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Bakgrund: De båda yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult har utvecklats olika i 

Sverige under 1900-talet och idag arbetar branschorganisationerna för att skapa en 

medvetenhet om de två yrkesrollerna. Det verkar inte vara helt klart för alla vad som skiljer en 

revisor och en redovisningskonsult åt. Detta blir uppenbart då ekonomijournalister blandar 

ihop begrepp som ‖revision‖ och ‖redovisning‖ och att de yrkesaktiva inom 

redovisningsprofessionen kallas ‖revisorn‖. Det diskuteras i debatten om yrkesrollerna 

huruvida om redovisningskonsultens yrkesroll kommer att närma sig revisorns 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att tydliggöra yrkesrollerna redovisningskonsult och 

revisor med avsikt att bidra till ökad förståelse för distinktionen mellan dem. Studiens 

delsyften är att undersöka om professionen anser att yrkesrollerna förändrats under den 

senaste tjugoårsperioden och hur de uppfattar att yrkesrollerna kan komma att förändras i 

framtiden, samt att göra en jämförelse mellan yrkesrollerna på stora och små revisionsbyråer. 

Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod. Personliga intervjuer görs för att skapa 

en djupare förståelse för distinktionen mellan yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor.  

Teoretiska perspektiv: Referensramen omfattar de lagar som de båda yrkesrollern har att  

förhålla sig till. Teorierna behandlar yrkesroll, utbud och efterfrågan och intressentmodellen 

Empiri: Det empiriska materialet utgörs av nio intervjuer med redovisningskonsulter och 

kvalificerade revisorer.  

Slutsatser: När revisionsplikten framöver kommer att avskaffas blir det viktigare än det varit 

tidigare att företagare och deras intressenter känner till skillnaden mellan vad 

redovisningskonsulten och revisorn kan erbjuda inom ramen för sin yrkesroll. Studien visar 

på stora skillnader mellan yrkesrollerna i egenskap av olika krav på utbildning och tillsyn 

samt nivåskillnad i hierarkin. Dock visar det sig att yrkesgruppernas arbetsuppgifter i vissa 

avseenden överlappar varandra vilket kan leda till förvirring hos kundföretagen. Studien visar 

att de inte kan konkurrera med varandra på alla områden och redovisningskonsulten aldrig 

kan fylla revisorns kostym. 



 

Summary 

Title: Is the Role of the Accounting Consultant Approaching the Auditor’s?  
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Course: 722A20, Master thesis in business administration, major accounting, 30 Swedish 

credits. 

Authors: Charlotte Kristiansson, Karin Lundin 
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Background: The professional roles of auditor and accounting consultant have developed 

differently in Sweden during the 1900s. Today the trade associations want to create awareness 

of the two professional roles. It does not seem quite clear to everyone what distinguishes an 

auditor and an accountant. This becomes obvious when financial journalists confuse the terms 

―audit‖ and ―accounting‖ and refer to everyone in auditing and accounting profession as 

―auditor‖. The debate about these professional roles is whether the accounting consultant’s 

occupational role approaches the auditor’s or not. 

Purpose: The main purpose of this study is to elucidate the occupational roles of the 

accounting consultant and the auditor, with the intention of contributing to increased 

understanding of the distinction between them. One purpose of the study is to explore if the 

profession believes that the occupational roles have changed over the last twenty years and 

how they perceive the occupational roles may change in the future, and to make a comparison 

between the occupational roles in large and small accounting firms.  

Methodology: The study was conducted with qualitative methods. Personal interviews are 

made to create a deeper understanding of the distinction between the occupational roles of 

accounting consultant and auditor.  

Theoretical perspectives: The frame of reference covers specific laws the two occupational 

roles must adapt to. Theories of occupational roles, stakeholder theory and the model of 

supply and demand are studied. 

Empirical: The empirical foundation is composed upon nine interviews with accounting 

consultants and auditors. 

Conclusions: When the audit requirement in the future will be eliminated, it becomes more 

important than for entrepreneurs and their stakeholders to know the difference between what 

accounting consultants and auditors can offer in the context of their professional role. The 

study reveals major differences between professional roles such as different requirements for 

education and supervision as well as variations in the level hierarchy. However, it appears that 

work tasks of the two occupational groups in some respects overlap which may lead to 

confusion among their customers. The study shows that they cannot compete with each other 

in all areas and the accounting consultant can never fill the costume of the auditor. 



 

Förord 
Denna studie är en magisteruppsats i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och 

revision.  

Vi vill börja med att tacka de revisorer och redovisningskonsulter som vi har intervjuat för att 

de har delat med sig av sina yrkeserfarenheter samt för deras välvilja och positiva inställning 

till att delta i vår studie.  

Vi vill även tacka vår handledare Stefan Schiller vid Linköpings Universitet. Han har under 

hela uppsatsen bidragit med sitt stöd och engagemang.  

Ett stort tack vill vi även ge till våra studiekamrater som kontinuerligt har gett oss konstruktiv 

kritik under arbetets gång.  

Tack till er alla! 

 

 

Linköpings Universitet  

Juni 2010 

 

 

……………………………….. ………………………………….. 

Charlotte Kristiansson   Karin Lundin 



 

Förkortningar  

ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

BFL  Bokföringslag (1999:1078) 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

RL  Revisorslag (2001:883) 

RevL  Revisionslag (1999:1079) 

SRS  Svenska Revisorssamfundet 

SRF  Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

ÅRL  Årsredovisningslag (1995:1554) 

 

Begreppsdefinitioner  

Analysmodellen Inför varje uppdrag ska revisorn bestämma sin opartiskhet och 

självständighet utifrån analysmodellen som regleras i RL 21§.  

Auktorisationsdag En seminariedag då Far respektive SRF utbildar sina medlemmar, 

redovisningskonsulter, om sina etiska regler och Reko varpå de 

erhåller sin auktorisation och erhåller titeln auktoriserad 

redovisningskonsult Far eller SRF 

Byråjäv Regleras i 9 kap. 17-18§§ ABL och innebär i dagsläget att en 

revisionsklient inte kan anlita en revisionsbyrå för hjälp med 

grundbokföring eller huvudbokföring samtidigt som samma 

revisionsbyrå utför klientens revision.  

Bolag Företag och bolag avses vara desamma i uppsatsen, det vill säga 

aktiebolag.  

Större bolag: Gränsvärden för stora bolag regleras i 1 kap. 3§ 

ÅRL som säger att två av tre följande rekvisit ska vara uppfyllda 

(inom parantes visas de gränsvärden som föreslås träda i kraft från 

och med 1 november 2010 enligt prop.2009/10:204): 

o Medelantalet anställda överstiger 50 st (50) 

o balansomslutning uppgår till mer än 25 mkr (40) 

o nettoomsättning uppgår till mer än 50 mkr (80) 

 

  Mindre bolag är de bolag som inte är större bolag. 

 



 

FAR SRS Branschorganisation för svenska revisorer och heter sedan april 

2010 Far.  

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer  

SRS – Sveriges Revisorssamfund.  

I uppsatsen används FAR och FAR SRS under den historiska 

framställningen och Far används vid presentation av empiri, analys 

och slutsatser.  

Grundbokföring Löpande bokföring av de transaktioner som sker i bolaget. 

Huvudbokföring Den bokföring som sker då den löpande bokföringen ska 

systematiseras för att senare kunna avslutas mot till exempel en 

årsredovisning eller ett årsbokslut. 

Kombiuppdrag En revisionsfirma biträder en kund med redovisningstjänster 

(bokföring, rådgivning) och utför bestyrkandeuppdrag (revision). 

För kombiuppdrag gäller särskilda regler angående så kallat 

byråjäv. 

Profession Med profession avses redovisningsprofession och 

revisionsprofession tillsammans. Då avsikten är att benämna dem 

var för sig skrivs begreppet ut i sin helhet.  

Revisionsplikt Enligt 9 kap. 1§ ABL ska alla aktiebolag ha minst en revisor och 

dennes kompetenskrav regleras i 9 kap. 11-12§§ ABL som säger 

att endast godkänd eller auktoriserad revisor kan vara revisor.  

