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SYFTE: Att klargöra vad auktorisationen av redovisningskonsulten 

innebär samt undersöka huruvida bankerna ser 
bokslutsrapporten som ett möjligt substitut till 
revisionsberättelsen vid kreditgivning.  

 
METOD: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bestående av 

semistrukturerade besöksintervjuer med respondenter från 
revisions- och redovisningsbyråer samt banker.  

 
TEORETISKT  Uppsatsens teoretiska referensram baseras på intressent- 
PERSPEKTIV:  modellen, resursberoendeteorin samt legitimitetsteorin.  
 
EMPIRI: Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade 

besöksintervjuer. Dessa har genomförts med fyra respondenter 
från tre revisions- och redovisningsbyråer samt två 
respondenter från två banker. 

 
RESULTAT: Auktorisationen kommer att innebära en skyddad titel för 

redovisningskonsulten. Genom denna har yrkesgruppen även 
fått ett eget regelverk att följa och granskas efter vilket är ett 
första steg till att etablera titeln på marknaden. Bankerna 
öppnar för bokslutsrapporten vid kredigivning till mindre 
bolag om förtroende finns. 
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PURPOSE:  To clarify the meaning of the authorization of the accounting 

consultant and investigate if the banks consider the year-end 
report as a substitute to the audit report. 

 
METHODOLOGY:  We have conducted a qualitative research consisting of semi 

structured interviews with respondents from auditing and 
accounting firms and banks.  

 
THEORETICAL  The essays theoretical reference frame is based on the   
PRESPECTIVES:   stakeholder theory, resource dependence theory and 

legitimacy theory. 
 
EMPIRICAL  The empirical material consists of six semi structured  
FOUNDATION:  interviews. We have interviewed four respondents from three 

auditing and accounting firms and two respondents from 
different banks.  

 
CONCLUSION: The authorization will mean a protected title for the accounting 

consultant. Through this, the profession also received a 
regulatory framework which is the first step to be accepted on 
the market. Banks are opening up to the possibility to give 
credit, when only a year-end report is in place, for smaller 
companies if confidence exists.    
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1. INLEDNING 
 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren för bakgrunden till uppsatsen samt val av ämne. 

Sedan följer en problemdiskussion som mynnar ut i vår problemformulering samt vårt syfte. 

Vi kommer även klargöra våra avgränsningar och avslutningsvis redogöra för uppsatsens 

disposition.  

 

1.1. Bakgrund 

Avskaffandet av revisionsplikten för små bolag togs i kraft den 1 november 2010 och innebär 

att revisionsplikten blir frivillig för ca 70 % av svenska aktiebolag. Detta innebär att aktiebolag 

vars bokslut följer kalenderår kan välja bort revision från och med det räkenskapsår som 

börjar 2011. Gränsvärdena som slutligen antogs var en nettoomsättning om 3 miljoner 

kronor, en balansomslutning om 1,5 miljoner kronor samt 3 anställda. För att omfattas av 

beslutet får inte aktiebolaget varaktigt under två år överstiga mer än ett av dessa 

gränsvärden.1 Avskaffandet av revisionsplikten för små bolag grundar sig på det Europeiska 

rådets arbete för att minska de administrativa kostnaderna för mindre aktiebolag i den 

Europeiska Unionen. Minskade administrativa kostnader skulle innebära att bolagen blir mer 

konkurrenskraftiga på världsmarknaden och på så sätt stimulera den europeiska ekonomin.2 

 

Under senare år har samtidigt redovisningstjänster blivit en allt viktigare del av revisions- 

och rådgivningsbranschens tjänsteutbud. Nya tjänster på marknaden, en ökning av 

outsourcing samt slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag är några av de 

förändringar som lett till ett ökat fokus på redovisningskonsulterna och deras arbete. I och 

med förändringarna för branschen har behovet av att tydliggöra redovisningskonsulternas 

yrkesroll ökat.3 Som ett svar till detta problem införde branschorganisationen SRF redan 

2006 en auktorisationsordning för sina medlemmar 4  medan FAR, den andra stora 

branschorganisationen för redovisningskonsulter, först vid årsskiftet 2007/2008 påbörjade 

auktorisation av redovisningskonsulter.5  

                                                           
1
 SRF – bokslutsrapporten, A  

2 
SOU 2008:32, s. 177 

3 
Halling, Pernilla - Gyllene tider för redovisningskonsulterna 

4
 SRF:s Hemsida, A 

5
 Halling, Pernilla - Gyllene tider för redovisningskonsulterna 
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SRF och FAR(tidigare FAR SRS) har under 2009 ingått ett samarbetsavtal kring auktorisation 

av redovisningskonsulter i syfte att skapa enhetlighet för yrkesrollen. Samarbetsavtalet kan 

beskrivas som ett ramavtal eller en avsiktsförklaring mellan organisationerna, i vilket de är 

överens om de generella principerna, bland annat gällande grundsynen på 

redovisningskonsultens yrkesroll. Ett område där SRF och FAR har enats om alla detaljerna är 

gällande Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, vilken kommer att utgöra grunden i 

den auktoriserade redovisningskonsultens verksamhet.6  

 

En auktoriserad redovisningskonsult som arbetar enligt Reko kommer ha möjlighet att 

upprätta en så kallad bokslutsrapport åt sin uppdragsgivare. Bokslutsrapporten anger att 

den underliggande redovisningen är korrekt och kontrollerad av en auktoriserad 

redovisningskonsult och tanken är enligt branschorganisationerna FAR och SRF, vilka har 

upprättat reglerna för bokslutsrapporten, att den skall kunna utgöra ett alternativ till 

revisionsberättelsen exempelvis vid kreditansökningar hos banker eller andra långivare7. 

Inom revisions- och redovisningsbranschen anser många att de ovanstående förändringarna, 

främst avskaffandet av revisionsplikten samt införandet av auktorisationen, troligtvis leder 

till att redovisningskonsultens och revisorns yrkesroll kommer att närma sig varandra. Idag 

är det många företagare som inte vet skillnaden på sin redovisningskonsult och sin revisor, 

något som branschen hoppas ska förändras i och med auktorisationen av 

redovisningskonsulterna. Förhoppningen är att auktorisationen i framtiden leder till en 

statushöjning av redovisningskonsulternas yrkesroll, något som möjligtvis skulle tydliggöra 

deras funktion respektive revisorn.8 

 

1.2. Problemdiskussion och problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund så kan vi konkretisera några tydliga problem. Att 

avskaffandet av revisionsplikten är en stor förändring av revisionsbranschen bör vara 

uppenbart, borttagandet av en obligatorisk förpliktelse kan inte ses på något annat sätt, 

däremot vet ännu inte någon vilken effekt den verkligen kommer att få på marknaden. 

Huruvida det går att dra paralleller mellan avskaffandet av revisionsplikten och den relativt 

                                                           
6
 Ibid. 

7 
SRF – bokslutsrapporten, B 

8 
Halling, Pernilla - ”Redovisningskonsultens roll närmar sig revisorsrollen” 
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nyligen genomförda auktorisationsordningen är mer oklart eftersom auktorisationen tillkom 

tidigare. Den huvudsakliga problematiken kan sägas vara att det föreligger en otydlighet 

angående vad auktorisationen egentligen innebär. För att klargöra det måste vi inledningsvis 

undersöka och klargöra auktorisationens ursprung, innebörd samt vad den förväntas leda 

till. 

 

Är auktorisationen en direkt effekt av revisionspliktens avskaffande eller har dess uppkomst 

ett annat ursprung. SRF har auktoriserat sina medlemmar sedan 2006 och riksdagen tog 

besluta om avskaffandet av revisionsplikten först 2010, dock har diskussionen förts en längre 

tid. Kan den huvudsakliga anledningen till auktorisationen egentligen vara ett upplevt behov 

av att stärka statusen för redovisningskonsulten.  Vidare kan vi se på problematiken med att 

auktorisationen går att erhålla genom två skilda organisationer. Vare sig syftet med 

auktorisationen är att stärka redovisningsyrkets status internt eller externt finns en viss 

problematik med olika vägar till auktorisation, en överhängande risk kan exempelvis vara att 

det skapar en otydlighet vilken i längden orsakar en urholkning av den legitimitet som 

yrkesgruppen vill uppnå med auktorisationen. 

 

Branschorganisationernas syfte med bokslutsrapporten tydliggörs ovan, problematiken här 

blir istället huruvida den har eller kommer att få acceptans på marknaden. Företag har sällan 

möjligheten att agera helt självständigt utan är oftast beroende av olika intressenter för att 

verka på en marknad. Därmed blir det en fråga om hur företagens intressenter ställer sig till 

bokslutsrapporten som ett substitut eller alternativ till revisionsberättelsen. Den 

auktoriserade redovisningskonsulten är ur ett perspektiv, liknande en revisor, en extern 

granskare av företaget och därmed skulle frågan om ansvar kunna utgöra en betydande, 

eller möjligtvis en avgörande, aspekt gällande intressenternas acceptans av 

bokslutsrapporten som ett substitut till revisionsberättelsen. Förutom att klargöra 

eventuella skillnader i ansvarsfrågan mellan de båda yrkesgrupperna är det av stor vikt att 

undersöka vilken betydelse intressenter lägger vid frågan om ansvar. Kapital är en resurs få 

företag klarar sig utan, banker och andra kreditgivare kan därför anses vara en högst 

betydande intressent och deras inställning till auktoriserade redovisningskonsulter och 

bokslutsrapporten kan därmed bli avgörande för dess genomslag på marknaden. 
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För att kunna utreda och besvara ovanstående problem ställer vi upp sex övergripande 

frågor nedan: 

 Vad innebär auktorisationen av redovisningskonsulten?  

 Skadar det legitimiteten för den auktoriserade redovisningskonsulten att titeln kan 

erhållas från två olika organisationer? 

 Hur skiljer sig ansvarsfrågan mellan den auktoriserade redovisningskonsulten och den 

kvalificerade revisorn? 

 Vad är bokslutsrapporten, kan den utgöra ett substitut till revisionsberättelsen? 

 Vad tycker bankerna om bokslutsrapporten, kommer de godta denna som ett 

substitut till revisionsberättelsen?  

 Hur kommer utvecklingen för den gemensamma revisions- och 

redovisningsbranschen att påverkas av den relativt nya auktorisationsordningen? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och klargöra vad auktorisationen av 

redovisningskonsulten innebär. Vidare är syftet att undersöka vad en intressentgrupp, 

bankerna, har för uppfattning om auktorisationen av redovisningskonsulten och huruvida de 

anser att bokslutsrapporten kan verka som ett substitut till revisionsberättelsen.   

 

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast hur en intressentgrupp, bankerna, ställer sig till frågan huruvida 

den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten kan verka som substitut till 

revisorn och revisionsberättelsen. Andra intressentgruppers inställning till auktorisationen 

undersöks ej i denna uppsats utan bankernas uppfattning och acceptans bör kunna ses som 

en indikation på marknadens acceptans av auktorisationen. I övrigt är det auktorisationens 

ursprung och syfte som undersöks övergripande i uppsatsen, därmed skall det klargöras att 

denna studie ej har för avsikt att detaljerat redogöra för händelseförloppet vilket föranledde 

auktorisationen. Ej heller tar denna studie sikte på att detaljerat redogöra för alla de 

moment som föregår undertecknandet av en bokslutsrapport. 
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1.5. Disposition 
 

  

 

Kapitel 1: Inledning 

Det inledande kapitelt förklarar bakgrunden till varför vi valt ämnet samt den 
problemformulering och det syfte som uppsatsen grundar sig på. 

 

Kapitel 2: Metod 

I metodkapitlet  redogör vi för vårt metodval samt  val av angreppssätt. 

Kapitel 3:  

Detta kapitel avser klargöra skillanderna mellan redovisningskonsulten och revisorn. 

Kapitel 4: Teoretiska referensram 

Den teoretiska referensramen belyser de teorier  som ligger till grund för vår 
empiriska undersökning. 

Kapitel 5: Reodivisning av empiri 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vår empiri. Vi kommer presentera 
respondenterna var och en försig för att sedan gruppvis sammanfatta. 

Kapitel 6: Analys och tolkning 

Vår analysdel kommer att bestå av en noggrann undersökning av empirin. Vi kommer 
här utgå från frågeställningarna som presenterades i det inledande kapitlet. 

Kapitel 7: Avslutande reflektioner 

Det sista kapitlet kommer innefatta de slutsatser som vi funnit samt ge förslag till 
fortsatt forskning.  
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2. METOD 
 

I metodkapitlet redogör vi för tillvägagångssättet i uppsatsarbetet. Vi inleder med en kort 

förklaring till vårt val av ämne, därefter beskriver vi hur vi gått tillväga gällande 

datainsamling samt val av respondenter till studien. Vi diskuterar även kring vårt val av 

teorier samt tillvägagångssättet för analysen. Avslutningsvis resonerar vi kring källkritik samt 

trovärdighet och äkthet.  

 

2.1. Val av uppsatsämne 

Vi valde att närmare undersöka auktorisationen av redovisningskonsulten då vi fann det 

intressant att denna funnits ända sedan 2006 men först verkligen tagits upp i den dagliga 

debatten i samband med revisionspliktens avskaffande.  Vidare avsåg vi att undersöka ett 

aktuellt ämne utan omfattande tidigare forskning. Då auktorisationen av 

redovisningskonsulten kommit upp i debatt i samband med revisionspliktens avskaffande 

vilken trädde i kraft den 1 november 2010 är vårt ämne att anse som högst aktuellt. 

Revisions- och redovisningsbranschen genomgår just nu en stor förändring som förmodligen 

framöver kommer att utökas genom ytterligare förändringar gällande revisionsplikten.  

 

2.2. Datainsamling 

För att kunna genomföra uppsatsen har både primär- och sekundärdata samlats in under 

arbetets gång. Vår primärdata består av semistrukturerade besöksintervjuer.   

 

2.2.1. Sekundärdata 

Sekundärdata är tidigare trycka källor som har fungerat som en utgångspunkt och legat till 

grund för vårt uppsatsskrivande. Då ämnet är relativt aktuellt har vi främst använt oss utav 

artiklar i branschspecifika tidningar som Balans och Redovisningskonsulten. Därutöver har vi 

använt oss utav lagtext, statliga utredningar samt relevanta hemsidor och då främst FAR, SRF 

samt Revisorsnämnden. Vidare har även svensk standard för redovisningstjänster, Reko varit 

en viktig utgångspunkt för vår uppsats. För att skapa en teoretisk referensram som är 

relevant för vår studie har diverse litteraturkällor samlats in och granskats. Insamlandet av 

sekundärdata har därefter legat till grund för utformningen av intervjuerna. 
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2.2.2. Intervjuer 

Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer då vi ämnar få fram respondentens 

åsikter och uppfattningar för att besvara våra frågeställningar. Då karaktären på uppsatsen 

är explorativ lämpar sig detta tillvägagångssätt bra.  Vidare ger denna utformning stort 

utrymme för respondentens egna tolkningar genom att denne får lyfta fram det som han 

eller hon anser väsentligt och relevant.9 Vi får även möjlighet att ställa följdfrågor och be 

respondenten utveckla särskilt intressanta frågor vilket är syftet med den semistrukturerade 

intervjun. 10  Målet med våra intervjuer är att få respondenterna att ge sin syn på 

auktorisationen av redovisningskonsulten samt vad denna kommer innebära för 

revisionsbranschen.  

