller fråntas sin legitimation kunde klaga till 

besvärsnämnden. Dessutom utarbetades även noggranna etiska regler för de legitimerade 

redovisningskonsulterna. Reglerna innehöll inslag från olika andra håll så som dåvarande 

FAR och International Federation of Accountants (IFAC) (Wennberg 1993, s.55).  

 

I och med att omvärlden förändras i en allt snabbare takt så ställs det allt högre krav på 

aktörerna i näringslivet att hålla sig uppdaterade, vara förutseende och agera i tid. 

Redovisningskonsultens verksamhetsområde blir allt mer internationaliserat i och med EU-

regler och antalet ökade uppdragsgivare med verksamhet i flera länder. En allt högre takt i 

vardagen med alltfler komplicerade regler leder till en ökad riskexponering för 

redovisningskonsulten och även för uppdragsgivarna. En redovisningskonsult måste förstå sitt 

ansvar och kunna göra en riskbedömning av uppdraget. Det finns en reell risk för en 

redovisningskonsult som inte utför sitt uppdrag med omsorg och professionell komptenens, 

                                                   
6
 Far (u.å.). Redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340394&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-18] 
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att bli dömd för medskyldighet till bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll (Reko-

guiden 2010, ss. 9-17). 

 

Vid kongressen 2005 antogs ett förslag till auktorisationsordning och beslutet fastställdes 

senare av en extern kongress samma år. Kongressen är SRF:s högsta beslutande organ och 

hålls varje år. Motioner till kongressen kan framställas av medlemmar, kretsstyrelse eller av 

kongressen särskilt utsedda organ (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, ss. 4-5). När 

Far öppnade upp för redovisningskonsulter att bli medlemmar vid årsskiftet 2007/2008 

skapades det därmed två olika organisationer för redovisningskonsulter. Detta innebar höjda 

röster från myndigheterna samt andra intressenter om att skapa en enhetlighet. För att möta 

dessa krav så ingick SRF och Far ett samarbetsavtal under 2009 kring auktorisationen av 

redovisningskonsulter (Halling 2009, ss. 28-31). Målsättningen med samarbetet är att kunna 

arbeta efter gemensamma regelverk för redovisningskonsulter (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, s. 5). Nya tjänster på marknaden, ett ökat inslag av 

outsourcing samt förändringen av revisionsplikten är några av de förändringar som riktat 

fokus mot redovisningskonsulterna (Halling 2009, ss. 28-31).  

 

Utveckling har blivit alltmer viktig som en konsekvens av beslutet berörande frivillig revision 

för mindre bolag. Auktorisationen innebar en höjning för inträdeskraven i SRF (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, s. 5) och Far
7
. Marknaden måste uppfatta auktorisationen 

av redovisningskonsulter som en enhetlig yrkesroll och en tydlig kvalitetsstämpel (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, s. 5).  

 

I och med att frivillig revision tillämpades från och med den 1 november 2010 så kommer 

detta troligtvis att skapa en ökad efterfråga av redovisningskonsultens tjänster. Även om 

redovisningskonsultens ansvar inte kommer att öka så kommer ansvarsfrågorna som är 

kopplade till redovisningskonsultens arbete att hamna i ett större fokus än tidigare. När det 

inte längre kommer att finnas en revisor i bolaget så är plötsligt redovisningskonsulten den 

enda externa personen. Denne har kännedom om bolagets bokföring och redovisning, med 

andra ord ytterligare en person som kan hållas ansvarig för att upptäcka fel och brister (Agélii 

& Paulsson 2010, ss. 33-35).  

 

3.2.1 Redovisningskonsultens åtaganden 

 

En redovisningskonsult som biträder med löpande redovisning och upprättar årsbokslut samt 

årsredovisningar ska i sitt redovisningsuppdrag göra detta enligt kraven i BFL, ÅRL och 

andra för uppdraget relevanta lagar samt med beaktande av god redovisningssed (Reko-

guiden 2010, s. 35).  

 

I Rekos ramverk är redovisningsuppdragets innebörd, ett uppdrag där en redovisningskonsult 

biträder en uppdragsgivare med att sammanställa affärshändelser till en samlad ekonomisk 

information om företaget. Uppdragen kan omfattas av bokföringsuppdrag, bokslutsuppdrag, 

årsredovisningsuppdrag, årsbokslutsuppdrag, koncernredovisningsuppdrag, outsourcing-

uppdrag samt övriga redovisningsuppdrag vilka regleras i Reko standard avsnitt 11. Dessa 

uppdrag har haft som utgångspunkt att de endast omfattar redovisning och där 

redovisningskonsulten och revisorn inte är verksamma i samma revisionsföretag (Reko 

                                                   
7
 Far (u.å.). Så blir du medlem. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340440&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-19]. 
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standard, 2010 s.9). I de fall en redovisningskonsult och en revisor är verksamma på samma 

företag och utför redovisningsuppdrag och bestyrkandeuppdrag åt samma uppdragsgivare, så 

kallas uppdraget kombiuppdrag. För kombiuppdrag gäller särskilda regler om jäv i 9 kap. 17-

18 §§ ABL.  

 

En bokslutsrapport är något som endast kan utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult 

som arbetar efter Reko (Reko-handboken 2010, s.138). Bokslutsrapporten regleras i Reko 

700. Syftet med Reko är att lägga fast standarder och ge vägledning om innehållet i den 

rapport som lämnas som ett resultat av att en redovisningskonsult biträtt med att upprätta och 

sammanställt finansiella rapporter (Reko standard 2010, s.58). Vid ett redovisningsuppdrag 

krävs det inte att redovisningskonsulten är oberoende. Om redovisningskonsulten inte är 

oberoende ska detta dokumenteras i bokslutsrapporten (Reko standard 2010, s.58). 

 

Bokslutsrapporten är en snabb kvalitetsreferens då den är inbyggd i produktionen av 

redovisningen. Det betyder att den kan erhållas så snart redovisningen är klar och inte endast 

vid räkenskapsårets slut. För kreditbedömare innebär detta att någon väntan på viktigt 

underlag för bedömning inte behövs
8
. Det finns inte någon lag reglerat krav på att 

bokslutsrapporten ska sändas in till bolagsverket tillsammans med årsredovisningen. Dock 

kan det vara lämpligt att ange det i en not till årsredovisningen att en sådan har upprättats. På 

så vis får den som beställer en årsredovisning från bolagsverket information om detta (Reko-

handboken 2010, s.138). Då en bokslutsrapport endast finns i standardiserad utformning, så 

ska inte denna kompletteras med kommentarer. Detta innebär att om redovisningskonsulten 

har synpunkter på redovisningen, eller anser att den inte uppfyller alla krav så uttrycks inte 

detta i bokslutsrapporten. En sådan situation innebär att uppdragsgivaren inte får någon 

bokslutsrapport, utan får istället en särskild rapport som beskriver de felaktigheterna enligt 

vad som föreskrivs i Reko 150 (Reko-handboken 2010, s.139).  

 

3.2.2 God sed för redovisningstjänster 

 

God sed för redovisningstjänster innebär att en auktoriserad redovisningskonsult följer Reko 

och tillämpliga etiska regler samt underkastar sig kvalitetskontroll. Redovisningskonsulten 

förbinder sig även att se till att övriga som medverkar i uppdraget iakttar god sed för 

redovisningstjänster (Reko standard 2010, s. 13). God yrkessed enligt Reko innebär att 

samtliga uppdrag ska utföras med gott omdöme och en hög integritet. En redovisningskonsult 

får inte främja orätt. Yrkesutövningen ska bedrivas under ordnade former och med sund 

ekonomi. Även en försäkring som är anpassad till verksamheten ska finnas. Alla uppdrag som 

utförs på ett redovisningsföretag ska utföras enligt god sed för redovisningstjänster (Reko-

guiden 2010, ss. 13-18). Standarden ger rekommendationer om hur en redovisningskonsult 

bör förhålla sig till olika situationer och hur dennes biträde ska utformas. I vissa fall ger 

standarden inget utrymme för egen tolkning utan anger istället krav som 

redovisningskonsulten ska följa (Reko standard 2010, s 8 ).  

 
… b. En redovisningskonsult accepterar bara ett redovisningsuppdrag när hans eller 

hennes preliminära kunskap om uppdragsförhållandena visar att relevanta etiska krav, 
såsom integritet, objektivitet och professionell kompetens, kommer att kunna uppfyllas. 
 

                                                   
8
 SRF (u.å.). För dig som arbetar på bank eller kreditinstitut. Tillgänglig: http://bokslutsrapporten.se/for-dig-

som-arbetar-pa-bank-eller-kreditinstitut/ [2011-03-20]. 
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c. Uppdragsgivaren och redovisningskonsulten ska upprätta ett uppdragsbrev (Reko 120).  
 
d. Uppdragsgivaren ska upplysas om sitt självständiga ansvar för företagets redovisning. 
… 
g. Redovisningskonsulten ska planera och genomföra redovisningsuppdraget på ett 

professionellt sätt med utgångspunkt i uppdragsgivarens behovs (Reko 200, Reko 230).  
 
h. En redovisningskonsult ska ha tillräcklig kunskap om sina uppdragsgivares verksamhet för att 
kunna identifiera och förstå de händelser, transaktioner och förhållanden som kan ha en 
betydande påverkan på företagets verksamhet (Reko 240). 

 

Hur redovisningskonsulten agerar och förhåller sig till de etiska reglerna påverkar 

marknadens förtroende för yrkeskåren. Det är i den enskilda konsultens liksom branschens 

intresse att se till så de etiska reglerna och god yrkessed följs för att behålla marknadens 

förtroende (Reko-guiden 2010, s. 13).  

 

3.3 Branschorganisation 

 

I takt med de ökade förändringarna så har även behovet av att tydliggöra 

redovisningskonsultens yrkesroll ökat. För att möta dessa krav så slöt Far och SRF ett 

samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter. Att redovisningstjänsternas 

betydelse har ökat bekräftas inte minst av att ett stort antal revisorer tagit chansen att vidga sin 

kompetens genom att bli auktoriserade redovisningskonsulter (Halling 2009, ss. 28-31).  

 

3.3.1 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund  

 

SRF grundades den 22 maj 1936 och är den äldsta branschorganisationen för redovisnings- 

och ekonomikonsulter. SRF bedriver omfattande informations- och utbildningsverksamhet 

och har i nuläget cirka 4 500 medlemmar
9
.  År 2006 införde SRF en auktorisationsordning för 

redovisningskonsulter. Målsättning har varit att lyfta fram de seriösa och mer professionella 

redovisningskonsulterna och samtidigt skapa status åt yrkeskåren. Genom auktorisationen tar 

SRF ansvar för branschen
10

. 

 

För att erhålla auktorisation hos SRF måste vissa kriterier uppfyllas. Sådana är att inneha en 

gedigen ekonomisk utbildning och minst tre års praktisk erfarenhet inom ekonomi och 

ekonomisk konsultation. För att behålla auktorisationen så måste medlemmarna genomgå 

aktualitetsutbildningar, följa SRF:s etiska regler, uppfylla SRF:s krav på yrkeskvalitet, 

genomgå kvalitetskontroll och inneha godkänd ansvarsförsäkring
11

. Från och med 2011 så 

                                                   
9
 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (u.å.). För din trygghet- välj en av SRF auktoriserad 

redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/Sok_konsult/F%F6r%20din%20trygghet%20-

%20v%E4lj%20en%20av%20SRF%20auktoriserad%20redovisningsk?p_element_id=574167 [2011-02-

20]. 
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 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (u.å.). SRF auktoriserar landets redovisningsproffs. Tillgänglig: 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/om_medlemskapet_auktorisation [2011-02-19]. 
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 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (u.å.). SRF auktoriserar landets redovisningsproffs. Tillgänglig: 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/om_medlemskapet_auktorisation [2011-02-19]. 
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gäller de nya kraven på aktualitetsutbildning
12

. En auktoriserad redovisningskonsult av SRF 

har en självpåtagen tystnadsplikt gentemot utomstående enligt § 3.1 SRF
13

. Om 

redovisningskonsulten anlitar någon inom eller utom sin arbetsplats, som inte är SRF-

medlem, så ansvarar redovisningskonsulten för att den anlitade avger skriftligt tystnadslöfte i 

enlighet med § 3.4 SRF. Redovisningskonsulten ska även upplysa sin uppdragsgivare om det 

finns ett gemensamt intresse mellan konsulten och en samarbetspartner. Om till exempel 

konsulten får en bonus om uppdragstagaren tecknar en försäkring i ett visst försäkringsbolag 

enligt § 4.4SRF
14

.
 
 

 

3.3.2 Far 

 

Far är en branschorganisation för revisions- och rådgivningsbranschen. Dåvarande FAR SRS 

bildades den 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och SRS gick 

samman till FAR SRS. Organisationen bytte namn till nuvarande Far i april 2010. 

Medlemmarna i Far består av cirka 6 000 auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade 

redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister
15

. För att erhålla 

auktorisation som redovisningskonsult genom branschorganisationen Far så krävs det att 

antingen ha akademisk examen om minst 180 poäng, fem års praktik inom 

redovisningsområdet av vilken minst tre år som extern rådgivare samt ha godkänt resultat i 

Far godkänd redovisningskonsultexamen. En medlem kan också vara utan akademisk examen 

men då behövs godkänd eftergymnasial utbildning med inriktning företagsekonomi och 

redovisning om minst två år, sex års praktik inom redovisningsområdet, av vilken minst tre år 

som extern rådgivare samt godkänt i Far redovisningskonsultexamen
16

. 

 

Tidigare behövdes det inte genomgå något prov för att erhålla en auktorisation från Far, utan 

det som krävdes var att han/hon uppfyllde inträdeskraven i Far samt deltog i en 

auktorisationsdag. Det talades då om att det krävdes en rad förändringar för att en 

redovisningskonsult skulle kunna uppnå samma trovärdighet som revisorn. För 

redovisningskonsulten gällde det att skapa trovärdighet dels gentemot revisorerna och dels 

gentemot kunderna (Norkvist 2008, ss. 6-7).  

 

3.4 Statens Offentliga Utredningar 

 

Regeringen beslutade den 7 september 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

se över bland annat reglerna om revision för små företag (SOU 2008:32 2008, s. 1). 

Utredningen, vars uppdrag preciserades av regeringen den 14 december 2006 i form av 
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 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (u.å.). SRF auktoriserar landetsredovisningsproffs. Tillgänglig: 
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 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. (u.å.). Etiska regler för Sveriges Redovisningskonsulter Förbund 
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tilläggsdirektiv, fortsatte sitt arbete med sikte på ett delbetänkande i april 2008 om 

avskaffandet av revisionsplikt för de små företagen och ett slutbetänkande i september 2008 

(SOU 2007:56 2007, s. 1). Utredningen har i uppdrag att lämna förslag till hur 

Europaparlamentet och rådets direktiv om den lagstadgade revisionen i EU, direktiv 

2006/43/EG, ska genomföras i svensk rätt. Ett syfte med direktivet är att åstadkomma 

harmoniserade minimiregler om lagstadgad revision inom EU. Direktivet skulle vara 

genomfört senast 29 juni 2008 (SOU 2007:56, s. 11).  

 

3.4.1 SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.: genomförande av 2006 års 
revisorsdirektiv : delbetänkande 

 

Utredningen höll sitt första sammanträde den 19 februari 2007. Den antog namnet; Utredning 

om revisorer och revision. Utredningsuppdraget bestod i huvudsak av tre delar. Den första 

delen var att utredaren skulle lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om 

den lagstadgade revisionen i EU ska genomföras i svensk rätt (SOU 2007:56, s. 81).  

 

Den andra delen av uppdraget gällde revisionsplikt för små företag. Enligt ett tilläggsdirektiv 

som beslutades av regeringen den 14 december 2006 så skulle utredaren bland annat föreslå 

de ändringar som krävdes för att ta bort revisionsplikten för de små företagen och ta ställning 

till vilka företag som skulle omfattas. Utredningens skulle även överväga om en inskränkning 

av revisionsplikten behövde kombineras med andra åtgärder som förebyggde överträdelser av 

exempelvis skatte- och redovisningsregler. I den tredje delen av uppdraget ingick det att se 

över vissa frågor i den svenska lagstiftningen om revisorer. EG-direktivet skulle vara 

genomfört i svensk rätt senast 29 juni 2008. Utredningsarbetet skedde därför under tidspress 

(SOU 2007:56, ss. 81-82). 

 

För att garantera revisorers opartiskhet och självständighet så tillämpades enligt 21 § 

RevisorL en så kallad analysmodell. En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten 

pröva om det finns sådana omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet 

eller självständighet. Om sådana uppstår ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 

Analysmodellen ska även tillämpas vid revision av ett företag av allmänt intresse. 

Utredningen föreslog här att en ny bestämmelse skulle införas i 21 § i RevisorL om att 

revisorn vid uppdrag i revisionsverksamhet som rör företag av allmänt intresse särskilt ska 

uppmärksamma och vidta åtgärder om det föreligger hot om egenintresse eller 

självgranskning. Utredningen föreslog vidare att det i RevisorL skulle införas en bestämmelse 

om kvalitetskontroll. RN skulle då se till så att alla kvalificerade revisorer och registrerade 

revisionsföretag genomgick en kvalitetskontroll minst vart sjätte år. För sådana revisorer och 

revisionsbolag som reviderar noterade företag skulle kvalitetskontroll genomgås vart tredje år 

(SOU 2007:56, ss. 13-14). 

 

Europaparlamentet och Europeiska rådet antog den 26 april 2006 direktivet 2006/43/EG av 

den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, vilket 

är det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet. Direktivet ersätter 1984 års bolagsrättsliga 

direktiv. Vidare innebar direktivet vissa ändringar av bestämmelser i de fjärde och sjunde 

bolagsrättsliga direktiven samt i bank- och försäkringsredovisningsdirektiven. Utredningen 

om revisorer och revision hade i uppdrag att senast 10 september 2007 presentera de 

författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet 2006/43/EG. 

Direktivet utgjorde en fortsättning på den process som inleddes år 1995 mot mer 

harmoniserade regler om lagstadgad revision inom EU. Från ingressen framgick det att 
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direktivet syftade till en långtgående harmonisering av kraven på lagstadgad revision (SOU 

2007:56, s. 87).  

 

3.4.2 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag: 

delbetänkande 

 

Utredningen har som förslag att knappt fyra procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Det 

innebär en återgång till den ordning som gällde före år 1988. Aktiebolag var då inte tvingade 

att ha en kvalificerad revisor (se betänkande 1987/88:35 om kravet på kvalificerad revisor). 

Utredningen föreslår vidare att förvaltningsrevisionen ska avskaffas. Vidare föreslår 

utredningen att mandattiden för revisor förkortas från fyra år till ett år. Utredningens förslag 

beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar med 5,8 miljarder kronor om 

året. Utredningen framhäver att när revisionsplikten avskaffas får de små företagen frihet i att 

välja redovisnings- och revisionstjänster som de behöver. Det påstås att detta skulle medföra 

att utbudet på marknaden för dessa tjänster bli mera varierat och priserna på tjänsterna lägre 

än vad de var vid utredningens tillfälle. Något som ska ge de svenska företagen bättre 

förutsättningar att bemöta den tuffare konkurrensen från företag som idag inte har 

revisionsplikt (SOU 2008:32, ss. 9-10).  

 

Däremot är de negativa effekterna svårare att uppskatta och de påstådda nackdelarna med 

avskaffad revisionsplikt präglas mycket av den oro som revisorerna känner inför utsikterna att 

förlora en monopolställning och utsättas för en hård konkurrens på en marknad som är i snabb 

förändring. Skatteverket och EBM uppmärksammade utredningen på möjligheten att 

skattefelen ökar samt att den ekonomiska brottsligheten breder ut sig när revisionsplikten 

avskaffas. Utredning anser att farhågorna för ökat skattefusk samt annan brottslighet är 

överdrivna, men lägger ändå fram förslag i skattelagstiftningen om kompensatoriska åtgärder 

(SOU 2008:32, s. 10). 

 

Inom EU pågår ett arbete med regelförenklingar. Vid ett möte som tog plats i mars 2007 så 

betonade Europeiska rådet att gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna är 

nödvändiga för att minska de administrativa bördorna med 25 procent och ge de europeiska 

företagen möjlighet att bli mera konkurrenskraftiga och på så vis kunna stimulera Europas 

ekonomi. I detta skeende betonades det att små och medelstora företags administrativa 

kostnader för revision och redovisning är särskilt ansträngande och därför skulle framförallt 

dessa företag gynnas av förenklade regler. Den svenska regeringen ville därmed genomföra 

den 25 procentiga kostnadsreduktionen redan till år 2010. Avsikten är att överlämna åt dessa 

företag att själva bestämma hur mycket de vill köpa av de redovisning- och revisionstjänster 

som återfinns på den fria marknaden (SOU 2008:32, ss. 10-11). 

 

I de länder som inte har anpassat sin bolagsrätt, redovisning och revision till internationellt 

gångbara nivåer, anser utredningen att företagen har att välja mellan att gå under i 

konkurrensen med företag i länder med mindre betungande regler eller flytta till något av 

dessa länder och bedriva sin verksamhet i ursprungslandet genom filial. Därför ansågs det att 

de svenska reglerna på dessa områden måste anpassas till den internationella miljö som de 

svenska företagen arbetar i (SOU 2008:32, s. 11). 

 

Vidare går utredningen in på de gränsvärden som svenska aktiebolag kommer omfattas av. 

Utredningen menar att om företagens kostnader för administration med anknytning till 

revision ska reduceras med en fjärdedel på tre år. I enlighet med Europeiska rådets direktiv, så 
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får inte de företag som kommer omfattas av undantagandet vara för snäv. Därför framtogs 

följande lägsta gränsvärden:  

 

 Balansomslutning 1,5 miljoner kronor. 

 Nettoomsättning 3 miljoner kronor. 

 Gränsvärdet för antalet anställda i medeltal fastställdes till tre. 

 

Utredningen menade på att ifall dessa gränsvärden sattes så skulle revisionsplikten omfatta 

omkring 95 000 aktiebolag, vilket inte är mer än drygt än tredjedel av de 260 000 aktiva 

aktiebolag som var aktiva vid den tidpunkten i Sverige. Gränsvärdena sattes även på detta vis 

då utredningen ansåg att företag med siffror över dessa gränsvärden vanligtvis vill växa och 

då kanske med en förhoppning om att bli uppköpta. För sådana företag krävs det att deras 

räkenskaper är i ordning och får hjälp med deklarationer och skatterådgivning (SOU 2008:32, 

s. 12).  

 

Det betonades även i utredningen att svenska företag befann sig i ett konkurrensmässigt 

underläge i förhållande till företag ibland annat Storbritannien och Tyskland genom att de 

svenska företagen tvingats ha en mera kostnadskrävande redovisning och revision. 

Utredningen vill dock inte påstå att revision är något onyttigt, utan tvärtom anser den att 

revision typiskt sett tillfört revisionsklienten ett värde. Utredningen menade istället att om 

revisionsplikten avskaffas i den omfattning som finns beskriven ovan, så får företagen 

möjligheten att välja om de vill ha revision eller inte och bör då även lockas att köpa 

redovisnings- och revisionstjänster så att den nuvarande svenska redovisningsstandarden 

bevaras och de befarade ökningarna gällande skattefusk och ekonomisk brottslighet inte 

kommer uppfyllas (SOU 2008:32, ss. 13-14). 

 

I ett svenskt revisionsuppdrag ingår det att granska räkenskaper och att i revisionsberättelsen 

redogöra för om bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt skattelagstiftningen. Dessutom hör 

det till att revisorn ska vidta åtgärder då revisorn har misstankar om brott. Utredningen tar 

därmed upp att det finns en risk att företag som undantas från revisionsplikt men anser sig 

behöva granskning av räkenskaper, undviker att använda kvalificerade revisorer då de inte vill 

riskera att bli anmälda till åklagare (SOU 2008:32, s. 19).  

 

Utredningen lämnar vidare två förslag på åtgärder som kan kompensera för den skattekontroll 

som faller bort då det inte längre finns någon kvalificerad revisor kvar i aktiebolagen. Första 

förslaget innebär att Skatteverket ska få möjligheten att under löpande beskattningsår göra en 

allmän kontroll av företagens bokföring samt annan relevant räkenskapsinformation. 

Kontrollen kan genomföras antingen genom ett föranmält besök på företaget eller avtalat 

möte på något av Skatteverkets kontor. Det andra förslaget är att det ska införas en 

bestämmelse om att alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin skattedeklaration om deras 

årsbokslut upprättas med biträde av en uppdragstagare samt om årsredovisningen granskats av 

en revisor (SOU 2008:32, ss. 21-22).  