SRF Branschorganisation för redovisningskonsulter. SRF – Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund 
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1 Inledning 

I detta kapitels bakgrundsavsnitt beskrivs redovisningskonsulten och revisorn och de faktorer 

som har bidragit till utveckling och förändring ur ett historiskt perspektiv. 

Problemdiskussionen belyser debatten kring yrkesgruppernas roller och vad ett avskaffande 

av revisionsplikten skulle kunna innebära för dem. Kapitlet avslutas med studiens 

forskningsfrågor, syfte, avgränsningar och målgrupp.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Historiken kring redovisningskonsultens och revisorns framväxt i Sverige är av vikt för denna 

studie eftersom den beskriver hur dessa två yrkesgrupper har utvecklats och förändrats. I 

bakgrundsavsnittet beskrivs viktiga händelser, lagändringar och branschorganisationers arbete 

för att höja status och kvalitet för yrkesgrupperna. Dessa kan ses som förändringsfaktorer som 

har bidragit till utveckling och förändring av yrkesgrupperna. 

 

1.1.1 Revisorn och revisionens utveckling i Sverige 

Genom en ny Aktiebolagslag som tillkom 1895 i Sverige blev alla aktiebolag tvungna att ha 

minst en revisor. Det ställdes dock enligt Wallerstedt (2009) inga krav på specialkunskaper 

eller att revisorn skulle vara oberoende, utan till revisor utsågs den som ansågs vara 

respektabel och ärlig. Ofta var det en disponent
1
, kamrer

2
 eller köpman som enligt Svanström 

(2009) inte alltid hade tillräckligt med kunskaper om bokföring. Det primära syftet med 

revisionen var, som Wallerstedt (2009) skriver, att kontrollera varje transaktion för att 

försäkra sig om att inget har blivit förskingrat. Den sekundära avsikten med revisionen var 

således att ge ägarna en uppfattning om hur ledningen hade förvaltat sitt uppdrag. Sveriges 

                                                 
1
Ledare i industriföretag som i vissa fall företräder bolaget. (Svenska Akademien, 1985)  

2
Historiskt förekom kamrerstiteln i både näringsliv och offentlig sektor. Särskilt vanlig inom bank- och 

försäkringsväsendet. Framför allt avsågs högre tjänstemän med huvudansvar för organisationens räkenskaper, 

stort inflytande över dess förvaltning och inte sällan arbetsledning för övrig administrativ personal. (Svenska 

Akademien, 1985) 
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Revisorssamfund (SRS) bildades 1899 med syfte att höja statusen för revisorerna bland annat 

genom att verka för:  

”… avkopplandet av de amatörrevisorer, vars underlåtenhetssynder och 

okunnighet bragt så många bolag obehagliga överraskningar”  

(Wallerstedt, 2009 s. 29). 

Vidare skriver Wallerstedt (2009) att det ställdes krav på personliga egenskaper som 

pålitlighet, ärlighet och professionell yrkesfärdighet i att sköta räkenskaper för att få 

medlemskap i SRS.  

År 1912 beslutade Stockholms Handelskammare att auktorisera revisorer och samma år 

auktoriserades de sex första revisorerna i Sverige. För att bli auktoriserad fordrades enligt 

Wallerstedt (2009) examen från Stockholms Handelshögskola, där kurskraven omfattade 

bland annat en kurs i revisionsteknik. Svanström (2008) skriver att sju år senare bildades 

Centrala Revisorsnämnden (CRN), ett gemensamt organ för den här tidens samtliga 

handelskammare som granskade de personer som handelskamrarna föreslog att auktorisera 

som revisorer. Enligt Svanström (2008) skulle CRN efter granskning tillstyrka alternativt 

avslå en ansökan. 

Artsberg (2005) berättar om hur 15 medlemmar bröt sig ur SRS och 1923 bildade Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR). SRS lämnade 1922 in ett förslag till statsmakten om att 

licensieringen av revisorer skulle övertas av ett statligt organ istället för av 

Handelskammaren, där SRS vid den tidpunkten inte hade någon representant. Det dröjde ända 

till 1973 innan staten tog över ansvaret för auktorisation av revisorer och Kommerskollegium 

blev tillsynsmyndighet.  

Kreugerkraschen i början av 1930-talet visade sig enligt Wallerstedt (2009) vara en avgörande 

händelse för revisorsprofessionens utveckling. Denna föranledde att Kreugerföretagens 

revisor Anton Wendler blev starkt kritiserad för sin revision. I samband med detta kritiserades 

även auktorisationsförfarandet starkt och det slutade, fortsätter Wallerstedt (2009), med att 

praktiken utökades från tre år till fem år. Det visade sig senare att Wendler hade blivit 

auktoriserad vid Stockholms Handelskammare trots att han egentligen saknade de teoretiska 

krav som ställdes för auktorisation. Dessutom hade han tidigare haft avlönad tjänst hos 

Kreuger. Sammantaget gav dessa faktorer enligt Wallerstedt (2009) anledning att kritisera 

både bristerna i kvalifikationskraven och oberoendet för revisorn. 
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Decennierna efter sammanbrottet av Kreugers imperium präglades av åtgärder som olika 

intressenter tog i syfte att minska riskerna för att något liknande ska hända igen i Sverige. Det 

viktigaste resultatet av detta blev, enligt Wallerstedt (2009) 1944 års Aktiebolagslag där 

revisorerna fick ett lagstadgat skydd för sin titel. Det blev också inskrivet att det var de 

svenska handelskamrarna som ska godkänna granskningsmän och auktoriserade revisorer. 

Här fanns även, fortsätter Wallerstedt (2009), i den så kallade jävsparagrafen detaljerade 

regler om vilka personer som skulle anses jäviga för ett revisionsuppdrag. Vidare berättar 

Wallerstedt (2009) att under den här perioden fick de professionella organisationerna ett ökat 

inflytande över utvecklingen. På 1960-talet började de större svenska revisionsbyråerna 

teckna avtal med internationella revisionsfirmor. Detta drevs, enligt Wallerstedt (2009), på av 

internationaliseringen av den svenska industrin och dess krav på att revideras av firmor som 

vid denna tidpunkt fanns representerade i de delar av världen där dotterbolagen var 

lokaliserade.  

I mitten av 1970-talet tillkom en ny Aktiebolagslag och med den ett förslag om allmän 

revisionsplikt. Syftet var, enligt Svanström (2008), att hjälpa de mindre bolagen som ansågs 

behöva hjälp med bokföring och årsredovisning. Det fanns dock många bolag som omfattades 

av den allmänna revisionsplikten men inte tillräckligt många revisorer som var kvalificerade. 

De enkla förhållanden som då rådde i mindre bolag ansågs därför inte kräva revision och den 

allmänna revisionsplikten uteblev. Först i början av 1980-talet matchade utbudet efterfrågan 

av kvalificerade revisorer
3
. Enligt Svanström (2008) följdes detta av att det ställdes krav på 

samtliga aktiebolag att ha minst en kvalificerad revisor.
4
  

Idag får vem som helst kalla sig revisor eftersom titeln inte är skyddad, däremot är det enligt 

Revisorslagen (2009) straffbart att felaktigt utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd 

revisor. Revisorsnämnden (RN) är den tillsynsmyndighet som fastslår de kriterier som ska 

gälla för en revisorsexamen. För att få avlägga revisorsexamen, för godkänd revisor, och 

högre revisorsexamen, för auktoriserad revisor, fodras, enligt Revisorsnämnden (2010) 

teoretisk såväl som praktisk utbildning.
5
 Enligt Far Komplett (2006) har auktoriserade och 

godkända revisorer samma behörighet och står under Revisorsnämndens tillsyn och de får i 

sin yrkesroll syssla med sådan annan verksamhet som inte har ett naturligt samband med 

                                                 
3
 Med kvalificerad revisor avses godkänd eller auktoriserad revisor, mer om detta i kapitel 3.  

4
 I samband med riksdagens behandling av lagförslaget (LU 1981/82:38 och LU 1981/82:42) bestämdes att 

reformen skulle träda i kraft för nybildade aktiebolag den 1 januari 1983 och för äldre aktiebolag från och med 

första ordinarie bolagsstämma som hölls efter utgången av år 1987. (SOU 2008:32, s. 74). 
5
 Läs mer om utbildningskraven i kap 3 Referensram. 