 

2.2.3. Intervjuguide 

Intervjuguiden är en form av checklista med frågor kategoriserade efter olika tema för att 

säkerställa att samtliga respondenter får besvara samma typ av frågor.11 För att underlätta 

vår analys har vi valt att dela in de utvalda företagen i två grupper och därmed har vi även 

utformat två olika intervjuguider, en för respektive grupp (se bilaga 1-2). Detta för att få 

fram det specifika för varje respondentgrupp. Samtliga följer dock samma huvudsakliga mall 

men urskiljs genom fokus på specifika frågeställningar för respondentgruppen. Vi började 

respektive intervjuguide med en kort presentation av ämnet som vi därefter följde upp med 

några få bakgrundsfrågor såsom titel/position på företaget samt antal år i yrket. Därefter 

valde vi att strukturera våra intervjuguider genom underrubriker som följdes av ett antal 

uppställda frågor med utrymme för följdfrågor. Här ligger fokus olika i respektive 

intervjuguide. Samtliga intervjuguider avslutas med en uppsamlande fråga där respondenten 

får möjlighet att uttrycka övriga tankar och reflektioner.  

 

2.3. Val av fallföretag och respondenter 

2.3.1. Val av fallföretag 

Som vi tidigare nämnt har vi valt att dela in de utvalda företagen i två grupper. Den första 

gruppen utgörs av revisions- och redovisningsbyråer. Här har vi valt att undersöka tre av de 
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största revisions- och redovisningsbyråerna: Ernst & Young, PWC samt KPMG då dessa är 

ledande på marknaden vilket medför stort inflytande på branschen och därmed även på 

branschorganisationerna FAR och SRF samt Revisorsnämnden. Vi valde att inte ta kontakt 

med Deloitte då de ej har några auktoriserade redovisningskonsulter på deras Malmökontor. 

Den andra gruppen består av banker, här har vi tagit kontakt med Swedbank och 

Handelsbanken för att få deras syn på auktorisationen av redovisningskonsulten främst med 

fokus på bokslutsberättelsen vid kreditgivning. Vidare var vår ambition att även undersöka 

Skatteverkets ställningstagande till den auktoriserade redovisningskonsulten, främst med 

fokus på dess kvalitetssäkring i form av bokslutsberättelsen. Dock har vi ej kunnat 

genomföra någon intervju med Skatteverket då de inte besvarat vår förfrågan.  

 

2.3.2. Val av respondenter 

I den första respondentgruppen har vi i första hand intervjuat auktoriserade 

redovisningskonsulter på respektive företag då det är dessa som står i fokus i vår studie. För 

att få en övergripande bild av vad auktorisationen av redovisningskonsulten innebär 

intervjuade vi auktoriserade redovisningskonsulter som arbetar på en högre nivå inom 

respektive företag. Respondenterna på två av de tre revisions- och redovisningsbyråerna är 

godkända revisorer som fortfarande till viss del arbetar med revision men numera även som 

auktoriserade redovisningskonsulter samt gruppchefer för respektive kontors 

redovisningsavdelning, affärsservice respektive ekonomiservice. Då dessa respondenter 

fortfarande arbetar som revisorer men även som auktoriserade redovisningskonsulter gav 

dessa oss en bild utifrån de båda perspektiven.  På Ernst & Young valde vi även att intervjua 

en auktoriserad revisor då respondenten (den auktoriserade redovisningskonsulten) på 

denna byrå ej hade någon tidigare erfarenhet av revision. Därför ansåg vi att det var av vikt 

att här även få revisorns uppfattning om hur auktorisationen av redovisningskonsulten 

påverkar revisionsbranschen. Vidare menar vi att detta ger vår studie ytterligare bredd då vi 

får både den auktoriserade redovisningskonsultens och revisorns syn utifrån två perspektiv.   

 

Den renodlade auktoriserade redovisningskonsultens syn får vi genom Helene Frisk som 

enbart arbetar med redovisning och aldrig har arbetat som revisor. Frisk är senior manager 

på avdelningen Financial & Accounting Services på Ernst & Young. Genom våra intervjuer 

med Erika Berghult och Maj-Lis Svensson får vi med deras bakgrund som revisorer och 
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numera auktoriserade redovisningskonsulter en syn utifrån båda perspektiven. Både 

Berghult och Svensson är godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter.  

Berghult arbetar på avdelningen Affärsservice på PWC och Svensson arbetar på avdelningen 

Ekonomiservice på KPMG. Intervjun med Thomas Swenson som är auktoriserad revisor samt 

Executive Director på Ernst & Young ger oss den renodlade revisorns syn på auktoriseringen 

av redovisningskonsulten.  

 

För att få en övergripande bild av hur bankerna arbetar med sin kreditbedömning främst 

gällande deras ställningstagande till den auktoriserade redovisningskonsultens 

bokslutsberättelse kontra revisorns revisionsberättelse valde vi att ta kontakt med 

respektive kontors företagschef. Följande respondenter har intervjuats: Carl-Johan Nikell, 

företagschef, Swedbank och Olof Enander, chef företagsmarknad, Handelsbanken.  

 

2.4. Val av teori 

Då intressentmodellen beaktar företagets samtliga intressenter anser vi att denna är 

relevant eftersom det i slutända kommer vara dessa intressenter som kommer att 

bestämma värdet av den auktoriserade redovisningskonsultens arbete. Kommer inte 

företagets intressenter godta bokslutsberättelsen som underlag för exempelvis kreditgivning 

vad kommer då värdet vara av denna? 

 

Resursberoendeteorin ser till de strategier som företaget använder för att säkerställa 

resurstillförseln från viktiga intressenter. För att besvara våra frågeställningar kommer vi här 

särskilt att fokusera på banker som kreditgivare då vi ser dessa som en synnerligen viktig 

intresset.   

 

Då auktorisationen av redovisningskonsulten enligt FAR och SRF ämnar skapa en legitimitet 

åt yrkesrollen lämpar sig legitimitetsteorin för att utröna huruvida detta stämmer. 

Legitimitet bygger på normer och värderingar och hur dessa uppfattas av omgivningen. Det 

är därför väldigt viktigt att undersöka hur andra intressenter i omgivningen ser på 

auktorisationen av redovisningskonsulten.  
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2.5. Sammanställning av empiri 

För att på bästa möjliga sätt kunna nyttja den information vi fått under intervjuerna har 

dessa spelats in för att vid senare tillfälle transkriberas och analyseras. Samtliga intervjuer 

har genomförts ute på respektive företags Malmökontor och har varit mellan 40-70 minuter 

långa. Vi har följaktligen genomfört besöksintervjuer med samtliga respondenter. För att 

underlätta för läsaren kommer empirin att redovisas enskilt för varje respondent. Efter 

respektive grupp kommer sedan en kort sammanfattning lyfta fram likheter och skillnader 

inom gruppen. Detta kommer sedan att underlätta för analysen där vi kommer att utgå från 

våra frågeställningar och genom dessa lyfta fram det särskilt intressanta ur det empiriska 

materialet med anknytning till vår teoretiska referensram.  

 

2.6. Källkritik 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att författarna har ett kritiskt förhållningssätt 

till de utvalda, både primär- och sekundärkällorna. Primärkällor kan inge större trovärdighet 

och tillförlitlighet genom att dessa har samlats in för vårt specifika syfte vilket gör att risken 

för missuppfattningar och tolkningssvårigheter minskar. Därför har vår ambition varit att i så 

stor grad så möjlig förlita oss på primärkällor. Eftersom vi valt ut företag med en stark 

ställning på marknaden och därefter på respektive företag valt att intervjua respondenter i 

högre positioner på respektive företag, anser vi att vårt empiriska material inger 

trovärdighet och tillförlitlighet.  Då vi som vi tidigare nämnt till stor del använt oss utav 

artiklar från branschspecifika tidningar såsom Balans och Redovisningskonsulten gällande 

insamlingen av sekundärdata är det viktigt att påpeka att dessa är just branschspecifika 

vilket ofta innebär att skribenterna kan förväntas ha ett överlag positivt förhållningssätt till 

revision eller redovisning generellt sätt. Samma gäller då vi använt oss utav FAR, SRF och 

Revisorsnämndens hemsidor. Det är viktigt att tänka på att dessa aktörer har ett intresse av 

att förhålla sig positiva till sin bransch. I de fall då vi har använt oss utav lagtext krävs inte 

samma kritiska förhållningsätt då denna är gällande lag. Sammanfattningsvis har vi använt 

källor som har betydande relevans och trovärdighet för vår uppsats.   
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2.7. Undersökningsmetod  

Då vår studie ämnar utreda ett förhållandevis outforskat ämne med många oklarheter 

eftersom beslut ännu inte tagits gällande flertalet frågor, exempelvis huruvida bankerna 

kommer acceptera bokslutsrapporten som ett substitut till revisionsberättelsen vid 

kreditgivning, är det viktigt att påpeka att det finns risk för att studien blir spekulativ. Detta 

eftersom många av våra respondenter inte har fått några klara besked och riktlinjer att gå 

efter. Därför har vi fått förlita oss på vad de förmodar kommer att ske inom branschen. 

Respondenterna har valts ut med hänsynstagande till detta faktum och således har vi därför 

sökt respondenter med stor erfarenhet i högre positioner inom respektive företag för att 

ändå kunna få en så klar bild så möjligt utav auktorisationen av redovisningskonsulten samt 

dess inverkan på revisionsbranschen. Utifrån detta anser vi att respondenterna har goda 

förutsättningar att kunna ge oss goda svar på våra frågeställningar.  

 

Under resans gång har vi förstått att trots att auktorisationen av redovisningskonsulten har 

funnits sedan 2006 så är den fortfarande inte helt etablerad och klargjord varken internt 

inom branschen och definitiv inte externt till företag och andra intressenter. Det faktum att 

vi på grund av tidsbegränsning endast kunnat använda oss utav ett begränsat antal källor gör 

att vår studie endast ger en viss bild, inte en fullständig bild.  

 

2.8. Trovärdighet och äkthet 

För att redogöra för kvalitén på en kvantitativ studie brukar begreppen validitet och 

reliabilitet användas. Huruvida dessa lämpar sig för kvalitativ forskning finns det delade 

meningar om då validitet och reliabilitet har en absolut verklighet som förutsättning. Därför 

kommer vi istället att använda trovärdighet och äkthet som bedömningskriterier för vår 

studie.12   

 

2.8.1. Trovärdighet 

Trovärdighet kan delas in i fyra olika kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och bekräfta. Tillförlitlighet är en motsvarighet till intern validitet och 

innebär att studien genomförts enligt de regler som finns samt att respondenterna senare 
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Jenny Fridh, Olof Karlsson   20 

fått tagit del av resultatet.13 Som vi tidigare nämnt spelade vi in samtliga intervjuer för att 

senare kunna gå tillbaka och transkribera dessa för att garantera att vi gav en rättvisande 

bild av respondenten, dennes åsikter och ställningstagande. Vidare var vi även noga med att 

under intervjuns gång ställa följdfrågor om det uppkom oklarheter.  Respondenten lämnade 

även dörren öppen för vidare kommunikation om det var något som var oklart eller behövde 

förtydligas senare.  

 

Studiens överförbarhet kan jämföras med extern validitet och visar på i hur stor utsträckning 

studien skulle kunna genomföras igen och då även i en annan miljö eller situation. För att 

möjliggöra detta krävs en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet.14 Det är svårt att bestämt 

säga i hur stor grad vår studie är överförbar eftersom vi genomfört ett begränsat antal 

intervjuer inom en avgränsad tidsperiod. Däremot borde resultatet bli det samma om 

intervjuerna genomfördes ytterligare en gång med samma respondenter utifrån bifogade 

intervjuguider. Då vi urförligt beskrivit hur vi gått tillväga borde detta kunna göras relativt 

enkelt.  

 

För att göra studien pålitlig är det viktigt att författarna intar en granskande position och 

grundligt redogör för samtliga av studiens processer.15 Under arbetets gång har vi varit 

väldigt noga med att på ett pedagogiskt sätt löpande redovisa vårt tillvägagångssätt. 

Gällande insamlandet av empirin har vi lagt stor vikt vid att säkerställa att samtliga 

transkriberingar verkligen varit rättvisande genom att vi växelvis granskat dessa. Dock har vi 

valt att inte redogöra för hela intervjuerna utan istället valt ut det vi ansåg vara relevant för 

vår studie.  

 

Motsvarigheten till den kvantitativa forskningens objektivitet får vi fram genom att 

undersöka studiens möjlighet att styrka och konfirmera. Här ligger fokus på att redogöra för 

att författarna agerat i god tro samt att dessa ej låtit personliga värderingar påverka 

genomförandet samt studiens slutsatser.16 Det är omöjligt att helt och hållet garantera att 

personliga värderingar ej i någon grad påverkat vår studie. Dock har vi genom att förhålla oss 
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på ett kritiskt sätt till den information vi samlat in försökt vara opartiska i högsta möjliga 

grad. Vidare har vi även varit noga med att inte ställa ledande frågor som kan göra att 

respondenterna svarar på ett visst sätt.  

 

2.8.2. Äkthet 

Det är viktigt att studien ger en rättvisande bild av respondenternas åsikter, därmed måste vi 

ta ställning till autenticiteten i studien.17 På grund av den väldigt begränsade tidsramen har 

vi endast haft möjlighet att genomföra ett begränsat antal intervjuer vilket gör det svårt att 

redogöra för huruvida dessa speglar den generella uppfattningen hos respektive 

respondentgrupp. Vidare kommer det inte finnas möjlighet att följa upp respondenternas 

efterföljande uppfattning utav studien i dess helhet.  

  

                                                           
17

 Ibid. s. 309 
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3. Redovisningskonsulten vs. Revisorn 

 

I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i auktorisationen av redovisningskonsulten. Vidare 

kommer vi även att klargöra revisorns roll för att sedan kunna jämföra de båda.  

 

3.1. Redovisningskonsultens roll 

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med 

redovisningstjänster och rådgivning. Omfattningen av arbetsuppgifterna för en 

redovisningskonsult kan variera, allt från att sköta ett företags hela administration till mer 

specificerade uppgifter. När en redovisningskonsult sköter ett företags hela administration 

består de vanligare arbetsuppgifterna av löpande bokföring, löneutbetalningar, 

deklarationer samt årsredovisning. De mer specificerade arbetsuppgifterna kan till exempel 

vara koncernredovisning eller löneadministration. En redovisningskonsult kan dessutom 

ägna sig åt företagsrådgivning i flertalet frågor åt sina klienter, skatterådgivning och 

företagsutveckling är exempel på rådgivningstjänster som erbjuds18.  