 

Om bolaget vid ikraftträdande av den frivilliga revisionen har ett löpande avtal om revision, 

så gäller detta avtal till dess att avtalstiden löpt ut. När avtalet löpt ut så ska bolaget göra en 

anmälan till Bolagsverket enligt 9 kap. 48 § ABL om att revisorns uppdrag har upphört. Ifall 

bolaget vill ha kvar revisor i fortsättningen ska även detta anmälas till Bolagsverket enligt 9 

kap. 48 § ABL vilket ska göras efter ikraftträdande av den nya lagstiftningen (SOU 2008:32, 

s. 23). 
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Utredningen har gjort en analys om hur förslaget av slopad revisionsplikt för små företag 

kommer att påverka de icke revisionspliktiga företagens intressenter. Utredningen menar på 

att förslaget marginellt begränsar aktieägarnas insyn i företaget då dessa vanligen aktivt deltar 

i bolagets verksamhet som styrelseledamot, verkställande direktör eller anställd. Samtidigt 

menar utredningen på att det råder avtalsfrihet i vårt land vilket då skulle innebära att den inte 

som inte vill rättshandla med ett företag som saknar revisor kan avstå eller kompensera sig för 

den förhöjda risk det kan innebära genom att företaget inte revideras. Kompensering kan då 

innebära höjda priser, högre räntor, kortare kredittid etc. Om företaget får ökade kostnader 

genom att stå utan kvalificerad revisor kommer företaget troligen att välja att ha kvar revisor 

(SOU 2008:32, s. 24). 

 

Gällande förslagens konsekvenser för revisorer så har utredningen gjort bedömningen att 

många revisionsklienter kommer att säga upp sina revisionsavtal, vilket kommer leda till ett 

överskott av revisorer som kommer bestå under några år. I detta skeende måste revisorerna 

söka sig till andra eller skapa nya uppgifter på en ny och större revisions- och 

redovisningsmarknad än vad som tidigare varit. Sådana nya uppgifter kan bestå av 

specialisering inom vissa områden, andra anställningar och nya produkter inom området. De 

som anses vara mest sårbara är revisorer på små revisionsbyråer i glesbygder då deras 

möjligheter till att erbjuda andra tjänster till de få företag som finns på orten kan vara 

begränsade. Konsulter och rådgivare få räkna med att deras traditionella områden nu kommer 

att få utökad konkurrens från revisorerna (SOU 2008:32, s. 25). 

 

3.4.3 Yttrande avseende avskaffandet av revisionsplikten för små företag  

 

Skatteverket har i sitt yttrande till utredningen, SOU 2008:32 avseende avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag, avstyrkt utredningens huvudförslag att avskaffa 

revisionsplikten för små företag. Enligt Skatteverkets förmenade har utredningen underskattat 

den förebyggande effekten som revisionen har för att motverka fel och fusk i inkomst- och 

skattedeklarationer. Skatteverkets syn är att den slopade revisionsplikten kommer att medföra 

en ökning av både medvetna och omedvetna fel i räkenskaperna. Det leder till att antalet fel i 

deklarationer kommer att öka. Skatteverket är beroende av att den stora mängden 

deklarationer är rätt från början. Detta gör att Skatteverket ser en fara i förslaget (Skatteverket 

2008). 

 

Om revisionsplikten avskaffades ville Skatteverket ha kompenserade åtgärder för att kunna 

säkerställa bibehållen redovisningskvalité.  Skatteverket framhåller i sitt yttrande att det är 

viktigt att överväga tanken på eventuella lagstiftningsåtgärder för branschen 

redovisningskonsulter. I sitt yttrande framhåller dem att den frivilliga revisionen kommer att 

leda till en mer framträdande roll för redovisningskonsulten. De skulle gärna sett att 

regeringen skulle ha engagerat sig i frågan. Av vilken en viktig del skulle kunna vara att på 

något sätt överväga en näringsrättslig reglering av redovisningsyrket. Skatteverket framhåller 

i yttrandet att det är viktigt att se till så att den kvalificerade redovisningskonsulten får 

genomslag på marknaden (Skatteverket 2008). 
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3.5 Regelverket  

 

3.5.1 Regelverket för redovisningskonsulter 

 

I Sverige saknades det en samlad normgivning för god sed för redovisningstjänster fram tills 

år 2008. Då gav Far ut en standard för redovisningskonsulter som benämndes Reko. I oktober 

2009 utkom en ny version av Reko som var resultatet av ett samarbete mellan SRF och Far
17

.  

 

Förutom revisorskåren finns det idag redovisningskonsulter vilka verkar som rådgivare eller 

konsulter (Prop. 2009/10:204, s. 105). De erbjuder marknaden olika slag av 

redovisningstjänster. Dessa tjänster kan omfatta allt från biträde med löpande bokföring till 

färdigställande av årsredovisningar eller andra finansiella rapporter. Jämfört med 

revisorsyrket så är arbetet som redovisningskonsult inte lika reglerat och omfattas inte av 

någon offentlig tillsyn. Redovisningskonsulten har däremot alltid ett rådgivaransvar och kan 

på så vis bli dömd för medhjälp till exempelvis bokföringsbrott
18

. Vid missnöje med sin 

redovisningskonsult enligt BFN, som har ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed, 

så ska det gå att vända sig till SRF eller Far
19

. Det som styr redovisningskonsultens arbete är 

enligt Far i huvudsak bestämmelserna i BFL, ÅRL och BFNs normgivning samt de kan 

frivilligt välja att följa Svensk standard för redovisningstjänster, (Reko)
 20

.  

 

När det gäller tystnadsplikten för revisorer så har denna reglerats i 9 kap. 41§ ABL, 8 kap. 

16§ FL, 26 § RevisorL och 35 § RevisionL. Dessa lagar kan inte tillämpas på 

redovisningskonsulter. Det finns på så vis ingen lagreglerad bestämmelse som reglerar 

redovisningskonsultens tystnadsplikt. I förhållandet till kund så regleras tystnadsplikten i de 

allmänna villkoren som hör till uppdragsbreven (Sjulgård 2010, ss. 38-39). Uppdragsbrevet 

ska upprättas av redovisningskonsulten och beskriver vad uppdraget innebär och vad som ska 

levereras. Uppdragsbrevet bör bl.a. innehålla vilka tjänster som ska levereras, när och på 

vilket sätt de ska utföras, hur ansvaret fördelar sig mellan uppdragsgivaren och 

redovisningskonsult samt hans eller hennes kollegor (Reko- guiden 2010, s. 33). 

 

3.5.2 Regelverket för auktoriserade redovisningskonsulter 

 

För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs ett medlemskap i Far eller SRF
21

. En 

auktoriserad redovisningskonsult måste utgå från bestämmelserna i BFL, ÅRL och BFNs 

normgivning samt följa Reko
22

. Ramverket Reko för redovisningstjänster definierar och 

beskriver ett redovisningsuppdrags beståndsdelar och mål samt identifierar uppdrag där Reko 

                                                   
17

 Far (u.å.). Redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340394&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-18]. 
 

18
 Far (u.å.). Redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340394&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-18]. 
 

19
 Bokföringsnämnden. (u.å.). Kan jag vända mig till BFN om jag är missnöjd med min revisor?. Tillgänglig: 

http://www.bfn.se/fragor/fragor-konsult.aspx [2011-02-18]. 
 

20
 Far (u.å.). Redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340394&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-18]. 
 

21
 Far (u.å.). Redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340394&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-18]. 
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 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (u.å.). Regelverk för auktoriserade redovisningskonsulter. 

Tillgänglig: http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/student/Regelverk [2011-02-18]. 
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är tillämpligt. Ramverket uppmuntrar även redovisningskonsulter som inte är auktoriserade att 

beakta detta ramverk i sitt arbete
23

. 

 

Reko trädde i kraft 1 juli 2008. Denna nya kvalitetsnorm för redovisningskonsulter infördes 

genom att de båda branschorganisationerna Far och SRF införde en gemensam auktorisation. 

Målsättningen med en kvalitetsnorm för redovisningskonsulter är att skapa förutsättningar för 

yrkesrollen. För att på så sätt kunna möta allt större krav och förväntningar som ställs av 

samhället och näringslivet, där redovisningskonsulten ingår som en viktig rådgivare till de 

mindre och medelstora företagen (Reko-handboken 2010, s. 15). Reko ska vara som ett stöd i 

vardagen för redovisningskonsulten och därmed kunna förtydliga för kunden och näringsliv 

samt andra intressenter vad som kan förväntas av en redovisningskonsult i dess yrkesutövning 

(Reko-guiden 2010, s. 8). 

 

Reko utgör ett ramverk för den auktoriserade redovisningskonsultens arbete och ligger till 

grund för kvalitetskontrollen (Reko-handboken 2010, s. 15). Den ger även uttryck för god 

yrkessed för redovisningskonsulter samt andra medarbetare som utför redovisningstjänster. I 

standarden innebär benämningen redovisningskonsult flera olika befattningar. Det kan vara 

redovisnings- revisionsassistenter, icke auktoriserade redovisningskonsulter eller andra 

medarbetare som medverkar i ett redovisningsuppdrag. Det räcker att ett redovisnings- eller 

revisionsföretag har en medarbetare som är auktoriserad redovisningskonsult, medlem i Far 

eller SRF, för att alla medarbetare i ett redovisningsuppdrag omfattas av standarden (Reko-

guiden 2010, s. 8). Genom att uppfylla kraven i Reko så kvalitetssäkras de finansiella 

rapporteringarna och möjligheten finns för auktoriserade redovisningskonsulter att bekräfta 

detta genom att avge en bokslutsrapport (Reko-handboken 2010, s. 15).  

 

Genom att använda Reko kommer den finansiella rapporteringen kvalitetssäkras. Det skapar 

en möjlighet för auktoriserade redovisningskonsulter att bekräfta kvalitén genom en 

bokslutsrapport (Reko-handboken 2010, s. 15). En bokslutsrapport kan en auktoriserad 

redovisningskonsult lämna ifall han/hon har upprättat eller biträtt med att upprätta och 

sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut/årsredovisning. Det är 

ett dokument som bekräftar att uppdraget har utförts enligt Reko (Reko-handboken 2010, s. 

138).  

 

Standarden klargör även vilket ansvar som åligger redovisningskonsulten respektive 

uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult förbinder sig att följa de yrkesetiska 

regler som dennes branschorganisation, Far eller SRF, har fastställt. Att alltid arbeta med hög 

integritet och vara objektiv i sina bedömningar, samt alltid ha uppdragsgivarens intressen i 

åtanke när tjänsterna utförs. Däremot kan aldrig en redovisningskonsult ha det slutliga 

ansvaret för en uppdragsgivares redovisning. Detta ansvar ligger alltjämt på uppdragsgivaren. 

Uppdragsgivaren måste därför alltid hålla sig välinformerad om redovisningen i företaget och 

förstå hur den hänger samman. En redovisningskonsult har dock alltid ansvaret för att 

kvaliteten på utförda arbetsuppgifter är hög utifrån de givna förutsättningarna (Reko-guiden 

2008, s. 8).  

 

Ett redovisningsuppdrag omfattar två parter, redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. 

Därmed är informationen som lämnas av redovisningskonsulten endast avsedd för 

uppdragsgivaren. Målet med rapporteringen är att en användare av den finansiella 

                                                   
23
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informationen, som en auktoriserad redovisningskonsult har biträtt med att upprätta, ska 

känna en trygghet i att informationen håller hög kvalitet och att arbetet har utförts med hög 

kompetens och omsorg (Reko-guiden 2010, ss. 9-10).  

 

Oavsett vilken typ av uppdrag som en redovisningskonsult biträder ska denne använda sina 

specialistkunskaper för att på bästa sätt utföra uppdraget. Dessvärre räcker det inte alltid med 

goda kunskaper för att utföra ett uppdrag utan det kan vara andra faktorer som styr att 

kvaliteten inte kan upprätthållas. Sådant kan bero på att kommunikationen med 

uppdragsgivaren inte fungerar, att materialet som redovisningskonsulten arbetar med inte är 

eller blir komplett eller att uppdragsgivaren kanske inte är seriös. I dessa fall ska 

redovisningskonsulten överväga att avsäga sig uppdraget och då kan standarden vara en hjälp 

i processen. En auktoriserad redovisningskonsult kan inte fortsätta att arbeta med ett uppdrag 

där denne inte kan följa de ”skall” kraven som återfinns i standarden (Reko-guiden 2010, s. 

11).  
 

Tystnadsplikten för auktoriserade redovisningskonsulter är inte lagreglerad så som den är för 

revisorer. För att vara auktoriserad krävs ett medlemskap i någon av branschorganisationerna 

Far eller SRF. I SRF paragraf 9 står det att en medlem är skyldig att uppföra sig ansvarsfullt 

och under tystnadsplikt. Detta utvecklas i SRF
24

 etiska regler i paragraf tre där det framgår att 

redovisningskonsulten har en självpåtagen tystnadsplikt. Det innebär att 

redovisningskonsulten inte kan lämna upplysningar till utomstående gällande redovisningen 

eller andra förhållanden som blivit kända genom samarbetet om inte dennes uppdragsgivare 

godkänt det. Om en auktoriserad redovisningskonsult anlitar någon utanför medlemskap i 

SRF eller Far är det dennes ansvar att den utomstående personen avger ett skriftligt 

tystnadslöfte (Sjulgård 2010, ss. 38-39).  

 
§ 3. Tystnadsplikt, En redovisningskonsult SRF har tystnadsplikt i sin yrkesroll.  
3.1 En redovisningskonsult har en självpåtagen tystnadsplikt gentemot utomstående.  

3.2 En redovisningskonsult ska inte utan uppdragsgivarens godkännande till utomstående 
(t ex bankkontakter, ALMI, leasingbolag, leverantörer) lämna upplysning om 
redovisningen eller andra förhållanden som blivit kända genom samarbetet.  
3.3 En redovisningskonsult ska inte till egen eller annans fördel eller annans nackdel 
utnyttja vetskapen om uppdragsgivarens förhållanden.  
3.4 Om redovisningskonsulten anlitar någon inom eller utom sin arbetsplats, som inte är 
SRF-medlem, ansvarar redovisningskonsulten för att den anlitade avger skriftligt 

tystnadslöfte  

(SRF) 
25

 

 

Tystnadsplikten finns numera reglerad i Reko. I Reko 100 respektive 130 slås det fast att 

tystnadsplikten är en grundprincip både i redovisningsuppdraget och i redovisningsföretaget. I 

Reko 630 och 631 påminns redovisningskonsulten om att tystnadsplikten även gäller i kontakt 

med Skatteverket. Upptäcker redovisningskonsulten felaktigheter ska denne inte informera 

Skatteverket om dessa. Istället ska kontakt tas med uppdragsgivaren och verka för att denna 

rättar till felet och tar kontakt med Skatteverket om det krävs. I förhållandet till kund regleras 

tystnadsplikten i de allmänna villkoren som hör till uppdragsbreven. Genom uppdragsbrevet 

                                                   
24

 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. (u.å.). Etiska regler för Sveriges Redovisningskonsulter Förbund 

SRF. Tillgänglig: http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/om_srf/stadgar/Etiska%20regler [2011-

02-19]. 
 

25
 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. (u.å.). Etiska regler för Sveriges Redovisningskonsulter Förbund 

SRF. Tillgänglig: http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/om_srf/stadgar/Etiska%20regler [2011-

02-19]. 
 



 

- 35 - 

 

bestäms också vem som är uppdragsgivaren. För att inte bryta mot reglerna om tystnadsplikt 

får redovisningskonsulten endast kommunicera företagets uppgifter med den som den slutit 

avtal med. Ett avsteg från tystnadsplikten finns i PenningL som redovisningskonsulter 

omfattas av. Det innebär att om misstanke uppstår ska uppgifter snarast lämnas till 

Rikspolisstyrelsen. Ett sådant uppgiftslämnande är ett avsteg från tystnadsplikten. Det är 

därför viktigt att det i uppdragsbrevet eller i de allmänna villkoren till uppdragsbrevet framgår 

att tystnadsplikten inte gäller för uppgifter som redovisningskonsulten enligt lag är tvungen 

att lämna till någon annan än uppdragsgivaren, så som PenningL (Sjulgård 2010, ss. 38-39). 

 

Ifall en auktoriserad redovisningskonsult bryter mot tystnadsplikten drabbas han/hon av 

någon form av sanktion eller bestraffning. Den bestämmelse som ligger närmast är reglerna 

om trolöshet mot huvudman i enlighet med 10 kap. 5 § BrB. För att denna ska gälla måste 

dock förtroendemannen vara uppdragsgivaren. Därför är inte alltid den regeln tillämplig. Om 

redovisningskonsulten enligt avtalet bär ett stort ansvar för kundens ekonomifunktion kan 

denne bli att betrakta som en förtroendeman. För att en redovisningskonsult ska kunna dömas 

för trolöshet mot huvudman måste denne uppsåtligen ha brutit mot tystnadsplikten och 

åklagaren eller uppdragsgivaren måste visa att detta har lett till ekonomisk skada. Att visa 

detta kan vara svårt. Det innebär att BrBs bestämmelser sällan eller aldrig tillämpas om den 

auktoriserade redovisningskonsulten råkar bryta mot reglerna om tystnadsplikt. Därmed är 

den sanktion som i första hand blir aktuell vid brott mot tystnadsplikten att kunden säger upp 

redovisningskonsultens uppdrag, vilket drabbar redovisningskonsultens intäkter. Vidare kan 

redovisningskonsulten bli av med sin auktorisation då tystnadsplikten är en del av SRF:s 

etiska regler (Sjulgård 2010, ss. 38-39). 

 

3.5.3 ”Rådgivarlagen” (SFS 1985:354) 

 

RådgivL, i vissa fall kallad ”rådgivarlagen”, innefattar yrkesgrupperna advokater, revisorer 

och andra slag av rådgivare, som lämnar yrkesmässig rådgivning eller annat yrkesmässigt 

biträde åt någon annan och som är av juridiskt eller ekonomisk slag (Engerstedt & Nilsson, 

2008, ss. 26-27). Den som lämnar juridiskt eller ekonomiskt biträde och i det sammanhanget 

av grov oaktsamhet främjar en straffbar gärning, döms för vårdslöst biträde till böter eller 

fängelse i högst 2 år, 2 § RådgivL.  

 

3.5.4 Lagen om penningtvätt (SFS 2009:62) 

 

PenningL syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet 

utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt 1 §. En verksamhetsutövare ska 

granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund 

att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ifall misstanke 

kvarstår efter en närmare analys, så ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på 

penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen, 3 

kap. 1 § PenningL.  

 

Sedan 15 mars 2009 är redovisningskonsulter skyldiga att tillämpa lagen om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta medför att redovisningskonsulten är skyldig 

att vidta grundläggande åtgärder för att skaffa sig kundkännedom. Om redovisningskonsulten 

upptäcker omständigheter som ger upphov till misstanke om penningtvätt eller 

terrorismfinansiering och misstanken kvarstår efter en närmare analys så ska denne rapportera 
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detta till finanspolisen. Om detta blir tvunget råder meddelandeförbud (Agélii & Paulsson 

2010, ss. 33-35). Meddelandeförbud innebär att den fysiska eller juridiska personen, dess 

styrelseledamöter eller anställda inte får röja för kunden eller någon utomstående att en 

granskning har genomförts, 4 § PenningL. Innebörden av penningtvätt är när någon förvärvar 

egendom genom brott och detta kan medföra att: det döljs att egendomen är stulen, att den 

brottslige får möjlighet att slippa rättsliga påföljder och att det blir svårare att återskaffa 

egendomen. Penningtvätt är även de åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, 

innehav eller brukade av egendomen. Penningtvätt kan vara straffbart som penninghäleri eller 

penninghäleriförseelse
26

. 

 

3.6 Intressenter  

 

Ett företag som producerar varor och tjänster använder sig av olika resurser för att kunna 

tillverka dessa. Detta leder till att ett företag kommer i kontakt med olika parter, dessa parter 

kan samlas in under ett samlingsnamn, intressenter. För att åskådliggöra de olika parterna kan 

intressentmodellen användas, se figur 2 nedan.  

 

Den första parten som har ett speciellt intresse är ägarna, som är intresserade av att deras 

investerade kapital växer. Finansiärer är den andra gruppen, som lånar ut pengar till företaget. 

Kunder är den tredje gruppen som köper varor eller tjänster. Leverantörer är den fjärde 

gruppen som levererar material eller tjänster till företaget. Den femte gruppen är anställda 

som är beroende av företaget genom att de erhåller betalning för sitt arbete. Den sjätte 

gruppen är företagsledning som är också är beroende av företaget då de erhåller betalning för 

sitt arbete. Den sjunde och sista som kan samlas in under intressenter är samhället som är 

intresserade genom skatteintressen eller att erbjuda företaget olika former av stöd (Grönlund, 

Tagesson & Öhman 2005, s. 14). 

 

                  
 
Figur 1. Intressentmodellen (Grönlund, Tagesson & Öhman 2005, s. 15). 

En korrekt bokföring har många intressenter, så som investerare, kreditgivare och leverantörer 

som behöver ett underlag för att bedöma företagets soliditet och vinstmöjligheter (Korell 

2004, s. 5). Vidare har även olika intressenter till ett företag nytta av revisionen, så som stat 

och kommun, ägare, kreditgivare, leverantörer, styrelse och företagsledningen, anställda och 

                                                   
26

 Ekobrottsmyndigheten (2011-02-21). Ordlista. Tillgänglig: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-

oss/ordlista/. [2011-03-20]. 
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kunder (Revision 2006, s. 27). Syftet med revisionen är att tillgodose bl.a. ägarnas och 

borgenärernas intresse av att det finns en ändamålsenlig kontroll av att företagets verksamhet 

sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och resultat redovisas 

riktigt. (Justitiedepartementet 2010, Ju 10.11, s. 1). Den frivilliga revisionen innebär fler 

rättsliga konsekvenser för företagen som inte har uppmärksammats. En revisor ska beakta 

allas intressen vid en granskning. Agélii & Engerstedt (2010) framhåller att betydelsen av att 

en årsredovisning varit föremål för revision eller inte bör inte underskattas (Agélii & 

Engerstedt 2010, s. 24). 

 

Vad gäller nyttan av revisionsplikt måste det skiljas mellan nyttan av en revisionsplikt hos 

olika intressenter (Svenskt näringsliv 2005, s. 5). De olika intressenterna har olika intressen 

och behov, det gemensamma för dem är att de har alla behov av information om företagets 

ekonomi. Även antalet intressenter kan variera beroende på företaget. Grönlund, Tagesson & 

Öhman (2005) menar att i mindre företag är förhållandena mindre komplicerade och det leder 

till att informationsbehovet får mindre betydelse. I detta sammanhang menar Grönlund, 

Tagesson & Öhman (2005) att det endast är Skatteverket och finansiärer som ställer krav på 

information för enskilda företag och handelsbolag. I större företag så som aktiebolag träder de 

övriga intressenterna in. Detta leder till högre krav på redovisning i aktiebolag. Ett speciellt 

intresse finns där ägarna har anställt en företagsledning som ska driva aktiebolaget. För att 

ägarna ska kunna kontrollera att företagsledningen sköter sitt arbete som de ska, så blir den 

informationen som lämnas via redovisningen viktig (Grönlund, Tagesson & Öhman 2005, s. 

15). 

 

En betydande del av de små aktiebolagens administrativa kostnader hänför sig till reglerna om 

revision (Justitiedepartementet 2010, Ju 10.11, s. 1). Lågt räknat är kostnaden för att revidera 

ett mindre företag cirka 10 000 kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till 

minst 2 miljarder kronor (Svenskt näringsliv 2005, s. 3). Svenska företag har inte råd att 

betala för tjänster som inte efterfrågas och inte behöver när deras konkurrenter i omvärlden är 

befriade från det (Svenskt näringsliv 2005, s. 6).  

 

3.6.1 Intressenter ur ett allmänt perspektiv  

 

Revision handlar i grunden om ett redovisningsförhållande som grundar sig i ett 

kommunikationsbehov. Utgångspunkten baseras på behovet av att det finns en mottagare och 

en avsändare av kommunikation. Det är av central betydelse att ha vetskap om vem som är 

mottagare och därmed revisionens mottagare. Diamant (2004) framhåller att det har betydelse 

för revisorns relationer som kan påverka revisorns oberoende. Då det finns en tendens till att 

undersöka revisionens kvalitet utifrån de förväntningar som intressenterna kan ha. Då blir 

frågan i vems intresse revisionen sker av central betydelse (Diamant 2004, ss. 100-101). 

 

Diamant (2004) framhåller två synsätt. Det första är att revisorn alltid ska ta tillvara en bred 

krets av individers intressen. Det andra synsättet innebär en fokusering på ägarintressen. 

Diamant (2004) lyfter fram Danmark som ett exempel på att revisorn ska ses som en 

representant. Det innebär att revisorn ska beakta samtliga intressenters rätt i samband med 

yttranden och rapporter som inte är avsedda för internt bruk. Det andra synsättet innebär 

istället ett fokus på ägarintressena. I de anglosaxiska länderna ser rättssituationen ut som så att 

intressenterna erkänns förutom ägarna.  De ges inte någon självständig rätt på grund av deras 

intresse för en sanningsenlig revison. Diamant (2004) framhåller att trots att intressenterna 
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erkänns i sammanhanget så är det svårt att fastställa vilka intressenterna är (Diamant 2004, ss. 

101-102). 

 

En möjlighet att fastställa revisonens intressenter är att fastställa vilka som inte är intressenter. 