 

4 

revisionsverksamhet. Den andra verksamheten får dock inte, enligt Far Komplett (2006) vara 

av sådan art att den kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, utan 

den andra verksamheten måste hållas åtskild från revisionsverksamheten.  

 

1.1.2 Redovisningskonsultens utveckling i Sverige 

Detta avsnitt präglas av historiken kring redovisningskonsulternas branschorganisation, 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF), eftersom det är de som under 1900-talet har 

arbetat för redovisningskonsulternas utveckling och statushöjning. Enligt SRF (2006) bildades 

Yrkesbokförares och Revisorers Förening (YRF) 1936. Efter många år med 

meningsskiljaktigheter om vilket namn de skulle ha, klubbades slutligen namnet Sveriges 

Redovisningskonsulters förbund (SRF) igenom 1971.  

Vid tidpunkten för bildandet av organisationen var dess medlemmar, enligt SRF (2006), 

indelade i två grupper: Erkända yrkesbokförare och godkända revisorer, som vid tidpunkten 

ännu inte var lagskyddad titel. De båda grupperna bestod av två kategorier varav den ena 

utgjordes av egna företagare och den andra av traditionella tjänstemän. Vidare beskrivs i SRF 

(2006) att titlarna och grupptillhörigheten var av stor vikt. För att en YRF-medlem skulle 

tituleras egenföretagare var denne tvungen att redovisa en inkomst på minimum 2 000 kr per 

år. Tjänstemannabefattning hade den som var anställd som revisor eller hade en ledande 

kameral befattning. Vidare berättas i SRF (2006) att ett av föreningens viktigaste syften med 

sitt arbete var att urskilja den kompetens som medlemmarna i YRF innehade från andra nära 

besläktade yrkesgrupper. Branschorganisationen inledde ett samarbete med Lunds Universitet 

1967 för att skapa en akademisk utbildning som gav rätt till titeln Diplomerad 

Redovisningskonsult.  

I mitten av 1970-talet påbörjade SRF arbetet med att få till stånd någon form av offentlig 

nominering av redovisningskonsulten och gjorde en framställan till regeringen om att tillsätta 

en utredning för en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter, detta avslogs dock. 

Genom detta avslag fick redovisningskonsulter enligt förbundet lägre status än kvalificerade 

revisorer som fick en offentlig nominering. Följden av statusskillnaden blev, enligt SRF 

(1986) att det var svårt för redovisningsbyråerna att anställa och framför allt behålla 

kvalificerade redovisningskonsulter eftersom de flesta valde att ägna sig åt revision.  

Fram till i början av 1980-talet tycktes det inte ha någon större betydelse för professionen att 

de av gemene man kallades både revisor och redovisningskonsult. Vid denna tidpunkt fanns 
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det revisorer som även ägnade sig åt redovisning men merparten av dem var helt inriktade på 

revision. I och med det krav som sedan ställdes 1983, på att alla aktiebolag skulle ha 

kvalificerad revisor anser SRF att de stod inför en mycket viktig uppgift. Den bestod av att 

marknadsföra sig själva och göra Redovisningskonsult SRF (Redovisningskonsult och 

medlem i SRF) känt som yrkeskår för att inte fortfarande sammanblandas med revisorer.  En 

Redovisningskonsult SRF skulle, enligt SRF (1986) förutom traditionell löpande bokföring, 

skatte- och deklarationsfrågor även vara företagarens nära rådgivare och samtalspartner på det 

hela ekonomiska fältet. Under perioden efter revisionspliktens införande arbetade SRF för att 

redovisningskonsulten skulle kvalificera sig som rådgivare och inte bara vara utförare av 

uppdrag som klienten ger.  

I början av 1980-talet bildade SRF en disciplinnämnd med syfte att utreda frågor om 

disciplinära åtgärder mot medlemmar som bryter mot förbundets regler och god sed eller i 

övrigt brister i sitt yrkesutförande. Några år senare, 1985, lät SRF initiera en riksdagsmotion 

om kontroll av redovisningskonsulter, motionen beviljades och två år senare tillsatte 

regeringen utredningen ‖Kontroll av Redovisningskonsulter‖. I slutbetänkandet sades dock att 

staten inte bör vara inblandad i ett nomineringsförfarande även om ett sådant behövs. 1991 

överfördes utbildningsverksamheten i förbundet till ett eget bolag SRF Ekonomiutbildning 

AB och SRF initierade ett möte med branschorganisationer som resulterade i att ‖Stiftelsen 

för Legitimation av Redovisningskonsulter‖ bildades ett par år senare. SRF arbetar idag för att 

höja statusen för sina medlemmar och började auktorisera redovisningskonsulter 2006 och 

året därpå började även FAR att auktorisera redovisningskonsulter. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det verkar inte vara helt klart för alla vad som skiljer en revisor och en redovisningskonsult 

åt. Detta blir uppenbart då ekonomijournalister blandar ihop begrepp som ‖revision‖ och 

‖redovisning‖
6
 och att de yrkesaktiva inom redovisningsprofessionen kallas ‖revisorn‖ 

(Brännström, 2009). Debatten kring distinktionen mellan yrkesrollerna har varit ihärdig de 

senaste åren och därmed är det viktigt att klargöra skillnaden. I studien definieras yrkesroll 

som en förvärvad roll, vilket enligt Angelöw och Jonsson (2000) förvärvas genom att 

individen utbildar sig till ett yrke eller söker ett specifikt arbete. 

                                                 
6
 Revision och redovisning definieras i referensramen  
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Enligt Kenneth Malm
7
 känner de flesta av hans kunder inte till skillnaden mellan en revisor 

och en redovisningskonsult (Halling, 2009b). Malm menar dock att detta inte är ett problem 

då det är viktigare för kunden att denne har förtroende för den som utför tjänster eller ger råd, 

oavsett vilken titel vederbörande innehar. Steve Ribbestam
8
 (2009), är av en annan 

uppfattning. Han skriver i en av sina debattartiklar i tidskriften Balans att en revisor med 

fördel kan agera som redovisningskonsult men inte på sitt revisionsuppdrag. Ribbestam 

trycker på vikten att tydliggöra revisorns roll för att stärka förtroendet för revisionen och 

menar vidare att idag ses redovisningskonsulterna som ersättare för revisorerna vilket är 

mycket olyckligt för båda yrkeskategorierna. Det behövs ett klargörande av vad som är den 

utförande rollen och vad som är den kontrollerande rollen, fortsätter Ribbestam, som menar 

att medelsförvaltning ska vara skilt från revisionen och att detta är en viktig del av revisorns 

oberoende och därmed förtroendet för revisionen. Till diskussionen kan läggas att SRF sedan 

länge arbetar för att redovisningskonsultens status ska höjas och att dennes yrkesroll ska klart 

skiljas från revisorns.  

Lotta Jörgensen
9
 ger uttryck för att förändring i form av exempelvis revisionspliktens 

förväntade avskaffande kan medföra att redovisningskonsultens yrkesroll närmar sig 

revisorns, som den ser ut idag (Halling, 2009b). På Revisorsgruppen i Värnamo har till 

exempel alla revisorerna kompletterat sin yrkesroll med att bli auktoriserade 

redovisningskonsulter för att möta en förväntat ökad efterfrågan på ett bredare tjänsteutbud 

(Halling, 2009b). Enligt Lotta Jörgensen finns två viktiga drivkrafter bakom denna förändring 

av yrkesrollerna. Förutom redan nämnt förslag till lagändring pekar hon även på samarbetet 

mellan Far och SRF kring auktorisationen av redovisningskonsulter. (Halling, 2010) 

Jörgensen menar vidare att de mindre företag som väljer bort revision och inte längre har en 

revisor att luta sig emot lägger större ansvar på sin redovisningskonsult och att denne då 

behöver inta en mer rådgivande och självständig roll (Halling 2010). Enligt Jörgensen arbetar 

idag många redovisningskonsulter på en revisionsbyrå med årsbokslut och årsredovisningar 

men har inte en rådgivande roll. Här tror Jörgensen att det kommer att ske en markant 

förändring och att redovisningskonsulten kommer att göra i princip vad en revisor gör, 

förutom själva revisionen (Halling 2010).  