 

3.1.1. Auktorisation av redovisningskonsulter 

Under de senaste fyra åren har de två stora branschorganisationerna för 

redovisningskonsulter FAR (tidigare FAR SRS), och SRF infört en ny auktorisationsordning för 

redovisningskonsulter. SRF startade utgivningen av titeln auktoriserad redovisningskonsult 

2006 med målsättningen att skapa status åt yrkesrollen. Eftersom titeln redovisningskonsult 

är en oskyddad titel som kan användas av vem som helst anser SRF att auktoriseringen 

möjliggör en urskiljning av seriösa och professionella redovisningskonsulter19.  För att 

tydliggöra den auktoriserade redovisningskonsultens roll har Svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko, tagits fram genom ett samarbete mellan FAR och SFR. Deras 

gemensamma målsättning är att skapa högre kvalitet på redovisningstjänster.20  

 

3.1.2. Krav för bli auktoriserad redovisningskonsult 

FAR och SRF har olika krav för att erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult. 
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 SRFs hemsida,  B 
19

 SRFs hemsida,  A 
20

 FAR. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, s.3 
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SRF:s krav för auktorisation  

Ett medlemskap i SRF innebär automatiskt titeln auktoriserad redovisningskonsult. SRF 

ställer upp följande krav för sökande av medlemskap: 

 Sökande skall vara yrkesverksam som redovisningskonsult.  

 Ej vara i konkurs.  

 Inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.  

 Ej vara belagd med näringsförbud.  

 Inte vara förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1985:354) om 

förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall.  

 Ej vara underkastad någon rådighetsinskränkning i annat land. 

 Vara känd som pålitlig och hederlig och även i övrigt bedöms lämplig att utöva 

verksamhet som redovisningskonsult.  

 Uppfylla kraven om minst tre års praktisk erfarenhet av redovisning, 

företagsekonomisk rådgivning och därmed sammanhängande verksamhet samt äga 

god kännedom om gällande rättsregler rörande redovisning och beskattning. 

Praktiken skall ha fullgjorts på redovisnings- och/eller revisionsbyrå eller ha 

inhämtats genom likvärdig praktik.  

 Sökande skall ha genomgått SRF:s utbildning Diplomerad Redovisningskonsult samt 

Diplomerad Företagskonsult eller motsvarande, eller ha sex terminers 

eftergymnasiala studier i för yrkesrollen relevanta ämnen (högskola eller annan 

utbildning), eller avlagt redovisningskonsultexamen i SRF:s regi.21 

 

Medlemskap och auktorisation ges ut på certifikat gällande i tre år och för att erhålla förnyat 

certifikat krävs att medlemmarna genomgår en aktualitetsutbildning under 

certifikatperioden. Kraven på aktualitetsutbildning är 50 timmar, varav 12 timmar vardera 

inom redovisning och beskattning samt 26 timmar inom för yrkesrollen relevanta ämnen. 

Vidare krävs att medlemmarna följer SRF:s  etiska regler samt uppfyller SRF:s krav på 

yrkeskvalitet.22  
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FAR:s krav för auktorisation 

FAR är en branschorganisation för både revisorer och redovisningskonsulter och därmed har 

de olika krav på medlemskap för de olika yrkesgrupperna. I likhet med SRF innebär 

medlemskap i FAR ett automatiskt erhållande av titeln auktoriserad redovisningskonsult. 

Dock finns ett tillägg, medlemmar som aspirerar att erhålla den sagda titeln behöver 

genomgå en auktorisations dag i FAR:s regi. En förändring i FAR:s regler för medlemskap, 

gällande redovisningskonsulter, är förestående och börjar gälla från och med januari 2011. 

Nedan redogörs för gällande samt kommande krav för medlemskap i FAR för yrkesgruppen 

redovisningskonsulter23. 

 

FAR:s allmänna krav (revisorer samt redovisningskonsulter) för medlemskap:24 

 Vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller ha nära 

anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen.  

 Ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas lämplig.  

 Förklara sig vilja följa FARs stadgar.  

 Förklara sig vilja följa FARs regler för god yrkessed.  

 Referera till två FAR-medlemmar med ordinarie medlemskap  

 

Huvudregel för redovisningskonsulter   

Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier. 

 Ha akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180/120 poäng.  

 Ha fem års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern 

rådgivare. 

 

Från och med januari 2011 kommer det att finnas två alternativa möjligheter för 

redovisningskonsulter att bli medlemmar i FAR. Sökanden måste uppfylla samtliga kriterier i 

ett av de nedanstående alternativen25. 
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Alternativ 1: 

Akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 poäng (120 poäng 

enligt tidigare poängsystem). Fem års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år 

som extern rådgivare. Uppnå godkänt resultat i en av FAR godkänd 

redovisningskonsultexamen. 

 

Alternativ 2:  

Erhållit av Far godkänd eftergymnasial utbildning med inriktning mot företagsekonomi och 

redovisning om minst två år. Minst sex års praktik inom redovisningsområdet, varav minst 

tre år som extern rådgivare. Uppnå godkänt resultat i en av FAR godkänd 

redovisningskonsultexamen.  

 

Därutöver gäller, i likhet med SRF, vissa grundläggande behörighetskrav för medlemskap i 

FAR. Sökanden skall ej vara i konkurs, belagd med näringsförbud eller vara underkastad 

någon rådighetsinskränkning i annat land. Ej heller får sökanden ha förvaltare enligt 11 kap 

7§ föräldrabalken eller vara förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3§ lagen om 

förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall.26 

 

3.1.3. Kontroll av auktoriserade redovisningskonsulter  

Kvalitetssäkring och kontroll utgör redovisningsbranschens viktigaste verktyg för att 

tillhandahålla allmänhet och tillsynsmyndigheter med garantier för att redovisningskonsulter 

och redovisningsföretag håller en hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Kvalitetskontroll av 

redovisningskonsulter inriktar sig främst på att kontrollera huruvida konsulterna tillämpar 

standard för redovisningskonsulter vilken återfinns i samlad form i Reko27. Reko som tidigare 

nämnts är ett ramverk för god sed för redovisning utvecklat av SRF och FAR.28 

 

FAR och SRF har utvecklat ett system för att kontrollera huruvida auktoriserade 

redovisningskonsulter följer Reko, vilket kommer vara ett krav från och med januari 2011. 

Den auktoriserade redovisningskonsulten skall, enligt Reko, åtminstone vart tredje år lämna 
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in en självdeklaration om sin yrkesverksamhet. Utöver detta genomför FAR och SRF fysiska 

kvalitetsbesök hos sina respektive medlemmar minst var sjätte år.29   

 

3.1.4. Auktoriserade redovisningskonsulters ansvar och oberoende 

Reko är, likt beskrivet ovan, det regelverk vilket redovisningskonsulter måste följa för att få 

erhålla och behålla titeln auktoriserad. Gällande ansvar anger Reko att en 

redovisningskonsult skall verka för att uppdragsgivarens behov tillgodoses i varje enskilt 

uppdrag. Uppdragsgivarens intresse skall stå i centrum utan att redovisningskonsulten 

mister sin integritet, sitt oberoende eller i övrigt åsidosätter de yrkesetiska förpliktelser och 

skyldigheter som finns30 . Utöver detta skall redovisningskonsulten alltid iakttaga god 

redovisningssed vilken uttrycks genom bokföringslagen och dess förarbeten31. Ansvaret för 

att utveckla god redovisningssed ligger normalt hos Bokföringsnämnden medan 

Finansinspektionen ansvarar för god redovisningssed gällande årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag32. 

 

I de fall kombiuppdrag föreligger, då samma företag företräder uppdragsgivare med både 

redovisningstjänster samt revision skall redovisningskonsulten följa de föreskrifter om jäv 

som finnes. Innebörden är att redovisningskonsulten måste följa de jävs och oberoende 

regler som normalt endast gäller revisorn, dessa beskrivs nedan i avsnittet om revisorn.33  

 

Tidigare har revisorns ansvar varit i fokus då problem med ekonomisk redovisning har 

uppstått i ett företag. I och med avskaffandet av revisionsplikten blir nu 

redovisningskonsultens roll gällande ansvar mer avgörande i relationerna med kunden. 

Redovisningskonsulten har inte ansvaret för den ekonomiska redovisningen utan 

uppdragsgivaren har ett självständigt ansvar för sådan34. En viktig aspekt att känna till är 

fördelningen av ansvar mellan de olika bolagsorganen och redovisningskonsulten. De 

bolagsorgan som är involverade i ett bolags ekonomiska redovisning är normalt styrelsen 

och verkställande direktören. Bolagsorganens olika arbetsuppgifter samt ansvar gällande 
                                                           
29

 SRF. Riktlinjer för kvalitetskontroll, s.3 
30

 Reko 110 p.3 
31

 Reko 100 p.3 
32 

Bokföringslagen 8 Kap 1§ 
33

 Reko 170 p.4 
34

 Reko 100 p.5 
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den ekonomiska redovisningen är reglerade i lag medan redovisningskonsulten saknar ett 

liknande lagstadgat ansvar35. Utöver det så har uppdragsgivaren alltid ett självständigt 

ansvar för bolagets ekonomiska redovisning även i de fall då redovisningskonsulten har 

lämnat ett långtgående biträde36. 

 

Avsaknaden av lagstadgat ansvar och det självständiga ansvaret som uppdragsgivaren har 

innebär inte att redovisningskonsulten helt saknar regler att förhålla sig till. Införandet av 

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, innebär att det nu finns ett regelsystem 

vilket redovisningskonsulten måste följa för att kvarhålla sin auktorisation. Vidare skall 

klargöras att även om uppdragsgivaren har ett självständigt ansvar för redovisningen som 

helhet så har redovisningskonsulten ett självständigt ansvar gällande det lämnade biträdet, 

något som kan leda till ett straffrättsligt ansvar37. 

 

Det straffrättsliga ansvar som en redovisningskonsult riskerar att dömas för kan främst 

hänföras till bokföringsbrott, skattebrott samt medhjälp till nämnda brott. För att undvika 

det straffrättsliga ansvaret bör redovisningskonsulten kräva in noggrant underlag för de 

bokföringsåtgärder som skall genomföras. Utöver det straffrättsliga ansvaret kan också ett 

skadeståndsansvar komma ifråga för redovisningskonsulten. För att ett sådant ansvar skall 

föreligga måste en handling begåtts, antingen uppsåtligen eller genom vårdslöshet, vilken 

orsakat skada. Kausalitet, orsakssamband, skall kunna visas mellan handling och skada. 

Ovanstående är de lagstadgade ansvarsområden som kan relateras till 

redovisningskonsultens yrkesroll, i övrigt kan denne också anses ha ett disciplinärt ansvar. I 

huvudsak ligger detta ansvar i att följa Reko:s stadgar och föreskrifter. Underlåtelse att följa 

Reko leder till disciplinära straff av olika slag utdelade av disciplinnämnden inom FAR eller 

SRF, uteslutning ur organisationerna samt förlust av auktorisation anses vara de hårdaste 

straffen.38  

3.1.5. Bokslutsrapporten 

En bokslutsrapport kan lämnas av en auktoriserad redovisningskonsult som upprättat eller 

biträtt med att upprätta en uppdragsgivares ekonomiska rapporter och årsbokslut. Det är 

                                                           
35 Agélii, Helene & Paulsson, Annelie. ”Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar?” 
36 Reko 100 p.5 
37 Agélii, Helene & Paulsson, Annelie. ”Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar?” 
38  

Ibid. 
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endast en auktoriserad redovisningskonsult som har behörighet att avge en bokslutsrapport. 

Bokslutsrapporten är en bekräftelse på att det givna uppdraget har genomförts enligt de 

regler som föreskrivs i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko39. 

 

Redovisningskonsulten måste, innan bokslutsrapport lämnas, ta ställning till om det finns fel 

eller brister i redovisningen gällande lagar, regler, god redovisningssed eller tillämpning av 

Reko. Vid tillfällen då ovanstående ej kunnat följas inom ramarna för det givna uppdraget 

kan bokslutsrapport ej avlämnas40. 

 

Bokslutsrapportens innehåll och utformning 

Bokslutsrapporten finns endast i en standardiserad utformning. I de fall den auktoriserade 

redovisningskonsulten har synpunkter på redovisning så skall han eller hon ej komplettera 

bokslutsrapporten med kommentarer utan konsekvensen blir att bokslutsrapport ej lämnas. 

Vid en sådan given situation skall uppdragsgivaren istället få en särskild rapport, enligt Reko 

150, som beskriver de uppkomna felaktigheterna. Det enda förhållande som skall påtalas i 

bokslutsrapporten är då oberoende saknas mellan redovisningskonsulten och 

uppdragsgivaren, den informationen anses nödvändig att inkludera i rapporten.41 

 

Rapportens innehåll består av följande komponenter 42 : Rubrik, Mottagare, 

Redovisningskonsultens arbete, Upplysningar, Datum och ort samt underskrift. 

Bokslutsrapporten kan som synes jämföras med ett normalt uppdrags kontrakt mellan två 

parter. Gällande underskriften skall dock redovisningskonsulten vara noggrann med att 

förutom namn också underteckna med sin titel ”Auktoriserad Redovisningskonsult” för att 

tydliggöra att han eller hon har behörighet att underteckna en bokslutsrapport43. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Reko Handboken p.15 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Figur 1. Bokslutsrapporten.

44
  

 

3.2. Revisorns roll 

För att bli revisor krävs både teoretisk och praktisk utbildning. Det finns två typer av 

kvalificerade revisorer, godkända samt auktoriserade. För godkännande krävs tre års 

akademisk utbildning samt tre års praktisk utbildning för att vara kvalificerade att skriva för 

godkännande.45 För auktorisation är kraven högre. För att vara behörig för att skriva för 

auktorisation, högre revisorsexamen, krävs fyra års akademisk utbildning vilket kompletteras 

med fem års praktisk erfarenhet.46 De specifika kraven på vad den akademiska utbildningen 

ska innehålla återfinns i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov, RNFS 

1996:1. Utöver utbildningskraven måste den sökande uppfylla kraven i Revisorslagens 4 § för 
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  Reko 700 
45  Revisorsnämndens hemsida 
46

  Ibid. 
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Årsbokslutet/Årsredovisningen utvisar ett redovisat resultat om ... kr (föregående år ... kr) samt en balansomslutning om ... 

kr (föregående år ... kr). Det är företagsledningen/styrelsen som har ansvaret för årsbokslutet/årsredovisningen samt för att 

det/den uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm. 

Mitt arbete med årsbokslutet/årsredovisningen grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har 
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godkännande samt 5 § för auktorisation. Godkännande och auktorisation gäller i fem år, ny 

ansökan måste göras före giltighetstidens utgång, RevL 18 §. 