Diamant (2004) utgår ifrån att de som har skapat informationen, som är föremål för revisonen, 

inte kan vara mottagare av informationen. Om det endast vara informationsskaparna som var 

mottagare skulle det vara kravet på bristande tillgänglighet som är en förutsättning för 

revision. Diamant (2004) menar i detta sammanhang att den oberoende revisonen faller 

(Diamant 2004, ss. 102-103). Vidare menar Diamant (2004) att lagstiftaren verkar utgå från 

att alla som har eller kan få en av lagstiftaren icke definierad relation till det granskande 

bolaget ska ses som revisionens intressenter.  
 

Revisionen utövas inte bara i bolagets och dess delägares intresse, utan även i de 
anställdas, borgenärernas och andra tredje mäns intresse. 
(Diamant 2004, s.102) 
 

Diamant (2004) utgår från SOU 1995:44 där följande intressenter pekas ut; aktieägarna, 

borgenärerna, de anställda, det allmänna, presumtiva aktieägare och borgenärer, 

utbildningsanstalter, den breda allmänheten samt de granskade bolagens funktionärer.  

 

Diamant (2004) tar upp Framtidsutredning, en utredning som Far (1972, s.100ff) genomförde 

1972, där anges flera syften med revisonen ur intressenternas perspektiv. Förhållandet mellan 

de olika syftena och intressen specificeras i Framtidsutredningen enligt följande: 

 

 Kontroll av korrekt och informativ redovisning - aktieägare, kreditorer, anställda och 
samhället. 

 Medverkan till utveckling av redovisningsregler och redovisningsmetoder - aktieägare, 

företagsledning, kreditorer, anställda, utbildningsanstalter och samhället. 

 Granskning av styrelsens och VDs förvaltning - aktieägare, kreditorer, anställda och 
samhället. 

 Medverkan av utvecklandet av förbättrade interna kontrollmetoder – aktieägare, 

företagsledning, kreditorer, anställda och samhället. 

 Medverkan vid utbildning av ekonomipersonal – företagsledning, anställda och 
utbildningsanstalter. 

 Insyn – anställda och samhället. 

 Konsultinsatser – företagsledningen, kreditgivare och samhället. 

 Bokföring – aktieägare (småföretagare). 
      (Diamant 2004, ss. 110-111) 

 

Diamant (2004) framhåller att spår av synen på intressentkretsen återfinns på flera ställen i 10 

kap. ABL. I ABL menar Diamant (2004) att det inte görs någon åtskillnad mellan olika 

intressenter utan att bestämmelsen är gjord för att ta tillvara på alla intressenters behov. Det 

finns en överenstämmelse mellan den samhälleliga och utgångpunkterna för den svenska 

synen på revisonens intressenter. Diamant (2004) framhåller vidare att den vida synen på 

intressentkretsen begränsas av att vissa intressen identifieras som juridiskt relevanta eller 

erkända på grund av närheten de har till det granskande företaget (Diamant 2004, s. 111). 
 

Ett kriterium för att kunna fastställa betydelsen av en intressent är enligt Diamant (2004) 

intressentens möjlighet att påverka revisorns arbete. Faktorer så som att utse en revisor men 

samtidigt kunna entlediga denne. Genom en direktivrätt, i den vardagliga kontexten 

förknippas detta med EU-rätt, genom EU:s direktiv som är en rättsakt. I detta sammanhang är 

styrdokument ett dokument som innehåller riktlinjer som ska följas. En möjlighet är 
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sanktioner för de fall revisorn inte har följt de legala eller avtalsmässiga åtagandena mot 

intressenterna. Diamant (2004) menar att utifrån denna indelning av intressenternas närhet till 

företaget som underlag skapas en möjlighet till att dela in intressenterna i två huvudgrupper, 

direkta och indirekta intressenter. Direkta intressenter omfattas av de som har rättigheter att 

utse en revisor och avsätta revisorn från sitt uppdrag samt en direktivrätt (Diamant 2004, 

s.112). Exempel på direkta intressenter är: bolagsledningen och ägarna (Diamant 2004, ss. 

114-118).  

 

Indirekta intressenter kan delas upp i två undergrupper; intressenter med ett juridiskt erkänt 

intresse samt övriga indirekta intressenter. Exempel på indirekta intressenter som grupp 

utgörs av; enskilda ägare, borgenärer, presumtiva ägare och borgenärer, de anställda, de 

allmänna och allmänheten i stort (Diamant 2004, s. 121). Skillnaden mellan dessa intressenter 

som har ett juridiskt erkänt intresse samt övriga indirekta intressenter, är de som har ett erkänt 

juridiskt intresse har en individualiserad sanktionsrätt medan de andra saknar denna rätt. De 

övriga indirekta intressenters intressen ska omfattas av det allmänna kollektiva skyddet som 

säkerställs genom auktorisationssystemet (Diamant 2004, s. 112). 

 

3.6.2 Ekobrottsmyndigheten 

 

Det övergripande ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet ligger hos polis- och 

åklagarväsendet. EBM svarar för ekobrottsbekämpning i de tre storstadslänen Stockholms län, 

Västra Götalands län och Skånes län samt i Hallands, Blekinge och Gotlands län. EBM är en 

myndighet som utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott och 

finansmarknadsbrott 
27

. Dessutom utreder myndigheten nationellt brottslighet enligt lagen 

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och 

brottslighet som gäller EU-bedrägerier (SOU 2008:32, s. 148). EBMs utgångspunkter för 

brottsförebyggande arbete är att de arbetar för att öka möjligheten till att upptäcka brott, peka 

ut riskområden för ekonomisk brottslighet, informera om ekonomisk brottslighet för att 

påverka attityder hos enskilda och näringslivet, utveckla samt stödja lokala 

brottsförebyggande arbeten samt bidra till att det straffrättsliga systemet blir mer effektivt och 

får genomslag
28

. 

 

Sedan början av 2004 har EBM informerat Far och dåvarande SRS om de brottsliga tendenser 

som framkommit via myndighetens utredningar. Våren 2007 inledde EBM även ett samarbete 

med SRF. Samarbetet med de olika branschorganisationerna innebär ett sätt att försöka 

förebygga samt förhindra brottslig verksamhet. Ur detta samarbete framtogs en guide riktad 

till redovisningskonsulter för att kunna identifiera och hantera olika typer av ekonomisk 

brottslighet som kan förekomma inom en verksamhet. Ur guiden framkommer det att 

redovisningskonsulterna som bekant inte har motsvarande anmälningsplikt som revisorer. I 

stället är tanken att redovisningskonsulter ska försöka undvika att hamna i den situationen så 

att han/hon omedvetet medverkar till brott. Guiden går igenom vad som utmärker ett brott, 

varningssignaler samt flera exempel på olika situationer som en redovisningskonsult kan 

komma att hamna i (Ekobrottsmyndigheten 2007:2, ss. 1-2). 

 

                                                   
27

 Ekobrottsmyndigheten (2011-03-04). Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet. Tillgänglig: 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/anmalningar-om-misstankt-ekonomisk-

brottslighet/ [2011-03-06]. 
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Det uppskattas att cirka hälften av alla företag som hamnar hos EBM har gjort sig skyldiga till 

så kallade oaktsamma brott, det vill säga sådana brott som beror på okunskap eller slarv. 

Dåvarande anställde ekorevisor vid utvecklingsenheten hos EBM, Sigurd Elofsson, menade 

att en stor del av de oaktsamma brotten hade kunnat förhindras genom att revisorerna 

uppmärksammat sina klienter på eventuella fel och brister. Han ansåg därför att 

revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag fyllde en viktig funktion för EBM. Han 

menade att ifall revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag slopades så skulle inte 

EBM ha samma möjlighet att verka genom revisorerna som de tidigare gjort och skulle då 

behöva mer pengar från statsmakten för att kunna prestera samma goda resultat som de gjorde 

då. Han uppskattade att tusentals misstänkta brott förebyggdes tack vare revisionsplikten 

(Halling 2005, ss. 21-22). 

 

EBM tar ofta hjälp av redovisningskonsulter för att ta fram fakta om ett företag vid misstanke 

om ekobrott. Kontakten som tas i många fall leder till bedömningen att det inte handlar om ett 

brott. Både revisorer och redovisningskonsulter är till stor hjälp i arbetet med att utreda ett 

ärende och bedöma om ett brott har begåtts. Redovisningskonsulternas anteckningar från 

kontakter med klienter kan vara mycket värdefulla för en utredning. EBM menar att de inte är 

ute efter att sätta dit redovisningskonsulterna för eventuella misstag de har gjort, utan syftet är 

istället att ta fram uppgifter som talar för respektive emot den misstänkte (Halling 2007, s. 

22).  

 

Ur ett brottsbekämpningsperspektiv så är högre krav på redovisningskonsulter välkommet. De 

allra flesta företag har inte tid eller tillräckliga redovisningskunskaper och anlitar därmed en 

redovisningskonsult.  Om denne då inte har de kunskaper som krävs för att upprätta en 

korrekt bokföring kan detta leda till att bokföringsskyldigheten för företagaren inte uppfylls. 

Det förekommer dessvärre att bokföring som granskats av polisen samt EBM inte uppfyller 

kraven på en korrekt bokföring trots att den är upprättad av en anlitad redovisningskonsult. 

Bokföringsskyldigheten åligger som huvudregel näringsidkaren eller företrädaren för bolaget 

och denna skyldighet kan inte delegeras till anlitad redovisningskonsult. Företagaren har 

alltjämt ett kontrollansvar att bokföringen är upprättad på ett korrekt sätt. Det är därmed 

oerhört viktigt att den som anlitar en redovisningskonsult ska kunna förlita sig på att denna 

har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina åtaganden. Mot denna bakgrund är det 

därför av stor betydelse att en redovisningskonsult har visat sig kompetent genom att ha 

avlagt ett auktorisationsprov (Hansson 2008, ss. 34-35).  

 

3.6.3 Skatteverket 

 

Skatteverket ansvarar för handläggningen av bl.a. företagens skatter. Verket är organiserat 

med sju skatteregioner. Sedan 1998 finns det i skatteregionerna särskilda skattebrottsenheter, 

som arbetar med skattebrottsutredningar under åklagares ledning. Grundläggande 

bestämmelser om skattekontroll som avser inkomstskatt finns i LSK samt 3 kap. TL. I 14 kap. 

SKBL finns bestämmelser om skattekontroll som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgift, 

avdragen källskatt, F-skatt (preliminärskatt) och punktskatt. Företagen är skyldiga att lämna 

självdeklarationer, kontrolluppgifter och skattedeklarationer enligt fastställda formulär. Dessa 

kan överlämnas till Skatteverket elektroniskt genom filöverföring eller på papper. De 

uppgifter som lämnas in via papper scannas in och lagras elektroniskt i Skatteverkets databas. 

Genom den elektroniska lagringen av olika poster ur företagens redovisning har Skatteverket 

möjlighet att avancerade bearbetningar och analyser av företagens redovisnings i syfte att 

kartlägga skatteundandraganden (SOU 2008:32, s. 138).  
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Skatteverket behöver ekonomisk information om företagen för att kunna fastställa 

beskattningsunderlaget. Redovisningen anses vara mer tillförlitlig om den har granskats av en 

kvalificerad revisor. Det kan antas att av de aktiebolag som påverkas av reformen så kommer 

omkring hälften av de som väljer bort revision istället köpa redovisnings- och 

granskningstjänster vilka höjer redovisningens kvalitet. Det vidare kan antas att skattefelen 

för de aktiebolag som väljer bort revison och inte heller köper redovisnings- eller 

granskningstjänster kommer öka med 15-20 procent medan de bolag som väljer bort revision 

men istället köper redovisnings- eller granskningstjänster ökar med hälften så mycket, cirka 7- 

10 procent (Prop. 2009/10:204, ss. 102-103). 

 

Skattekontrollen brukar delas in i grundkontroll och utökad kontroll. Grundkontrollen syftar 

till att säkerställa att lämnade deklarationer fyllts i och om uppgifter saknas så efterfrågas 

uppgiften. Den utvidgade kontrollen sker i form av skrivbordsgranskning och taxerings- eller 

skatterevision. Revision och annan kontroll bygger på att de skatteskyldiga vill samarbeta. 

Om så inte är fallet så finns särskilda regler om tvångsåtgärder och betalningssäkring. 

Skatteverket får exempelvis eftersöka och omhänderta handlingar (SOU 2008:32, s. 139).  

 

Skatteverket presenterade hösten 2007 en s.k. skattefelskarta 
29

 som visar hur stort 

skattebrottsbortfallet beräknas vara inom olika sektorer. Med skattefel avses skillnaden mellan 

å ena sidan den skatt som skulle ha blivit fastställd, om alla skattebetalare redovisade alla sina 

verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som i praktiken fastställs. Alltifrån 

uppsåtligt skattebedrägeri till rena misstag inkluderas. Mikroföretagen, företag med en 

lönesumma under 1 miljon kronor, anses svara för drygt en tredjedel av det totala skattefelen. 

De största skattefelen finns i skattelagen, moms, sociala avgifter och inkomstskatt på 

näringsverksamhet. Enligt Skatteverket rör det sig till största delen om dolda arbetsinkomster 

när det kommer till mikro företag (SOU 2008:32, ss. 141-142).  

 

Skatteverket ska få ytterligare ett verktyg för att förhindra skattefel. Dessa är att under det 

löpande beskattningsåret förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig eller 

som är en annan juridisk person än dödsbo. Den skattskyldige ska lämna uppgift eller visa 

handling för kontroll som innefattas av dokumentationsskyldighet enligt LSK samt att SKBL 

uppfylls. Sedan den nya lagstiftningen om frivillig revision vart i kraft under en tid ska de 

eventuella konsekvenserna för redovisningens kvalitet och skattekontrollens effektivitet 

uppskattas (Prop. 2009/10:204, s. 103). 

 

Skatteverket har sedan 1998 i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk 

brottslighet inom skatteområdet. För att förhindra skattefusk finns ett straffrättsligt 

sanktionssystem, vilket främst finns reglerat i SBL För att genomföra uppdragen finns inom 

Skatteverket särskilda enheter, Skattebrottsenheter (SBE), som är organisatoriskt skilda från 

Skatteverkets verksamhet i övrigt. I varje skatteregion finns en skattebrottsenhet och de flesta 

enheterna har stationeringar på flera orter. År 2009 fanns det cirka 250 skattebrottsutredare i 

Sverige
30

. 

 

Skattebrottsenheternas verksamhet regleras i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan 

i brottsutredningar m.m. I denna lag framgår det att åklagare får begära biträde av 
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 SKV 234 utgåva 1. 
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 Skatteverket (u.å.). Skatteverkets skattebrottsenheter. Tillgänglig: 
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skattebrottsenheterna vid brottsutredningar. Det framgår även att skattebrottsenheterna ska 

verka för att förebygga brott samt att de har rätt att arbeta med underrättelseverksamhet och 

spaning. Skattebrottsenheternas främsta förebyggande insats ligger i att analysera orsakerna 

till varför ett brott har begåtts och därigenom lämna riktade förslag till lämpliga förebyggande 

insatser. Åtgärderna i förebyggande syfte kan avse såväl informations- eller kontrollinsatser, 

till förslag om ändrad lagstiftning
31

. 

 

Med skattebrott avses den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig 

information till myndighet eller låter bli att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift 

eller annan föreskriven uppgift. Därigenom skapas upphov till fara för att skatt undandras det 

allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller någon annan och 

gör sig därmed skyldig till skattebrott enligt 2 § SBL och kan dömas till fängelse i högst 2 år. 

Är även brottet grovt så döms denne enligt 4 § SBL för grovt skattebrott till fängelse, lägst 6 

månader och högst 6 år. Förvaltningsmyndigheter, vilket omfattar alla myndigheter statliga 

som kommunala utom regeringen och domstolarna, handlägger frågor om skatter eller 

avgifter. Förvaltningsmyndigheten ska göra anmälan till åklagaren så snart det finns 

anledning att anta att brott enligt SBL har begåtts enligt 17§ SBL. 

 

3.7 Ansvar och skadestånd 

 

3.7.1 Revisorns ansvar och skadestånd 

 

Revisorn har ett ansvar för att uppdraget ska utföras på ett korrekt sätt. Om revisorn har utfört 

uppdraget på ett bristfälligt vis kan det leda till olika påföljder.  En revisor kan drabbas av 

skadestånd, straff, varning, straffavgift och erinran. Det kan även leda till att auktorisationen 

eller godkännandet som revisor upphävs enligt 32 § RL. En revisor kan också avskiljas från 

sitt uppdrag av bolaget, att vara bolagets revisor (Smiciklas 2006, s. 123).  

 

Revisorn har skadeståndsansvar enligt ABL. Här skiljer ABL på ansvar mot bolaget och mot 

andra. En revisor kan bli skadeståndskylig gentemot bolaget. En revisor kan, enligt 29 kap. 2§ 

ABL, bli skyldig att ersätta den skada som han/hon eller dennes medhjälpare med uppsåt eller 

av oaktsamhet vållat bolaget när uppdraget har utförts. Ansvaret grundar sig på att revisorn 

har varit oaktsam och det är bolaget som ska visa på att revisorn har varit oaktsam. En revisor 

kan ses som oaktsam om han/hon har inte beaktat föreskrifter i ABL samt bolagsordningen. 

Bolagsordningen kan ses som ett samarbetsavtal mellan aktieägarna samt direktiv som 

kommer från bolagstämman (Smiciklas 2006, s. 50). En revisor kan också bli ansvarig mot 

andra så som aktieägarna eller borgenärer. Förutsättningarna för skadeståndsskyldighet 

gentemot andra är att revisorn ska ha brutit mot något i ABL eller mot bolagsordningen 

(Smiciklas 2006, s. 123). 

 

Revisorn ska beakta god revisionssed men det finns inget skrivet i 9 kap. 3§ ABL att revisorn 

ska iaktta god revisionssed. Smiciklas (2006) framhåller att brott mot god revisionssed är ett 

brott mot ABL. God revisionssed omfattar mycket mer än de regler som finns i ABL. På så 
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sätt omfattas revisorns ansvar mot andra, även brott mot andra regler än de som finns i ABL 

(Smiciklas 2006, ss. 123-124). När en revisor utför andra uppdrag än att vara externrevisor 

som till exempel skatterådgivare åt sin uppdragsgivare, så regleras inte ansvaret i 29 kap. 

ABL. Här regleras ansvaret huvudsakligen i 18 kap. HB. I rollen som skatterådgivare har 

revisorn samma ansvar som vilken annan uppdragsgivare eller konsult som helst som regleras 

i HB (Smiciklas 2006, s. 124).  

 

Förutom skadeståndsansvar har revisorn även straffansvar när han/hon utför sitt uppdrag. 

Detta kan falla under bland annat allmänna straffrättsliga regler som till exempel att revisorn 

förskingrar pengar enligt 10 kap. BrB. Om revisorn bryter mot SBL ska denne även i denna 

situation ha ett straffansvar. Detta ska ske när revisorn får ett uppdrag av uppdragsgivaren att 

göra inkomstdeklarationen. Om revisorn agerar ohederligt så kan denne dömas för till 

exempel medhjälp till skattebrott. En revisor kan också råka ut för disciplinära åtgärder enligt 

32 § RL. I denna situation som beskrivs ovan handlar det om att revisorn kan få sin 

auktorisation eller godkännande upphävt av RN som handskas med sådana ärenden. 

Alternativ till upphävandet är att revisorn kan få en varning (Smiciklas 2006, s. 124). 

 

Om revisorns agerande leder till skadeståndsskyldighet och revisorn blir skyldig att betala 

skadestånd, så är revisorn skyldig att ha en ansvarsförsäkring enligt 27 § RL. 

Ansvarsförsäkringen ska omfatta allt det revisorn blir tvungen att betala (Smiciklas 2006, s.  

124).  

 

3.7.2 Redovisningskonsultens ansvar och skadestånd 

 

Medverkande eller anstiftan till brott är straffbart enligt 23 kap. 4 § BrB. Huvudregeln är att 

den som främjat en straffbar gärning med råd eller dåd till medhjälp kan dömas. För att en 

redovisningskonsult inte ska riskera att dra på sig ansvar för medhjälp till bokföringsbrott så 

bör denne beakta vad som dels sägs i Fars rekommendation god yrkessed vid utövande av 

redovisningsverksamhet och dels standarden för redovisningskonsulters ansvar i enlighet med 

standarden Reko 110 (Engerstedt & Nilsson 2008, ss. 26-27). 

 

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

följs. Detta ansvar gäller även i situationer när redovisningskonsulten är representant för 

uppdragsgivaren (Reko-handboken 2010, s. 17). Reko innehåller ett aktivitetskrav, som 

innebär att redovisningskonsulten förutsätts vara proaktiv och ta initiativ till åtgärder som 

uppfyller uppdragsgivarens behov och nytta.  En förutsättning för detta är att 

redovisningskonsulten regelbundet uppdaterar sin kompetens inom yrkesrollen samt övriga 

områden som uppdraget kan omfatta. Den som är auktoriserad redovisningskonsult och aktivt 

bryter mot Reko eller på annat sätt agerar i strid mot dessa föreskrifter kan förlora sin 

auktorisation (Reko-handboken 2010, s. 18).  

 

Som uppdragsansvarig redovisningskonsult innehas ett ansvar att se till så att medarbetarna på 

uppdraget känner till de kvalitetssäkringsåtgärder som ska genomföras och har den kompetens 

som krävs för att klara av uppdragets arbetsuppgifter. Det går inte att delegera bort ansvaret 

för uppföljning av att rutinerna följs, utan det är alltid den uppdragsansvariga 

redovisningskonsulten som har kvalitetsansvar för uppdraget. En medarbetare i ett uppdrag 

har dock ansvar för kvaliteten på sitt eget arbete och för att genast konsultera den 

uppdragsansvarige ifall något är oklart (Reko-guiden 2010, s. 20).  
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Vägledning i hur redovisningskonsulten ska förhålla sig till risken för att felaktigheter 

förekommer i redovisningen regleras av Reko 150, felaktigheter i redovisningen. Dessa 

felaktigheter kan vara av olika karaktär, oegentligheter eller fel.  Oegentlighet är en avsiktlig 

handling av en eller flera personer hos uppdragsgivaren eller hos tredje man som resulterar i 

att det uppstår felaktigheter i redovisningen. Fel är en felaktighet i redovisning som inte varit 

avsiktlig. Det är företagsledningen som har ansvaret för att förhindra och upptäcka 

oegentligheter och fel. Genom att införa lämpliga rutiner för intern kontroll samt se till att 

dessa fungerar löpande så att risken minimeras för felaktigheter. Om redovisningskonsulten 

misstänker eller upptäcker att felaktigheter och/ eller oegentligheter förekommer, ska denne 

snarast rapportera detta till uppdragsgivaren. Ifall det trots rapportering kvarstår felaktigheter i 

redovisningen, bör redovisningskonsulten frånträda uppdraget och informera uppdragsgivaren 

skriftligt vad orsaken till frånträdelsen varit (Reko standard 2010, s. 4).  

 

Vid ett uppdrag räcker det inte med att erhålla muntliga uppgifter från uppdragsgivaren. Det 

måste alltid finnas erforderliga verifikationer och underlag som styrker vederbörandes 

uttalanden. Då redovisningskonsulten godtagit muntliga uppgifter som underlag måste denne 

ha insett faran med detta, men trots detta då fortsatt godtagandet. Därigenom visar 

redovisningskonsulten sådan likgiltighet för risken för fel i bokföringen att denna skulle ha 

visat likgiltighetsuppsåt. Då redovisningskonsulten inte kan samla in de verifikationer som är 

nödvändiga för att stödja sin uppdragsgivares bokföring ska konsulten avsluta uppdraget för 

att inte dömas för bokföringsbrott (Engerstedt & Nilsson 2008, ss. 26-27).  

 

I uppdragsbrevet regleras ansvarsfördelningen mellan redovisningskonsulten och 

uppdragsgivaren (Reko standard 2010, s. 14). Ansvarsfördelningen beskriver hur parterna har 

fördelat ansvaret mellan sig, samt att det ska upplysas om att uppdragsgivaren alltid är 

ansvarig för redovisningen (Reko-handboken 2010, s. 41). I uppdragsbrevet framhävs det 

även att redovisningsbyrån, vid alla tillfällen, på egen bekostnad ska inneha en 

ansvarsförsäkring. Om ett skadefall inträffar så ska kunden skriftligen meddela byrån detta 

samt framföra nödvändig information till försäkringsbolagets förfogande så att omfattningen 

av skadan kan bedömas (Reko-handboken 2010, s. 61). 

 

Stadgar för auktoriserade redovisningskonsulter antogs av SRF i ordinarie kongress 

september 2010. Stadgar är en beteckning över de interna reglerna som SRF innehar. Paragraf 

10 omfattar disciplinära åtgärder för vad som händer när en redovisningskonsult som är 

medlem i SRF bryter eller brister mot förbundets stadgar 
32

. 