                                                 
7
 Delägare och VD i Revisorsgruppen i Värnamo 

8
 Styrelseordförande i Matrisen, med ett förflutet som nordenchef och VD för Ernst och Young i Sverige 

9
 redovisningskonsult, kontorschef på Grant Thornton i Helsingborg och vice ordförande i Far. 
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Vad innebär då förändringarna för revisorn och dennes yrkesutövande i framtiden? De mest 

påtalande förändringarna som sker idag handlar om förenklingar för små företag eftersom den 

lagstiftning Sverige har idag anses alltför komplex och detaljerad för dessa bolag. 

Internationellt sett har Sverige ‖brister i harmoniseringen‖ i förhållande till övriga 

medlemsländer i EU bland annat genom att det råder avsevärt strängare regler inom 

redovisning och revision. (Hettinger 2008) Sverige har till exempel revisionsplikt för samtliga 

aktiebolag vilket inte de flesta övriga medlemsländer i EU har (SOU 2008:32).  

De skärpta byråjävsregler för stora bolag innebär att det råder totalt förbud att anlita en 

revisionsbyrå att upprätta grundbokföring och huvudbokföring samtidigt som byrån utför 

revision åt bolaget (Regeringen, 2008b). Vidare behandlas förslag som innebär ett slopande 

av vissa jävsregler för små bolag i slutbetänkande; SOU 2008:79 Revisorns 

skadeståndsansvar (Regeringen, 2008b). Utredningen menar att bokförings- 

medelsförvaltnings- och byråjäv bör avskaffas, vilket skapar en möjlighet för berörda bolag 

att anlita en och samma revisionsbyrå för både bokföring och revision, vilket är ett exempel 

på så kallade kombiuppdrag.  

Far lanserar ‖revisorns verktygslåda‖ inför avskaffandet av revisionsplikten och informerar 

även de olika yrkesrollerna och tillhörande tjänster (Brännström 2009).  Verktygen består av 

de standarder som finns i samlingsvolymen från Far och är egentligen ingenting nytt. 

Verktygslådan är en förenklad bruksanvisning över hur revisorn ska använda sina verktyg. 

Tyngdpunkten ligger på att beskriva den process som varje revisor i framtiden kommer att bli 

delaktig i när denne tillsammans med sin kund ska utröna vilken typ av tjänst som kunden är i 

behov av. Processen handlar om att dels av att kunna bedöma i vilket utvecklingsskede 

kundens företag befinner sig för att sedan avgöra vilken eller vilka tjänster som kunden är i 

behov av, dels att göra riskbedömningar av verksamheten för att sedan veta vad revisorn ska 

fokusera på vid en revision. Det kan exempelvis handla om alternativa tjänster till revision om 

kunden har valt bort revision. 

 

1.3 Frågeställning 

För professionen och branschorganisationerna handlar det om att stärka status och förtroende 

för redovisningskonsulten respektive revisorn, både hos kunder och hos övriga intressenter. 

För bolagen handlar det om att veta vem de ska vända sig till för att få bästa råd och hjälp vid 

val av till exempel redovisningstjänster och konsultation. Intressenter som banker, ägare och 
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myndigheter har stort intresse av att det yrkesgrupperna presterar håller hög kvalitet och är 

tillförlitligt. Diskussionen om professionens yrkesroller medför ett behov av att utreda och 

tydliggöra de viktigaste skillnaderna mellan revisorn och redovisningskonsulten. Mot 

bakgrund av detta ställs denna huvudfråga: 

 På vilket sätt skiljer sig de två yrkesrollerna redovisningskonsult respektive revisor 

åt?  

För att förstå hur yrkesrollerna ser ut idag och även för att få en uppfattning om hur de kan se 

ut i framtiden, behövs en beskrivning av historiken kring utveckling och förändring av 

yrkesrollerna och bakomliggande faktorer. I denna frågeställning används yrkesrollerna som 

de ser ut idag som referens då utforskningen av hur den har utvecklats historiskt fram till idag 

och delfrågan utformas enligt följande:  

 Hur ser yrkesrollerna ut idag och hur ser förändring och utveckling av dem ut under 

den senaste tjugoårsperioden?  

Sverige står inför förändringar inom redovisning och revision bestående av bland annat en i 

april 2010 lagd proposition om avskaffandet av revisionsplikten. På grund av detta kommer 

revisionsbyråerna förmodligen att behöva anpassa sig på olika sätt för att möta en trolig 

förändring i efterfrågan av sina tjänster. Detta i sin tur innebär förmodligen att de två 

yrkesrollerna kommer att se annorlunda ut. Branschorganisationerna arbetar även med att 

stärka respektive yrkesgrupps ställning och status. Far lanserar sin verktygslåda med syfte att 

förenkla för revisorerna att hitta rätt verktyg till specifika uppdrag. SRF arbetar med att flytta 

fram positionerna för sina auktoriserade redovisningskonsulter för att de ska ha 

förutsättningar att ta större ansvar gentemot sina kunder. Far och SRF har en gemensamt 

framarbetad standard – svensk standard för redovisningstjänster, Reko. (Far och SRF, 2009) 

Branschorganisationernas förehavanden visar sig historiskt ha stort inflytande på hur 

yrkesrollerna utvecklas och förändras och kan göra så även i framtiden. 

I och med att frågeställningen tidigare utforskas med ett historiskt perspektiv ges möjligheten 

att få en uppfattning om hur framtiden kommer att se ut och följande delfråga ställs:  

 Vilken uppfattning har professionen om yrkesrollernas framtida utveckling? 

Arbetsplatser fungerar generellt på olika sätt, redovisningskonsultens respektive revisorns 

yrkesroller skiljer sig troligtvis åt beroende på om de arbetar på en stor eller liten 
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revisionsbyrå. I framtiden kommer revisionspliktens avskaffande förmodligen att påverka 

yrkesrollerna på stora och små revisionsbyråer olika beroende på hur många av deras kunder 

som omfattas av de nya reglerna. Svaren på de tidigare frågorna kommer att studeras utifrån 

en tredje delfråga: 

 Hur ser om yrkesrollerna ut vid en jämförelse mellan stora och små byråer? 

 

 1.4 Syfte  

Huvudsyftet med studien är att tydliggöra yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor med 

avsikt att bidra till ökad förståelse för distinktionen mellan dem. Studiens delsyften är att 

undersöka om professionen anser att yrkesrollerna har förändrats under den senaste 

tjugoårsperioden och hur de uppfattar att yrkesrollerna kommer att förändras i framtiden, samt 

att göra en jämförelse mellan yrkesrollerna på stora och små revisionsbyråer. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att behandla enbart yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor som 

arbetar på redovisnings- och revisionsbyråer. I uppsatsen benämns fortsättningsvis, om inget 

annat anges, kvalificerade revisorer med begreppet revisor. Redovisningskonsulterna 

benämns som yrkesgrupp redovisningskonsulter och då avses både auktoriserade och icke 

auktoriserade. Detta på grund av att det inte är ett krav för bolagen att ha en auktoriserad 

redovisningskonsult att utföra redovisningstjänster åt dem, medan det å andra sidan krävs att 

revisorn är kvalificerad för att utföra revision till vissa bolag. Studien är begränsad till extern 

revision då det är denna som har diskuterats i debatten kring revisorns yrkesroll. 

 

1.6 Målgrupp 

Studentens intresse av studien kan vara att bli uppmärksam om de båda yrkesrollerna, vilka 

utbildningskrav de medför och få en uppfattning om framtida efterfrågan av yrkesgrupperna 

inför ett stundande karriärsval. Yrkesutövare inom redovisnings- revisionsprofessionen kan 

med studien få insikt i vikten av att vara tydlig i sin roll i förhållande till sina kundföretag och 

deras intressenter. Kundföretagen kan med fördel läsa uppsatsen för att få ökad kunskap om 

vad de kan förvänta sig av de båda yrkesgrupperna och vara mer medvetna vid val av de 
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tjänster som de kan tänkas behöva i framtiden. Läsaren förväntas ha vissa förkunskaper om 

redovisning, förstå grundläggande redovisningsbegrepp samt ha kännedom om associations- 

och redovisningsrättsliga ramverk.  