 

Revisorsnämnden är den statliga myndighet som har ansvar för revisionsfrågor. Den har till 

uppgift att se till att näringslivets behov av kvalificerade revisorer är tillfredsställt samt utöva 

tillsyn över dessa.47 Revisorsnämnden skall pröva frågor om godkännande, auktorisation och 

registrering enligt revisorslagen. Vidare skall revisorsnämnden utöva tillsyn över 

revisionsverksamheten samt över revisorer och registrerade revisionsbolag. 

Revisorsnämnden skall också pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer 

och registrerade revisionsbolag, samt ansvara för att god revisorssed och god revisionssed 

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt, RevL 3 §. Dock är det i slutändan domstolarna som 

fastställer praxis. 

 

Det finns en mängd olika regler som styr revisionen och revisorn, dels lagar men också andra 

bestämmelser. Lagstadgande återfinns i EGs bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7, 8 och 11, 

aktiebolagslagen, revisionslagen, revisorslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen, samt 

revisorsförordningen. Ytterligare regler återfinns i särskilda föreskrifter från 

Revisorsnämnden, FARs yrkesetiska regler, RS (Revisionsstandard i Sverige), RevR (FARs 

revisionsrekommendationer) samt RevU (FARs uttalanden i revisionsfrågor).48 Revisorn skall 

iaktta god revisorssed enligt RevL 19 §, och skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden, RevL 20 §. Vidare är det viktigt 

att revisorn inför varje uppdrag prövar om det finns omständigheter som kan rubba hans 

eller hennes opartiskhet eller självständighet, RevL 21 §, enligt analysmodellen. Här anges 

omständigheter i form av hot som gör att revisorn skall avstå från uppdraget. 

Analysmodellen innefattar egenintressehotet, självgranskningshotet, partiställningshotet, 

vänskaps- och förtroendehotet samt skrämselhotet.49  Revisorn har också tystnadsplikt och 

får inte använda uppgifter som denne fått i sin yrkesutövning, RevL 26 § samt ABL 9 kap. 41 

§. Vidare har även revisorn upplysningsskyldighet vid misstanke om brott, ABL 9 kap. 42 §. 

Revisorer och registrerade revisionsbolag måste teckna försäkring eller ställa säkerhet hos 

                                                           
47

 Ibid. 
48 FAR.  Revision – En praktisk beskrivning, s.107-111 
49 Ibid. s.114 
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Revisorsnämnden för att täcka upp eventuell ersättningsskyldighet som revisorn eller det 

registrerade revisionsbolaget kan ådra sig genom sin revisionsverksamhet, RevL 27 §. 

Revisorn kan ådra sig disciplinära åtgärder såsom varning, erinran, straffavgift eller 

upphävning av godkännande eller auktorisation, RevL 32 §.  

 

Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning. Revisionen skapar en trygghet och ett förtroende 

för bolagets redovisning, både internt och externt. 50  Kort sagt utgör revisionen en 

kvalitetsstämpel för bolagets alla intressenter.51 Denna granskning ska vara så ingående som 

god revisionssed kräver, ABL 9 kap. 3 §. Boken RS, revisionsstandard i Sverige är en 

översättning av IFAC, International Federation of Accountants, revisionsrekommendationer 

och ger vägledning till god revisionssed.52 Efter varje räkenskapsår avger revisorn en 

revisionsberättelse som skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsstämman, ABL 9 

kap. 28 §. Revisionsberättelsen skall ta ställning till om årsredovisningen ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning samt om förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar, ABL 9 kap. 31 §. Revisorn skall även avstyrka eller tillstyrka 

styrelsens samt den verkställande direktörens ansvarsfrihet, ABL 9 kap. 33 §. Revisorn avger 

en ren revisionsberättelse när han eller hon ej har någon anmärkning eller särskild 

upplysning. En ren revisionsberättelse är kortfattad och följer en standardiserad form enligt 

RS 709. Det är viktigt att revisorn noga överväger huruvida han eller hon skall avvika från den 

rena revisionsberättelsens form i varje situation där ABL, bolagsordningen eller god 

redovisningssed inte följts eller där revisorn varit tvungen att göra avsteg från god 

revisionssed.53 Avviker revisionsberättelsen från den standardiserade formen kallas denna 

för en oren revisionsberättelse. Revisorn skall markera avvikelser med kursiverad stil, 

understruken eller på annat sätt tydliggjord för att undvika tveksamheter.54 Följer ej revisorn 

god revisionssed kan denne bli skadeståndsansvarig enligt ABL 29 kap. 2 §.  

 

                                                           
50

 FARs hemsida, E 
51 Moberg, s.34 
52

 FARs hemsida, F 
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3.3. Sammanfattning 

För att klargöra skillnaderna mellan revisorn och redovisningskonsulten kommer vi nedan att 

göra en sammanfattning där vi lyfter fram de väsentliga skillnaderna mellan de båda yrkena.  

 

3.3.1. Arbetsuppgifter 

Redovisningskonsulten arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande och innehålla allt från att 

sköta ett företags hela administration till mer specificerade uppgifter. Arbetsuppgifter såsom 

löpande bokföring, löneutbetalningar, deklarationer samt årsredovisning är vanliga då 

redovisningskonsulten arbetar med att sköta bolagets administration, medan de mer 

specificerade arbetsuppgifterna till exempel kan vara koncernredovisning eller 

löneadministration. Kort sagt erbjuder redovisningskonsulten sina kunder 

redovisningstjänster och rådgivning. Revisorns uppgift är sedan att granska bolaget 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktören förvaltning. 

Denna granskning är en kvalitetsstämpel som skapar förtroende för bolagets alla 

intressenter, både internt och externt.  

 

3.3.2. Utbildningskrav 

Far och SRF har som vi tidigare nämnt olika krav för auktorisation av redovisningskonsulter. 

Kraven gäller medlemskap som sedan i sin tur innebär att redovisningskonsulten blir 

auktoriserad. Det som skiljer SFR:s utbildningskrav från FAR:s är främst att Far ställer krav på 

akademisk utbildning, därutöver kräver både SFR och Far att den sökande har flera års 

erfarenhet av yrket (antal år är beroende av utbildning). Från januari 2011 kommer dock Far 

att erbjuda två olika alternativ för de sökande, varav alternativ två ej kräver akademisk 

utbildning utan istället minst två års eftergymnasial utbildning med inriktning mot 

företagsekonomi och redovisning som är godkänd av Far. Båda alternativen kommer att 

kräva godkänt resultat i en av Far godkänd redovisningskonsultexamen. 

 

Det finns två olika typer av kvalificerade revisorer, godkända samt auktoriserade. För 

godkännande krävs tre års akademisk utbildning samt tre års praktisk utbildning för att vara 

kvalificerade för att skriva för godkännande. För auktorisation är kraven högre. För att vara 

behörig för att skiva för auktorisation krävs fyra års akademisk utbildning samt fem års 

praktisk erfarenhet.  
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3.3.3. Regelverk 

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko är ett ramverk för god sed för redovisning 

och ämnar skapa högre kvalitet på redovisningstjänster. Reko har tagits fram genom ett 

samarbete mellan Far och SRF och skall tillämpas av alla som medverkar i 

redovisningsuppdrag. Revisorns lagstadgande återfinns huvudsakligen i Revisorslagen samt 

Aktiebolagslagens 9 kapitel.  

 

3.3.4. Oberoende  

Revisorns opartiskhet och självständighet återfinns i RevL 20 §. Revisorns oberoende testas 

genom en analysmodell där hot mot revisorns oberoende identifieras. 

Redovisningskonsultens oberoende är inte lagstadgad, förutom i fall av kombiuppdrag, och 

innebär en mer problematisk situation. Reko anger att uppdragsgivarens intresse är det 

centrala, samtidigt anger den att redovisningskonsulten ej får förlora i integritet och 

oberoende. 

 

3.3.5. Ansvar 

Revisorn kan bli skadeståndsansvarig enligt ABL 29 kap. 2 §. För att täcka upp ett eventuellt 

skadeståndsansvar måste revisorn eller det registrerade revisionsbolaget teckna 

ansvarsförsäkring eller ställa säkerhet hos Revisorsnämnden. Redovisningskonsulten saknar 

direkt lagstadgat ansvar som motsvarar revisorns, istället ansvarar uppdragsgivaren 

självständigt för den ekonomiska redovisningen.  
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Tabell 1. Sammanfattning av väsentliga skillnader mellan redovisningskonsulten och revisorn.  

 

  

 Redovisningskonsulten Revisorn 

Arbetsuppgifter Redovisningstjänster, såsom löpande 
bokföring, löneadministration, 
deklarationer samt årsredovisning. 

Granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktören förvaltning. 

Utbildningskrav SRFs krav  
FARs krav 

För godkännande tre års akademisk 
utbildning samt tre års praktisk 
utbildning. För auktorisation fyra års 
akademisk utbildning samt fem års 
praktisk erfarenhet.  

   
Regelverk Reko, Svensk standard för 

redovisningstjänster. 
EGs bolagsrättsliga direktiv, ABL, RevL, 
ÅRL, BFL, RNs föreskrifter, FARs 
yrkesetiska regler, RS, RevR, RevU, etc. 

Oberoende Inget lagstadgat oberoende. Reko 
anger att uppdragsgivarens intresse 
skall vara centralt utan att 
oberoendet riskeras. 

Revisorns opartiskhet och 
självständighet, RevL 20 § och 21 §. Skall 
bedömas enligt analysmodellen. 

Ansvar Styrelsen ansvara självständigt för 
den ekonomiska redovisningen. 
Skadeståndsansvar likt revisorns 
saknas.  

Revisorn kan bli skadeståndsansvarig 
enligt ABL 29 kap. 2 §.  



Jenny Fridh, Olof Karlsson   35 

4. TEORETISK REFERENSRAM  

 

Den teoretiska referensramen kommer ge läsaren förståelse för vår empiriska undersökning 

och kommer sedan ligga till grund för analysen.  

 

4.1. Intressentmodellen 

Intressentmodellen även kallad stakeholder theory eller intressentteorin är en öppen modell 

som tar hänsyn till företagets relationer med omgivningen. En intressent är någon som 

antingen blir påverkad av företaget eller som kan påverka företagets mål. Det finns därför 

två typer av intressenter, strategiska och moraliska. Den strategiska intressenten är någon 

som kan påverka företaget medan den moraliska intressenten blir påverkad av företaget.55 

Målet är att uppnå ett stabilt förhållande mellan företaget och dess intressenter.56 Det är 

viktigt att balansen i beroendeförhållandet mellan företaget och respektive intressent 

upprätthålls genom en väl avvägd jämvikt mellan intressentens bidrag till företaget och de 

belöningar som intressenten får i gengäld. Förutsättningen för detta förhållande är att 

intressenterna kräver större belöningar som ersättning för sin investering i företaget.57 

Således strävar företaget efter att tillgodose intressenternas krav. Då dessa krav ofta kan 

vara motstridiga är det företagsledningens uppgift att kompromissa och hitta en medelväg 

där olika intressenters behov uppfylls under resans gång.58 Denna avvägning är avgörande 

för företagets fortlevnad. Intressentmodellens syfte är att ge företaget möjlighet att ersätta 

det kortsiktiga nollsummespelet med ett långsiktigt plussummespel genom att på långt sikt 

och i större utsträckning tillgodose intressenternas krav och på så sätt minska behovet av att 

behöva kompromissa dem emellan.59 

 

Var och en av företagets intressenter bidrar med något till företaget och får i sin tur en 

belöning för detta i gengäld. Ägarna bidrar med kapital och får i gengäld utdelning och 

avkastning. Företagsledningen arbetar åt företaget och får för sitt arbete självklart lön men 

även status, prestige och makt. Företagets medarbetare arbetar också för företaget och får i 

                                                           
55

 Frooman, p. 192 
56

 Ljungdahl, s.41ff 
57

 Ax et.al, s.25 
58

 Alvesson & Sveningsson, s. 101 
59

 Ax et.al, s.26f 



Jenny Fridh, Olof Karlsson   36 

gengäld lön, trygghet, personlig utveckling och medbestämmande. Staten och kommunen 

bidrar med infrastruktur, utbildning och service för vilket företaget betalar skatter och 

avgifter. Utöver detta skapar även företaget arbetstillfällen som är till nytta för samhället. 

Banker och andra långivare lånar ut kapital vilket företaget betalar räntor och amorteringar 

för. Företaget köper varor och tjänster från leverantörer medan de säljer detsamma till sina 

kunder. Utöver detta bidrar även opinionsgrupper till företagets acceptans och legitimitet 

vilket företaget får genom att till exempel verka på ett miljövänligt sätt samt genom att ta 

sitt sociala ansvar. 60 

 

Figur 2.  Intressentmodellen61 

 

4.2. Resursberoendeteorin 

För att skapa en förståelse för hur intressenterna agerar för att påverka företagets 

beslutsfattande, krävs en insikt i resursberoendet mellan parterna.62 En resurs definieras 

som något en intressent ser som värdefullt och beroende är ett förhållande där den ena 
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parten förlitar sig på att den andra partens handlande kommer åstadkomma önskade 

resultat.63 Frooman använder resursberoendeteorin för att allokera fyra olika typer av 

strategier som intressenter kan använda sig utav för att påverka företaget. Intressenten kan 

antingen helt undanhålla resursen från företaget eller fortsätta leverera resursen men under 

en särskild begränsning, under förutbestämda villkor. Detta kan intressenten göra antingen 

direkt eller indirekt. De nämnda strategierna som intressenten kan använda sig av för att 

påverka företaget är i sin tur beroende av vilken typ utav relation som finns mellan företaget 

och intressenten. Det finns fyra typer av förhållande (se tabell 2 nedan): företaget har 

makten i förhållandet eller så har intressenten det. Vidare kan det även vara så att det finns 

ett ömsesidigt beroende mellan parterna, vilket antingen kan vara starkt eller svagt. I de 

fallen så har ingen av parterna den direkta makten utan då uppkommer istället ett direkt 

eller indirekt beroende. 64  

 

 Är intressenten beroende av företaget? 

  Nej Ja 
Är företaget beroende av 
intressenten? 