 
§ 10 Disciplinära ingripanden, Medlem som bryter mot förbundets stadgar, normer eller i 
övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar förbundet eller dess enskilda medlemmar 
kan av förbundets disciplinnämnd tilldelas erinran eller varning. Är omständigheterna 
försvårande eller straffas medlemmen för brott som har samband med yrkesutövningen 
kan disciplinnämnden utesluta medlemmen ur förbundet. 

  
Medlem, som genomgår kvalitetskontroll och får tre underkända resultat, överlämnas till 
disciplinnämnden som får ta ställning till erinran, varning eller uteslutning. 
  
Medlem är skyldig att på anmodan av disciplinnämnden avge skriftligt svaromål och om 
så påkallas personligen infinna sig inför nämnden samt att förete de handlingar nämnden 
ålägger medlemmen att tillhandahålla. 
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Har disciplinnämnden beslutat om uteslutning av medlem eller tilldelat medlem varning, 
har medlemmen rätt att överklaga beslutet hos förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar 
från det att medlemmen tagit del av beslutet. Förbundsstyrelsen har befogenhet att 
upphäva beslutet och, om det finnes lämpligt, bestämma annan påföljd. Förbundsstyrelsen 
kan även besluta om att en ny utredning ska göras av disciplinnämnden. 

(stadgar för SRF)
 33

  

 

3.8 Genomgång av Danmark avseende frivillig revision 

 

I Danmark föregick det många års debatt innan den danska lagstiftningen den 21 mars 2006 

antog L50 som föreskriver att småföretag inte längre är skyldiga att utföra revision. Det 

gjorde att Danmark var det tredje sista landet som avskaffade revisionsplikten. I och med att 

Danmark införde frivillig revision var det endast Sverige och Malta som hade kvar 

revisionsplikt för alla storleksklasser på företag (Aggestam Pontoppidan 2007, ss. 31-35). 

 

Den danska Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som har liknande ansvarsområdet som det 

svenska Bolagsverket lade år 2005 fram en rapport, där det framkom att 75 000 företag skulle 

beröras. Alla företag omfattades dock inte utan det var endast de små företagen i kategorin B- 

verksamheter 
34

 så kallade mikroföretag. Två av tre gränsvärden under de två senaste åren, 

enligt nedan måste uppfyllas för att företaget ska kunna ta bort revisorn. 

 

 1,5 mnkr i balansomslutning (danska kronor). 

 3 mnkr nettoomsättning (danska kronor). 

 12 anställda i medeltal under året. 

 

Företagen med frivillig revision ska även i fortsättningen upprätta årsredovisning och följa 

samma lagar som tidigare. Anledning till förändringen var den danska regeringens önskemål 

om att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent före 2010. På detta sätt 

ges det en möjlighet att förbättra företagens konkurrensmöjligheter inom EU (Aggestam 

Pontoppidan 2007, ss. 31-35). 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen presenterade en rapport 2005, som hävdade att B-

verksamheter kommer att spara 677 mnkr danska kronor om året. Beloppet har beräknats 

utifrån att alla företag som kan kommer att välja bort sin revisor. Det inkluderar även en 

höjning av priset för revision med 20-30 procent under de kommande åren. Dock har det 

framförts kritik mot denna siffra.  Den danska regeringen kom själva fram till 299 mnkr i 

danska kronor, som baserades på en uträkning med 45 000 företag. I besparingsdebatten 

användes dock 677 mnkr som utgångspunkt. Detta har lett till att den danska regeringen har 

kritiserats (Aggestam Pontoppidan 2007, s. 31-35). 

 

Det genomfördes en undersökning i december 2006, i denna framkom det att företagen var 

osäkra på den nya lagen. Vidare framkom det att endast 11 procent ansåg att de kunde göra 

direkta besparingar. Undersökningen visade även att många företag valde att fortsätta med 

frivillig revison efter den 1 april 2006 med hänsyn till de olika intressenterna: offentliga 

myndigheter, kreditorer och banker (Aggestam Pontoppidan 2007, ss. 31-35). 
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I Danmark var det cirka 22, 8 procent av de aktiebolag som låg under gränsvärdet som valde 

bort revision (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2009, s. 2). Sedan revisionsplikten tillämpades 

2006 har Skatteministeriet (SKAT), i Danmark grundläggande ändrat sin strategi för insatser 

mot medborgarna och företagarna. Svarsstrategin indikerar att SKAT använder resurserna på 

ett sådant sätt att medborgarna och företagarna kan följa bokföringsreglerna på bästa möjlig 

sätt. Utgångspunkten för SKAT är att så många som möjligt följer dessa och att en stor del av 

dem som bryter mot reglerna gör det på grund av bristande kännedom om reglerna (Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen 2009, s. 9).  

 

Felfrekvensen är något högre bland de företag som har valt bort revision, 29,5 procent jämfört 

med 24,4 procent bland de företag som har kvar revision. Thomas Algotsson, som är 

enhetschef på Skatteverket, tycker dock att den danska rapporten bekräftar de farhågor som 

myndigheten har lagt fram angående slopandet av revisionen i Sverige (Lennartsson 2010, s.  

11).  

 
 Vi ser en risk för ökat skattebortfall, och det är inte bara ur Skatteverkets synpunkt som 
det är viktigt att värna om hög kvalitet i redovisningen och revisionen, utan det är viktigt 
för hela samhället. 
(Lennartsson 2010, s. 11) 

 

Skatteverket arbetar under parollen ” Rätt från början”. Thomas Algotsson menar att risken 

för att Skatteverket måste göra efterhandskontroller minskar om företaget är reviderat 

(Lennartsson 2010, s. 11). 

 

De 85,8 procent som har valt bort revisorn är de som har en omsättning mellan 0 och 500 000 

kr. Beräkningar har gjorts på hur mycket dessa företag sparar på att inte ha en revisor, vilket 

resulterat i mellan 155-166 mnkr i danska kronor. En fråga som Lennartsson (2010, s.11) 

ställer i artikeln är, om det istället har inneburit en ökad kostnad för samhället? Det har gjorts 

stickprovskontroll som visar att antalet fel är större hos de företag som har valt bort revisorn. 

Det flesta felen som rapporten pekat på är formalia fel vilket kan leda till att redovisningen 

blir mindre rättvisande.  Den grupp företag som har valt bort revisorn och som inte har tagit in 

extern hjälp har dock flest fel. Inom den gruppen finns det fel hos var tredje årsredovisning 

(Lennartsson 2010, s. 11). Enligt det danska skatteministeriets utvärdering av frivillig revision 

i Danmark så framkom det att reformen inte lett till någon ökad ekonomisk brottslighet 

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2009, s.12). Vidare har en dansk undersökning visat på att 

nästan 40 procent av de bolag som valt bort revision för 2007 har anlitat en kvalificerad 

revisor antingen för att upprätta årsredovisningen eller för att utföra en annan 

granskningstjänst än revision (Prop. 2009/10:204, s. 99).  

 

3.9 Marknaden för redovisningstjänster 

 

För att ta tillvara på de nya möjligheterna för redovisningskonsulten menar Raynor (2011) att 

det är viktigt att välja klienter för framtiden. Det får inte glömmas bort att de flesta nya klinter 

kommer via redan befintliga kunder (Raynor 2011, s. 22). The Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales (ICAEW) är en organisation för redovisningskonsulter. 

De har märkt en ökad efterfrågan på de kvalitetssäkringstjänsterna som de erbjuder små 

företag. Ökningen innebär att tomrummet som uppstod i och med den frivilliga revisionen kan 

fyllas (ICAEW 2009, ss. 104-105).  
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En undersökning som har genomförts i 15 EU länder, i samband med att det globala 

revisionsföretaget Artur Andersen försvunnit från marknaden, gjord under perioden 1998 till 

2004 visar att ägarkoncentrationen har ökat inom den europeiska redovisningsbranschen. 

Vidare framkommer det i undersökningen att redan dominerade redovisningsbyråer har ökat 

sin dominans på marknaden (Ballas & Fafaliou 2008, ss. 485-497). En undersökning som har 

gjorts av The financial Reporting Council (FRC) och Department of trade and Industry´s 

(DTI) visar att urvalet av redovisningsbyråer är litet, 97 procent av de 350 företagen är kunder 

hos någon av the Big four. Rapporten visar även att det finns svårigheter för små 

redovisningsföretag som vill komma in på marknaden (Hambly 2006, ss. 79-80). Reaktioner 

på denna rapport har kommit både från the Big four och de små redovisningsbyråerna. Från 

the Big four har reaktionerna varit att rapporten är acceptabel. De små redovisningsbyråerna 

menar på att detta är bevis för att det behövs mer revisorer och mer konkurrens (Reynolds 

2006, s. 11). 

 

Europeiska kommissionen har publicerat en grönbok, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen i 

oktober 2010. Denna ska vara ett underlag för framåtriktad debatt och inga ämnen ska vara 

tabubelagda. Portugal (2011) menar att detta är ett tillfälle att diskutera revisions kvalitet och 

förtroendet från marknaden. Portugal (2011) lyfter fram flera förslag till denna punkt som till 

exempel är; att öka utbildning och införandet av International Standards on Auditing (ISA). 

Den höga koncentrationen inom redovisningsbranschen tas upp i Grönboken. Här framhåller 

Portugal (2011) att en plan måste framtas för hur detta ska hanteras. I detta sammanhang är 

det viktigt att eventuella förslag inte leder till att kvaliteten på revisionen försämras om till  

exempel EU skulle komma med förslaget att göra ”Downsizing” på redovisningsbyråernas 

storlek. I denna kontext betyder det att företag som anses för stora, delas upp i två mindre 

företag (Portugal 2011, ss. 102-103).  
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4 Empiri 
 

 

I vårt fjärde kapitel presenterar vi resultaten som vi erhållit genom intervjuer med våra 

respondenter. Vi har i detta kapitel haft som avsikt att endast återberätta våra respondenters 

svar på våra frågor. De svar vi erhållit som presenteras nedan kommer senare att användas i 

vår analys och slutsats.  

 

 

4.1 Revisor och Redovisningskonsult 

 

Vår första respondent kan vi kalla för ”A”. Han är verksam hos en av Sveriges ledande 

revisionsbyråer och innehar både titeln auktoriserad revisor och auktoriserad 

redovisningskonsult. Vår andra respondent kan vi kalla för ”B”. Han är också verksam inom 

en av Sveriges ledande revisionsbyråer, men inte samma byrå som respondent A. Respondent 

B innehar titeln godkänd revisor samt auktoriserad redovisningskonsult. Nedan kommer deras 

svar utifrån våra ställda frågor vid intervjutillfället att återges. För att det inte ska bli några 

missförstånd i vem som svarat på frågan så kommer alltid respondent A svar vara först och 

därefter respondent B.  

 

4.1.1 Har efterfrågan ökat gällande rådgivning bland mindre företag? 

 

Respondent A tror inte att efterfrågan avseende rådgivningstjänster ännu har ökat. I mindre 

och medelstora bolag så är det vanligt att redovisningsbyråerna hjälper till med deklarationer, 

årsredovisning och bokslut. Dessa tjänster kommer förmodligen de bolag som nu får välja 

bort revisionsplikt även att behöva i framtiden. Respondent A tror därför inte att skillnaden 

framöver kommer att bli så väsentligt stor. Det som däremot kommer att ändras är att 

revisorskåren måste bli bättre på att tydliggöra sina tjänster. Köparen av de olika 

revisorstjänsterna har inte tidigare tänkt så mycket på vad det är som har köpts, samtidigt har 

informationen om vad som ingått i paketet inte varit fullt så tydligt. Vanligen har revision 

ingått som en del i paketet vilket gett en kvalitetssäkring av räkenskaperna. Samtidigt hjälper 

redovisningsbyråerna till med att ta fram olika handlingar till bokslut, årsredovisningar, 

protokoll och deklarationer. Problemet enligt respondent A är att kunden inte har insett vad 

skillnaden är mellan konsultation och revision. Det är dessa fall respondent A menar på att 

hela kåren måste bli bättre på att tydliggöra för sina klienter.  

 

I och med avskaffandet av revisionsplikten ser respondent A det som en möjlighet till att 

bredda och utveckla deras tjänster gentemot kund ytterligare. Nu kan exempelvis en byrå ta 

över en hel ekonomiavdelning på ett mindre bolag som inte behöver ha revision. Denna tjänst 

var inte möjlig innan då de var revisorer, eftersom en revisor inte får sköta grundbokföringen 

och med allt vad det innebär. Även idag måste kunden alltid upprätta grundbokföring som 

utgör steg 1 för att se hur de olika posterna ska konteras och sedan kan revisionsbyrån komma 

in och stansa i de olika posterna. Det är för ifall bolaget skulle revideras så reviderar 

revisorsbyrån sitt eget arbete vilket inte är tillåtet. Ifall en och samma klient tillhandahåller 

både revision och rådgivning så kommer uppdragstagaren förmodligen både närmare 

företaget och klienten anför respondent A. Han tror däremot att oberoendet kan hanteras rätt 
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så bra så länge det finns lite sunt förnuft. Till hjälp finns analysmodellen som stöd vid 

planering av revision.  Genom denna kan revisorn rannsaka sig själv och sitt tillvägagångssätt 

samt de tjänster som erbjuds till klienten. Under vägens gång tas sedan ställning till kundens 

olika önskemål och ifall detta går att möjliggöra, ifall det som klienten begär kan påverka 

oberoendet. Ibland har det hänt att respondent A fått neka kundens önskemål där oberoendet 

har kunnat ifrågasättas. I de fall så har kunden hänvisats till en annan redovisningsbyrå som 

får bistå kunden. I slutet av en revisionsprocess förklarar respondent A att han alltid funderar 

en extra gång ifall det är något som han kanske inte skulle ha gjort och tar då ställning till det 

innan han lämnar över det klara arbetet. När det kommer till mindre och medelstora företag så 

anser respondent A i slutändan att oberoendet kan hanteras ganska så bra och att oberoendet 

är något inom byrån ofta reflekterar över. 

 

Respondent B tror inte att rådgivningen kommer att öka mer gentemot den tidigare 

lagstadgade revisionen bara för att revisionsplikten nu är borta. Han anser att ifall klienten 

inte tidigare efterfrågade rådgivning så kommer de inte heller göra det nu. Det som kan 

komma att påverkas är att klienten nu får välja ifall de vill ha revision eller inte, vilket de inte 

har fått göra tidigare. Därmed kan det komma att ske en förändring ändå menar respondent B. 

Däremot behöver det inte innebära en ökad efterfråga på just rådgivningstjänsterna anser han.  

 

Ifall mer rådgivning börjar ges, så tror respondent B att oberoendet till uppdragstagaren 

kommer att påverkas. Dock tror han att nu när revisionsplikten är borttagen så försvinner en 

del problematik kring detta. Tidigare kunde jävsproblem uppstå kring denna situation då de 

enbart var revisorer. 

 

4.1.2 Vad har påverkats genom införandet av frivillig revision? 

 

Respondent A anmärker att det är först i år som det är skarpt läge. De företag som har bokslut 

från och med 2011-01-01 till 2011-12-31, samt de bolag som gör klart sitt bokslut under våren 

och lämnar revisionsberättelse för 2010, kan nu på sin årsstämma välja bort revisor. Han har 

hunnit märka av att några av dessa mindre företag som omfattas av reglerna om frivillig 

revision redan har börjat välja bort revision. I många av fallen där revision har valts bort har 

det inte heller funnits något behov av att ha kvar den påvisar respondent A. Det har då 

vanligen handlat om enmansbolag eller så kallade levebrödsbolag, det är sådana bolag där 

företagaren kanske är helt ensam. I dessa bolag är det vanligt att anställda från den 

revisorsbyrån som respondent A arbetar på själv har rekommenderat bolagen att avsäga sig 

revision. Liktydigt får då respondent A och hans kollegor från byrån där han är verksam 

vanligen bistå med konsulttjänster åt dessa företag som valt bort revision. 

 

I andra fall så rekommenderar inte respondent A sina klienter att frånsäga sig revision. I de 

fallen handlar det vanligen om bolag som nyligen kan ha startat upp, men där det finns sådana 

expansionstakter att rekommendationen från respondent A och hans kollegor är att ha kvar 

revision. Detta beror på att dessa bolag kommer att behöva revision längre fram och det är då 

enklare att ha haft revision löpande än att gå tillbaka och revidera gamla år. Det ger även 

företagets ekonomiska rapporter en kvalitetsstämpel som kan behövas då företaget ska gå ut 

och ansöka om lån. Ytterligare en anledning för att kvarhålla revision, enligt respondent A, är 

att det skapar en försäkran för ägarna sinsemellan i bolaget att det finns en revisor som utför 

revision och därmed ser till så att ingen av ägarna skor sig på någon annans ägares bekostnad. 

Dessa är några av de fall där respondent A anser att de företag som berörs av frivillig revision 
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bör ha kvar revision. Från och med den 1 november 2010 är det dock företagarna själva i 

dessa mindre bolag som i slutändan bestämmer ifall de vill ha hjälp med det externa eller inte.  

 

Respondent B anser att hela organisationen, i den byrå där han är verksam, kommer att 

påverkas längre fram av införandet av frivillig revision. De har inom organisationen försökt 

att föra en så bra diskussion som möjligt med deras klienter och på så vis förberett sig. 

Respondent B framhäver att många tror att kunderna nu bara kommer att ramla bort, den 

prognosen är inte helt fel. En viss del av klienterna kommer att falla bort. Han påvisar dock att 

byrån än så länge inte har hunnit märka av någon större skillnad, utan att det kommer först 

visa sig nu under slutet av våren. Orsaken till detta är att de mindre bolagen som berörs av 

avskaffandet vanligen är sena med sin revision och det är första året som de på sin 

bolagsstämma, eller årsstämma, aktivt kan välja att ta bort revision. Respondent B säger att 

han inte är orolig. Byrån där han arbetar har inte påverkats väsentligt i dagsläget och han tror 

inte heller att den kommer göra det i framtiden.  

 

4.1.3 Hur är synen på auktorisation och den potentiella risken till minskat antal 

auktoriserade revisorer? 

 

På den revisionsbyrå som respondent A arbetar för är inte alla redovisningskonsulter 

auktoriserade. Det rör sig om cirka sex stycken som är auktoriserade redovisningskonsulter, 

vilket då omfattar fyra personer på redovisningsavdelningen och två som även är revisorer. I 

den sistnämnda kategorin räknas även respondent A in, då han både är auktoriserad revisor 

och auktoriserad redovisningskonsult. Han påpekar att det inte alltid är möjligt att vara 

ansvarig för en klients konto då han innehar båda titlarna. Detta beror på att det vanligen är 

någon icke auktoriserad eller godkänd revisor som gör jobbet och är då en form av assistent. 

Därefter går den som är auktoriserad igenom arbetet som gjorts och kvalitetssäkrar innan det 

går ut till kund. Respondent A förklarar att det är vanligt att flera arbetar med en och samma 

klient när det gäller revision. Vid mindre företag är det kanske två stycken medan det vid 

större företag kan vara fem stycken.   

 

I fall kunden anser auktorisation är viktigt, anser respondent A helt beror på vilken kunskap 

kunden har. Han är inte helt säker att alla vet vad en auktoriserad redovisningskonsult är och 

han tror inte heller att alla vet vad en auktoriserad revisor är. Många undrar säkerligen ifall det 

ens är någon skillnad på dessa. Här anser respondent A att det är deras ansvar som profession 

att tala om för kunden när de presenterar sina tjänster vad de olika befattningarna innebär och 

vad de olika kvalitetskvittona som de tar fram innebär. Exempelvis ifall kunden vill ha en 

bokslutsrapport utförd så måste det framgå vad det är för kvalitetsstämpel på den och vilka 

regelverk som följs, samt om det gjorts revision och vad det i sådana fall innebär. Tills sist så 

förklaras prislappen på hela paketet. Respondent A tror därmed att många inte vet vad en 

auktorisation innebär. Däremot som företagare och som kund måste dem nu veta framöver 

ifall de vill ha revision eller inte då de nu själva kan välja. Han tror då även att det blir 

tydligare för kunden vad en auktorisation innebär. 

 

Enligt SOU 2008:32 tas det fram att antalet auktoriserade revisorer troligen kommer att 

minska framöver. Även om respondent A inte vet vad utredningen haft för bakgrund för att få 

fram resultatet så tror han att det är mycket möjligt att antalet auktoriserade revisorer minskar 

framöver. Han tror samtidigt att detta kan öppna upp för flera karriärvägar. Tidigare så har det 

varit så att många gått direkt från högskolan och börjat som nyutexaminerade på någon hos de 

större revisionsbyråerna. Då har det vanliga målet varit att bli godkänd eller auktoriserad 
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revisor. Respondent A understryker att det även tidigare varit möjligt att välja andra 

karriärmöjligheter inom organisationen än dessa, men det var förmodligen inte varit lika 

tydligt som det har blivit nu i och med avskaffandet av revisionsplikten. Förmodligen kan det 

möjligen bli så att det blir färre revisorer och fler konsulter förklarar respondent A.  

 

Respondent B antar att alla redovisningskonsulter inom den byrån som han arbetar inom är 

auktoriserade. Han berättar att det förmodligen var fram till årsskiftet som det var möjligt att 

erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult ”gratis”, vilket betydde att det inte behövdes 

göra något prov som nu är ett krav för auktorisation. Respondent B tror inte att 

auktorisationen hos redovisningskonsulten är viktig gentemot kund.  

 

Prognosen i statens offentliga utredning (SOU 2008:32) talar för att antalet auktoriserade 

revisorer förmodas minska framöver. På detta svarade respondent B att även då han inte vet 

vad utredningen haft för bakgrund för att erhålla de antaganden så tror han det stämmer. 

Samtidigt anser han att den frivilliga revisionen kommer öppna upp många fler dörrar för 

revisorer. Respondent B förklarar att nu som revisor måste du ut och visa hur duktig du är och 

vad egentligen du kan.  

 

4.1.4 Har det skett någon omfördelning av kunder på revisions - och 

rådgivningsområdet? 

 

Respondent A har inte hunnit märka av någon skillnad gällande omfördelningen av klienterna 

inom deras byrå. Han tror att det fortfarande är i ett för tidigt skeende för att kunna bedöma. 

Respondent A förklarar att en del av deras klienter redan har fått rådet, från honom eller av 

någon annan från revisionsbyrån, att de inte borde ha kvar revision. Detta beror på att 

föregående år när aktiebolag bildades så behövde aktiekapitalet endast vara 50 000 kr. 

Därmed kunde de som bildade bolag efter 1 november 2010 redan då välja att inte ha revision 

i sitt bolag.  

 

Respondent B anser att trenden definitivt går mot att det blir mer konsultation och mindre 

revision. Han påvisar dock att det för honom endast är möjligt att tala för deras kontor i Borås 

och inte resten av landet. Respondent B får dock fortfarande många frågor om revision. Han 

anser också att det är bättre att även arbeta som konsult än att endast erbjuda revisionstjänster.   

 

4.1.5 Hur ser det interna regelverket ut? 

 

Respondent A tar upp att det finns policys om hur det ska vara. Då det gäller 

redovisningsuppdrag, är det vanligen Reko som ska följas, exempelvis upprättandet av 

bokslutsrapport. För redovisningskonsulter är det därmed Reko som är det interna regelverket 

på byrån enligt respondent A. Utöver Reko så ska även alla anställda inom byrån arbeta efter 

den metodik som utövas globalt inom byrån och denna bygger på internationella 

revisionsregler.  

 

Respondent B svar på frågan ifall nya interna regler har införts inom byrån, så har det inte 

skett direkt vid övergången till frivillig revision. De har varit medvetna om den här risken, 

möjligheten eller chansen i vad som kallas uppdragsbrev, där det bland annat förklaras vem 

som gör vad. Han säger att det har varit ”riggat” för länge sedan. Respondent B förklarar 

sedan att de arbetar med olika inriktningar på olika avdelningar så som, avdelningen för 
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affärsservice, avdelningen för revision och skatteavdelningen där de har arbetat med att den 

frivilliga revisionen snart ska inträffa. Det har inneburit att de som byrå varit rätt så ”riggade” 

inför avskaffandet. Respondent B förklarar att den största skillnaden är att det nu finns fler 

checklistor inom byrån gällande redovisningskonsulterna mot vad det har varit innan Reko 

tillämpades.  

 

4.1.6 Vilka externa regelverk tillämpas? 

 

Respondent A förklarar att det externa regelverket, så som ABL, BFL etc. måste följas. Reko 

är snarare något som bör följas då Reko inte är någon lag. Då det finns sådana regelverk 

internt inom byrån som de anställda ska förhålla sig till så ska även dessa uppfyllas. 

Respondent A förklarar även att byrån som han arbetar för har ytterligare kvalitetskrav för att 

ha ett förfinat arbetssätt och lite högre krav än vad som enbart ställs i regelverken. 

 

De som inte är auktoriserade redovisningskonsulter, på byrån som respondent A arbetar för, 

ska ändå arbeta efter Reko. Detta beror på att alla ska följa samma interna rutiner. Oavsett om 

du är auktoriserad eller arbetar för en auktoriserad redovisningskonsult, så arbetar alla på 

samma sätt. Det gäller även när det kommer till dokumenteringen och alla använder samma 

verktyg gällande mjukvara och datasystem. Respondent A säger att detta beror på att de ska 

uppnå effektivitet som annars inte hade kunnat uppnås, så att alla vet att ”så här ska vi göra”. 