 

1.7 Disposition 

1 Inledning 

I detta kapitel sker en introduktion till ämnet genom att redovisningskonsultens samt revisorns 

och revisionens framväxt och utveckling i Sverige beskrivs. Detta följs av en 

problemdiskussion som tar upp problemet med att alla yrkesaktiva inom 

redovisningsprofessionen benämns revisorn samt att allmänhet och även ekonomijournalister 

blandar ihop begreppen redovisning och revision. Problemdiskussionen leder fram till ett 

antal frågeställningar som mynnar ut i studiens syfte. 

2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs studiens val av forskningsmetod, kvalitativ metod med personliga 

intervjuer. Dessutom redovisas tillvägagångssätt för val av intervjupersoner, insamling av 

data via intervjuer samt hur materialet tas om hand, bearbetas och analyseras. Kapitlet 

avslutas med metodkritik, källkritik och ett stycke om teorival inför studien.  

3 Referensram 

Detta kapitel beskriver först yrkesrollerna redovisningskonsult respektive revisor och de krav 

som finns för att bli medlem i respektive branschorganisation men även för att bli 

auktoriserad. Fortsättningsvis beskrivs begreppen redovisning och revision. Efter detta följer 

en kort beskrivning av lagar direkt kopplade till hur de båda yrkesgrupperna ska agera inom 

sina yrkesroller, dessa är Reko, Revisionslagen, Revisorslagen, Aktiebolagslagen. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av bakgrunden till revisionspliktens avskaffande.  

4 Teori 

I teorikapitlet beskrivs teorierna som kommer att användas i arbetet, definition av yrkesroll, 

utbud och efterfrågan, intressentmodellen. I anslutning till varje teori finns även en 

beskrivning av hur denna kommer att användas i studien. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning som mer kan ses som en analysmodell för hur empirin ska analyseras med 

hjälp av dessa teorier. 

5 Empiri 
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Här presenteras data från de intervjuer som gjorts i denna studie. Först i kapitlet introduceras 

intervjupersonerna och de byråer de representerar. Efter detta presenteras två gemensamma 

kategorier för de båda yrkesrollerna, förändringsfaktorer som framkommit i studien och 

hierarkin för de båda yrkesrollerna. Därefter presenteras intervjumaterial för 

redovisningskonsultens yrkesroll under fem rubriker som definierar yrkesrollen. Kapitlet 

avslutas med att presentera intervjumaterialet för revisorns yrkesroll under samma rubriker.  

6 Analys 

I detta kapitel analyseras yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor med hjälp av de 

tidigare valda teorierna för att ställa de båda yrkesrollerna mot varandra. De kategorier som 

kommer att analyseras är förändringsfaktorer, hierarki och status, arbetsuppgifter, normer, 

omgivningens förväntningar, yrkesgruppens påverkan på sin omgivning samt förhållningssätt 

till omgivningen.  

7 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen för att ge svar på studiens 

forskningsfrågor och därigenom besvara studiens syfte. Studien avslutas med författarnas 

egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs studiens val av forskningsmetod, kvalitativ metod med personliga 

intervjuer. Dessutom redovisas tillvägagångssätt för val av intervjupersoner, insamling av 

data samt hur materialet tas om hand, bearbetas och analyseras. Kapitlet avslutas med 

metodkritik, källkritik och ett stycke om teorival inför studien.  

 

 

2.1 Forskningsmetod 

Olsson och Sörensen (2001) tar upp två perspektiv på forskningsarbete, kvalitativ forskning 

och kvantitativ forskning. De säger att den kvalitativa forskningen är flexibel och att 

frågeställningarna fördjupas hela tiden. Resultaten går på djupet och grundar sig på ett litet 

antal individer. Den kvantitativa forskningen däremot är strukturerad med i förväg entydigt 

formulerade frågeställningar. Resultaten är generella och grundar sig på ett stort antal 

individer. Bryman och Bell (2005) redogör för två olika forskningsstrategier, kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvantitativa metoden handlar om att samla in numeriska data, den fokuserar på 

siffror och mätbara tal vid insamling och analys av empiri. Uppsatsens undersökning baseras 

på den kvalitativa metoden som lägger större tyngdpunkt vid orden som sägs, för att skapa en 

djupare förståelse. Intervjuer anser Holme och Solvang (1991) är ett lämpligt 

tillvägagångssätt då fokus i en kvalitativ studie ligger på personers uppfattningar och 

tolkningar. Till denna studie genomförs personliga intervjuer för att nå en djupare förståelse. 

Med undersökningens forskningsfrågor som utgångspunkt skapas en intervjuguide, se bilaga 

1, för att av intervjupersonerna få information som uppfyller syftet att tydliggöra 

yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor samt distinktionen emellan dem. Intervjuerna 

ska också ge information som beskriver hur de båda yrkesrollerna ser ut idag och hur de har 

förändrats sedan tjugo år tillbaka samt ger information om hur de båda förändras i framtiden.  

 

Remenyi et al. (1998) tar upp begreppet framtidsstudie, denna undersökning ska påvisa vad 

professionen tror om de båda yrkesrollerna framöver. Studien omfattar intervjuer med 

redovisningsprofessionen som består av personer som har expertis inom ämnesområdet. Deras 
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svar kommer att sammanställas för att se om de överensstämmer och sedan dra generella 

slutsatser utifrån gruppen. Remenyi et al. (1998) skriver att framtidsstudier inte är så frekvent 

förekommande, de existerar oftast bara inom vissa områden som till exempel vid 

framtidsbedömningar inom teknisk utveckling och affärstrender. Artsberg (2005) säger att 

forskning sällan handlar om vad personer tror kommer att hända i framtiden, hon uttrycker 

dock att det finns en speciell gren som sysslar med framtidsstudier. Dessa studier baserar sina 

analyser i stor utsträckning på historisk data. Artsberg uppger att IASB menar att 

framåtblickande och tillbakablickande hänger ihop då information om tidigare händelser 

behövs för att kunna prognostisera framtida händelser. I denna studie undersöks först hur 

intervjupersonerna ser på yrkesrollerna idag och tjugo år bakåt för att sedan kunna uttala sig 

om vad som kan hända med yrkesrollerna i framtiden. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Urval 

Undersökningen görs i form av en tvärsnittsstudie för att samla in data från flera 

undersökningspersoner vid en viss tidpunkt. I det insamlade materialet uppmärksammas 

likheter och skillnader mellan yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor i syfte att skilja 

de båda rollerna åt. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Intresset för yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult gör att intervjuer sker med 

revisionsbyråer där båda kan finnas representerade. Vid kontakt med revisionsbyråerna visar 

det sig att byråerna inte avsätter en redovisningskonsult och en revisor till att medverka i 

studien. Därför blir istället den intressanta intervjupersonen på revisionsbyrån den person som 

har mest kunskap om de båda rollerna och som kan hjälpa till med utveckling av ämnet. 

Undersökningen sker under en begränsad tid, en termin, vilket gör att det inte finns tid till att 

undersöka vad professionen på alla revisionsbyråer i Sverige tycker, därför görs en 

avgränsning till Linköping. När urvalet av intervjupersoner bygger på författarnas närhet till 

dem kan personliga intervjuer genomföras till studien. I det geografiska urvalsområdet finns 

de stora revisionsbyråerna representerade och ett antal små. Intervjuer genomförs med både 

stora och små revisionsbyråer för att se om de har olika synvinklar på våra frågor. Vid en 

sökning på revisionsbyrå respektive redovisningsbyrå i Linköping via Eniro:s hemsida fås ett 

tjugotal fram, från detta urval sorteras de byråer bort som inte har kunskap om båda 
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yrkesrollerna. Tre av de byråer som önskas intervju av tackar nej till att medverka på grund av 

hög arbetsbelastning. Urvalsområdet utökas efter dålig svarsfrekvens från respondenter till att 

även innefatta Motala, men då tas byråer inom samma koncern bort. Till slut blir det 9 

personer som är villiga att medverka i denna studie. 