Nej Svagt beroende 
Indirekt/undanhållande 

Företaget har makten 
Indirekt/med förbehåll 

Ja Intressenten har makten 
Direkt/undanhållande 

Starkt beroende 
Direkt/med förbehåll 

Tabell 2. Olika typer av förhållande mellan företaget och dess intressenter samt strategier för att 
påverka motparten.65 

 

Beroende på detta kan intressenten på olika sätt påverka hur företaget kommer agera. När 

förhållandet mellan företaget och intressenten är svagt ömsesidigt beroende kommer 

intressenten använda en indirekt undanhållande strategi för att påverka företaget. Medan 

när företaget sitter på makten i förhållandet kommer intressenten använda en indirekt 

strategi med ett förbehåll för att påverka firman. Det motsatta händer när intressenten 

innehar den största makten i förhållandet. Då kommer intressenten att välja en direkt 

undanhållande strategi för att påverka företaget. Slutligen kommer intressenten välja en 
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direkt strategi med ett förbehåll för att utöva påverkan på företaget när förhållandet mellan 

företaget och intressenten är starkt ömsesidigt beroende.66 

 

4.3. Legitimitetsteorin 

Liksom i intressentmodellen ligger fokus i legitimitetsteorin på relationen mellan företaget 

och dess intressenter. Skillnaden är att legitimitetsteorin handlar om de strategier som 

företaget använder sig av för att legitimera sig gentemot sina intressenter. Teorierna 

kompletterar och överlappar således varandra på ett tillfredställande sätt.67 Legitimitet 

baseras på normer och värderingar och bedöms utav omgivningen. Med legitimitet avses 

något som av samhället anses vara rätt och riktigt. Därför är det viktigt att det finns en 

överensstämmelse mellan företagets normer och värderingar och dess intressenters. 68 Det 

är viktigt för företaget att få bekräftelse av sin omgivning, särskilt av företagets primära 

intressenter, för att säkerställa fortsatt resurstillförsel.69  

 

Legitimitetsteorin ser företaget som en del av ett öppet system. I detta system är företaget 

beroende av ett fungerande utbyte för sin fortlevnad. Rhenman menar i sin diskussion om 

värdemiljö att det finns skiftande maktcentra samt olika bedömare som utifrån skilda 

normer och värderingar bedömer företaget genom belöningar och sanktioner med hänsyn 

till det egna utbytet med företaget.70 Om företaget har bristande legitimitet finns det risk att 

andra intressenter i det öppna systemet utövar sina sanktionsmöjligheter mot företaget 

genom att undanhålla information, hålla tillbaka krediter eller undanhålla leveranser.71  Det 

är följaktligen väldigt viktigt för företaget att det handlar på ett sätt som är accepterat av 

samhället. Då samtliga intressenters normer och värderingar inte alltid sammanfaller måste 

företagsledningen göra en avvägning mellan dessa och ta ställning till vilka externa 

intressenter som betyder mest för företagets fortsatta drift. De intressenter som betyder 

mest för företaget kan variera över tiden och företagsledningen måste ständigt utvärdera 
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utbytet med intressenterna i det öppna system som det verkar i.72 Legitimitet ses därför som 

en resurs som företaget måste anskaffa och bibehålla för att accepteras på marknaden.73  

 

Legitimitet kan även ses ur ett institutionellt perspektiv där företagets handlingsutrymme är 

väldigt begränsat och istället följer en institutionaliseringsprocess vilket innebär att företaget 

strävar efter att efterlikna redan accepterade strukturer och tillvägagångssätt. Här måste 

företaget exempelvis införa en bestämd arbetsrutin eller en utpräglad organisationsstruktur 

för att erhålla legitimitet. 74 Således är det väldigt viktigt att de normer och värderingar som 

företaget och dess ledning genom sitt handlande ger uttryck för motsvarar samhällets 

normer och värderingar. 75 
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5. REDOVISNING AV EMPIRI 
 

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera vårt empiriska material. Vi kommer att 

presentera varje respondent individuellt för att sedan efter respektive grupp sammanfatta 

lite kort för att klargöra likheter och skillnader inom gruppen.   

 

5.1. Revisions- och redovisningsbyråer 
 

5.1.1. Ernst & Young, intervju 1 

 

Respondent 

Helen Frisk arbetar som senior manager på avdelningen Financial & Accounting på Ernst & 

Young i Malmö. Hon är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar mycket med företag 

vilka valt att outsourca hela redovisningsavdelningen, främst större kunder. Inom 

avdelningen på Ernst & Young i Malmö är merparten av antalet kunder små och medelstora. 

 

Allmän uppfattning om auktorisationen av redovisningskonsulter  

Respondenten tror att auktorisationen i alla fall delvis är en effekt av revisionspliktens 

avskaffande. Vidare tror hon att det är ett sätt att stärka yrkesrollen som 

redovisningskonsult och ser mycket positivt på detta. Att det nu blir specifika utbildningskrav 

för titeln och ett kontrollsystem med höga krav på att följa Reko ser hon som viktiga 

aspekter för att kunna skilja ut mindre seriösa redovisningskonsulter från de mer ambitiösa 

och duktiga. Respondenten vidhåller att det hittills varit för enkelt att få titeln, exempelvis 

behövde bara redan kvalificerade revisorer genomgå en utbildningsdag vilket hon anser är 

för lite. Detta problem är något hon tror löses på sikt genom de krav på vidareutbildning som 

finns samt det faktum att man måste vara aktiv som redovisningskonsult för att kvarhålla 

titeln. Vidare ser hon positivt på det faktum att redovisningskonsulter inom kort måste 

genomgå ett prov för att få auktorisationen men beklagar att den kan erhållas från två olika 

organisationer. Respondenten anser att det varit bättre med en tydlig väg till auktorisering 

men tror inte direkt att det skadar legitimiteten för titeln att den ges ut genom två 

organisationer.   
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Auktoriserad redovisningskonsult som substitut till revisorn  

Enligt respondenten är tanken nu att företag skall kunna anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult istället för revisorn, att få en bokslutsrapport istället för en 

revisionsberättelse.  

 

Utvecklingen framöver 

Förhoppningen är enligt respondenten att de företag som nu väljer att avstå från revision 

istället skall välja att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta en 

bokslutsrapport så att de fortfarande får någon utomstående som granskar deras bolag. 

Respondenten tror att redovisningskonsulterna som yrkesroll kommer att få ett större 

inflytande framöver. Vidare så tror inte respondenten att det blir så stora förändringar till en 

början utan hon tror att de flesta kommer att hålla kvar revisorn. Istället är det 

respondentens åsikt att effekterna först kan ses om två till tre år. Samtidigt anser 

respondenten att bankernas och skatteverkets inställning blir avgörande för huruvida kunder 

kommer att välja bort revision och istället välja auktoriserad redovisningskonsult.  

 

5.1.2. Ernst & Young, intervju 2 

 

Respondent 

Thomas Swenson är både auktoriserad revisor samt auktoriserad redovisningskonsult. Han 

arbetar som revisor på Malmökontoret där hans kundportfölj består av företag i hela 

storleksskalan. Thomas har varit revisor sedan 1990 och har under hela karriären som revisor 

arbetat på Ernst & Young, dessförinnan arbetade han som ekonom på Sydkraft.  

 

Allmän uppfattning om auktorisationen av redovisningskonsulter  

Respondenten känner sig inte helt säker på att auktoriseringen av redovisningskonsulter är 

en direkt effekt av avskaffandet av revisionsplikten. Han tror nog att det hade kommit ändå 

eftersom företag numera efterfrågar mer tjänster än bara revision, hjälp med den löpande 

bokföringen och bokslutet är ett exempel på en sådan tjänst. Däremot så tror inte 
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respondenten att han själv kommer att kvarhålla sin auktorisering och han misstänker att 

detsamma gäller för de flesta av övriga revisorer på kontoret vilka har dubbla titlar. Orsaken, 

enligt respondenten, är att den var enkel att erhålla men att kvarhålla den blir svårare då 

kraven för att bibehålla titeln innefattar vidareutbildning samt att praktiskt arbeta med 

redovisning, något som han inte tror att han kommer att göra i en tillräcklig utsträckning. 

Han tror vidare att möjligtvis blir det mer aktuellt för revisorer på mindre byråer att inneha 

dubbla titlar eftersom de kanske jobbar inom båda yrkesrollerna medan på stora byråer så 

får man välja mellan de två. 

 

Auktoriserad redovisningskonsult som substitut till revisorn  

Risken att auktoriseringen av redovisningskonsulter leder till en urholkning av revisorsyrkets 

status på marknaden bedömer respondenten som förhållandevis liten. Respondenten 

framhåller att en bokslutsrapport och en revisionsberättelse är två helt skilda saker enligt 

honom och pekar på ansvarsfrågan som en betydande skillnad. En undertecknad 

revisionsberättelse ålägger en viss ansvarsförpliktelse på revisorn medan ansvaret saknas 

hos en redovisningskonsult och det anser respondenten utgör en mycket viktig skillnad 

mellan de båda yrkesgrupperna. Intressenterna utgör, enligt respondenten, en viktig grupp i 

frågan och de vet att de kan kräva pengar av en revisor som är ansvarsskyldig något som ej 

går i fallet med en redovisningskonsult. Respondenten menar vidare att kostnadsfrågan kan 

bli avgörande men anser att skillnaden mellan en bokslutsrapport och en revisionsberättelse 

knappast blir så stor. Upprättandet av en bokslutsrapport innefattar ofta att 

redovisningskonsulten måste utföra den löpande bokföringen samt upprätta bokslutet och 

det i sig är ganska kostsamt. Hur viktig och användbar bokslutsrapporten blir anser 

respondenten till stor del kommer vara beroende av intressenternas, framför allt, bankernas 

inställning i frågan. 

 

Utvecklingen framöver 

Den uppfattningen som respondenten har angående utvecklingen på marknaden är att inte 

så mycket kommer att hända initialt. Han misstänker att många redovisningsbyråer nu tror 

att de skall kunna få över en stor andel kunder från revisionsbyråerna, något som han inte 

tror kommer att hända. Han ställer sig tveksam till det faktum att redovisningsbyråerna tror 
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att många företag vill avbryta samarbeten som fortgått i många år. Vidare menar 

respondenten att förtroendet som byggs upp mellan kund och revisor, som oftast inte 

enbart är en granskare utan också agerar som rådgivare och bollplank, är mycket avgörande 

för om kunden kommer avsäga sig revisorn. Respondenten framhåller att vad gäller behov så 

finns många små aktiebolag som redan idag sköter bokslut och löpande redovisning själva på 

ett fullgott sätt vilka inte kommer att behöva varken bokslutsrapport eller 

revisionsberättelse. I de bolagen kan det däremot, enligt respondenten, ändå finnas en 

efterfrågan från en utomstående part vilken man vänder sig till med råd och då blir 

förtroendet och tidigare relation avgörande. Vad gäller utvecklingen om gränsvärdena ökar 

så tror inte respondenten att det ökar avhoppet från revisorn eftersom han där känner att 

bankerna fortsatt kommer kräva revision vid utgivning av krediter när det kommer till större 

bolag. 

 

5.1.3. KMPG 

 

Respondent 

Maj-Lis Svensson arbetar som avdelningschef på avdelningen ekonomservice på KPMG. Hon 

har varit godkänd revisor sedan 1981 och är numera även auktoriserad redovisningskonsult. 

 

Allmän uppfattning om auktorisationen av redovisningskonsulter  

Respondenten har uppfattningen att auktoriseringen först tillkom som ett sätt att stärka 

yrkesrollen, åtminstone är det vad hon tror SRF hade som avsikt. Att FAR började samarbeta 

med SRF i frågan om auktorisation ser hon däremot som en direkt effekt av avskaffandet av 

revisionsplikten. Hon ser mycket positivt på det faktum att man nu får en kvalitetsstämpel på 

redovisningskonsulter. Likt tidigare respondenter så anser hon att det var för enkelt att 

erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult men tror att många kommer att släppa titeln 

för att de inte bryr sig om den i längden. Vidare anser hon att det borde finnas en tydlig väg 

till auktorisering, inte två olika som i dagsläget. Respondenten tror dock inte att det urholkar 

auktorisationens legitimitet eller värde nämnvärt att den går att erhålla från två 

organisationen. Hon anser däremot att på sikt bör man få en väg till titeln annars finns en 

risk för nämnda urholkning. 
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Auktoriserad redovisningskonsult som substitut till revisorn  

Huruvida företag kommer att välja en auktoriserad redovisningskonsult istället för revisorn 

tror respondenten kommer bero på företagets storlek, bransch, komplexitet och vad 

intressenterna kommer att kräva. Respondenten menar på att bankerna kanske inte 

kommer att godta kreditansökningar om revision saknas och då fungerar inte 

bokslutsrapporten som substitut till revisionsberättelse. Bokslutsrapporten borde bli en 

billigare tjänst enligt respondenten, hon har inte genomfört någon ännu men tror att 

kunderna antagligen kommer att förvänta sig det. Respondenten anser att 

bokslutsrapporten inte är lika mycket värd gentemot intressenter som revisionsberättelsen 

eftersom revisor på ett annat sätt ansvarar för sin underteckning och därmed garanterar att 

det står rätt till i företaget. Hon anser att man skall vara noggrann med att det är olika 

tjänster som erbjuds och poängterar att det är ansvarsfrågan som är den stora skillnaden. 

Även om det finns fall då redovisningskonsulter blivit dömda i domstol så är det främst ett 

disciplinärt straff, från FAR eller SRF, som man riskerar enligt respondenten.   

 

Utvecklingen framöver 

Respondenten tror att redovisningskonsulten kommer att öka i betydelse framöver, hon ser 

där ett ansvar hos politikerna att ge yrkesrollen en högre status genom att exempelvis ge 

skatteverket i uppdrag att utforma en tredje ruta i deklarationen där man kan ange att en 

auktoriserad redovisningskonsult har upprättat bokslutet. 

 

5.1.4. PWC 

 

Respondent 

Erika Berghult är både godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Hon har 

arbetat som revisor i över 20 år men har sedan två år tillbaka gått över till avdelningen 

affärsservice där hon arbetar mer med redovisningstjänster.   
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Allmän uppfattning om auktorisationen av redovisningskonsulter  

Personligen tror respondenten att auktorisationen av redovisningskonsulter är en direkt 

effekt av revisionspliktens avskaffande. Hon ser det som mycket positivt att det nu finns en 

kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter och menar på att det nu, med ett riktigt 

kontrollsystem, blir tydligare vilka byråer som innehar en högre kompetens. Likt flera tidigare 

respondenter så anser hon att det till en början gick inflation i auktorisationen eftersom den 

var för enkel att erhålla för kvalificerade revisorer. Respondenten tror dock att detta 

problem löser sig automatiskt då revisorer får problem med att kvarhålla titeln eftersom de 

inte arbetar tillräckligt med redovisning och därmed ej klarar en granskning. Personligen 

innehar respondenten två titlar, godkänd revisor samt auktoriserad redovisningskonsult, och 

hon menar på att det framöver blir mycket svårt att kvarhålla de båda. Respondenten tror 

att hon kommer att bli tvungen att släppa titeln revisor eftersom hon numera primärt 

arbetar med redovisnings relaterade arbetsuppgifter. I frågan gällande huruvida det är 

problematiskt att auktorisationen kan erhållas på två olika sätt så tycker respondenten att 

kriterierna borde vara desamma. Däremot ställer sig respondenten mer negativ till ett 

sammangående av organisationerna, SRF och FAR, då hon anser att de handlar om 

organisationer för olika yrkesgrupper. 