 

Respondent B svarar att de använder sig av Reko som externt regelverk vid rådgivning 

gentemot kund, vilket fungerar som deras checklistor. Dessa checklistor fungerar som så att 

de går in och bockar av att de verkligen har följt standarderna i Reko. Respondent B anser 

däremot arbeta enligt Reko inte är någon större skillnad, då det inom byrån även innan Reko 

tillämpades hade höga krav. Den största skillnaden är att nu, i och med Reko, så har 

redovisningsuppdragen blivit mer formaliserade.  

 

4.1.7 Hur bemöts frågan om klienten ska kvarhålla sin revisor eller inte? 

 

Respondent A ser inga problem med att ge rekommendationen till sina klienter att de ska välja 

bort sin revisor. Han ger de rekommendationer som han känner att företaget i fråga behöver. I 

de fallen där en redovisningskonsult har ansett att det inte behövts revision i ett företag där 

respondent A varit revisor och sagt detta till kunden, så säger respondent A att han har 

förståelse för detta. Dock anser han däremot att det måste föras en diskussion om det hela. 

Här kan kunden erbjudas redovisningstjänster stället för revision. Han säger att det självklart 

kommer bli en konkurrens mellan revisorer och redovisningskonsulter, men det är något som 

du får leva med. Han tycker det är bra att det blir fler valmöjligheter för kunden och att den 

frivilliga revisionen egentligen inte är så banbrytande.  

 

Däremot anser respondent A att risken i det hela som måste förstås är att det är en skillnad i 

att få en bokslutsrapport och revisionsberättelse. Revisionen som sådan innebär en 

kvalitetsstämpel som är värd så mycket mer. Respondent A förklarar att 

redovisningskonsulten vid utförandet av en bokslutsrapport exempelvis inte tar ställning till 

olika värderingar, så som ifall kundfordringar kommer bli betalda och vad lagret är värderat 

till, ifall det kanske är upptaget till ett för högt värde. Respondent A menar på att det är just 

dessa värderingar som är det svåra i redovisningens värld att ta ställning till. Dessa poster som 

vanligen är väldigt väsentliga för större bolag. Han förklarar att det genom revisionen 
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verkligen innebär att revisorn måste ta ställning till dessa värden. Ifall ett ställningstagande 

inte kan tas, blir dem tvungna att skriva detta i revisionsberättelsen. Denna typ av frågor tar 

inte en bokslutsrapport sikte på, vilket respondent A anser det måste finnas en full 

medvetenhet om. 

 

Det är inte säkert att den information, som en revisionsberättelse innehåller, behövs om det är 

ett mindre bolag påpekar respondent A. I vissa fall så anmärker exempelvis banken att ifall de 

ska låna ut pengar så kräver de att företaget har revisor. Det kan det vara möjligt att banken 

endast vill ha en speciell post reviderad exempelvis varulagret. Revisorn kan då utfärda ett 

PM som bankerna kan ta del av som framhäver hur de har tagit ställning till lagrets värde. 

Detta arbetssätt gör att inte hela bokslutet måste revideras. 

 

Respondent B anser att uppdragstagaren alltid ska se till kundens bästa och att det faktiskt 

finns många företag som inte behöver ha revision. De pengarna kan företagen istället spara in 

anser respondent B. I många av de fall där kunden har hoppat av från att ha revisor så har inte 

vikten av hjälp förklarats. Det är då svårt att förstå skillnaden mellan någon som upprättar en 

årsredovisning och den som reviderar den. Respondent B säger att många tror att det är 

samma sak. Själv säger han till de kunder som han tror kan behöva ha kvar revisor, även i de 

fall som kunden inte själva anser att dem behöva ha revisor. 

 

4.1.8 Hur fungerar samarbetet mellan revisor och redovisningskonsult? 

 

Avseende samarbetet mellan revisorer och redovisningskonsulter, har det inte skett någon 

större skillnad enligt respondent A. Deras redovisningsavdelning som tidigare gjort  

redovisning för revisorerna gör det fortfarande. Den enda skillnaden är att 

redovisningsavdelningen har implementerat Reko och jobbar mer efter den nu. När det är 

dags för revison åker redovisningskonsulten i normala fall ut till kunden och tar på plats del 

av räkenskaperna. Därefter kommer revisorerna och gör revision på arbetet som 

redovisningskonsulten har utfört. På så vis är det någon från revisionsavdelningen som går 

igenom arbetet som redovisningsavdelningen har gjort och har då en separat dokumentation 

från den som redovisningskonsulten har gjort. Respondent A menar att det är så de arbetar 

idag och kommer även att arbeta framöver.  

 

Respondent B anser inte att det skett någon skillnad i hur revisorerna och 

redovisningskonsulterna samarbetar efter det att revisionsplikten avskaffades. Han säger att de 

inte ofta arbetar tillsammans, men det är ändå så att revisorn och redovisningskonsulten går in 

och gör revision i företagen och pratar med varandra, men kanske inte som ett team. 

Respondent B menar att revisorn och redovisningskonsulten är ganska säkra på vad de ska 

utföra när de är ute på plats i ett företag.  

 

4.1.9 Är det någon skillnad mellan auktoriserad och icke auktoriserad 
redovisningskonsult? 

 

Respondent A framhäver att om du är auktoriserad redovisningskonsult så har du fått 

information. Du vet även vilka regelverk som krävs i fallet, så som att lämna en 

bokslutsrapport i enlighet med Reko. Han tror att en redovisningskonsult som inte är 

auktoriserad kanske inte har tagit till sig den informationen. Respondent A anser att kvaliteten 

gällande redovisningskonsulter måste höjas, vilket han tror kan ske genom att kräva mer 
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utbildning. Därmed höjs kunskapsnivån och i samband med det så höjs även kvaliteten på de 

tjänster som redovisningskonsulten erbjuder kunderna. Han tycker att det definitivt ska vara 

en kvalitetsstämpel på en mer kvalificerad och duktigt auktoriserad redovisningskonsult 

framför den som inte är auktoriserad.  Respondent A påpekar dock att vi nu är i en så kallad 

övergångsperiod där det finns en hel del äldre redovisningskonsulter mellan 50-55 år som 

säkerligen är väldigt duktiga på sitt arbete och därmed kanske inte anser de behöver titeln 

auktoriserad redovisningskonsult för att visa att de ger en hög kvalitet på sitt arbete. Samtidigt 

så finns det säkerligen de som antagit titeln men ändå inte gör ett så bra jobb. Respondent A 

anser dock att det viktigaste är att skärpa kraven och utbildningsnivån samt att de 

medlemmarna som arbetar under den nya auktorisationen sköter sig. Den byrå som 

respondent A arbetar för använder sig av kvalitetskontroller ute på plats och som ser till så att 

Reko följs och det dokumenteras på ett riktigt sätt.  

 

Respondent B framhäver att han inte tror det är någon skillnad på en auktoriserad 

redovisningskonsult som arbetar på deras byrå och en som inte är auktoriserad och inte 

arbetar på någon av ”the Big four”. Han tror att klienterna istället anlitar 

”redovisningsmänniskorna” baserat på redovisningsbyråns namn och inte för att de har 

auktoriserade redovisningskonsulter.  

 

4.1.10 Har redovisningskonsulten fått mera ansvar i och med den frivilliga 

revisionen? 

 

Respondent A tror att redovisningskonsulten i och med avskaffandet av revisionsplikten 

erhållit mera ansvar. Tidigare när aktiebolag var tvungna enligt lag att ha revisor så har detta 

inneburit en trygghet för många redovisningskonsulter tror respondent A. Han tror att det 

säkerligen är många kunder idag som inte behöver ha revisor, men där kundens 

redovisningskonsult rekommenderar dem att kvarhålla sin revisor. Detta säger respondent A 

beror på att redovisningskonsulten då förklarar för kunden att denne kan göra fel samt att 

konsulten kanske inte alltid har den bästa kunskapen avseende skatter. Därmed kan kunden 

som har revision, erhålla ett kvitto på att redovisningskonsulten skött sitt arbete. Respondent 

A förklarar att ifall kunden väljer att klippa bort sin revisor så blir kunden beroende av sin 

redovisningskonsults kunskap. Här kan det finnas en risk i att saker missas och därmed 

kanske inte allt genomgår granskning. När något tidigare har hänt, så som att revisorerna 

exempelvis har räknat fel, så har kunden alltid kommit till dem och sagt ”detta borde ni ha 

sett”. Respondent A säger att även revisorer ibland gör fel, men att det då finns försäkringar 

som täcker upp detta som gör att kunden går skadelös.  

 

Detta innebär att ifall kunden framöver väljer att inte ha någon revision, utan vänder sig till 

redovisningskonsulten, så kommer det även vara denne som blir ansvarig då något blir fel. Då 

kommer kunden till redovisningskonsulten med exempelvis sådant som att, 

 

Skatteverket har dessa krav på mig med det jobb som du hjälpte mig med.  
( Respondent A) 

 

Det nya ansvaret är förmodligen ett krav som en redovisningskonsult inte är lika van vid som 

en revisor är. Det ansvaret hamnade tidigare på revisorerna som då hjälpt till med uppdraget. 

Respondent A förklarar att redovisningskonsulter också vanligen har försäkringar mot sådana 

tvister som kan uppstå med kunder. Han tror att redovisningskonsulter förmodligen kommer 
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att hamna mer i sådana tvister med kunder framöver, ifall de råkar göra fel eller har gett fel 

råd.  

 
Handen på hjärtat så händer det väl alla till och från att något går snett. 
( Respondent A) 
 

Däremot anser han att risken alltid är större då det är färre ögon som tittar på det som ska 

skickas till Skatteverket eller vad det nu kan vara.  

 

Respondent B hoppas att redovisningskonsulten kommer att få mer ansvar nu efter att 

revisionsplikten har avskaffats. Han anser att de redovisningskonsulter som idag upprättar 

redovisningen gör det många gånger utifrån företagets synvinkel. Det innebär att de 

exempelvis inte går igenom värderingen av kundens lager ordentligt, utan endast bokar upp 

det i redovisningen. Revisorn kommer sedan att granska lagerlistan och kan då se flera fel på 

denna. Värderingen är vanligen den punkt som revisorerna oftast ifrågasätter. När en revisor 

lämnar ifrån sig en årsredovisning är den kvalitetssäkrad och gjord utifrån de premisser som 

en revisor står för menar respondent B. Gällande den kvalitetssäkringen så hoppas han att 

redovisningskonsulterna kommer att få ett större ansvar. Respondent B tror att kvaliteten 

kommer att bli allt viktigare i och med deras kunniga personal. Han anser det borde bli 

svårare för en redovisningskonsult att sitta hemma i sin källare och göra bokslut samt 

årsredovisning utan att ha något ansvar. 

 

Respondent B hoppas att de som anlitar sig av en redovisningskonsult som inte arbetar på en 

av ”the Big four” inte kommer att erhålla sämre kvalitet på det arbete som konsulten utför. 

Respondent B anser att den kvaliteten beror på vilken kunskap som redovisningskonsulten 

innehar. Kunskap handlar vanligen om utbildning samt en ork att kvalitetssäkra saker och ting 

och sådant kostar pengar. Även om en redovisningskonsult förmodligen är billigare då 

han/hon inte har de utgifter som uppstår för olika investeringar avseende system och 

utbildningssäkring, så tror respondent B att kvaliteten kommer att vara sämre då denna 

redovisningskonsult kan missa något väsentligt då det blir svårare att hänga med. Om det 

samtidigt innebär att redovisningskonsulten får ett ökat ansvar så kommer det bli ännu svårare 

för dem att hänga med tror respondent B.  

 

4.1.11 Avslutning 

 

Respondent A anser att det sammantaget är bra att det blir enklare för företagare avseende 

redovisningsfrågor. Han anser att det i nuläget finns för mycket regler som gör det svårt för 

mindre företag att hänga med samt att det kostar pengar att hålla sig uppdaterad. Respondent 

A hänvisar till utredningen SOU 2008:32 där det framtogs att de företag som skulle påverkas 

av den frivilliga revisionen skulle spara in oerhört mycket pengar på att kunna ta bort revision 

i sitt bolag. Respondent A uttryckte sig följande om förslaget: 

 
Det kan slängas på en sophög och brännas upp, för det är Kalle Anka pengar. Att revidera sitt 
företag kostar naturligtvis pengar för företaget. 

 

Samtidigt anser han att ta bort revisionsplikten för de minsta bolagen är bra.  Då får 

företagaren själv välja den rådgivningstjänst som företaget anser sig behöva. Respondent A 

menar här att de som redovisningsbyrå ska kunna erbjuda den tjänsten som marknaden nu kan 

komma att kräva och det anser han är något väldigt bra. Däremot påpekar han att det inte får 

glömmas bort den nytta som revision har utgjort i många bolag, sådant det aldrig har talats om 
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då det har varit ”hemligt”. Här menar respondent A att de inte kan gå ut och säga hur många 

ändringar som vanligen görs innan en revisor är klar med ett bokslut. För att sedan lämna över 

det till sin klient. Det skulle inte se bra ut för de företag revisorn reviderar.  

 

Han anser att revideringen som revisorerna står för som begrepp har bland annat Skatteverket 

dragit nytta av och även det bolaget som revideras. Detta mervärde tror inte respondent A 

värderades i utredningen SOU 2008:32. Samtidigt tror han att bolagen många gånger sparar 

lika mycket pengar som slutkostnaden blir för revisionen.  

 

Respondent A menar att i samband med revisionen, så hjälper de även klienten med att se 

över olika rutiner exempelvis hur ofta som de fakturerar i bolaget. Han påvisar att det finns en 

rad delar där det behövs göras en temperaturmätning på verksamheten och på de olika 

rutinerna som förekommer för att sedan komma med förslag på förbättringar. Det är detta 

respondent A anser är det stora mervärdet med revisionen, där förhoppningen är att klienten i 

slutändan ska tjäna mer än vad slutfakturan för revisionen blir. Allt detta tycker respondent A 

glömdes bort i den debatten som har försiggått gällande kostnaden för frivillig revision.  

 

Avslutningsvis tycker respondent A att det är bra att det blir enklare för de små bolagen och 

att de nu får möjligheten att bestämma vad de själva vill ha för tjänster.  

 

Respondent B anser att benämningen redovisningskonsult är svårt att sätta i en kontext. Något 

han haft förhoppningen om att vi skulle kunna besvara åt honom. Han förklarar att en 

redovisningskonsult i den byrån som han är verksam inom kallas vanligen för ”affärsområdes 

konsult”. Respondent B påvisar att han anser begreppet redovisningskonsult är rätt så brett. 

Inom den byrån han själv arbetar inom så kan redovisningskonsulter bland annat vara ute som 

någon form av ekonomichef.  

 

När det kommer till debatten avseende besparingar för frivillig revision bland mindre bolag, 

så är respondent B orolig att de företag som idag kanske inte har så bra kontakt med sin 

nuvarande revisor kanske väljer bort denne enbart för de vill spara in pengarna. Istället kanske 

de väljer en så kallad ”källarrevisor” och betalar honom svart. Problemet med detta anser 

respondent B är att ifall kunden väljer detta men sedan behöver revision och då inte haft 

någon revision på tre år, måste revisorn kvalitetssäkra dessa tre åren. Något som blir väldigt 

kostsamt förklarar respondent B. Detta är något som inte alla har tänkt ordentligt på eller är 

medvetna om. 

 

4.2 Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket  

 

I denna del har vi intervjuat ekorevisor Henrik Lundin på Ekobrottsmyndigheten samt en 

respondent från Skatteverket. Respondenten från Skatteverket valde att vara anonym och 

benämns därmed som respondent D. Innan intervjun påbörjades tydliggjorde respondent D att 

vissa frågor är ledningsgruppsfrågor och han kan därmed inte uttala sig om dessa. Detta gör 

att respondent D inte finns med på alla frågor. I nedanstående empiriska sammanfattning så 

kommer först Lundins svar och därefter respondent Ds. 
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4.2.1 Hur tror ni att den frivilliga revisionen kommer att påverka ert arbete? 

 

Ekorevisor Lundin tror att över en period kommer de oaktsamma brotten öka. Vidare kommer  

mörkertalet att öka, då den externa kontrollen försvinner i aktiebolagen utan revisor. Det tar 

lång tid för Bolagsverket att reagerar på att de inte får in årsredovisningar. Under den tiden 

det tar innan Bolagsverket slår larm och begär aktiebolaget i likvidation för att de inte får in 

någon årsredovisning, så hinner ett företag som används i brottslig verksamhet begå många 

brott under den perioden.  

 

Respondent D tror inte att det kommer att påverka hans arbete så värst mycket. Det som kan 

vara ett problem för Skatteverket är de skattskyldiga som ”under” deklarerar. För att på så sätt 

komma under gränsen för nettoomsättningen på 3 mnkr gränsen, som är gränsen för den 

frivilliga revisionen. 

 

4.2.2 Har det tillkommit någon ny aktör på marknaden istället för revisorn som 

kan förhindra ekonomisk brottslighet? 

 

Ekorevisor Lundin svarar nej på frågan om det har kommit någon ny aktör på marknaden som 

kan förhindra ekonomisk brottslighet istället för revisorn. Lundin säger att de försöker 

samarbeta med Far och SRS, som är redovisningskonsulternas branschorganisationer. I första 

hand är det redovisningskonsulten som bokför och de kommer att få ett större ansvar. Ju mer 

kunskap som redovisningskonsulterna kommer att få desto lättare blir det för dem att 

upptäcka ekonomisk brottslighet. Branschorganisationerna Far och SRF har tagit fram Reko, 

för att öka kvaliteten på redovisningskonsulterna arbete. Detta kommer att leda till att 

uppmärksamheten riktas mot ekobrott och oaktsamma brott. Vidare säger Lundin att 

Ekobrottsmyndigheten har en ökad beredskap för att ta hand om oaktsamma brott, då de har 

tagit fram ett sätt att arbeta rationellt inom myndigheten.  Till sist i denna fråga, säger Lundin 

att för redovisningskonsulters del, är Reko en bra hjälp i deras arbete. 

 

Respondent D har inte svarat på denna fråga. 

 

4.2.3 Kommer fler oaktsamma brott öka i och med den frivilliga revisonen?  

 

Ekorevisor Lundin säger i denna kontext att risken kommer att öka och i detta sammanhang 

inte på ett positivt sätt.  Ett exempel är ett litet aktiebolag som inte är ett aktivt bolag och som 

egentligen borde gå i likvidation då det inte förekommer någon verksamhet. Likväl så 

förekommer det ändå saker i företaget, saker som inte bokförs men som borde bokföras. 

 

Respondent D har inte svarat på denna fråga. 

 

4.2.4 Har det tillkommit nya regler efter införandet av frivillig revision för att 
motverka att ekonomisk brottslighet?  

 

Ekorevisor Lundin svarar nej, på denna fråga. Det har däremot kommit nya regelverk för 

enklare redovisning. Det nya är bland annat att den bokföringsskyldige kan dröja med att 

bokföra. Vidare har det skett förenklingar i regelverket, så att det blir lättare att följa lagen. 

Ytterligare en regel är förandet av personalliggare. Detta är en bok där anställda skriver in när 
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de kommer och går till arbetet bland annat för restauranger och frisörer. Denna förändring 

kom dock innan den frivilliga revisionen. Skatteverket kan vidare komma på oanmälda besök 

till byggplatser. Det finns ett förslag som stöds av Skatteverket, nämligen att inkomstskatten 

ska bli individuell. Samma månad som lönen betalas ut till en arbetstagare ska arbetsgivaren 

rapportera in lön och arbetsgivaravgift individuellt. På så sätt kan Skatteverket på en gång 

jämföra antalet personer på arbetsplatsen och antalet som arbetsgivaren rapporterar in varje 

månad. Som situationen ser ut nu så måste Skatteverket vänta ett år innan en jämförelse med 

den inrapporterade lönen och arbetsgivaravgiften motsvarar den redovisade bokföringen kan 

göras.  

 

Respondent D svarar nej, det har inte tillkommit några regler på denna fråga. Det har inte 

tillkommit några ytterligare redskap för Skatteverket. Det Skatteverket önskade i sitt yttrande 

gick inte igenom.  

 

4.2.5 Är det någon skillnad på hanteringen av en auktoriserad 
redovisningskonsult kontra en auktoriserad revisor i brottsmål?  

 

Ekorevisor Lundin säger att en revisor aldrig kan bli åtalad för medhjälp till bokföringsbrott 

då en revisor reviderar räkenskaperna. En revisor som granskar räkenskaperna och inte 

upptäcker brott vid granskningen, kan inte heller bli åtalad för bokföringsbrott. Inte heller kan 

revisorn bli åtalad för om han/hon upptäcker brott vid granskningen och inte skriver det i 

revisionsberättelsen.  En revisor kan inte bli åtalad för det granskade året, däremot kan 

revisorn bli åtalad för nästa räkenskapsår, då de ingående balanserna för företaget är felaktiga. 

Lundin säger att en revisor kan bli åtalad för osant intygande.  Redovisningskonsulten kan bli 

åtalad för medhjälp till bokföringsbrott. 

 

Respondent D har inte svarat på denna fråga. 

 

4.2.6 Hur verkningsfull har anmälningsskyldigheten varit när det kommer till att 

bekämpa ekonomiska brott och skattebrott? 

 

Ekorevisor Lundin har inte svarat på denna fråga. 

 

Respondent D ger ett exempel som svar på denna fråga.  Ett företag som avsågs att bedriva 

brottslig verksamhet startades den 1 november år 1 enligt gamla regler. Förut kunde företag 

endast bestämma att ha bokslutsdag den 30/4, 30/6, 31/9 eller den 31/12. Företag kan 

fortfarande välja att ha dessa bokslutsdagar. Ett företag valde då den 30/4 som sin 

bokslutsdag. Under första året ansöker företaget om förlängt räkenskapsår och fick förlängt 

räkenskapsår till maximala 18 månader säger respondent D. Det leder till att det första 

bokslutet hamnar i år tre. Det innebär att det tar tid att upptäcka bokföringsbrott. 

 

Styrelsen ska överlämna årsbokslut inom ett halvt år till revisorn då årsstämman ska ske inom 

ett halvår efter bokslutsdag. När det har gått ett halvt år och revisorn inte har fått något från 

styrelsen, så ska revisorn skriva ett brev till styrelsen för att påpeka att styrelsen inte har 

lämnat något årsbokslut för granskning. Händer det ingenting efter detta så ska revisorn avgå 

och anmäla det till Bolagsverket, efter detta ska revisorn anmäla det till åklagare. Då har det 

gått så pass lång tid att den som har bedrivit brottslig verksamhet har slutat och det finns en 
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ny styrelse som består av en målvakt istället. Respondent D avslutar med att säga att  

anmälningsskyldigheten för revisorer inte har varit så effektfull. 

 

4.2.7 Vad kommer att hända nu med den rådande situationen, där 

anmälningsskyldigheten gäller för revisorer men inte redovisningskonsulter? 

 

Ekorevisor Lundin svarar att han tror att antalet anmälningar kommer att minska och då 

kommer mörkertalet att öka. 

 

Respondent D har inte svarat på denna fråga. 

 

4.2.8 Vilka intressenter anser ni har påverkats mest av att den frivilliga 

revisionen har trätt i kraft?  

 

Ekorevisor Lundin menar att alla naturligtvis påverkas av detta. Sammantaget kommer 

kostnaderna att minska, antalet fel öka samt kommer även antalet skattefel att öka. När antalet 

skattefel ökar leder det till minskade skatteintäkter och det påverkar samhället räknat i kronor. 

Vidare kommer de administrativa bördorna för företag att minska. Leverantörer kan komma 

att drabbas, då det kan finnas oseriösa företag som är verksamma. Detta förklarar Lundin med 

att företagen kan hinna verka under en lång tid innan leverantörerna upptäcker att de levererar 

till ett oseriöst företag. Den långa tiden leder till att det oseriösa företaget hinner blåsa 

leverantörerna. Banker kommer inte att drabbas då de antingen kommer att kräva revisor eller 

borgensåtaganden. 

 

Respondent D har inte svarat på denna fråga. 

 

4.2.9 Vilka egna reflektioner har uppkommit i samband med att revision är 

frivilligt bland de mindre aktiebolagen? 

 

Generellt sett ur ett personligt perspektiv menar ekorevisor Lundin att det är dåligt att ta bort 

revisonen för de mindre aktiebolagen då de står för en stor del av ekobrotten.  Lundin 

framhåller att det även blir mindre administrativa bördor sett ur ett politiskt perspektiv.  

 

Vidare fortsätter Lundin med att det kanske borde införas anmälningsskyldighet för 

redovisningskonsulter och det skulle förstärka redovisningskonsultens roll.  Ett exempel på att 

stärka rollen är att införa anmälningsskyldighet för redovisningskonsulter för vissa former av 

ekobrott.  Ett annat förslag som Lundin ger är att det skulle finnas en anmälningsskyldighet 

för redovisningskonsulter som avgår från ett redovisningsuppdrag för att inte göra sig skyldig 

till bokföringsbrott. En sista sak som Lundin nämner är att Skatteverket vill införa en ruta i 

inkomstdeklarationen, där deklaranten får ange om räkenskaperna har granskats av en revisor 

eller inte. 