 

Till de stora revisionsbyråerna som har en speciellt utsedd studentkontakt skickas en 

elektronisk förfrågan om intervju tillsammans med en presentation av undersökningen och 

dess syfte. Studentkontakten ombeds vidarebefordra denna förfrågan till en person som har 

kunskap om både revisorns och redovisningskonsultens roller.  Intervjutid på 

uppskattningsvis en timme bokas med den utvalda personen snarast efter att kontakt 

etablerats. 

 

De små revisionsbyråerna som inte har studentkontakter kontaktas personligen per telefon. 

Detta för att snabbt stämma av att de har kompetens om båda eller alternativt endast en av 

yrkesrollerna, för att direkt kunna fråga vem på revisionsbyrån som har rätt kunskap för att 

medverka i denna studie. Vederbörande kontaktas för att höra om denne har möjlighet och 

vilja att ställa upp på en intervju. 

 

Då en av intervjupersonerna erbjuder intervju på sitt kontor i Stockholm och forskarna inte 

har möjlighet att besöka denne personligen genomförs istället en telefonintervju. Intervjun 

spelas in på band och behandlas sedan på samma sätt som resterande intervjuer. 

 

2.2.2 Datainsamling 

Artsberg (2005) menar att primärdata samlas in av forskare för att användas vid en aktuell 

studie. Enligt Bryman och Bell (2005) benämns den data som samlas in via kvalitativa 

intervjuer som primärdata. Intervjuer kan genomföras på olika sätt och vara olika hårt 

strukturerade eller inte strukturerade alls. Vid valet av struktur på intervjuerna i denna 

undersökning blir en strukturerad för hårt styrd genom i förväg gjorda frågor med 

svarsalternativ, den ostrukturerade utan uppställda frågor i förväg blir för oklar för att sedan 

kunna sammanställa och dra slutsatser ifrån. Istället väljs semistrukturerade intervjuer som 

har fastställda frågor enligt ett frågeschema i förväg men med öppna svarsalternativ. Detta för 

att få svar som går att jämföra mellan revisionsbyråerna men även för att tillåta 

respondenterna att fritt få formulera och utveckla sina svar och inte bara tvingas använda ett 



 

15 

standardiserat ordval, samtidigt är inte avsikten att begränsa deras svar till att bara gälla det 

som kunnat förutses utan även ge plats för det oförutsedda. Det kan vara så att det finns fler 

faktorer som har påverkat utvecklingen än de som finns med i frågeställningen. Artsberg 

(2005) ser risker med intervjuer då intervjupersonen medvetet kan förvränga fakta så de 

stämmer med den bild de vill förmedla. En annan fara är att forskarna själva som en 

efterkonstruktion fyller ut luckor som finns i datamaterialet som samlats in. Intervjuerna sker 

personligen på respektive revisionsbyrå, för att komplettera varandra och för att undvika 

eventuella missuppfattningar är intentionen att båda forskarna deltar vid intervjuerna. 

Eftersom en av forskarna blir sjuk genomförs hälften av intervjuerna av bara en forskare.  

Bryman och Bell (2005) tar upp att vid intervjutillfället gäller det att få intervjupersonen att 

känna sig vänligt inställd och avslappnad så att en så bra relation som möjligt skapas där 

denne känner sig trygg och på ett öppet sätt samtalar med forskarna under intervjun. För att 

åstadkomma att intervjupersonen blir tillmötesgående ska forskarna passa bokade tider, ha ett 

trevligt och vänligt uppträdande, vara påläst på både ämnet och firman som ska intervjuas.  

Intervjuerna spelas in med diktafon för att kunna lyssnas av och skriva ut transkription av 

intervjuerna, men även för att senare kunna gå tillbaka och lyssna vid behov. Efter intervjun 

skickas en skriftlig sammanställning av intervjuerna till respondenten för att verifiera att 

denne håller med om att det som har skrivits ner överensstämmer med vad som sagts under 

intervjun.  

Intervjutillfällena startas med att ge en kort presentation av studiens forskare och sedan en 

förklaring till vad undersökningen handlar om. Detta sker genom att projektets syfte beskrivs. 

Intervjupersonerna tillfrågas om de tillåter publicering av deras namn och lite om vad de gör 

på revisionsbyrån, eller om de har önskemål om anonymitet. Hälften av intervjupersonerna i 

undersökningen vill vara anonyma då de tycker att deras svar baseras mycket på deras egna 

personliga uppfattningar och åsikter. I denna studie blir det svårt att anonymisera hälften om 

den andra hälften refereras till med namn, byrå och titel. Därför faller valet på att anonymisera 

alla intervjupersoner. För att ändå göra studien lättläst och intressant för läsaren kategoriseras 

byråerna från ett till nio med början av de största ner till de minsta. Personernas namn ersätts 

med pseudonymer i egenskap av vanliga svenska efternamn. När dessa sedan kopplas 

samman arbetar till exempel Andersson på Byrå 1, Bengtsson på Byrå 2, och så vidare. 

Holme och Solvang (1991) säger att text anonymiseras genom att information som möjliggör 

identifiering av intervjupersonerna ska tas bort, detta får dock inte gå så långt att inte 
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intervjupersonerna känner igen sig. När intervjupersonerna beskrivs i början av empirikapitlet 

görs det sparsamt för att inte avslöja personernas identiteter med tanke på anonymiteten.  

 

2.2.3 Intervjuguidens utformning  

Utifrån studiens forskningsfrågor sammanställs en intervjuguide, se bilaga 1, med 

intresseområden och frågor som är till för att uppfylla syftet. Utifrån undersökningens 

huvudfråga ihop med första delen i delfråga ett samt med utgångspunkt i teorin om yrkesroller 

formuleras frågor som behandlar de båda yrkesrollernas arbetsuppgifter, hierarkiska 

placering, normer, förväntningar och sociala samverkan. Utifrån den andra delen i delfråga ett 

ställs frågor om hur de båda yrkesrollerna såg ut för tjugo år sedan för att sedan kunna dra 

slutsatser om ifall det har skett några förändringar. Utifrån delfråga två ställs frågor om vad 

intervjupersonerna tror om de båda yrkesrollerna framöver och vilka faktorer som ligger 

bakom kommande förändringar. 

Intervjuguiden innehåller studiens definition av yrkesroll, denna läses i början upp för 

intervjupersonerna vid intervjutillfället. Sedan ställs frågor som behandlar intervjupersonen, 

namn, ålder, utbildning, befattning och yrkeserfarenhet, för att få en uppfattning om 

personens bakgrund och för att kunna ställa dennes svar i relation till den. Är 

intervjupersonen nyutbildad eller nyligen har börjat arbeta i branschen kan denne ha mindre 

information och kunskap än den person som genomgick sin utbildning tidigare och har arbetat 

många år i branschen.  

Frågorna som behandlar yrkesgruppernas arbetsuppgifter ställs för att få svar på vad den ena 

respektive den andra yrkesgruppen arbetar med. Här undersöks om det finns en tydlig 

uppdelning eller om det är så att det finns uppgifter som båda yrkesrollerna utför. Frågan 

ställdes även för att få svar på om det finns någon arbetsuppgift som den ena yrkesrollen utför 

som den andra yrkesrollen absolut inte gör.  

Frågan om yrkesgruppernas placering i hierarkin är till för att se hur de båda yrkesgrupperna 

förhåller sig till varandra. Är någon av yrkesgrupperna högre i hierarkin och vad beror det i så 

fall på. Utifrån hierarki och position går det att uttrycka sig om personens status. 

Frågan om rollbeteendet är till för att ge svar på om redovisningskonsulten och revisorn 

agerar olika beroende på sina olika roller eller om de har liknande förhållanden trots olika 

roller.  
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Frågorna om omgivningens förväntningar och uppfattningar på yrkesgrupperna är till för att 

ge svar på om yrkesgrupperna har olika förväntningar på sig och vilka förväntningarna är. Det 

undersöks också om förväntningarna är annorlunda beroende på om redovisningskonsulten 

respektive revisorn arbetar inne på byrån eller är ute hos kunden.  

Frågorna om yrkesrollernas påverkan på sin omgivning och tvärtom är till för att ge svar på 

hur de båda yrkesrollerna interagerar med sin omgivning.  