 

Auktoriserad redovisningskonsult som substitut till revisorn  

Respondenten menar på att bokslutsrapporten inte är ett direkt substitut för 

revisionsberättelsen, den har inte samma tyngd. Hon anser att ansvarsfrågan är en viktig 

skillnad mellan de båda samt det faktum att en revisor tar ställning i sin revisionsberättelse 

och har möjlighet att i den uttrycka en avvikande mening. Respondenten tror att när det 

kommer till kreditgivare likt banker och dylikt så är det viktigt att de förstår skillnaden 

mellan bokslutsrapport och revisionsberättelse, främst då att bokslutsrapport inte är ett 

styrkande. Däremot menar respondenten att alla mindre bolag inte har behov av en 

fullständig revisionsberättelse utan kan klara sig med en bokslutsrapport även i fall av 

kreditgivning.  
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Utvecklingen framöver 

Respondenten tror inte att marknaden idag har någon större uppfattning om vad 

auktorisationen av redovisningskonsulter innebär och vad en bokslutsrapport egentligen är. 

Hon anser vidare att för att det skall finnas ett egentligt värde i själva bokslutsrapporten så 

behöver den acceptans på marknaden, om banker kommer godta den som ett sorts substitut 

för revisionsberättelsen då kommer den erhålla ett visst värde. Respondenten tror också att 

mycket kan handla om förtroende och i de fall bokslutsrapporten är gjord av någon på de 

stora byråerna, vilka enligt respondenten har ett mycket gott rykte och stort förtroende, så 

kommer de troligtvis att betyda mer än auktorisationen i sig. Respondenten tror inte heller 

att verkningarna av revisionspliktens avskaffande blir så stora på sikt. Hon påpekar att i 

Danmark valde många bort revisorn initialt men att de nu återkommer då de inser att man 

behöver rådgivning i viss utsträckning. Hon ser företagens intressenter som nyckeln till 

huruvida de kommer att kvarhålla revision, finns krav från leverantörer, finansiärer och även 

i viss mån anställda så kommer företagen att stanna hos sin revisor. Framför allt ser inte 

respondenten det som särskilt troligt att lite större företag, om gränsvärdena för 

revisionspliktens avskaffande höjs i framtiden, har möjlighet att avstå revision till förmån för 

bokslutsrapporten eftersom normalt finns där fler intressenter vilka kräver just revision.   

 

5.1.5. Sammanfattning revisions- och redovisningsbyråer 

Respondenterna är samtliga auktoriserade redovisningskonsulter, tre av dem innehar 

dessutom någon form av kvalificerad revisorstitel. Gällande auktorisationens ursprung så har 

tre av fyra respondenter uppfattningen att den troligtvis är kopplad till revisionspliktens 

avskaffande, den sista respondenten anser att en ökad efterfrågan på redovisningstjänster 

möjligtvis kan vara en anledning till dess ursprung. Att auktorisationstiteln var för enkel att 

erhålla håller respondenterna med om, samtidigt tror samtliga att inflationsproblemet löser 

sig självt då revisorer vilka ej avser att verka som redovisningskonsulter faller bort eftersom 

utbildnings- och verksamhetskrav tvingar dem att avstå titeln. Däremot vill ingen av 

respondenterna vidhålla att det urholkar auktorisationens legitimitet att den kan erhållas 

från två olika organisationer.  

 

De av respondenterna vilka är kvalificerade revisorer lyfter samtliga fram ansvarsfrågan som 

en av de avgörande skillnaderna mellan revisorn och den auktoriserade 
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redovisningskonsulten. Samma respondenter framhåller att bokslutsrapporten och 

revisionsberättelsen är två skilda tjänster och det är viktigt att användare av dem, 

exempelvis banker, förstår skillnaden. Intressenternas, främst då bankernas, acceptans av 

bokslutsrapporten som ett substitut till revisionsberättelsen ser respondenterna som en 

avgörande fråga för att avgöra huruvida auktoriserade redovisningskonsulter kommer att 

kunna ersätta revisorer på marknaden. I övrigt framhåller flera av respondenterna att många 

bolag egentligen klarar sig utan revisor. I de fallen kommer relationen, samt det uppbyggda 

förtroendet, mellan företaget och revisorn vara avgörande för bolagets fortsatta efterfråga 

av revisorns tjänster. Respondenterna tror inte revisionspliktens avskaffande kommer att 

leda till några stora förändringar initialt utan att man först om två till tre år kommer att se 

effekterna av den. 

 

5.2. Banker 
 

5.2.1. Swedbank 

 

Respondent 

Carl-Johan Nikell har arbetat på Swedbank i 10 år, mestadels som chefsjurist i regionen men 

sedan tre år tillbaka som affärsansvarig för företagsverksamheten. Innan dess arbetade han 

som VD för ett exportföretag samt nio år under 90-talet på statliga koncernen Securum.  

 

Revisionspliktens avskaffande 

Att det blev ett avskaffande av revisionsplikten kan tyckas lite underligt menar respondenten 

samtidigt som han inser att det är en trend som vuxit sig stark ute i Europa under flera år. 

Han anser vidare att det är för tidigt att säga om avskaffandet kommer att innebära problem 

för banken och dess verksamhet men från bankens sida kommer utvecklingen följas 

noggrant. Hittills har respondenten inte haft kontakt med någon kund som vill avsäga sig 

revisorn och han tror att de flesta företag vill ha kvar sin revisor. 

Auktoriserad redovisningskonsult som substitut för revisorn 

Respondenten känner väl till auktoriseringen av redovisningskonsulter, han har stött på den i 

flera års tid från revisionsbyråer i olika sammanhang. Även gällande bokslutsrapporten så 
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har respondenten viss kunskap men vet inte exakt vad den innebär i detalj, mer än att det är 

en sorts kvitto på bokföringen och därmed en bit på vägen mot en fullständig revision. 

Respondenten tycker att frågan huruvida bokslutsrapporten kan komma ersätta revision vid 

kreditgivning är ganska svår att svara på. Eftersom revisorns utlåtande och namnteckning, 

vilken garanterar att företaget genomgått granskning, alltid varit en viktig bit i bankernas 

kreditbedömning uppstår nu en ny situation och det är osäkert vad som kommer att hända. 

Respondenten menar på att vad banken vill ha är någon form av vederhäftig, utomstående 

analys gjord parallellt med bankens egen analys. Om det sedan behöver vara ett reviderat 

bokslut eller om en bokslutsrapport kan vara tillräcklig beror på kreditens omfattning, 

företagets omfattning och komplexitet samt bankens tidigare historik med kunden. I vissa 

fall kan det vara så att en revisor kommer krävas då banken vill ha en djupare analys av 

företaget än vad som kan anges inhämtas från en bokslutsrapport.      

 

Förtroende och revisorns ansvar vid kreditbedömning  

Att kreditgivning till stor del handlar om förtroende mellan avtalsparterna är något som 

respondenten helt klart ställer sig bakom. Det är personen bakom revisionen, eller 

bokslutsrapporten, och förtroendet för honom eller henne som respondenten anser är det 

viktiga. Dock tillägger han att då det handlar om de fyra stora revisionsfirmorna så spelar 

den personliga kontakten mindre roll, banken har redan ett mycket inarbetat förtroende för 

de firmorna. Respondenten medger att givet ett sådant förtroende för en auktoriserad 

redovisningskonsult så tror han att banken skulle kunna godta en undertecknad 

bokslutsrapport som substitut för reviderat bokslut. Att redovisningskonsulten inte är en helt 

extern granskare utan personligen genomför den löpande bokföringen anser inte 

respondenten vara ett stort problem. Istället anser han igen att det handlar om förtroende 

för personen som trots allt är en utomstående betraktare som granskat företaget. 

Respondenten poängterar att det tar tid att bygga upp relationer och att förtroende inte 

sitter i en titel vare sig det handlar om revisor eller auktoriserad redovisningskonsult, det är 

personen bakom som man antingen har förtroende för eller inte.  
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Konsekvenserna för kreditbedömningen  

Att det blir konsekvenser för kredit och lånemarknaden tror respondenten är oundvikligt. 

Fram till idag har revision varit ett lagkrav för alla svenska aktiebolag och därmed har 

bankens krav på revision inte inneburit något i praktiken för företagskunderna men det 

förändras nu. Enligt respondenten finns ännu inget centralt beslut inom banken huruvida 

bokslutsrapport skulle kunna fungera som substitut för revision vid kreditgivning men han 

menar situationen kan bli så att banken kan bli tvungna att godkänna det om marknaden gör 

det. Han anser inte att banken har råd att tacka nej till alltför många företag som ansöker 

om krediter men vilka saknar revisor, då får banken troligtvis nöja sig med 

redovisningskonsulten och bokslutsrapporten.   

 

5.2.2. Handelsbanken 

 

Respondent 

Olof Enander är företagsmarknadschef på citykontoret i Malmö. Handelsbanken är till stor 

del en decentraliserad organisation och de jobbar enligt den internt så kallade 

kyrktornsprincipen vilken i praktiken innebär att man främst gör affärer på den lokala 

marknaden. Kunderna består av allt från mindre ägarledda företag till börsnoterade bolag. 

Enander har arbetat på Malmökontoret i sex år men varit anställd i Handelsbanken sedan 

1997, dessförinnan var han anställd av Stadshypotek vilka köptes upp av Handelsbanken. 

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna i Sverige med traditionell bankverksamhet.  

 

Revisionspliktens avskaffande 

Bankens inställning är att när det gäller mer kreditintensiva kunder så är de mer angelägna 

om att det ska finnas någon form av utomstående granskning och kontroll som genomförs. 

Det är inte bara i bankens intresse att företag granskas utan dels är det viktigt för andra 

intressenter som leverantörer och dels för ägarna själva. Respondenten menar på att det 

finns ett gemensamt intresse för alla att veta att räkenskaperna är i ordning vid 

affärstransaktioner med varandra. Därmed tror respondenten inte att revisionspliktens 
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avskaffande, även vid en framtida höjning av gränsvärdena, får någon större effekt för de 

mer kreditintensiva kunderna.  

 

Respondenten tror istället att revisionspliktens avskaffande får större konsekvenser i 

kundgruppen bestående av mindre, ägarledda företag som växer i relativt snabb takt och 

som i ett initialt skede väljer bort revision. Där behöver man kanske plötsligt en större kredit 

och banken kräver då ett reviderat bokslut vilket innebär att en anlitad revisor behöver 

granska bolagets bokslut och affärshändelser flera år bakåt i tiden, detta kan bli mycket dyrt 

och omständligt för kunden.     

 

Auktoriserad redovisningskonsult som substitut för revisorn 

Respondenten har hört talas om auktorisationen men känner inte så väl till vad den innebär. 

Informationen som inhämtats i ämnet kommer främst från revisionsbyråerna. Exakt hur den 

här nya formen kommer fungera är respondenten inte påläst på. Därmed är respondenten 

inte heller påläst vad gäller bokslutsrapporten och dess roll. Respondenten känner dock 

spontant att när det kommer till bokslutsrapporten så är det redovisningskonsulten som 

själv granskar och sedan ger en kvalitetsstämpel på sitt eget arbete och det känns inte helt 

bra för honom. Han anser att själva idén med revision är att någon helt utomstående 

granskar, annars är det ju bara ett PM som häftas på av den som upprättar bokslutet. 

Respondenten öppnar dock lite för att om att litet företag, med vilket banken har en lång 

och god historik med, söker ett mindre kreditbelopp så skulle möjligtvis en bokslutsrapport 

kunna godtas. I de fall då det rör sig om större kreditbelopp så känner respondenten 

spontant att en djupare analys av företaget krävs.  

 

Förtroende och revisorns ansvar vid kreditbedömning  

Respondenten menar att precis som nämnts tidigare så kan det bli så att långvariga, mindre, 

kunder möjligtvis får krediter trots att de saknar reviderat bokslut, det centrala då är det 

förtroende som byggts upp mellan banken och kunden. Vad som kommer gälla för nya 

kunder är mindre klart men eftersom ett inarbetat förtroende saknas så blir det åtminstone 

svårare att godkänna krediter då revision saknas. Däremot om kund har en bokslutsrapport 
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undertecknad av auktoriserad redovisningskonsult vilken banken har förtroende för, då 

skulle en kredit möjligtvis kunna ges även i dessa fall utan revision. Ett sådant förtroende 

menar respondenten att exempelvis auktoriserade redovisningskonsulter från de fyra stora 

revisionsbolagen har men även andra redovisningskonsulter som de känner till sedan 

tidigare och har ett uppbyggt förtroende för, respondenten medger dock att de fyra stora 

revisionsbolagens namn väger lite extra tungt. All kreditgivning bygger på förtroenden och 

relationer enligt respondenten. 

 

Respondenten menar vidare att skillnaden i ansvar för revisor respektive auktoriserad 

redovisningskonsult inte är en ointressant fråga men vill framhålla att det viktiga snarare är 

frågan om en utomstående granskare, det vill säga en tredje person som kontrollerar 

företagets affärer. Dock medger respondenten att en kontroll av en tredje person inte väger 

lika tungt om denne helt saknar ansvar för att granskningen är korrekt, det hänger ihop helt 

enkelt.   

 

Konsekvenserna för kreditbedömningen  

Huruvida marknadens aktörer kommer att tvinga banken att släppa kraven på revision vid 

kreditgivning är, enligt respondenten, något som har diskuterats internt. Däremot menar 

respondenten att Handelsbanken inte kommer börja konkurrera med risk, känner de sig inte 

trygga vad den information som kunden tillhandahåller så ger man inga krediter. 

Respondenten är medveten om att det kan bli så att Handelsbanken i vissa fall kommer att 

kräva revision för ett specifikt företag medan en annan bank erbjuder sig att ge krediter 

ändå och att konsekvensen blir att man förlorar kunden men respondenten menar på att då 

får det väl bli så. 

 

5.2.3. Sammanfattning banker 

Respondenterna tror inte att revisionspliktens avskaffande leder till några större 

konsekvenser vad gäller mer kreditintensiva kunder. Båda respondenterna menar på att vid 

kreditgivning till större, mer komplexa företag så kommer revisionsberättelse fortsatt vara 

ett krav även om gränsvärdena höjs. En av respondenterna varnar för att nya, ägarledda 

företag, vilka växer snabbt och som initialt valde bort revisorn kan komma att få problem vid 
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senare kreditansökningar då revisor saknas. Det blir då en kostsam process för företaget 

eftersom revisorn behöver granska flera års verksamhet.  

 

Gällande bokslutsrapporten, som ett substitut till revisionsberättelsen, framhåller båda 

respondenterna att vad bankernas främst värdesätter är att en utomstående granskare har 

kontrollerat företaget. En av respondenterna ifrågasätter huruvida den auktoriserade 

redovisningskonsulten verkligen kan ses som en utomstående part eftersom det är denne 

som har upprättat bokslutet och utfört mycket av den löpande bokföringen. Ansvarsfrågan 

är inte ointressant enligt respondenterna men de framhåller att förtroendet för revisorn, 

eller den auktoriserade redovisningskonsulten, är det centrala. Förtroendet, menar de, är 

vanligtvis personligt förutom när det kommer till revisorer och auktoriserade 

redovisningskonsulter från de fyra stora revisionsbyråerna då ett sådant förtroende erhålls 

per automatik. 