 

På denna fråga svarar respondent D att utredningens gräns för nettoomsättningen på 3 mnkr 

var för defensiv. Det första förslaget på 83 mnkr i nettoomsättning hade gjort att fler företag 

omfattades och därmed är de tidigare förutsättningar tillbaka. Skatteverket såg en stor fara 

med den slopande revisionsplikten och det framgår av Skatteverkets remissvar till 

utredningen. 
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4.2.10 Avslutning 

 

Sammanfattningsvis framkommer det att några nya regler inte har tillkommit efter införandet 

av frivillig revision för att motverka ekonomisk brottslighet. Det framhålls från både EBM 

och Skatteverket.  

 

Det framkommer tydliga skillnader när det kommer till ansvarsområdet. En revisor kan inte 

bli åtalad för medhjälp till bokföringsbrott som en redovisningskonsult kan bli. Den frivilliga 

revisionen kommer att medföra ett ökat antal oaktsamma brott samt kommer mörkertalet att 

öka menar Lundin. EBM har förberett sig genom att införa nya rationella arbetssätt.  

 

Skatteverket däremot fick inga nya kontrollverktyg.  När antalet skattefel ökar leder det till 

minskade skatteintäkter vilket kommer att påverka samhället räknat i kronor. För att stärka 

redovisningskonsultens roll, menar Lundin, att det kanske borde införas anmälningsskyldighet 

för redovisningskonsulter. I intervjun med Skatteverket framkommer det dock att 

anmälningsskyldigheten inte varit så effektfull då det tar lång tid innan myndigheter reagerar. 

 

Sammantaget kommer alla intressenter naturligtvis påverkas av den frivilliga revisionen 

påpekar Lundin. Leverantörer kan komma att drabbas, då det finns oseriösa företag som är 

verksamma. Banker förmodades däremot inte drabbas då de antingen kommer att kräva 

revisor eller andra borgensåtaganden.  
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5 Analys  
 

 

I detta kapitel kommer vi analysera våra respondenters svar utifrån insamlad empiri och vår 

litteraturgenomgång. Våra frågeställningar som utgör uppsatsens grund får ligga som en ram 

för vår analys och har även fått vara med och bildat våra rubriker. Syftet med vårt 

analyskapitel är att förbereda för de slutsatser och diskussioner som sker i det avslutande 

kapitlet.  

 

 

5.1 Partsmodellen 

 

För att visualisera och på så sätt åskådliggöra redovisningskonsulten på ett tydligare sätt som 

vi presenterade i kapitel 3.6 har vi valt att göra figur tre nedan.  Som utgångspunkt har vi 

använt oss av intressentmodellen för att göra vår egen omarbetade version, partsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Partsmodellen  

 

5.2 Juridiskt ansvar för redovisningskonsulten 

 

Har införandet av frivillig revision påverkat normgivningen och det juridiska ansvaret för 

redovisningskonsulten? 

 

5.2.1 Analys av respondent A och Bs svar 

 

En ny kvalitetsnorm som trädde i kraft den 1 juli 2008 var Reko. Denna norm infördes genom 

att branschorganisationerna Far och SRF införde en gemensam auktorisation för 

redovisningskonsulter (Reko-handboken 2010, s. 15). Målsättningen med auktorisationen var 

att lyfta fram de seriösa och mer professionella redovisningskonsulterna. Respondent A tror 

dock att vikten av denna auktorisation gentemot kund beror helt på vilken kunskap kunden 

har. Han var inte helt säker på ifall alla idag vet vad en auktoriserad redovisningskonsult är 

för något. Respondent B framhävde att fram till årsskiftet 2011 så var auktorisation för 

redovisningskonsulter en rätt så enkel titel att erhålla. Det enda som tidigare krävdes för att 

erhålla en auktorisation från Far eller SRF var att inträdeskraven uppfylldes samt deltog på en 

Redovisningskonsult 

Skatteverket Revisorn Ekobrottsmyndigheten 
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så kallad auktorisationsdag. Då talades det mycket om att det kommer krävas en rad 

förändringar för att redovisningskonsulter ska kunna uppnå samma trovärdighet som revisorn 

(Norkvist 2008, ss. 6-7).  

 

Reko utgör ett ramverk för redovisningskonsulters arbete och ligger till grund för 

kvalitetskontrollen Reko ger även uttryck för god yrkessed för redovisningskonsulter samt 

andra medarbetare som utför redovisningstjänster. Medarbetare som inte är auktoriserade 

redovisningskonsulter på den byrå där respondent A arbetar, ska ändå arbeta efter Reko. Detta 

beror på att det finns krav inom byrån att alla ska följa samma interna rutiner.  Oavsett om 

han/hon är auktoriserad eller arbetar för en auktoriserad redovisningskonsult så arbetar alla på 

samma sätt förklarade respondent A.  

 

Respondent B förklarade att de interna rutinerna inte har tillämpats direkt vid övergången mot 

frivillig revision, utan de har varit medvetna inom byrån om införandet under en längre tid 

och har på sätt kunnat förbereda sig. Här hänvisar respondent B till uppdragsbrevet som bland 

annat förklarar vem som gör vad vid ett redovisningsuppdrag. Även redovisningskonsultens 

tystnadsplikt regleras i uppdragsbrevets allmänna villkor. Ett avsteg från tystnadsplikten får 

göras enligt PenningL som redovisningskonsulter omfattas av sedan 15 mars 2009. 

Respondent B anser att den största skillnaden efter införandet av Reko är att det nu finns mer 

checklistor vid redovisningsuppdragen än vad det tidigare fanns. Redovisningskonsulten 

använder checklista, för att gå in och bocka av att de verkligen har följt standarderna i Reko, 

på så sätt har det blivit mer formaliserat. Ifall en auktoriserad redovisningskonsult inte kan 

följa de ”skall” kraven som återfinns i standarden Reko, kan denne inte fortsätta arbeta med 

det uppdraget (Reko-guiden 2010, s. 11).  

 

Målsättningen med en kvalitetsnorm var att skapa förutsättningar för yrkesrollen samt att 

möta de allt större kraven från samhället och näringslivet, där redovisningskonsulten ingår 

som en viktig rådgivare till de mindre och medelstora företagen (Reko-handboken 2010, s. 

15). I de interna rutinerna för den byrå som respondent A arbetar för så förekommer det 

policys om hur saker ska gå tillväga. En policy är att redovisningskonsulter vid 

redovisningsuppdrag, exempelvis vid upprättandet av en bokslutsrapport ska följa Reko.   

 

En bokslutsrapport kan endast en auktoriserad redovisningskonsult lämna ifall denne har 

upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställt uppdragsgivarens ekonomiska 

rapporter och årsbokslut/årsredovisning. Det är ett dokument som bekräftar att uppdraget har 

utförts enligt Reko (Reko-handboken 2010, s. 138). Denna bokslutsrapport finns endast i 

standardiserad utformning, vilket innebär att den inte kan kompletteras med kommentarer. 

Ifall redovisningskonsulten har synpunkter på redovisningen eller ifall den inte uppfyller alla 

krav så uttrycks inte det i bokslutsrapporten. En sådan situation innebär därmed att 

uppdragsgivaren inte erhåller någon slutrapport utan får istället en särskild rapport som 

beskriver felaktigheterna som redovisningskonsulten funnit i klientens räkenskaper (Reko-

handboken 2010, s. 139). Här påpekar respondent A att det är viktigt att som kund förstår 

skillnaden i att få en bokslutsrapport och revisionsberättelse. Då en redovisningskonsult som 

utfärdar en bokslutsrapport inte tar ställning till olika värderingar, så som ifall kundfordringar 

kommer bli betalda och ifall lagrets värdering är realistisk. Respondent A förklarar att just 

dessa poster måste en revisor ta ställning till vid revideringen av räkenskaperna, annars så 

måste det skrivas i revisionsberättelsen. Sådana frågor tar inte en bokslutsrapport sikte på, 

vilket respondent A förtydligar att kunden måste vara fullt medveten om detta.  
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5.2.2 Analys av Lundin och Ds svar 

 

Lundin svarar att några nya regler för att motverka ekonomisk brottslighet efter införandet av 

frivillig revision inte har tillkommit. Däremot har det införts nya regler för enklare 

redovisning för att det ska bli lättare för företag att följa lagen.  Det finns ytterligare regelverk 

som har tillkommit men som inte har med den frivilliga revisonen att göra, vars avsikt är att 

motverka ekonomisk brottslighet. Lundin ger exempel på detta: Personalliggare för 

restauranger och frisörer, som kom innan den frivilliga revisionen. Skatteverket kan komma 

på oanmälda besök till byggplatser. Det finns ett förslag som stöds av Skatteverket, att 

rapporteringen av preliminärskatt och sociala avgifter ska bli individualiserad under uppbörds 

året. På så sätt kan Skatteverket på en gång jämföra antalet personer på arbetsplatsen och 

antalet som arbetsgivaren rapportera in varje månad. Skatteverket är en instans som behöver 

ekonomisk information om företagen för att kunna fastställa beskattningsunderlaget. 

Redovisningen anses vara mer tillförlitlig då den har granskats av en kvalificerad revisor 

(Prop. 2009/10:204, s. 102). Skattekontrollen brukar delas in i grundkontroll och utökad 

kontroll (SOU 2008:32, s. 139). Revision och annan kontroll bygger på att den skatteskyldige 

vill samarbeta. Om så inte är fallet så finns det särskilda regler om tvångsåtgärder och 

betalningssäkring (SOU 2008:31, s.1 39).  

 

Som situationen ser ut nu, säger Lundin, så kan inte en revisor bli åtalad för medhjälp till 

bokföringsbrott då en revisor endast reviderar räkenskaperna. En revisor som granskar 

räkenskaperna och inte upptäcker brott vid granskningen, kan därmed inte bli åtalad för 

bokföringsbrott. Inte heller kan revisorn bli åtalad för om han/hon upptäcker brott vid 

granskningen och inte skriver det i revisionsberättelsen.  En revisor kan inte bli åtalad för det 

granskade året, däremot kan revisorn bli åtalad för nästa räkenskapsår, då de ingående 

balanserna för företaget är felaktiga. Lundin säger att en revisor kan bli åtalad för osant 

intygande. Då revisorn har ett ansvar för att uppdraget ska utföras på ett riktigt sätt. Om 

revisorn då har utfört uppdraget på ett bristfälligt vis kan detta leda till påföljder så som att 

den drabbas av skadestånd, straff, varning, straffavgift och erinran (Smiciklas 2006, s. 123).  

 

Redovisningskonsulten kan bli åtalad för medhjälp till bokföringsbrott. Den enda skillnaden 

som föreligger mellan en auktoriserad redovisningskonsult kontra en auktoriserad revisor, när 

de utreds för brott är att en revisor aldrig kan bli åtalad för medhjälp till bokföringsbrott. Det 

kan dock en auktoriserad redovisningskonsult bli. Det som är skiljaktigheten mellan de båda 

är att revisorn granskar medan en auktoriserad redovisningskonsult kan utföra olika uppdrag 

så som bokföring och bokslut. För att en redovisningskonsult inte ska riskera att dra på sig 

ansvar för medhjälp till bokföringsbrott så bör denne beakta dels vad som sägs i Fars 

rekommendationer god yrkessed vid utövande av redovisningsverksamhet och dels 

standarderna för redovisningskonsulters ansvar i enlighet med standarden i Reko (Engerstedt 

& Nilsson 2008, ss. 26-27). Vägledning i hur redovisningskonsulten ska förhålla sig till risken 

för att felaktigheter förekommer i redovisningen regleras av Reko 150 felaktigheter i 

redovisningen (Reko standard 2010, s .24).  

 

5.3 Inskränkning mot bekämpningen ekonomisk brottslighet 

 

Har införandet av frivillig revision inneburit en inskränkning mot bekämpningen av 

ekonomisk brottslighet? 
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5.3.1 Analys av respondent A och Bs svar 

 

I många situationer har revisionen och revisorns kompetens ansetts vara en trygghet i 

näringslivet. Nyttan med revisionen har kunnat kopplas till redovisningens tillförlitlighet 

(Hellman 2008, s. 69). Respondent A tror att det tidigare tvånget i att ha en revisor i 

aktiebolag inneburit en trygghet för många redovisningskonsulter. A förklarade att genom att 

kunden har haft revision på redovisningskonsultens utförda arbete, har kunden och även 

redovisningskonsulten på så sätt erhållit ett kvitto på att konsulten skött sitt arbete. I och med 

införandet av den frivilliga revisionen så förmodas cirka 50 000 bolag att välja bort sin 

revisor
35

. Av dessa antogs det att cirka hälften istället kommer köpa redovisnings- och 

granskningstjänster (Prop. 2009/10:204, s. 102). För de bolagen som gör det valet så antas 

skattefelen öka med 7- 10 procent (Prop. 2009/10:204, s. 103). Respondent A tror att risken är 

större om det nu blir färre ögon som granskar det som ska skickas till Skatteverket. I 

Proposition 2009/10:204 förmodas det att de som varken väljer revision eller redovisnings-

granskningstjänster så antas skattefelen öka med 15-20 procent (Prop. 2009/10:204, s. 103). 

Även om införandet av den frivilliga revisionen antas medföra en ökad efterfrågan på 

redovisningskonsultens tjänster så kommer inte redovisningskonsultens ansvar att öka. 

Däremot antas ansvarsfrågor kopplade till redovisningskonsultens arbete kommer hamna i ett 

större fokus än tidigare (Agélii & Paulsson 2010, ss. 33-35). 

 

Respondent A menar att det nya ansvaret är ett krav som en redovisningskonsult inte är lika 

van vid som en revisor. Han menar på att ifall kunden framöver inte väljer att ha någon 

revisor utan vänder sig till redovisningskonsulten, så kommer det även vara denne som är 

ansvarig ifall något går snett. Ansvaret har tidigare hamnat på revisorerna som då hjälpt till 

med uppdraget. Respondent B hoppas på att redovisningskonsulten kommer att få ännu mera 

ansvar nu när revisionsplikten har avskaffats. Han anser nämligen att redovisningskonsulten 

idag utför redovisning många gånger utifrån företagets synvinkel. Respondent B tog som ett 

exempel att han inte anser att redovisningskonsulter går igenom kundens lagervärdering 

ordentligt. Här har revisorn tidigare kommit in för att granska lagervärdelistan och har då 

kunnat upptäcka flera brister i denna. Det är också dessa värderingar som revisorer oftast 

ifrågasätter och som både respondent A och B menar är det svåraste att ta ställning till vid en 

revision. Statens offentliga utredning (SOU 2008:32) beskrev införandet av den frivilliga 

revisionen som att företag skulle ges möjligheten att välja om de vill ha revision eller inte. 

Därmed borde företagen lockas till att köpa redovisnings- och revisionstjänster så att den 

nuvarande svenska redovisningsstandarden bevaras. Då kan de befarade ökningarna gällande 

skattefusk och ekonomisk brottslighet förhoppningsvis inte uppfyllas (SOU 2008:32, s. 14).  

 

Respondent B hoppas att en kund som anlitar sig av en redovisningskonsult som inte arbetar 

för någon av ”the Big four” inte kommer att erhålla sämre kvalitet på det arbete som 

konsulten utför. Han förklarar att kvalitet kan kopplas till den kunskap som 

redovisningskonsulten innehar. Denna kunskap handlar vanligen om en ork att kvalitetssäkra 

saker och ting vilket kostar pengar. Reko innehåller ett aktivitetskrav, som innebär att 

redovisningskonsulten förutsätts vara proaktiv och ta initiativ till åtgärder som uppfyller 

uppdragsgivarens behov och nytta. En förutsättning för detta är att redovisningskonsulten 

regelbundet uppdaterar sin kompetens inom yrkesrollen (Reko-handboken 2010, s. 18). 

Respondent B tror att ifall redovisningsuppdragen nu kommer innebära ökat ansvar så 

                                                   
35

 Åkesson, Y. (2011). 50 000 kan komma att välja bort revisorer. Dagens handel, 18 januari. Tillgänglig: 

http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/7DD49D89DFD99DCBC125781C0036FAE2?open. [2011-

01-18]. 
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kommer det bli ännu svårare för dessa redovisningskonsulter, som inte arbetar på någon av de 

stora byråerna, att hänga med och att de då kanske missar något väsentligt.  

 

5.3.2 Analys av Lundin och Ds svar 

 

Bolagsverket är den myndighet som företag skickar in sina årsredovisningar till. Nu är 

situationen sådan att det tar mycket lång tid innan Bolagsverket reagerar på att de inte får in 

årsredovisningar. Under den tiden det tar innan Bolagsverket slår larm och begär företaget i 

likvidation, så hinner ett aktiebolag med brottslig verksamhet begå många brott. Vidare tror 

Lundin att över en period så kommer de oaktsamma brotten öka och därmed så kommer 

mörkertalet för brott att öka. Detta då den externa kontrollen försvinner för aktieägarna. För 

dem är det viktigt att bolagets verksamhet och ställning kontrolleras av ett sakkunnigt och 

självständigt organ (Prop. 2001/01:146). Förekomsten av en revisor leder, med särskilt 

beaktande av revisorns skyldighet att agera vid misstanke om ekonomisk brottslighet, att 

sannolikt något fler misstänkta brott upptäcks (Prop. 2009/10:204, s. 103). 

 

Vad kommer att hända nu med den rådande situationen, där anmälningsskyldigheten finns för 

revisorer men inte för redovisningskonsulter? Svaret på den frågan kommer kortfattat från 

Lundin som svarar att han tror att antalet anmälningar kommer att minska och då kommer 

mörkertalet att öka.  Lundin menar att Reko är ett bra hjälpmedel för redovisningskonsulters 

del. I första hand är det redovisningskonsulten som bokför och med mer kunskap som 

redovisningskonsulterna kommer att få så blir det lättare för dem att upptäcka ekonomisk 

brottslighet. Vidare säger Lundin att i och med den frivilliga revisionen så kommer risken att 

öka för oaktsamma brott och i detta sammanhang inte på ett positivt sätt.  

Ekobrottsmyndigheten har en ökad beredskap att ta hand om oaktsamma brott, då de har tagit 

fram ett sätt att arbeta rationellt inom myndigheten.  I statens offentliga utredning (SOU 

2008:32) uppmärksammades Skatteverkets och EBM utredning på möjligheten att skattefelen 

ökar samt att den ekonomiska brottsligheten breder ut sig nu när revisionsplikten avskaffas. 

Statens offentliga utredning ansåg att farhågorna för ökat skattefusk samt annan brottslighet är 

överdrivna, men lade ändå fram förslag i skattelagstiftningen om kompensatoriska åtgärder 

(SOU 2008:32, s. 1 0).  

 

Lundin fortsätter med att det kanske borde införas anmälningsskyldighet för 

redovisningskonsulter vilket skulle förstärka redovisningskonsultens roll.  Ett exempel på att 

stärka rollen är att införa anmälningsskyldighet för redovisningskonsulter för vissa former av 

ekobrott. År 1999 infördes anmälningsskyldighet för revisorer i svenska aktiebolag (Korsell 

2004, s. 23). Genom anmälningsskyldigheten kunde revisorer effektivare förmå sina klienter 

att följa lagen, det är förmodligen här som den förebyggande effekten varit som störst (Korsell 

2004, s. 11). Ett annat förslag som Lundin ger är att det skulle finnas en anmälningsskyldighet 

för redovisningskonsulter som avgår från ett uppdrag, för att inte göra sig medskyldig till 

bokföringsbrott. Ifall redovisningskonsulten skulle upptäcka felaktigheter så ska inte han/hon 

informera Skatteverket om dessa idag. Istället ska kontakt tas med uppdragsgivaren och verka 

för att denna rättar till felet och tar kontakt med Skatteverket om det så krävs (Sjulgård 2010, 

ss. 38-39).  

 

Statens offentliga utredning (SOU 2008:32) lämnade två förslag på åtgärder för att 

kompensera för den skattekontroll som faller bort då det inte längre finns någon kvalificerad 

revisor kvar i aktiebolagen. Det första förslaget skulle innebära att Skatteverket får 

möjligheten att under löpande beskattningsår göra en allmän kontroll av företagens bokföring 
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samt annan relevant räkenskapsinformation (SOU 2008:32, s. 21). Det andra förslaget är att 

det ska införas en bestämmelse om att alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin 

skattedeklaration om att deras årsbokslut upprättats med biträde av en uppdragstagare samt 

om årsredovisningen granskats av en revisor (SOU 2008:32, s. 22). Det är även den sista 

saken som Lundin nämner, att Skatteverket vill införa en ruta i inkomstdeklarationen, där 

deklaranten får ange om räkenskaperna har granskats av en revisor eller inte. 

 

Respondent D tror inte att införandet av den frivilliga revisionen kommer att påverka deras 

arbetssätt så värst mycket. Det som kan vara ett problem är de som under deklarerar så att de 

kommer under 3 miljoners gräns för den frivilliga revisionen. Det framkommer att respondent 

D anser att anmälningsskyldigheten inte har varit så effektfull. Respondent D lyfter fram ett 

exempel som visar på att enligt gamla regler så gjorde företag som avsåg att bedrivas i 

brottslig verksamhet startades den 1 november år ett. Förut kunde företag ha bokslutsdag den 

30/4, 30/6, 31/9 eller den 31/12. Företag valde då den 30/4 som sin bokslutsdag. Under första 

året ansökte företaget om förlängt räkenskapsår och fick förlängt till maximala 18 månader. 

Då hamnar det första bokslutet i år tre. Styrelsen ska överlämna årsbokslut inom ett halvår till 

revisorn då årsstämman ska ske inom ett halvår efter bokslutsdag. När det har gått ett halvår 

och revisorn inte har fått något från styrelsen. Ska revisorn skriva ett brev till styrelsen för att 

påpeka att styrelsen inte har lämnat något årsbokslut för granskning. Händer det ingenting 

efter detta så ska revisorn avgå och anmäla det till Bolagsverket. Sedan ska revisorn anmäla 

det till åklagare. Då har det gått så pass lång tid att den som har bedrivit brottslig verksamhet 

har slutat och den nya styrelsen består av en målvakt istället.  

 

På frågan om Skatteverket har fått några nya verktyg så som nya regler för att motverka 

ekonomisk brottslighet så svarar Respondent D nej. Det Skatteverket önskade i sitt yttrande 

gick inte igenom, så det har inte tillkommit några ytterligare redskap. I ett yttrande avseende 

avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) så ville Skatteverket ha 

kompenserade åtgärder för att kunna säkerställa bibehållen redovisningskvalité. Skatteverket 

framhåller att det är viktigt att överväga tanken på eventuella lagstiftningsåtgärder för 

redovisningskonsulter i branschen (Skatteverket 2008). 

 

5.4 Konkurrenssituation 

 

Har de nya affärsmöjligheterna som den frivilliga revisionen medfört åt redovisningsbyråer, 

skapat en konkurrenssituation mellan revisorer och redovisningskonsulter? 

 

5.4.1 Analys av respondent A och Bs svar 

 

I propositionen 2009/10:204, om en frivillig revision, går det att utläsa att de berörda bolagen 

som kan komma att välja bort revisionen troligen nu kommer att använda den inbesparade 

kostnaden till att anlita en extern redovisningskonsult (Prop. 2009/10:204, s. 99). För 

redovisningskonsulter antas den avskaffade revisionsplikten att tillhandahålla större 

möjligheter att konkurrera med revisorskåren (Prop. 2009/10:204, s. 105). Om det skett någon 

ändring avseende hur revisorer och redovisningskonsulter samarbetar efter införandet av 

frivillig revision så ansåg både respondent A och B att det inte skett någon skillnad på hur de 

arbetar tillsammans. De menar att vid ett revisionsuppdrag är det samma som det varit 

tidigare, där redovisningskonsulten vanligen åker ut på plats hos kunden och går igenom 

räkenskaperna och där revisorn sedan kommer och kvalitetssäkrar det arbete som 
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redovisningskonsulten har gjort. Hagberg Källberg, menar däremot att 

redovisningskonsulterna måste tänka sig för innan de nu lägger ut uppdrag på revisorerna då 

det framöver kan bli en konkurrenssituation om samma klienters uppdrag (Danielsson 2010, 

ss. 19-20).  

 

Respondent A förklarar att det självklart kommer bli en konkurrens mellan revisorer och 

redovisningskonsulter, men att det är något du får räkna med. Han ser inga problem med att 

ge rekommendationen till sina klienter att välja bort revisor, ifall han anser att det passar 

företaget i fråga. Han har även förståelse i de fall där en redovisningskonsult ansett att klienter 

till respondent A inte behövt ha kvar sin revisor och tagit upp detta. Dock anser han att det är 

viktigt att ha en diskussion som förklarar för kunden att de kan hjälpa till med annat än bara 

revision. Vanligtvis så får respondent A och hans kollegor från byrån bistå med 

konsulttjänster åt de företag som valt bort revision. Här anser också respondent A att de 

måste, som revisorskår bli bättre på att tydliggöra sina tjänster. Detta då köparen kanske inte 

tidigare tänkt så mycket på vad det är som har köpts samt att informationen om vad som 

ingått i paketet inte varit fullt så tydligt. Respondent A ser avskaffandet av revisionsplikten 

som en möjlighet att bredda och utveckla deras tjänster gentemot kund ytterligare.   