 

2.2.4 Databearbetning  

Data från intervjuerna bearbetas genom att de transkriberas, struktureras och sammanfattas, 

för att sedan användas för att kunna jämföra information från intervjupersonerna och utifrån 

det dra slutsatser angående yrkesrollerna.  Enligt Olsson och Sörensen (2001) är forskare 

intresserade av att se om det finns möjlighet att spåra underliggande mönster, men de kan bara 

hittas om texten går att bearbeta och tolka. I denna undersökning struktureras data för att 

särskilja och definiera yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor samt deras respektive 

arbetsuppgifter. Svaren från revisionsbyråerna jämförs med varandra för att se om de har 

svarat lika samt för att få fram om de tycker olika om någonting. Holme och Solvang (1991) 

säger att det är först efter att insamlingen av information är avslutad som strukturering och 

organisering av materialet kan ske. I denna undersökning genomförs alla intervjuer under ett 

visst tidsspann, sedan transkriberas de, sammanställs och efter det startar bearbetning och 

strukturering av själva empirin. Informationen om redovisningskonsulten respektive revisorn 

kommer att presenteras var för sig. Inom varje yrkesroll sker under varje frågeställning först 

en summering där de flesta intervjupersoner varit av samma åsikt, sedan presenteras enskilda 

avvikande åsikter.  

 

2.2.5 Teorianvändning och analys 

Holme och Solvang (1991) säger att analysen av data från intervjumaterialet är en både 

tidskrävande och invecklad process. Enligt Olsson och Sörensen (2001) karaktäriseras 

analysen av data av att undersökaren bearbetar datamängden för att göra den överskådlig, 

detta sker genom att data klassificeras. Analys betyder upplösning i beståndsdelar och 

analysen för inte med sig någon ny kunskap. Vidare hävdar Olsson och Sörensen att 

resultatanalys kan delas upp i de tre kategorierna informationsanalys, begreppsanalys och 

innehållsanalys. I denna undersökning används innehållsanalys då de data som erhålls är 

kommunikationsinnehåll från intervjuer. I undersökningen relateras detta 
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kommunikationsinnehåll till den historiska utvecklingen för revisorer och 

redovisningskonsulter, vad de gör i sina yrkesroller och samspelet med omgivning och 

intressenter. Olsson och Sörensen (2001) framhåller att om innehållsanalysen sätts in i ett 

teoretiskt sammanhang så illustreras dess vetenskapliga idé. I denna undersökning kommer 

data från intervjuer att bearbetas med hjälp av de teorier som har valts för att se om det finns 

samband mellan olika företeelser eller om det går att påvisa skillnader. Intresse finns även för 

att hitta de faktorer som historiskt och i framtiden driver förändringen av yrkesrollerna. 

För att genomföra studien definieras yrkesroll som en förvärvad roll. Det innebär enligt 

Angelöw och Jonsson (2000) att rollinnehavaren förvärvar sin roll genom att utbilda sig till ett 

specifikt yrke eller söker ett specifikt yrke. Rollen i sig beskrivs som ett förhållande mellan en 

formell position och dess förväntade rollbeteende. Den formella positionen utgörs av 

yrkestiteln och de förväntade rollbeteendena utgörs av normer, arbetsuppgifter, 

yrkesgruppernas påverkan på sin omgivning och hur omgivningen påverkar yrkesgrupperna 

samt omgivningens förväntningar på yrkesgruppen. Vidare påverkas yrkesrollen av hur olika 

intressenter till professionen och dess kunder agerar och för att visa på detta används 

intressentmodellen. Exempel på hur byråerna kan påverkas är om kunderna istället för 

revision behöver någon annan typ av granskning, exempelvis granskning av inventarier eller 

varulager i samband med ett lån ska beviljas. Vilka krav kommer banker och kreditinstitut att 

ställa?  De tjänster som bolagen behöver för att möta sina intressenters krav styr i sin tur vilka 

typer av tjänster som professionen behöver producera för att möta efterfrågan. Detta i sin tur 

kan påverka hur revisorn och redovisningskonsulten agerar i sina yrkesroller eftersom 

omgivningens förväntningar på dem förändras. För att se hur dessa förväntningar påverkar 

kundernas efterfrågan och byråernas utbud av tjänster finns marknadsmodellen. Den 

illustrerar hur yttre faktorer påverkar efterfrågan och utbud på de tjänster som byråerna 

erbjuder men även på antalet revisorer och redovisningskonsulter på marknaden. 

 

2.3 Metodkritik 

Bryman och Bell (2005) berättar att forskare har olika uppfattning om vilka kriterier som ska 

gälla för bedömning av en kvalitativ undersökning. Det finns de som anser att kriterierna för 

kvalitativa studier ska vara andra än reliabilitet och validitet som förekommer vid kvantitativa 

studier. Istället för dessa termer har Lincoln och Guba (1985) skapat två alternativa termer 

trustworthiness (trovärdighet) och authenticity (äkthet), som kommer att används i denna 

studie. Trustworthiness består av fyra delar credibility (tillförlitlighet), transferability 
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(överförbarhet), dependability (pålitlighet) samt confirmability (möjlighet att styrka och 

bekräfta).  

 

2.3.1 Tillförlitlighet 

Lincoln och Guba (1985) använder sig av credibility istället för internal validity, vilket enligt 

LeCompte och Goetz (1982) handlar om att forskarnas observationer ska överensstämma med 

de teoretiska idéerna. Bryman och Bell (2005) tar upp att det är viktigt att ge en riktig 

beskrivning av intervjupersonerna och det som har kommit fram vid intervjuerna, så att det 

blir trovärdigt i läsarnas ögon. Det gäller att skapa en tillförlitlighet för det resultat som fås 

fram, genom att säkerställa att undersökningen har utförs på ett planerat och korrekt sätt och 

att intervjupersonerna får ta del av sitt eget intervjumaterial för att säkerställa det. I denna 

undersökning säkerställs att resultatet överensstämmer med det intervjupersonerna talar om 

vid intervjutillfället via en så kallad respondentvalidering, intervjupersonerna tar del av och 

bekräftar de utskrivna intervjuerna så att den information som ges uppfattats på ett korrekt 

sätt. Ett fåtal påpekanden har inkommit genom respondentvalideringen. Det har mestadels har 

handlat om ordval men även mindre kompletteringar från intervjupersonerna har förekommit.     

 

2.3.2 Pålitlighet 

Lincoln och Guba (1985) använder sig av dependability istället för reliability, vilket enligt 

LeCompte och Goetz (1982) består av intern- och extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten 

innebär att forskarna i studien är eniga om hur de ska tolka det de ser och hör. Den externa 

reliabiliteten handlar om huruvida undersökningen går att upprepa för att nå liknande resultat 

vid ett senare tillfälle, replikera. Pålitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2005) om att det 

måste finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla moment som genomförs vid 

undersökningen. Därför skrivs i denna undersökning ett utförligt metodkapitel som informerar 

om och motiverar de val som görs samt att undersökningen kontinuerligt under processen 

granskas av kollegor. Bryman och Bell (2005) tar upp att en kvalitativ undersökning, 

ostrukturerad och med öppna svarsalternativ kan vara svår att replikera för andra beroende på 

att respondentens svar vid de olika tidpunkterna kan skilja sig åt, det är nästan omöjligt att 

formulera sig likadant två gånger. En aspekt är även att respondenten påverkas olika beroende 

på intervjuarens kön, ålder och personlighet. För att öka replikerbarheten i denna 

undersökning genomfördes semistrukturerade intervjuer med ett frågeschema för att 
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genomföra alla intervjuer under så lika omständigheter som möjligt. Intervjuerna har spelats 

in och sparats elektroniskt för att kunna lyssnas till vid en senare tidpunkt.  

 

2.3.3 Överförbarhet 

Lincoln och Guba (1985) använder sig av transferability istället för external validity, vilket 

enligt LeCompte och Goetz (1982) handlar om i vilken utsträckning resultatet går att 

generalisera till andra situationer och miljöer. Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell 

(2005) om hur det är möjligt att kunna generalisera resultatet från denna undersökning till 

andra sammanhang. Generaliserbarhetsproblem kan diskuteras vid kvalitativa undersökningar 

där undersökningen baseras på intervjuer. Den kvalitativa undersökningen går ut på att 

generaliseras till teori istället för till populationer. (Bryman och Bell, 2005) Det är inte 

meningen att resultatet av denna studie ska kunna generaliseras till andra sammanhang, utan 

det resultat som fås fram gäller enbart för de förhållanden som råder då undersökningen 

genomförs.  