 

Vad gäller framtiden så går åsikterna isär något. En av respondenterna menar på att om 

tillräckligt många företag på marknaden väljer att avstå revision så kommer troligtvis 

banken, vare sig de vill eller inte, att bli tvungna att erbjuda krediter trots att 

revisionsberättelse saknas eftersom man helt enkelt inte har råd att avstå alltför många 

kunder. Här menar den andra respondenten att man inte är beredda att börja konkurrera 

med risker på ett liknande vis.  
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Tabell 3: Sammanställning av empiri. 
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6. ANALYS OCH TOLKNING 
 

I detta kapitel kommer vi analysera och tolka det empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensramen. Vi kommer att utgå från frågeställningarna som presenterades i det 

inledande kapitlet. 

 

6.1. Vad innebär auktorisationen av redovisningskonsulten?  

Trots att det har varit möjligt att bli auktoriserad redovisningskonsult sedan 2006 ser ändå 

respondenterna ett visst samband med avskaffandet av revisionsplikten. Dock menar en 

utav respondenterna att klienterna numera efterfrågar mer tjänster än bara revision och att 

därför auktorisationen utav redovisningskonsulten tillkommit på grund utav ökad 

efterfrågan på redovisningstjänster såsom hjälp med den löpande bokföringen samt 

upprättande av årsbokslut. Själva auktorisationen av redovisningskonsulten, tror 

respondenterna i branschen, kommer betyda en hel del för yrkesgruppen som genom 

auktorisationen då får en skyddad titel. Tidigare har vem som helst kunnat kalla sig 

redovisningskonsult vilket inte varit till fördel för yrkesgruppen. Därför hoppas branschen 

och då främst SFR på att stärka den auktoriserade redovisningskonsultens legitimitet genom 

att de i samverkan med FAR utvecklat ett regelverk som den auktoriserade 

redovisningskonsulten skall följa. Detta regelverk, Reko, samt den granskning som kommer 

genomföras vart tredje år gör det möjligt att urskilja professionella redovisningskonsulter 

från oseriösa.  

 

Reko möjliggör även för den auktoriserade redovisningskonsulten att utfärda en 

bokslutsrapport som en kvalitetsstämpel på att företagets räkenskaper har blivit granskade 

av en auktoriserad redovisningskonsult vilket ytterligare kan stärka den auktoriserade 

redovisningskonsultens status på marknaden. Företagens alla olika intressenter kommer 

vara helt avgörande för den auktoriserade redovisningskonsultens framtid. Det kommer vara 

upp till dessa intressenter och samhället huruvida den auktoriserade redovisningskonsulten 

och bokslutsberättelsen kommer erhålla legitimitet på marknaden. För företagen kommer 

denna legitimitet vara helt avgörande då de strävar efter att verka enligt de normer och 

värderingar som finns i dess omgivning. Går företaget emot dessa kan de komma att 

bestraffas genom olika sanktioner som exempelvis undanhållande av krediter. Således 
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kommer banken vara en väldigt viktig intressent som har stor betydelse. Det framgick dock 

under intervjuerna med revisions- och redovisningsbyråerna att deras klienter ännu inte 

efterfrågat någon bokslutsrapport men att detta berodde på att revisionsplikten nyligen 

avskaffats och därför bokslutsrapporten ännu inte blivit ett valbart alternativ för klienten. 

Respondenterna tror att det kommer att ta några innan vi får se effekterna av avskaffandet 

av revisionsplikten och därmed också auktorisationen av redovisningskonsulten och 

bokslutsrapporten. Därför är det svårt att i nuläget klargöra den dennes legitimitet och roll 

på marknaden.  

 

6.2. Skadar det legitimiteten för den auktoriserade 

redovisningskonsulten att titeln kan erhållas från två olika 

organisationer? 

Respondenterna från revisions- och redovisningsbyråerna anser inte att legitimiteten för den 

auktoriserade redovisningskonsulten skadas genom att denna går att erhållas från två olika 

håll, dock framhåller samtliga att det i framtiden skulle vara till fördel om SRF och FAR skulle 

kunna skapa en gemensam väg till auktorisation. En utav respondenterna anser emellertid 

att det skulle vara mer negativt om de båda organisationerna skulle gå samman eftersom de 

verkar för olika yrkesgrupper. Den centrala frågan har istället varit att många på revisions- 

och redovisningsbyråerna har skaffat sig dubbla titlar då det har varit relativt enkelt att som 

kvalificerad revisor bli auktoriserad redovisningskonsult. En kvalificerad revisor har endast 

behövt närvara vid en så kallad auktorisations dag för att erhålla titeln auktoriserad 

redovisningskonsult vilket kan skada legitimiteten för titeln. De auktoriserade 

redovisningskonsulterna vi intervjuat anser dock att många som i nyhetens behag skaffade 

dubbla titlar inte kommer behålla dessa då det kommer krävas ett visst antal 

utbildningstimmar samt arbetstimmar inom just redovisning. Detta bekräftar den 

auktoriserade revisorn vi intervjuat. Respondenten menar att det inte kommer finnas 

utrymme att på en större byrå bibehålla båda titlarna och att du någon gång måste välja. 

Respondenten tror dock att det på mindre byråer kommer vara vanligare med dubbla titlar 

då de arbetar på ett annat sätt.  

 

Den auktoriserade redovisningskonsulten arbete kommer att granskas vart tredje år vilket 

innebär att det naturligt kommer ske en gallring av de som från början skaffade dubbla titlar 
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då många av dessa inte kommer uppfylla kraven på antal utbildningstimmar samt 

arbetstimmar inom redovisning. Har vederbörande inte genomfört något arbete enligt Reko 

kommer det inte finnas något att granska och på så sätt kommer en naturlig gallring att ske. 

Denna gallring kommer förmodligen stärka legitimiteten för den auktoriserade 

redovisningskonsulten. Framöver kommer det att krävas ett prov för att bli auktoriserad 

redovisningskonsult vilket respondenterna ser väldigt positivt på. Vidare kommer kontrollen 

av de auktoriserade redovisningskonsulterna vara väldigt viktig för att säkerställa kvaliteten 

på dennes arbete, vilket är en förutsättning för att skapa legitimitet åt yrket. 

 

6.3. Hur skiljer sig ansvarsfrågan mellan den auktoriserade 

redovisningskonsulten och den kvalificerade revisorn? 

Ansvarsfrågan kan ur ett teoretiskt perspektiv ses som en viktig aspekt för företag vilka 

anlitar utomstående granskare i syfte att accepteras av strategiska intressenter. Att en 

oberoende revisor ansvarar, genom sin underteckning av revisionsberättelsen, för att den 

ekonomiska redovisningen är korrekt skapar legitimitet åt företaget gentemot sina 

intressenter enligt teorin. Ett företags intressenter är givetvis angelägna om att den 

ekonomiska informationen väsentligen är korrekt och säkerställd av en utomstående, något 

som i princip både en revisor och en auktoriserad redovisningskonsult kan göra. Enligt den 

empiriska undersökningen menade respondenterna, de som var kvalificerade revisorer, att 

ansvaret hos revisorn är en avgörande skillnad gentemot den auktoriserade 

redovisningskonsulten. Intressenter värdesätter, enligt en av respondenterna, det faktum att 

det i vissa fall är möjligt att kräva pengar av revisorn som undertecknat en felaktig 

revisionsberättelse. Konsekvenserna som kan föreligga enligt de presenterade teorierna, om 

intressenterna lägger en sådan tyngd vid ansvarsfrågan, är att företag vilka väljer bort 

revision kommer att utsättas för sanktioner och resursundanhållande från sina strategiska 

intressenter. I klartext betyder det att företaget kan få svårigheter och problem med att 

upprätta långsiktiga relationer med leverantörer, kunder samt får det svårare att erhålla 

krediter. Respondenterna i den del av den empiriska undersökningen vilka utgjorde 

strategiska intressenter, bankerna, menar på att ansvarsfrågan inte är helt avgörande i deras 

fall. De ansåg inte ansvarsfrågan som oviktig men ville hellre lyfta fram förtroende för 

personen bakom revisionsberättelsen eller bokslutsrapporten som en viktigare aspekt. Det 

kan därför troligtvis konstateras att företag, vilka avstår revision, inte uteslutande kommer 
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att utsättas för sanktioner och underhållande av resurser från sina intressenter enbart 

baserat på ansvarsfrågan. 

 

Ovanstående avhandlar förhållandet mellan ett företag och dess intressenter och frågan om 

hur ansvaret hos respektive revisor och auktoriserad redovisningskonsult påverkar deras 

relation. Vidare kan man ur det teoretiska perspektivet även undersöka hur ansvarsfrågan 

direkt kan relateras till legitimitet för yrkesgruppen revisor respektive auktoriserad 

redovisningskonsult. Legitimitet baseras på normer och värderingar och bedöms av 

omgivningen. Vidare är det viktigt att det finns en överenskommelse mellan den som söker 

uppnå legitimitet och dennes intressenter. I detta fall är det alltså av vikt att användare av 

bokslutsrapporten har förstått dess innebörd och skillnad gentemot revisionsberättelsen. 

Intressenterna här blir kunderna, de företag, vilka väljer mellan auktoriserad 

redovisningskonsult och revisor för att i sin tur kunna accepteras av sina strategiska 

intressenter. Eftersom revisorn har ett ansvar enligt lagen så finns redan den 

överenskommelse mellan revisor och anlitande företag vilken är behövlig för att legitimitet 

skall föreligga. Ansvaret hos den auktoriserade redovisningskonsulten ser, som beskrivet 

ovan, annorlunda ut och är inte inskrivet i svensk lag och man kan därmed förutsätta att 

marknaden ej har samma kunskap om det som i fallet med revisorn. Skillnad i ansvar leder 

därmed till skillnad i legitimitet mellan de båda yrkesgrupperna. Detta stöds av 

respondenterna vilka menar att intressenter allmänt känner till revisorn men vet inte vad 

auktorisationen innebär eller vad bokslutsrapporten egentligen är.         

 

6.4. Vad är bokslutsrapporten, kan den utgöra ett substitut till 

revisionsberättelsen? 

Bokslutsrapporten är den slutprodukt vilken upprättas av den auktoriserade 

redovisningskonsulten i samband med bokslutet. Syftet med bokslutsrapporten är delvis, 

enligt branschorganisationerna, att den skall utgöra ett substitut för revisionsberättelsen i 

vissa situationer, exempelvis vid kreditansökningar. Bokslutsrapporten kan därmed användas 

som ett verktyg av företag vilka försöker upprätta relationer med strategiska intressenter. 

För att kunna utgöra ett substitut för revisionsberättelsen måste bokslutsrapporten leda till 

att företagen ges en liknande legitimitet i intressenternas ögon som om de använde en 

revisionsberättelse. Respondenterna, vilka har en bakgrund som revisorer, framhåller att 
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bokslutsrapporten och revisionsberättelsen är två skilda produkter. Ansvarsfrågan, som 

beskrives ovan, pekas ut som en avgörande skillnad. Det är, enligt respondenterna, upp till 

intressenterna att avgöra huruvida bokslutsrapporten skall ges legitimitet på marknaden 

som ett substitut till revisionsberättelsen. Eftersom bokslutsrapporten är förhållandevis ny 

på marknaden och inte ännu efterfrågas av kunderna så är det svårt att avgöra huruvida den 

skapar legitimitet gentemot ett företags intressenter. Bankerna, i den empiriska 

undersökningen, öppnar för att bokslutsrapporten skulle kunna utgöra ett substitut för 

mindre företag vilka söker små krediter men menar på att för större bolag så kommer 

troligtvis revision även fortsatt vara ett krav. En av bank respondenterna framhåller att den 

auktoriserade redovisningskonsulten inte är en helt utomstående granskare utan att denne i 

princip kontrollerar sitt eget arbete och det minskar enligt honom värdet på 

bokslutsrapporten. Kombinationen av skillnad i ansvar mellan den auktoriserade 

redovisningskonsulten och revisorn tillsammans med de undersökta intressenternas, 

bankernas, inställning så bör svaret på frågan, huruvida bokslutsrapporten kan utgöra ett 

substitut till revisionsberättelsen, bli tvådelat. Mindre företag skulle kunna använda 

bokslutsrapporten istället för revisionsberättelsen utan att riskera att utsättas för sanktioner 

och resursundanhållande från sina intressenter. Däremot finns det en överhängande risk att 

större företag, om gränsvärdena höjs i ett senare skede eller om vi beaktar andra 

bolagsformer än aktiebolag, att de blir bestraffade av sina intressenter i form av sanktioner, 

informations- och resursundanhållande om de väljer att avstå revision.   

 

6.5. Vad tycker bankerna om bokslutsrapporten, kommer de godta 

denna som ett substitut till revisionsberättelsen?  

Huruvida bankerna kommer att lämna krediter vid användande av bokslutsrapporter istället 

för revisionsberättelse är en fråga som måste delas upp vidare. Först måste det klargöras om 

bankerna anser att bokslutsrapporten skapar samma legitimitet åt företaget som 

revisionsberättelsen tidigare har gjort. Precis som beskrivet, i föregående frågeställning, så 

öppnar bankerna för att mindre företag möjligtvis skulle kunna använda sig av 

bokslutsrapport och detta till trots erhålla krediter. Det skall tydligt klargöras att 

respondenterna, hos bankerna, inte fått några klara direktiv från de centrala, beslutande, 

delarna av organisationerna och därmed endast kunde diskutera spekulativt i frågan. Deras 

inställning i frågan kan dock ändå ses som relativt tydliga indikationer på hur bankerna 
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kommer att förhålla sig i frågan framöver. Därmed kan det konstateras att 

bokslutsrapporten i vissa fall skapar legitimitet åt mindre bolag och kan ersätta 

revisionsberättelsen när man interagerar med strategiska intressenter. 

 

Vad som sedan måste fastställas är huruvida vare sig bokslutsrapport eller 

revisionsberättelse är avgörande vid kreditgivning. Respondenterna anser att varken den 

ena eller andra produkten i sig leder till att företag erhåller krediter utan de framhåller att 

avgörande är förtroendet för personen bakom bokslutsrapporten eller revisionsberättelsen. 

Vidare framhåller respondenterna att det är någon form av vederhäftig granskning gjord av 

en utomstående kontrollant för vilken man har förtroende som är viktigt. Förtroende skapas 

inte, enligt respondenterna av en titel utan av historik mellan avtalspartners. Däremot så 

menar respondenterna att revisorer, och då även auktoriserade redovisningskonsulter, vilka 

har anställning hos någon av de fyra stora revisionsbyråerna per automatik erhåller ett 

sådant förtroende. Förklaring till detta är, enligt respondenterna, att de stora 

revisionsbyråerna har en omfattande intern kontroll och deras arbetsrutiner är mycket 

noggranna vilket har lett till en särskild status på marknaden. Man kan därmed konstatera 

att även om bankerna för vissa mindre bolag skulle acceptera en bokslutsrapport som ett 

substitut till revisionsberättelsen så räcker ej detta för att erhålla krediter. Eftersom 

bankerna efterfrågar förtroende så blir det avgörande för huruvida företaget innehar 

legitimitet snarare än om de har en auktoriserad redovisningskonsult eller revisor. Företag, 

vilka söker krediter, bör alltså införskaffa kunskap om huruvida deras revisor eller 

redovisningskonsult innehar ett sådant förtroende hos den bank vilken man söker krediter 

hos. Alternativt är att anlita utomstående granskare, revisor eller redovisningskonsult, från 

en av de stora byråerna vilka verkar åtnjuta ett sådant förtroende från bankernas sida. 