 

Respondent B anser att hela organisationen i den byrå han är verksam inom kommer påverkas 

av införandet av den frivilliga revisionen. Däremot har de ännu inte hunnit märka av någon 

större skillnad på grund av att vi än är i ett för tidigt skeende. Ändå har byrån där respondent 

B arbetar förberett sig genom att föra en diskussion med sina klienter i samband med frågan 

om att ha revisor eller inte. Respondent B anser att trenden definitivt går mot att det blir mer 

konsultation och mindre revision. Respondent B tror samtidigt inte att det behöver innebära 

att de företag som väljer att inte ha revision nu kommer ha en ökad efterfråga på just 

rådgivningstjänsterna. Han tror också att ifall mer rådgivning kommer att ges så kan 

ställningstagandet komma att påverkas. Det är något som har debatterats sedan 1960-talet, 

gällande inverkan av revisorns oberoende vid tillhandahållande av både rådgivningstjänster 

och revision (Jayanthi, Heibatollah & Yinqi 2005, s. 111).  Nu när revisionsplikten är 

borttagen så tror respondent B att dessa jävs problem kan komma att försvinna då de tidigare 

enbart var revisorer. Respondent A nämner även när han tillhandahåller en och samma klient 

både revision och rådgivning så kommer uppdragstagaren förmodligen närmare både 

företaget och klienten. Han måste ibland neka kundens önskemål då det kunnat bli ett 

ifrågasättande gällande oberoendet. I de fall har kunden hänvisats till en annan 

redovisningsbyrå som kunnat bistå med kundens behov. 

 

Samtidigt antas det att revisionsavtalen som sägs upp kan leda till ett överskott av revisorer 

under några år, dessa revisorer måste nu söka sig till andra eller skapa nya uppgifter på en ny 

och större revisions- och redovisningsmarknad än som tidigare varit (SOU 2008:32, s. 25).  

Respondent A tror att detta överskott av revisorer kommer att öppna upp för flera 

karriärvägar, där det förmodligen kan bli färre revisorer framöver och mer konsulter. 

Respondent B tror även han att den frivilliga revisionen kommer leda till att många flera 

dörrar öppnas upp för revisorer.  Han konstaterar att revisorerna nu måste ut och visa hur 

duktiga de är och vad de egentligen kan.  

 

5.4.2 Analys av Lundin och Ds svar 

 

Det framkommer från intervjun att det inte har tillkommit någon ny aktör på marknaden för 

att förhindra ekonomisk brottslighet istället för revisorn. Lundin säger att EBM försöker 
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samarbeta med Far och SRF. Branschorganisationerna har tagit fram Reko, för att öka 

kvaliteten hos redovisningskonsulterna. 

 

5.5 Den auktoriserade redovisningskonsultens framträdande roll 

 

Innebär den frivilliga revisionen att auktoriserade redovisningskonsulter kan komma att få en 

alltmer framträdande och betydande roll bland de mindre bolagen och intressenterna? 

 

5.5.1 Analys av respondent A och Bs svar 

 

Respondent A anser att redovisningskonsulten i och med avskaffandet av revisionsplikten 

kommer att erhålla mer ansvar. Detta på grund av att det tidigare varit revisorn som haft 

huvudansvaret vid ett uppdrag. Nu kommer kunden att kunna vända sig direkt till 

redovisningskonsulten. Han anser därför att det är bra ifall kvaliteten avseende 

redovisningskonsulters utbildning höjs. Det ska definitivt vara en kvalitetsstämpel som 

intygar att det finns mer kunskap som auktoriserad redovisningskonsult framför den som inte 

är auktoriserad. Respondent B hoppas på att redovisningskonsulten kommer att få mera 

ansvar i och med den frivilliga revisionen, han hoppas på att det ska bli svårare för en 

redovisningskonsult att sitta hemma i sin källare och göra bokslut samt årsredovisning utan att 

ha något ansvar.  

 

Far och SRF införde en gemensam auktorisation den 1 juli 2008 (Reko-handboken 2010, s. 

15). Detta var för att skapa förutsättningar för yrkesrollen redovisningskonsult för att kunna 

bemöta de allt större kraven och förväntningarna som ställs av samhället och näringslivet 

(Reko-handboken 2010, s. 15) Titeln redovisningskonsult är inte en skyddad titel och kan 

därmed användas av vem som helst
36

.  Däremot är titeln auktoriserad redovisningskonsult 

skyddad och kan enbart tilldelas ifall medlemskap innehas i någon av branschorganisationerna 

Far eller SRF som ställer vissa inträdeskrav (Wennberg 1993, s. 55). I takt med att 

redovisningstjänsterna blivit en alltmer viktig del av revisions- och rådgivningsbranschens 

tjänsteutbud så har även behovet av redovisningskonsultens yrkesroll ökat (Halling 2009, ss.  

28-31). Några av de förändringar som riktat ett större fokus mot redovisningskonsulterna är 

bland annat nya tjänster på marknaden, ett ökat inslag av outsourcing samt förändringen av 

revisionsplikten (Halling 2009, ss. 28-31).  

 

Respondent A tycker att det sammantaget är bra att revisionsplikten tagits bort för de minsta 

bolagen och företagare nu får välja vilka tjänster som de känner att sitt företag kan behöva. 

Här tycker han att de som företag ska kunna erbjuda den tjänsten som marknaden nu kommer 

att kräva. Respondent A innehar själv titeln auktoriserad redovisningskonsult utöver sin titel 

auktoriserad revisor. Han ansåg det kunde vara bra att ha med sig ifall han skulle börja arbeta 

mer åt konsulthållet eller ifall byrån där han är verksam skulle börja ta in mera av den typen 

av tjänster. Även respondent B innehar utöver sin titel som godkänd revisor även titeln 

auktoriserad redovisningskonsult. Därmed har båda respondenter förberett sig inför 

avskaffandet av revisionsplikten. I statens offentliga utredning (SOU 2008:32) föreslogs det 

att knappt 4 procent av de svenska aktiebolagen skulle ha kvar revisionsplikt. Utredningen 

föreslog även att företagare skulle ges möjligheten till att välja de redovisnings- och 

                                                   
36

 Far (u.å.). Redovisningskonsult. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340394&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-02-18]. 
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revisionstjänster som de behöver, vilket respondent A menar de ska vara beredda på att kunna 

tillhandahålla. Utredningen tar även fram den oro bland revisorerna då de i och med frivillig 

revision frångår monopolställning och utsätts för en hård konkurrens på en marknad i snabb 

förändring (SOU 2008:32, s. 10). I denna utredning ville det dock inte påstås att revision är 

något onyttigt, utan att företagare ska få välja själva vad de vill ha för tjänster (SOU 2008:32, 

s.14). Respondent A anser att revision många gånger har hjälpt deras klienter att se över olika 

rutiner i företaget där revisorn vanligen gett förslag på förbättringar. Han anser detta är det 

stora mervärdet med revision och att förhoppningen är att klienten i slutändan ska tjäna mer 

än vad slutfakturan för revisionen uppgår till. Även respondent B är orolig att många företag 

kommer välja bort revisionen endast på grund av de ser till de besparingar de kan göra. 

 

I utredningen så gjordes det även ett antagande i att företagens kostnader för revision totalt 

skulle minska med 5,8 miljarder om året (SOU 2008:32, ss. 9-10). Respondent A anser att det 

förslaget kan ”slängas på sophög och brännas upp, för det är Kalle Anka pengar”. Han anser 

att revision självklart har kostat pengar men nyttan med revisionen får inte glömmas bort vad 

den har utgjort i många bolag. Den revidering som revisorer vanligen gör innan de är klara 

med ett bokslut har bland annat Skatteverket haft nytta av samt det bolaget som de reviderar. I 

Danmark infördes frivillig revision 21 mars 2006, där 85,8 % av de som valt bort revisorn 

som haft en omsättning mellan 0 och 500 000 kr. Beräkningar har gjorts att de företag som 

inte har en revisor har gjort besparingar på mellan 155- 166  mnkr danska kronor 

(Lennartsson 2010, s. 11). Det har dock gjorts stickprovskontroller som har visat att antalet fel 

är större hos de företag som valt bort revisorn, frågan är ifall kostnaden för samhället istället 

har ökat. Detta på grund av att de flesta felen som rapporten pekar på är formalia fel vilket 

leder till att redovisningen blir mindre rättvisande (Lennartsson 2010, s. 11).  

 

Även respondent B tyckte att inbesparing avseende revision kan ses för smalt när det kommer 

till mindre företag som endast ser till de pengar de sparar in och inte till den kvalitetssäkring 

som revision står för. En korrekt bokföring har många intressenter, så som investerare, 

kreditgivare, leverantörer vilka alla behöver ett underlag för att bedöma företagets soliditet 

och vinstmöjligheter (Korell 2004, s. 5). Lågt räknat så uppgår kostnaden för att revidera ett 

mindre företag cirka 10 000 kronor per år (Svenskt näringsliv 2005, s. 3). Utredningen 

framhävde däremot att de svenska företagen inte har råd att betala för tjänster som inte 

efterfrågas och som inte behövs när deras konkurrenter i omvärlden är befriade från dessa 

(Svenskt näringsliv 2005, s. 6). Samtidigt som respondent A anser att det är bra att företagare 

nu själva får välja den tjänst de känner sitt företag behöver, så vill han dock inte att nyttan 

med revision glöms bort. Respondent B tror att den frivilliga revisionen kommer innebära att 

flera andra dörrar öppnas upp för revisorer och anser inte att deras klienter ska behöva ha kvar 

revisor ifall de själva inte anser sig behöva det.  

 

5.5.2 Analys av Lundin och Ds svar 

 

Ur ett översiktligt perspektiv framhåller Lundin att alla intressenter naturligtvis har påverkats 

av den frivilliga revisionen. Generellt sett ur ett personligt perspektiv menar Lundin att det är 

dåligt att ta bort revisonen för de mindre aktiebolagen då de står för en stor del av ekobrotten.  

Lundin framhåller även att det blir mindre administrativa bördor sett ur ett politiskt 

perspektiv. Det uppskattas att cirka hälften av alla företag som hamnar hos EBM har gjort sig 

skyldiga till så kallade oaktsamma brott, sådana som beror på okunskap eller slarv. Dessa 

anses ha kunnat förhindras genom att revisorerna uppmärksammat sina klienter på eventuella 
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fel och brister. Därmed har revisionsplikten i små och medelstora företag ansetts uppfylla en 

viktig funktion (Hallin 2005, ss. 21-22).  

 

EBM har ofta tagit hjälp av redovisningskonsulter för att ta fram fakta om ett företag vid 

misstanke om ekobrott. Därmed har både revisorer och redovisningskonsulter varit till stor 

hjälp i arbetet med att bedöma ifall ett brott har begåtts (Halling 2007, s. 22). Ur ett 

brottsbekämpningsperspektiv så är högre krav på redovisningskonsulter välkommet (Hansson 

2008, ss. 34-35). Skatteverket framhåller i sitt yttrande avseende avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) att det är viktigt att överväga tanken på 

eventuella lagstiftningsåtgärder för branschen redovisningskonsulter. Yttrandet påvisar att den 

frivilliga revisionen kommer att leda till en mer framträdande roll för redovisningskonsulten 

(Skatteverket 2008).  

 

Leverantörer kan även komma att drabbas, då det finns oseriösa företag som är verksamma. 

Banker kommer inte att drabbas då de antingen kommer att kräva revisor eller 

borgensåtaganden. Sammantaget menar Lundin att kostnaderna kommer att minska och 

antalet skattefel kommer att öka. När antalet skattefel ökar leder det till minskade 

skatteintäkter och det kommer att påverka samhället i kronor räknat. Med skattefel avses 

skillnaden mellan å ena sidan den skatt som skulle ha blivit fastställd, om alla skattebetalare 

redovisade alla sina verksamheter och transaktioner korrekt och på den andra sidan den skatt 

som i praktiken fastställs (SOU 2008:32, s. 141).  

 

Ur ett generellt perspektiv framhåller respondent D att utredningens gräns för 

nettoomsättningen på 3 miljoner kr var för defensiv. Det första förslaget på 83 miljoner i 

nettoomsättning hade gjort att fler företag omfattades och därmed var de tidigare 

förutsättningar tillbaka. Skatteverket såg en stor fara med den slopande revisionsplikten och 

det framgår av Skatteverkets remissvar till utredningen. Det framkommer att Skatteverkets 

syn är att den slopade revisionsplikten kommer att medföra en ökning av både medvetna och 

omedvetna fel i räkenskaperna (Skatteverket 2008).  

 

5.6 Sammanfattande analys 

 

En korrekt bokföring och revison har många intressenter nytta av. Syftet med revisionen är att 

tillgodose bl.a. ägarnas och borgenärernas intresse av att det finns en ändamålsenlig kontroll 

av att företagets verksamhet sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning 

och resultat redovisas riktigt. De olika intressenterna har gemensamt att de har behov av 

information om företagets ekonomi. Antalet intressenter kan dock variera beroende på 

företaget. Grönlund, Tagesson & Öhman (2005) menar att i mindre företag är förhållandena 

mindre komplicerade och det leder till att informationsbehovet blir av mindre betydelse. I 

detta sammanhang menar Grönlund, Tagesson & Öhman (2005) att det endast är Skatteverket 

och finansiärer som ställer krav på information för enskilda företag och handelsbolag 

(Grönlund, Tagesson & Öhman 2005, s. 15). 
 

Utredningen (SOU 2008:32) som ligger till grund för den frivilliga revison framhåller att 

företagens kostnader för revisionen minskas. Utredningen ligger helt i linje med europiska 

rådet syn på att minska de administrativa bördorna för företagen i Europa.   Företagen får 

frihet att välja vilka redovisningstjänster som företaget anser sig behöva. Detta skulle leda till 

att utbudet av tjänster ökar och priserna skulle bli lägre (SOU 2008:32, ss. 9-10). I Danmark 

var det cirka 22, 8 procent av de aktiebolag som låg under gränsvärdet som valde att välja bort 
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revision (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2009, s. 2). Svenska företag har inte råd att betala för 

tjänster som inte efterfrågas och inte behöver när deras konkurrenter i omvärlden är befriade 

från det (Svenskt näringsliv 2005, s. 6).  Både utredningen (SOU 2008:32) och Svenskt 

näringsliv framhåller att de är dyrt för företagen med revison. 

 

I detta sammanhang är det viktigt att peka på att bokföringsskyldigheten åligger som 

huvudregel näringsidkaren eller företrädaren för bolaget och denna skyldighet kan inte 

delegeras till anlitad redovisningskonsult. (Hansson 2008, ss. 34-35). I intervjun med Lundin 

samt i utredningen (SOU 2008:32) framkommer den oro för att fel i redovisning ska öka. 

Thomas Algotsson, som är enhetschef på Skatteverket, tycker att den danska rapporten 

bekräftar de farhågor som myndigheten har lagt fram angående det förväntade slopandet av 

revisionen i Sverige (Lennartsson 2010, s. 11). När ingen kommer att revidera räkenskaperna 

kommer mörkertalet och felen att öka.  Den danska undersökningen som gjordes av Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen (2009) visade också att många företag valde att fortsätta med frivillig 

revison efter den 1 april 2006 med hänsyn till de olika intressenterna: offentliga myndigheter, 

kreditorer och banker (Aggestam Pontoppidan 2007, ss. 31-35). 

  

Sett ur redovisningskonsultens perspektiv visar det på att yrkesrollen har förändrats. Det 

juridiska ansvaret har inte förändrats då en redovisningskonsult kan bli åtalad för medhjälp till 

bokföringsbrott som är straffbart enligt 23 kap. 4 § BrB.  Till hjälp att förhållas sig till en 

sådan situation finns Fars rekommendation god yrkessed vid utövande av 

redovisningsverksamhet och dels standarden för redovisningskonsulters ansvar i enlighet med 

standarden Reko 110 (Engerstedt & Nilsson 2008, ss. 26-27). Det framkommer vid intervjun 

med Lundin, att en revisor inte kan bli åtalad för medhjälp till bokföringsbrott för det 

granskade räkenskapsåret. Sammanfattningsvis kan en revisor drabbas av skadestånd, straff, 

varning, straffavgift och erinran. Det kan även leda till att auktorisationen eller godkännandet 

som revisor upphävs enligt 32 § RL. En revisor kan också avskiljas från sitt uppdrag av 

bolaget, att vara bolagets revisor (Smiciklas 2006, s. 123). Detta framkommer i kapitlet 3.7.1 

Revisorns ansvar och skadestånd. En redovisningskonsult ska förhålla till SRF stadgar och 

om de inte gör det blir de uteslutna ur SRF. När det kommer till ansvar och åtaganden 

framkommer det även i litteraturgenomgången skillnaden mellan redovisningskonsult och 

revisorns. I båda sammanhangen syns tydliga skillnader mellan en redovisningskonsult och 

revisorns ansvar samt förpliktelser. 

 

I Skatteverkets yttrande till utredningen för avskaffande av revisionsplikten för små företag 

(delbetänkande, SOU 2008:32) så framkommer det att Skatteverket ville avslå förslaget för  att 

de såg en stor fara i avskaffandet. Utredningen gav förslag till kompensatoriska åtgärder. Av 

intervjun med respondent D framgår det dock att Skatteverket inte får några nya verktyg. Det 

innebär att företeelsen med felaktigheter i bokföringen kan breda ut sig då 

redovisningskonsulten inte har någon anmälningsplikt. I förlängningen kan det leda till att det 

mörkertal som Lundin talade om vid intervjun ökar. 

 

Det framkommer av både litteraturgenomgången och empirin att det öppnats nya 

affärsmöjligheter för redovisningsbyråer och redovisningskonsulten. Ur 

redovisningskonsulten perspektiv är detta positivt för att det kan medföra en större marknad 

och potential till flera kunder. Det finns dock några faktorer som kan påverka utvecklingen 

bland annat framkommer det att ägarkoncentrationen har ökat inom den europeiska 

redovisningsbranschen. Det framkommer i undersökningen att redan dominerade 

redovisningsbyråer har ökat sin dominans på marknaden (Ballas & Fafaliou 2008, ss. 485-

497). En annan undersökning visar att urvalet av redovisningsbyråer är litet. 97 procent av de 
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350 företagen är kunder hos någon av the Big four. Rapporten visar även att det finns 

svårigheter för små redovisningsföretag som vill komma in på marknaden (Hambly 2006, ss. 

79-80).  

 

Tidigare har det inte funnits något som reglerat redovisningskonsultens arbete, vilket är en 

faktor som kan påverka kvalitén på arbetet. Detta har Far och SRF insett och därmed tagit 

fram Reko som ett hjälpmedel till redovisningskonsulten att förhålla sig till. Sett ur 

redovisningskonsultens ögon är detta bra då han/hon har fått ett verktyg som ger legitimitet 

och ökad formalisering åt yrket. I Skatteverkets yttrande (2008) framhävs argumentet att på 

något sätt överväga en näringsrättslig reglering av redovisningsyrket. Skatteverket framhåller 

i yttrandet att det är viktigt att se till så att den kvalificerade redovisningskonsulten får 

genomslag på marknaden (Skatteverket 2008). När revisorn inte längre finns med i 

sammanhanget leder det till att redovisningskonsulten får en mer framträdande roll och får 

bära mer ansvar än tidigare. 
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6 Slutsats  
 

 

Kapitlet börjar med att återkoppla till uppsatsens syfte. Vidare ges svaren till de 

forskningsfrågor som ställdes i problemformuleringen. Kapitlet avslutas med vår slutsats.  

 

 

6.1 Återkoppling till uppsatsens syfte 

 

Syftet med denna studie är att övergripande undersöka och belysa ifall redovisningskonsulten 

fått en mer påfallande roll efter det att reglerna om frivillig revision trätt i kraft. Syftet är även 

att försöka klarlägga om redovisningskonsulten har fått något indirekt ökat ansvar efter det att 

reformen trätt i kraft och hur det i sådana fall kan ha påverkat utvalda intressenter. För att 

besvara syftet ställde vi en huvudfråga samt tre delfrågor vilka besvaras nedan. 

 

6.2 Forskningsfrågorna besvaras 

 

Innebär den frivilliga revisionen att auktoriserade redovisningskonsulter kan komma att få en 

alltmer framträdande och betydande roll bland de mindre bolagen och intressenterna och i 

sådana fall hur? 

 

Nedan visar våra tre delsvar på att det har skett påverkningar gällande normgivningen, 

inskränkningar mot bekämpningen av ekonomisk brottslighet och nya affärsmöjligheter för 

redovisningsbyråerna. Vidare utifrån litteraturgenomgången samt analysen har det 

framkommit att en professionaliseringsprocess har påbörjats av den auktoriserade 

redovisningskonsulten. Genom att formalisera redovisningskonsulten och dess arbete så leder 

det successivt till en förändrad roll för redovisningskonsulten. Formaliseringen kommer att 

öka medvetenheten om och statusen för redovisningskonsultens roll. Något som vidare leder 

till en mer ansvarsfull och framträdande roll hos de mindre bolagen och intressenterna för 

auktoriserade redovisningskonsulter. 

 

Hur har införandet av frivillig revision påverkat normgivningen och det juridiska ansvaret för 

redovisningskonsulten? 

 

Normgivningen har påverkats så till vida att branschorganisationerna Far och SRF har vidtagit 

åtgärder. De har bland annat gemensamt utvecklat kvalitetsnormen benämnd Reko. 

Målsättningen med Reko har varit att möta de allt större kraven från samhället och 

näringslivet. Detta återfinns i analysen av de två ledade redovisningsbyråerna som båda 

arbetar efter Reko. Vidare ses både Far och SFR arbeta med att höja statusen och 

professionalisera redovisningskonsultens roll genom att kräva medlemskap, genomgå 

utbildningar samt avlägga prov för att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult. Sett ur det 

juridiska perspektivet har det inte skett någon förändring för redovisningskonsulten.  Både 

innan den frivilliga revisionen infördes och efteråt kan redovisningskonsulten bli åtalad för  

medhjälp till bokföringsbrott. 
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Hur har införandet av frivillig revision inneburit en inskränkning mot bekämpningen av 

ekonomisk brottslighet? 

 

I de fall aktiebolaget väljer bort revisorn försvinner den externa kontrollen som revisorn har 

likställts med. Ur Skatteverkets synvinkel försvinner ett redskap, revisorn. Vad som 

framkommer ur empirin är att Skatteverket inte heller fått några nya medel att använda. EBM 

hävdar att mörkertalet kommer att öka för ekobrott. När antalet skattefel ökar leder det till 

minskade skatteintäkter vilket kommer att påverka samhället i kronor räknat. Utifrån 

benämnda resultat kan slutsatsen dras att på sikt så kommer en inskränkning av 

revisionsplikten att leda till ett ökat mörkertal och ett ökat antal skattefel. Detta kan styrkas av 

rapporten som danska Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gav ut, där det framkommer att 

felfrekvensen är något högre hos de företag som valt bort revision.  

 

På vilket sätt har de nya affärsmöjligheterna som den frivilliga revisionen medfört åt 

redovisningsbyråer, skapat en konkurrenssituation mellan revisorer och 

redovisningskonsulter? 

 

För redovisningskonsulter så har avskaffandet av revisionsplikten sagts tillhandahålla större 

möjligheter att konkurrera med revisorskåren. Båda våra respondenter från 

redovisningsbyråerna bekräftade detta. Samtidigt framhölls den öppning av karriärmöjligheter 

för revisorer som avskaffandet av revisionsplikten har tillhandahållit, där det nu förmodas bli 

färre revisorer och fler konsulter framöver. Revisorer, i konkurrens med 

redovisningskonsulterna, måste framhäva hur duktiga de är och vad de egentligen kan. Då det 

nu är företaget som själv väljer vilka tjänster de anser sig behöva och där de vänder sig till 

den redovisningsbyrån som kan tillhandahålla marknadens efterfrågade tjänster. 

 

6.3 Vår slutsats 

 
Som vi nämnt i vårt syfte har avsikten med denna uppsats varit att övergripande undersöka 

och belysa redovisningskonsultens roll och ansvar efter det att reglerna om frivillig revision 

trätt i kraft. Vi har därmed inte haft som avsikt att finna absoluta svar på våra 

forskningsfrågor. Genom att varva våra respondenters besvaranden med tidigare 

genomgången relevant litteratur och forskning, så har vi ovan kunnat bemöta våra 

forskningsfrågor som nedan är sammanvävda i en helhetstext.  

 

Redovisningskonsultens roll har blivit mer framträdande i och med den avskaffade 

revisionsplikten. Båda våra respondenter från redovisningsbyråerna bekräftade detta. Något 

som även har visat sig genom att branschorganisatorerna Far samt SRF gått samman och 

bildat Reko för att bemöta näringslivet och samhällets allt högre krav som kommit att ställas 

på redovisningskonsulter. Genom våra respondenter har det även bestyrkts att 

redovisningskonsulter framöver kommer att konkurrera med revisorskåren. Respondent A 

nämnde att det är nu upp till företagarna själva att välja vilka tjänster företag tror sig behöva. 

Gällande frivillig revision så var ett av förslagets konsekvenser att många revisionsklienter 

kommer att säga upp sina revisionsavtal, vilket kommer leda till ett överskott av revisorer. 

Här framhävdes det att revisorerna nu måste söka sig till eller skapa nya uppgifter på en ny 

och större revisions- och redovisningsmarknad än som tidigare funnits. Respondent A och B 

bekräftade att även dem uppskattat att antalet revisorer kommer att minska framöver. För att 

bemöta denna nerdragning så har de båda gått den tidigare dagskursen för att kunna erhålla 

titeln som auktoriserad redovisningskonsult utöver sina revisorstitlar.  
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Dan Brännström, generalsekreterare för branschorganisationen Far, framhävde att värdet av 

revision kommer bli tydligare nu när kravet på revision har försvunnit. Nyttan med revisionen 

kunde kopplas till redovisningens tillförlitlighet (Hellman 2008, s. 69). Lundin bedömde att 

över en period så kommer de oaktsamma brotten att öka, sådana brott som beror på okunskap 

och slarv och därmed kommer mörkertalet att öka. Detta menar Lundin beror på att den 

externa kontrollen, det vill säga revisorn, försvinner från många aktiebolag. Här säger EBM 

att de har en ökad beredskap för att ta hand om de oaktsamma brotten som nu kan komma att 

öka. Det tyder på att det finns förberedelser ifall företagen väljer bort att få sina ekonomiska 

rapporter granskade av det tidigare kontrollorganet revisorn. Lundin tyckte även att 

anmälningsskyldighet för redovisningskonsulter borde införas vilket skulle förstärka 

redovisningskonsultens roll. En skyldighet som infördes för revisorer år 1999 och innebar att 

ifall viss ekonomisk brottslighet förekom skulle revisorn anmäla detta. 

 

Då en sådan anmälningsskyldighet inte förekommer idag för redovisningskonsulter så är rådet 

för en redovisningskonsult att avsäga sig uppdraget då denne tror att bokföringsbrott 

förekommer hos sin klient. Detta är för att hon/han inte ska kunna dömas för medhjälp till 

bokföringsbrott. I de fall redovisningskonsulten följer Reko fås inte heller kontakt tas med 

Skatteverket utan uppdragsgivarens tillstånd. Något som regleras i Reko 630 och 631 där 

redovisningskonsulten påminns om att tystnadsplikten även gäller i kontakt med Skatteverket. 

Ifall redovisningskonsulten skulle bryta mot sin tystnadsplikt så drabbas denna av någon form 

av sanktion eller bestraffning (Sjulgård 2010, ss. 38-39). Det är därmed förståeligt att vår 

respondent som arbetar för EBM anser att även redovisningskonsulter borde inneha samma 

anmälningsskyldighet som en revisor. Främst nu när revisionsplikten avskaffats och 

redovisningskonsulten kommer att få en alltmer framträdande roll bland de mindre bolagen.  

 

I vår intervju med respondent D som arbetar inom Skatteverket framkom det dock att 

anmälningsskyldigheten, enligt honom, inte visat sig vara så effektfullt. Detta berodde på att  

de som bedriver brottslig verksamhet lyckats kringgå systemet genom att förlänga sitt 

räkenskapsår och på så vis inte behövt göra bokslut förrän år tre. Då har vanligen den som 

bedrivit den brottsliga verksamheten lämnat företaget. Den gamla styrelsen är ersatt med en 

ny styrelse som består av en person som då ska fungera likt en målvakt. Ovan går det att 

utläsa svårigheten i att förhindra att någon form av ekonomisk brottslighet ska förekomma 

med eller utan anmälningsskyldighet. Då vi är ett så pass tidigt skeende vet vi heller ännu inte 

hur den frivilliga revisionen kommer att slå mot det svenska samhället. I Danmark så infördes 

frivillig revision redan år 2006 och var då det tredje sista landet som avskaffade 

revisionsplikten inom EU. I detta skeende så var endast Sverige och Malta kvar med 

revisionsplikt. Det danska skatteministeriets gjorde en utvärdering år 2009 av tillämpandet av 

den frivilliga revisionen av vilken det framkom att reformen inte lett till någon ökad 

ekonomisk brottslighet (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2009, s. 12). Samtidigt visade en 

annan undersökning att den grupp företag som valt bort revisorn och som inte tagit in extern 

hjälp hade även flest fel. Inom den gruppen fanns det fel hos var tredje årsredovisning 

(Lennartsson 2010, s. 11). 

 

I Sverige pågår debatten om redovisningskonsulten kan hantera det ansvar som yrkesgruppen 

nu kommer erhålla, där revisorn inte längre kommer att fungera likt ett stöd avseende 

genomgång och kvalitetssäkring av företagets räkenskaper. Det märktes var något både 

respondent A och B varit oroliga inför och där de hoppas att redovisningskonsulten kommer 

att få utökat ansvar och regelbundet uppdaterar sin kompetens och kunskap. Samtidigt har det 

framhävts vid intervju med våra respondenter vikten att vid bemötande med en ny 

uppdragsgivare förklara skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult avseende 
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rapportering och kvalitetssäkring. Då dessa kan skilja sig åt och där det är viktigt att 

uppdragsgivaren är medveten om vad dennes intressenter i slutändan efterfrågar utifrån deras 

ekonomiska rapporter. Det har här framhävts att det råder avtalsfrihet i vårt land vilket kan 

innebära att den som inte vill rättshandla med ett företag som inte längre har revisor kan avstå 

eller kompensera sig för den höjda risk, vilket kan uppstå när ett företag inte längre revideras. 

Här har antagandet gjorts att ifall denna kostnad blir högre för företaget då de står utan revisor 

så kommer företaget troligtvis att välja att ha kvar revisor (SOU 2008:32, s. 24). Här 

framhävde även Lundin att banker, som intressenter, troligen inte kommer drabbas i detta 

avseende då de kommer kräva revisor eller borgensåtaganden även framöver.  

 

Antagande kan därmed göras att det nu kan komma att bli ännu viktigare än före den frivilliga 

revisionen att som företagare vara medveten om vad dennes intressenter efterfrågar gällande 

deras ekonomiska rapporter. Samtidigt att företagare frambringar en eftertänksamhet i vem 

som granskar deras ekonomiska rapporter och om någon reviderar räkenskaperna. 
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7 Avslutande diskussion  
 

 

I det avslutande kapitlet framtas studiens slutdiskussion. Vidare i kapitlet reflekteras det över 

studiens svagheter respektive begränsningar. Avslutningsvis ges det förslag till vidare 

forskning inom vårt valda forskningsområde.  

 

 

7.1 Reflektioner över studiens slutsatser 

 

Vår studie gjordes med avsikten att belysa redovisningskonsultens roll. Vi har under studiens 

gång märkt av hur lite redovisningskonsultens ansvar regleras särskilt då denne inte är 

medlem i någon av branschorganisationerna och då inte innehar titeln som auktoriserad. Detta 

till trots att redovisningskonsultens roll har lyfts fram och blivit en part i sammanhanget. Det 

framgår i litteraturgenomgången att båda branschorganisationerna, Far och SRF, har inlett en 

professionaliseringsprocess av den auktoriserade redovisningskonsulten och därmed uppstår 

en tydligare roll för redovisningskonsulten. Med Reko fås ett strukturerat arbetssätt som leder 

till att bokföringen kan kvalitetssäkras. Detta kan då bekräftas med en bokslutsrapport. 

 

Den omfattade debatten om slopandet av revisionsplikten har haft ett fokus på att minska de 

administrativa bördorna för företag. För att på så sätt öka konkurrenskraften för företag på den 

europeiska marknaden. Ses debatten ur ett större perspektiv och sätts in i kontexten fås en 

annan bild av situationen. Grundtanken är bra gällande minskad administration för små 

företag. I Sverige är 90 procent av företagen ägarledda företag.  Ofta är VD, styrelseledamot 

och ägare en och samma person i aktiebolaget. Detta gör att en enda person ska hantera och 

ha ansvar för alla ekonomiska frågor samt redovisningen. I detta sammanhang har ofta 

revisionen fungerat som en kontroll av att bokföringen sköts på ett korrekt sett. En 

redovisningskonsult gör inte samma sak som en revisor.  Bokslutsrapporten är en bekräftelse 

på att bokföringen har kvalitetssäkrats. Detta innebär inte att den har granskats med samma 

innebörd som en revision.  

 

Nu när revisorn försvinner som ett externt kontrollorgan ökar risken för felaktigheter. 

Mängden ekonomiska brott ökar förmodligen inte men däremot kommer mörkertalets andel 

att öka. När inte räkenskaperna kommer att revideras av en revisor finns det en ökad risk för 

att antalet fel i de ekonomiska rapporterna kommer att öka. Detta kommer att bidra till att 

tillförlitligheten och förtroendet för ekonomiska rapporter minskar. Det är en oerhört allvarlig 

situation då de ekonomiska rapporterna är företagens sätt att kommunicera med sina 

intressenter.  Dessa är särskilt viktiga när företag vill ansöka om lån hos en bank eller ett 

företag vill förvärva ett annat företag, då den ekonomiska rapporten är till för att ge en 

rättvisande bild av företagets finansiella situation. 

 

Målsättningen med revision och redovisning är att ge en rättvisande bild av företaget. Det 

skapar en viss form av transparens. Med ett aktiebolag som företagsform har detta medfört för 

ägaren en viss form av förtroende och seriositet. Tillsammans med en revisor har det gett 

tillförlitlighet och förtroende för företaget. För intressenterna har det inneburit en form av 

garanti att företaget är seriöst och att räkenskaperna är i ordning. 
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Vi ställde frågan vem granskar vem? Ett företag som har revisor och som köper 

redovisningstjänster får professionell hjälp med redovisning och bokslut. Sedan har 

räkenskaperna lämnats över till en revisor som har reviderat redovisningen. Detta har 

inneburit att en extern kontroll har utförts och därmed en kvalitetssäkring i form av en 

reviderad årsredovisning. När företaget väljer bort revisorn försvinner den extra kontrollen av 

redovisningskonsulten arbete. Detta innebär att om företaget inte har en revisor, så finns det 

ingen som granskar räkenskaperna längre. Det som framkommer i vår studie är att en 

redovisningskonsult inte granskar, utan bekräftar endast att bokföringen har kvalitetssäkrats 

enligt Reko.   

 

Far och SRFs professionaliseringsprocess av den auktoriserade redovisningskonsulten leder 

till en auktorisering och legitimering. Det framkommer att det finns många som inte förstår 

vad som har ingått när företaget har köpt redovisningstjänster. En fara med detta som måste 

påpekas i detta sammanhang är om köparen hamnar i en situation där köparen av 

redovisningstjänster uppfattar att bokslutsrapporten genom sin formalisering likställs med en 

revisionsberättelse. Fall som då kan uppstå är när företag antingen ska göra affärer eller köpa 

företag som inte har revisor. Företaget hävdar att de har använt sig av kvalificerade 

redovisningstjänster och visar upp en bokslutsrapport. Detta gör det minst lika viktigt för 

indirekta intressenterna att veta skillnaden vad en revisionsberättelse och en bokslutsrapport 

är. Det innebär att i framtiden blir det oerhört viktigt för de som säljer redovisningstjänster att 

vara tydliga med deras olika tjänster och syften. 

 

I debatten framhålls det även att konkurrensen kommer att öka och priserna på dessa tjänster 

kommer att sjunka.  Redovisningsbyråerna som vi har intervjuat ser en ökad konkurrens och 

omfördelning av kunder mellan revisorer och redovisningskonsulter.  Konkurrensen kommer 

att öka men inte så mycket som det har diskuterats om i debatten. Om priserna sjunker 

kvarstår att se, då kraven på utbildning för att bli auktoriserad redovisningskonsult har höjts. 

Detta är en viktig faktor att beakta då det nu krävs mer investering i form av utbildning och 

ytterligare kompetensutveckling. 

 

Ur ett företagsperspektiv har vi endast berört vad det innebär att vara utan revision. Att vara 

utan en revisor innebär så mycket mer för ett aktiebolag till exempel i samband med 

underskott av kapital. Då ska det göras en kontrollbalansräkning och en revisor ska granska. 

Detta faller bort då det inte finns någon revisor längre. På sikt kan det leda till att aktiebolag 

utan revisor kan få svårigheter att växa. En av våra respondenter nämner att han avråder 

företag som kommer att växa snabbt att vara utan revisor. Även i samhällsdebatten framhålls 

det ibland att det är viktigt med tillväxtföretag i Sverige. Detta kan bli en faktor som ger 

negativa konsekvenser för företagandet. 

 

Den europiska kommission har publicerat en grönbok som heter Revisionspolitik: Lärdomar 

från krisen i oktober 2010. I inledningen framkommer det hur angeläget det är att betona 

revisorernas viktiga funktion. Vidare menar europeiska kommissionen att det är;  

 
… dags att grundligt undersöka fullgörandet av detta samhällsuppdrag… 
(Europeiska kommissionen 2010, s. 3) 

 

Vidare lyfts frågan vilka upplysningar en revisor ska lämna till intressenterna. Grönboken tar 

även upp att det finns intressenter som har uttryckt oro över revisorers legitimitet i samhället.   
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I den omfattade debatten som ägde rum innan den frivilliga revisionen så var det dominerade 

argumentet, att företag skulle spara pengar. Detta överskuggade andra argument för att ha 

kvar revisionen som den var. Nu lyfter den europiska kommissionen frågan om revisorns 

betydelse i samhället. Sverige har valt att fylla tomrummet som skapades i och med den 

frivilliga revisionen med att lyfta fram redovisningskonsulten och dess tjänster. I det 

förhållande som har uppstått är det viktigt att föra en nyanserad debatt och sist men inte minst 

får samhällsdebatten inte glömma bort redovisningskonsulten. Något som kan inträffa då 

redovisningskonsulten kan ha olika roller och funktioner i de europiska medlemsländerna.  

 

Det som bör vara det första målet i denna situation är att skapa en tillförlitlighet och 

förtroende för en korrekt redovisning för företag. Det andra målet bör vara att skapa verktyg 

som hjälper till att förklara syftet och meningen med de olika redovisningstjänster som 

redovisningsbyråerna tillhandahåller. Det skulle göra det lättare för den som köper tjänsterna 

att förstå meningen med dessa. Detta skapar på sikt utrymme och legitimitet för både 

redovisningskonsulten och revisorer på en gemensam marknad. 

 

Innan påbörjad studie var vi neutrala till avskaffandet av den frivilliga revisionen. Det har vid 

tillfällen framställts som något bra, särskilt med tanke på de belopp småföretagare sägs spara 

in. Vi har senare funnit det svårt att förhålla oss till avskaffandet och kommer nu finna det 

mycket svårt att lita till redovisningskonsulter som inte innehar en auktorisation. Då en 

auktorisation i varje fall ska garantera att konsulten följer vissa protokoll och checklistor för 

att uppnå en viss kvalitet. Den som inte innehar auktorisation kan göra som han/hon anser 

känns bäst, vilket kan innebära att denne missar något väsentligt. I och med de ständiga 

förändringar som sker i omvärlden och där bokföringsregler samt skatteregler ständigt 

förändras kommer det krävas ännu mer förenklingar avseende bokföring innan ett företag kan 

sköta sina egna räkenskaper utan att det är lag reglerat med kvalitetssäkring.  

 

Denna studie är relevant för de intressenter som påverkas av den frivilliga revisionen.  Där 

tonvikt har lagts på redovisningskonsulten och hur denne främst har berörts. I och med vår 

uppsats hoppas vi ha framhävt hur viktigt det är med kvalitetssäkring avseende ekonomiska 

rapporter då flera parter är involverade.  

 

Med denna studie var avsikten att bidra till att lyfta fram och belysa redovisningskonsultens 

roll. Det som framkommer från resultatet bidrar till att skapa helhetsbilden av 

redovisningskonsulten som kan sättas in i en större kontext inom redovisningen. 

 

7. 2 Reflektion över studiens styrkor och begräsningar 

 

7.2.1 Studiens styrkor 

 

Studiens styrka ligger i det förarbete som gjorts vid insamling av information, avseende både 

litteratur och intervjuer. Det finns inte alltför mycket information om redovisningskonsulter 

och hur de kommer utvecklas direkt i och med den frivilliga revisionen. Vi har här fått 

inhämta flera olika källor för att försöka sammanväva vad redovisningskonsulten egentligen 

står för. Även vid intervjutillfällena märktes det av att våra respondenter ännu inte var fullt 

medvetna om redovisningskonsultens eventuellt nya roll och hade svårt att sätta dennes roll i 

kontext. Något som vår studie försökt frambringa vilket vi kommit långt med i och med vårt 

mångtydiga sätt att insamla information om yrkesgruppen redovisningskonsulter.   
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7.2.2 Studiens begränsningar 

 

En begränsning var att studien låg för nära införandet av den frivilliga revisionen. Till grund 

för detta kunde inte respondenterna ännu markera vad de direkta skillnaderna låg någonstans 

gentemot innan den frivilliga revisionen. De svar som erhölls var mer grundade på 

förberedelser som respondenterna varit medvetna om ska komma efter införandet. Vi anser 

dock att i och med våra frågeställningar lyckats erhålla bra information som vi kunnat 

använda för att besvara våra forskningsfrågor.  

 

7. 3 Förslag till vidare forskning  

 

Under studiens gång har det uppkommit ett flertal frågeställningar som vi skulle önskat haft 

möjlighet att fördjupa oss i. För att begränsa vårt arbete och för att uppfylla dess syfte, så 

fanns det inte tillräckligt med utrymme för detta. Vi har även haft en begränsad tid att 

färdigställa arbetet och vissa av de frågor som har uppkommit under studiens gång ligger 

längre fram i tiden att besvara. 

 

- Hur har redovisningskonsultens roll utvecklat sig? Har det skett en utökad 

konkurrens mellan den auktoriserade redovisningskonsulten och den 

auktoriserade revisorn? 

 

Vore tänkvärt att se hur redovisningskonsultens roll har utvecklat sig om några år. Även hur 

konkurrenssituationen mellan de båda professionerna, revisorerna och 

redovisningskonsulterna, på en redovisningsmarknad som domineras av the big four kommer 

se ut i framtiden. 

 

- Sett ur ett ägarperspektiv, har ensamägaren i det lilla aktiebolaget tillräckliga 

ekonomiska kunskaper för att uppfylla den tidigare revisionens syfte? 

 

Att se den frivilliga revisonen ur ett ägarperspektiv. Hur hanterar och tänker det lilla 

aktiebolaget som har en ägare när det kommer till att antingen ha en revisor eller inte? Det 

skulle vara intressant att veta hur mycket kunskap och insikt ägaren har om redovisning samt 

revisionen och dess syfte. 

 

- Auktoriserad redovisningskonsult gentemot icke auktoriserad, hur ser skillnaden 

ut rent praktiskt avseende kvalitetssäkring samt kostnadsmässigt. Är båda lika 

tillförlitliga för externa intressenter? 

 

I uppsatsen förekommer både den auktoriserade och den icke auktoriserade 

redovisningskonsulten. Frågan som kan ställas är om uppdragstagaren är medveten om 

skillnaden eller inte. Ur den aspekten är det intressant att se längre fram ifall det görs någon 

åtskillnad. I detta sammanhang vore det intressant att ta reda på hur intressenterna upplever 

och uppfattar arbetet som utförs av redovisningskonsulter.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Revisor och Redovisningskonsult 
 

1. När den nya revisorslagen tillkom 1 januari 2002 så infördes även en analysmodell som 

skulle testa revisorns oberoende. Det talades då mycket om revisorn kunde vara oberoende 

eller inte ifall denne utövade både rådgivning och revision åt en och samma klient. Nu när 

revisionsplikten har gjorts frivillig för mindre bolag tror ni att dessa företag kommer att 

efterfråga mer rådgivning framför den tidigare lagstiftade revisionen? 

- Kan detta påverka oberoendet hos uppdragstagaren? 

 

2. Hur har ni själv påverkats av införandet av frivillig revision? 

 

3. Är alla redovisningskonsulter hos inom er byrå auktoriserade redovisningskonsulter? Hur 

betydelsefull tror ni att denna auktorisation är gentemot kund? 

När det gäller auktoriserade revisorer så har det framkommit i statens offentliga utredning 

gällande frivillig revision att denna yrkesgrupp kommer att minska i antal framöver, varför 

tror ni att detta antagande har dragits? 

 

4. Har ni efter införandet av den frivilliga revisionen i höstas hunnit märka av någon 

omfördelning av klienter mellan revisionsområdet och rådgivningsområdet inom byrån?  

 

5. Har det tillämpats några nya regler internt i byrån efter 1 november 2010 för hur 

rådgivningsuppdrag ska utföras?  

 

6. Vilka externa och generella regler följer ni vid rådgivning gentemot kund? 

 

7. En redovisningskonsult uttryckte sig i ett nummer från Balans från 2010 att Far borde vara 

ett större stöd för deras yrkesgrupp i och med avskaffandet av revisionsplikt då dessa nu kan 

komma att hamna i sådana situationer som kan anses obekväma. Hon tog då upp som ett 

exempel hur redovisningskonsulter ska bemöta klienter som ber om råd ifall de bör ha kvar 

sin revisor eller inte (Danielsson 2010, ss.19-20).  

 

Konsult: Ifall ni hamnade i en sådan situation, hur skulle ni då gå tillväga?  

 

Revisor: Danielsson tar dock inte upp hur ni revisorer ska bemöta era klienter ifall de har 

funderingar kring om de ska ha kvar revision eller inte. Hur bemöter ni en klient som funderar 

på att välja bort revision? 

 

8. Har det blivit någon märkbar skillnad hur revisorer och redovisningskonsulter arbetar 

tillsammans efter att revisionsplikten avskaffades?   

 

9. Vad är de största skillnaderna för er mellan auktoriserad redovisningskonsult och 

redovisningskonsult? 

- Vad är de största skillnaderna för er mellan auktoriserad redovisningskonsult 

och auktoriserad revisor? 

 

10. Tror ni att redovisningskonsulter fått mera ansvar i och med den frivilliga revisionen? På 

vilket sätt? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 
 

1. 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?  

 

2. Har det tillkommit någon ny aktör på marknaden istället för revisorn som kan förhindra 

ekonomisk brottslighet? 

 

3. Skattebrott: I proposition 2009/10:204 så gjordes ett antagande att av de aktiebolag som 

påverkas av reformen, frivillig revision, så kommer cirka hälften av de som väljer bort 

revision att istället köpa redovisnings- och granskningstjänster. Det antas det att för de som 

varken väljer revision eller redovisningstjänster så kommer skattefelen öka med 15-20 

procent. Hur ser er organisation på denna potentiella ökning?  

 

Ekobrott: Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med SRF utvecklat en guide åt 

redovisningskonsulter som kan sägas vara förklaringar till hur redovisningskonsulten ska 

undvika att hamna i ekonomiskt brottsliga situationer. En likande guide har även gjorts åt  

revisorer. Varför tror ni att denna guide även utvecklades åt redovisningskonsulter?  

 

4. Flera som hamnar hos er har kan sägas ha begått så kallade oaktsamma brott, sådana brott 

som beror på okunskap eller rent slarv. Hur tror ni att detta antal kommer att se ut nu när 

frivillig revision har införts och de mindre aktiebolagen får välja om de vill ha någon extern 

som granskar deras räkenskaper eller inte. 

– Finns det någon handlingsplan för att bemöta detta/ denna möjlighet? 

 

5. Har det tillkommit nya regler efter införandet av frivillig revision för att motverka att 

ekonomisk brottslighet kan tänkas öka? Vilka? 

 

6. Hur ser ni på att en auktoriserad redovisningskonsult gentemot en auktoriserad revisor 

granskat ett företags räkenskaper som kommit att hamna i en av era brottsutredningar? Gör ni 

någon åtskillnad i detta?  

 

7. Hur nära samarbetar ni med redovisningskonsulter respektive revisorer i utredningar?  

– Görs det någon åtskillnad ifall det är en revisor eller redovisningskonsult som ni får 

underlag ifrån? 

 

8. Den 1 januari 1999 så infördes anmälningsskyldighet för alla revisorer. Detta var 

framförallt för att motverka ekonomisk brottslighet då revisorn ansåg ha en sådan möjlighet 

att i ett tidigt skede kunna upptäcka brister och felaktigheter i räkenskaperna. Vad tror ni 

kommer att hända härnäst för att täcka upp att denna skyldighet inte finns för exempelvis 

redovisningskonsulter.  

– Hur effektfull har anmälningsskyldigheten varit när det kommer till att bekämpa 

ekonomisk/skatte brottslighet?  

9. Vilka intressenter anser ni har påverkats mest av att den frivilliga revisionen har trätt i 

kraft?  

 

10.  Vad för egna reflektioner har uppkommit i samband med att revision nu är frivilligt bland 

de mindre aktiebolagen? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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