Misslyckande från företagets sida att införskaffa person med sådant förtroende kan leda till 

att banken, i egenskap av strategisk intressent, underhåller kapital, en för många avgörande 

resurs, från bolaget. 

 

Avgörande blir det beroende mellan intressenten, banken, och företaget vilket förklaras av 

Froomans teori. Banken kan efter att frågan om beroende är avgjord välja mellan fyra olika 

strategier för att påverka företaget. I detta fall lämnar dock respondenterna skilda svar 

avseende hur de ser på den förväntade utvecklingen och marknadens påverkan på banken 
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frågan olöst. Den ena respondenten menar på att banken inte har råd att avstå kunder, i 

större utsträckning, om de väljer att avstå revision medan den andra respondenten 

understryker att dennes bank ej är beredd att konkurrera i risk trots stort kundbortfall. 

Beroendet mellan bank och företag kan därmed ej klargöras helt men att ett relativt 

ömsesidigt beroende föreligger torde vara uppenbart. 

 

6.6. Hur kommer utvecklingen för den gemensamma revisions- och 

redovisningsbranschen att påverkas av den relativt nya 

auktorisationsordningen?  

Framöver anser respondenterna att förhoppningen för den auktoriserade 

redovisningskonsulten är att de bolag som väljer bort revisorn nu skall välja att ta hjälp av en 

auktoriserad redovisningskonsult istället. Tanken är att bolag som inte har något direkt 

behov utav revision, eller intressenter som kräver detta, nu skall kunna välja att 

kvalitetssäkra sina räkenskaper genom hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult som kan 

avlämna en bokslutsrapport som ett kvitto på att denna granskat företagets bokslut enligt 

Reko. De auktoriserade redovisningskonsulterna som vi intervjuat anser att det kommer att 

ta några år innan vi kommer se effekterna av avskaffandet av revisionsplikten och menar 

sedan att bankernas och skatteverkets inställning till bokslutsrapporten kommer att bli 

avgörande för huruvida företag kommer att välja bort revisorn till förmån den auktoriserade 

redovisningskonsulten.  En utav respondenterna framhåller här att politikerna har makten 

att ge den auktoriserade redovisningskonsulten legitimitet genom att ge skatteverket i 

uppdrag att utforma en tredje ruta i deklarationen där vederbörande kan ange att en 

auktoriserad redovisningskonsult upprättat bokslutet. I dagsläget kommer det finnas två 

rutor att välja mellan, revision eller inte revision. Om ett företag väljer bort revision är 

tanken att sannolikheten att bli granskad kommer öka. I den tredje rutan skulle 

vederbörande kunna kryssa i att denne haft hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult vid 

upprättandet av företagets finansiella rapportering. Denna ruta skulle då vara ett mellanting 

mellan revision och inte revision. Detta skulle innebära att den auktoriserade 

redovisningskonsulten erhåller en legitimerad position i samhället genom att företag som 

haft hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult inte kommer att bli granskade i lika stor 

utsträckning som ett företag som väljer att inte ta hjälp av någon vid upprättandet av sitt 

bokslut. Här ser vi återigen den tydliga kopplingen till samhällets normer och värderingar 
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som är avgörande för att skapa legitimitet åt den auktoriserade redovisningskonsulten samt 

bokslutsrapporten. Vidare anser en annan respondent att det mer kommer handla om 

förtroende än auktorisationen i sig. Respondenten menar att det i de fall någon av de större 

revisionsbyråerna med gott rykte samt stort förtroende upprättat bokslutsrapporten 

kommer ha större betydelse än titeln i sig.  

 

Revisorn som vi intervjuat är väldigt tveksam till att revisionsbyråer kommer att förlora 

kunder till redovisningsbyråer och menar på att det handlar om ett förtroende som byggts 

upp under en lång relation mellan revisor och klient, inte bara som granskare utan även som 

rådgivare och ett allmänt bollplank till företaget. Respondenten anser vidare inte att en 

utökning av de nu satta gränsvärdena gällande revisionspliktens avskaffande kommer att ge 

ett avhopp från revision utan menar då att banken kommer att kräva revision vid 

kreditgivning.  Här instämmer ytterligare respondenter och menar att större bolag även har 

ytterligare intressenter som kräver revision. Således anser inte respondenten att det 

kommer hända så mycket på marknaden framöver. Återigen ser vi att det kommer vara 

företagets intressenter som kommer avgöra den auktoriserade redovisningskonsultens 

legitimitet och därigenom dess roll i samhället.  

 

Bankerna vi intervjuat anser också att det i slutändan handlar om förtroende och den 

uppbyggda relationen mer än titeln i sig. De understryker att de revisionsbyråerna som de 

redan har en god relation till väger tyngre än en helt okänd. Vidare menar de även att en 

bokslutsrapport upprättad utav en av de fyra större revisionsbyråerna väger lite extra tungt 

eftersom dessa har god status i samhället samt ett etablerat förtroende. Respondenterna 

menar att det finns ett gemensamt intresse för samtliga inblandade att veta att företaget 

har en ordnad ekonomi då ett resursutbyte sker. En respondent betonar istället de mindre 

bolagen som initial väljer bort revisorn men som sedan växer i en relativt snabb takt. När 

bolaget sedan behöver en större kredit kommer banken att kräva att en revisor har granskat 

samtliga bokslut och viktiga affärshändelser vilket då kan bli väldigt kostsamt och 

omständligt för bolaget.   

 

Några centrala beslut, från bankerna, gällande om bokslutsrapporten kommer att accepteras 

som ett substitut till revisionsberättelsen vid kreditgivning för mindre bolag har ännu inte 
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tagits men en utav respondenterna framhåller att det kommer vara marknaden som avgör. 

Respondenten menar att de inte kommer ha råd att tacka nej till allt för många kunder på 

grund av att de inte har någon revisionsberättelse om dessa har någon annan att gå till för 

kreditgivning. Här kan se en tydlig koppling till resursberoende teorin där maktförhållandet 

är centralt när företaget skall välja hur det skall gå tillväga för att säkerställa sin fortlevnad. 

Om samtliga banker inte ger krediter vid avsaknaden av en revisionsberättelse så kommer 

bankerna gemensamt att inneha en maktposition och på så sätt kunna sätta sina egna villkor 

för kreditgivning. Banken väljer då en direkt undanhållande strategi för att påverka 

företaget. Kan dock företaget erhålla kredit hos en annan långivare blir maktförhållandet ett 

annat, då kommer banken välja en annan strategi. Det finns då ett beroende mellan de båda 

parterna och därför kommer banken överväga att bevilja en kredit för att behålla kunden 

men då istället med ett förbehåll. 
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7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

Det avslutande kapitlet kommer vi presentera de slutsatser vi kunnat dra utav vårt empiriska 

material. Vi kommer även ge förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1. Indelning 

Syftet med uppsatsen var att utreda och klargöra vad auktorisationen av 

redovisningskonsulten innebär. Vidare var syftet att undersöka vad en intressentgrupp, 

bankerna, har för uppfattning om auktorisationen av redovisningskonsulten och huruvida de 

anser att bokslutsrapporten kan verka som ett substitut till revisionsberättelsen.  Nedan 

kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi efter genomförd analys kommit fram till. 

 

7.2. Slutsatser 

Auktorisationen kommer att innebära en skyddad titel för redovisningskonsulten. Genom 

denna har yrkesgruppen även fått ett eget regelverk att följa och granskas efter vilket är ett 

första steg till att etablera titeln på marknaden. Vidare kommer det förmodligen dröja några 

år innan vi kommer få se effekterna av auktorisationen av redovisningskonsulten samt 

bokslutsrapportens innebörd. Det faktum att auktorisationen kan erhållas från två olika 

organisationer verkar ej vara ett problem. Det som istället varit omdiskuterat är att det varit 

så lätt för kvalificerade revisorer att erhålla titeln vilket kan skada legitimiteten för den 

auktoriserade redovisningskonsulten. Kravet på utbildnings- och arbetstimmar kommer dock 

gallra ut dessa inom kort. Vidare införs nu istället ett prov för auktorisation istället för en 

auktorisations dag. 

 

Bokslutrapporten är en form av garanti, undertecknad av en auktoriserad 

redovisningskonsult där denne genom som underskrift garanterar att bokslutet har 

upprättats och kontrollerats enligt föreskrifterna i Reko. Det empiriska resultatet visar på att 

bokslutet möjligtvis kan ersätta revisionsberättelsen vid transaktioner av mindre belopp, 

därmed kan slutsatsen dras att bokslutrapporten inte fullt ut kan anses utgöra ett substitut 

till utan endast delvis. Bankerna har inte tagit något centralt beslut i frågan, vilket ledde att 

deras svar i frågan endast kunde bli spekulativa. De indikationer som lämnades kan ändå 

användas till att dra slutsatsen att bankerna troligtvis öppnar för att bokslutrapporten 
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kommer att kunna utgöra ett substitut till revisionsberättelsen vid mindre kreditbelopp. 

Bankerna anser att skillnaden i ansvar mellan revisorn och den auktoriserade 

redovisningskonsulten, trots att det ej är oviktigt, i sig inte är det mest avgörande vid 

kreditgivning.  

 

Eftersom det vi ännu inte har fått se effekterna av revisionspliktens avskaffande är det 

väldigt svårt att få klarhet i hur utvecklingen för revisions- och redovisningsbranschen 

kommer se ut. Tanken är att de företag som väljer bort revisor nu istället skall kunna ta hjälp 

av en auktoriserad redovisningskonsult vid upprättande av bokslut. Det kommer i slutändan 

vara upp till intressenterna huruvida de kommer acceptera den auktoriserade 

redovisningskonsulten och bokslutsrapporten som ett substitut till revisorn och 

revisionsberättelsen. Bankerna kommer ha en avgörande roll då de erbjuder en resurs som 

är väldigt viktigt för de flesta företag och enligt dem är förtroende viktigare än titeln. 

Därmed kommer det i slutändan handla om förtroende och den relation som byggts upp 

mellan parterna.  

 

7.3. Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i denna uppsats fokuserat på en intressent, bankerna, och deras inställning till den 

auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten. Det hade även varit intressant 

att undersöka hur andra intressenter exempelvis leverantörer ställer sig till den 

auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten som substitut till revisorn och 

revisionsberättelsen.  

 

Skatteverket är ytterligare en intressent vars agerande kommer ha stor inverkan på huruvida 

företag kommer att välja att behålla revisorn eller anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult. Därför hade det varit intressant att undersöka om skatteverket har för 

avsikt att införa en tredje ruta i deklarationen där vederbörande kan ange om denne haft 

hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult vid upprättandet av bokslutet. Vilka effekter 

skulle detta ha på företagens vilja att ersätta revisorn med en auktoriserad 

redovisningskonsult. 
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Vidare skulle en studie liknande vår egen kunna genomföras om några år då revisionspliktens 

avskaffande fått ordentligt genomslag och kunskapen om auktorisationen och 

bokslutsrapporten ökat på marknaden.     
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Bilaga 1: Intervjuguide revisions- och redovisningsbyråer 

Respondentens bakgrund 

- Position 

- Ålder 

- År i yrket 

- Företagets bakgrund 

 

Auktorisationen av redovisningskonsulten 

 Hur ser ni allmänt på auktorisationen av redovisningskonsulter?  

 Vad är bakgrunden till auktorisationen av redovisningskonsulten?  

 Vad betyder auktorisationen, är det ett sätt att stärka yrkesrollen?  

 Vad tycker ni om samarbetet mellan FAR och SRF gällande auktoriseringen av 

redovisningskonsulten? 

 Blir det möjligt att ta mer betalt med en auktorisation? Tar ni mer betalt? 

 Vad är värdet av auktoriseringen?  

 Hur ser ni på utvecklingen? 

 

Bokslutsberättelsen 

 Erbjuder redovisningskonsulten en helt ny tjänst? (Bokslutsberättelse?) 

 Redovisningskonsultens roll kontra revisorns roll. Kommer det bli naturlig för företag 

som väljer bort revisorn (revisionsberättelsen) att istället använda sig utav en 

auktoriserad redovisningskonsult (bokslutsberättelse)?  

 Vad kostar en bokslutsberättelse i jämförelse med en revisionsberättelse? 

 Tror ni att banker/andra kreditgivare kommer godta bokslutsberättelse från 

auktoriserad redovisningskonsult som ett substitut för revision? 

 Om inte, finns det då ett värde i bokslutsberättelsen för klienten?  

 

Avskaffandet av revisorsplikten/jävsfrågan 

 Tror du att auktorisationen av redovisningskonsulten har tillkommit för att möta nya 

behov, p.g.a. avskaffandet av revisionsplikten? 

 Tror du att gränsvärdena kommer öka, hur kommer detta påverka branschen? 
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 Har ni många kunder som ni utför så kallade Kombiuppdrag åt?  

▪ Tror ni att dessa kommer att öka i och med avskaffandet av revisionsplikten? 

 Tror du att kunder som byrån idag genomför revision åt men som framöver kommer 

välja bort revisionen, tror du att dessa kunder ändå kommer att stanna hos byrån men 

istället efterfråga andra tjänster?  

 

Övrigt 

 Kan du referera till någon person som du anser vi bör kontakta? 

 Övriga tankar/reflektioner? 
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Bilaga 2: Intervjuguide banker 

Respondentens bakgrund 

- Position 

- Ålder 

- År i yrket 

- Företagets bakgrund 

 

Avskaffandet av revisionsplikten för små bolag 

 Hur ser ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

 Kommer detta ha någon betydelse för er kreditbedömning? 

 

Kreditbedömning 

 Vad betyder revisionsberättelsen vid er kreditbedömning? 

 SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) anser att bokslutsrapporten som är 

en kvalitetsstämpel på företagets löpande bokföring och därför bör fungera som 

underlag vid kreditbedömning. Hur ser ni på bokslutsrapporten som beslutsunderlag 

vid kreditprövning?  

 

Auktorisationen av redovisningskonsulter 

 Känner ni till auktorisationen av redovisningskonsulter? Hur ser ni på denna? 

 Är byråns status viktigare än titeln i sig?  

 Gränsvärdena (för avskaffandet av revisionsplikten) kommer öka? Hur ser ni på 

denna utveckling?  

 

Jävsfrågan 

 Hur ser ni på kombiuppdrag? (jäv)  

 

Övrigt 

 Kan du referera till någon person som du anser vi bör kontakta? 

 Övriga tankar/reflektioner? 