 

2.3.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Lincoln och Guba (1985) använder sig av confirmability istället för objectivity. Möjlighet att 

styrka och konfirmera innebär enligt Bryman och Bell (2005) att studiens förhållningssätt ska 

vara objektivt så långt som möjligt, personliga värderingar ska inte påverka utförandet av 

undersökningen, slutsatser och resultatet. Vid kvalitativa undersökningar kan ibland 

urvalsprocessen vara oklar, de olika val som görs argumenteras inte tydligt. Det kan bli svårt 

att förstå undersökaren, vad denne konkret har gjort och hur slutsatser sedan dragits. Detta 

kan sammanfattas med att kvalitativa undersökningar ofta har en bristande transparens. 

(Bryman och Bell, 2005) I metodkapitlet beskrivs därför varje steg i undersökningen så 

noggrant som möjligt och val som görs i undersökningen motiveras. Till intervjuguiden som 

följs vid intervjuerna har så objektiva frågor som möjligt tagits fram, dessa frågor granskas 

uppsatsens handledare innan intervjuerna genomförs.  

 

2.3.5 Äkthet 

Bryman och Bell (2005) talar om att äkthet handlar bland annat om att ge en rättvisande bild. 

Är intervjupersonerna relevanta för studiens syfte och finns deras olika åsikter och 

uppfattningar med i studien? För att försäkra att rätt personer intervjuades frågas efter 

personer på revisionsbyråerna med kunskap om båda yrkesrollerna inför intervjuerna. För att 
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kunna bedöma de svar som erhålls och för att sätta dem i relation till intervjupersonens 

erfarenhet frågas efter ålder, yrkeserfarenhet, examen, etcetera. Materialet från varje intervju 

behandlas separat och därmed kommer varje intervjupersons åsikter och uppfattningar med.  

 

2.4 Källkritik 

I början av studien används artiklar i tidskriften Balans för inläsning på ämnet men även för 

att fortsättningsvis beskriva de problem som branschorganisationerna och professionen 

debatterar. Branschorganisationerna menar bland annat att hela redovisningsprofessionen 

benämns ‖revisorn‖ (Brännström, 2009) det är därför viktigt att känna till skillnaden mellan 

redovisningskonsulten och revisorn (Steve Ribbestam, 2009) samt att redovisningskonsultens 

roll närmar sig revisorns (Halling, 2009b). Läsaren av tidningen Balans ska vara medveten 

om att den ges ut av revisorernas branschorganisation Far. I och med detta kan informationen 

i den framställas så att det främjar professionen och det är bra att ha i åtanke att artiklarna inte 

är objektivt skrivna.  

Till redovisningskonsultens historiska utveckling är det svårt att finna material eftersom det 

inte finns så mycket skrivet om det. Redovisningskonsulternas branschorganisation SRF 

skickade jubileumsskrifter som de tagit fram då de firade 50 respektive 70 år. Personerna som 

deltar i dessa skrifter kan tänkas ge en alltför positiv bild av SRF och redovisningskonsulten. 

De fakta med tillhörande årtal som däremot hämtats därifrån anses vara korrekt och objektivt 

beskrivna då de redogör för utvecklingen av branschorganisationen och dess medlemmar.  

Olika metodböcker används för att ge en helhetsbild av metoder som används i 

undersökningen. De flesta metodböckerna tar upp ungefär samma begrepp men kan ibland ha 

olika perspektiv och synsätt.  

Intervjupersonerna som deltog i undersökningen var positiva och vänligt inställda till att delta 

i denna studie. Deras brinnande intresse för de båda yrkeskårerna påverkar därmed deras svar 

på våra frågor. Enigheten inom professionen är stor och de ger mestadels liknande svar på 

våra frågor, något som talar för att ingen av intervjupersonerna medvetet har givit förvrängd 

information. Några av intervjupersonerna var ibland varit mer kritiska i sitt förhållningssätt än 

andra på vissa frågor, vilket skapar en djupare dimension till denna studie. Ingen av 

intervjupersonerna upplevs medvetet komma med osanningar, däremot så kan nog 

informationen vara vinklad och framställd enligt deras synsätt.  
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De flesta intervjuer skedde med revisorer vilket kan ha påverkat den fakta vi fått gällande 

redovisningskonsulten. Revisorerna hade god vetskap om redovisningskonsultens roll och 

utveckling men det är tänkvärt en redovisningskonsult kan ge mer ackurat information. På 

vissa frågor är svaren knapphändiga ibland svarar inte respondenterna direkt på frågan som 

ställs. I detta sammanhang kan även kritik riktas mot genomförandet av intervjuerna. 

Frågeställningen om redovisningskonsulten och revisorn i tre olika tidsperspektiv var 

omfattande vilket gjorde det svårt att genomföra intervjuerna på den timme det 

uppskattningsvis skulle ta. Under själva intervjuerna var det svårt ibland svårt att hålla fokus 

och inte se till att alla frågor ställs om båda yrkesrollerna i alla tre tidsperspektiven. Detta 

innebär att knapphändiga svar på enstaka frågor erhållits. Vid intervjuerna har respondenterna 

haft svårt att hålla sig till att prata om en yrkesroll och en tidsperiod i taget. Detta tillsammans 

med att de ibland gett information som inte varit ett direkt svar på frågan men där svaren ändå 

legat nära frågan har gjort att det svårt att bedöma om korrekta och bra svar givits överallt.  
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3 Referensram 

I referensramen beskrivs de båda yrkesrollerna, deras utbildningskrav samt 

auktorisationskrav. Kapitlet presenterar begreppen redovisning och revision och beskriver 

kortfattat lagar och riktliner för denna undersökning som redovisningskonsulten och revisorn 

ska följa i sitt yrkesutövande. Kapitlet avslutas med en beskrivning av bakgrunden till 

revisionspliktens avskaffande. 

 

 

3.1 Redovisningskonsult        

Enligt SRF (2010a) är redovisningskonsulten definierad som en person som självständigt 

utför redovisningstjänster och rådgivning åt en uppdragsgivare. Det kan handla om att hjälpa 

till med enkla uppgifter som bokföring och göra avstämningar av konton till mer avancerade 

uppgifter som att utföra löpande redovisning, upprätta årsbokslut, deklaration, årsredovisning, 

hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.  

 

3.1.1 Redovisningskonsult SRF 

På Svenska redovisningskonsulters förbund SRF:s (2010b) hemsida går att läsa att för att bli 

medlem i branschorganisationen SRF ska personen ha avlagt redovisningskonsultsexamen 

(avser utbildningarna Diplomerad redovisningskonsult samt Högre redovisningsekonom) i 

SRF:s regi eller motsvarande, alternativt ha tre terminers eftergymnasiala studier i relevanta 

ämnen.  Om personen som söker medlemskap har högskolepoäng ska dessa minst uppgå till 

180 enligt följande fördelning: Företagsekonomi 90 hp, Handelsrätt 30 hp, Beskattningsrätt 

15 hp, övriga relevanta ämnen 45 hp. Övriga krav för medlemskap är 3 års praktisk 

yrkeserfarenhet av redovisning och företagsekonomisk rådgivning, personen ska anses pålitlig 

och hederlig samt att personen bedöms vara lämplig för att verka som redovisningskonsult, 

inte vara i konkurs, vara belagd med näringsförbud eller ha förvaltare, etcetera.  

Efter att ha uppfyllt ovanstående krav och blivit medlem i SRF genomgås en dags seminarium 

för att erhålla ett auktorisationscertifikat för att bli auktoriserad redovisningskonsult (SRF 

2010a). För att behålla sin auktorisation ska en redovisningskonsult genomgå 
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aktualitetsutbildning varje år, inneha en ansvarsförsäkring för ekonomisk skada, stå under 

tillsyn och kontroller samt följa kvalitetskraven i Reko (ibid). 

 

3.1.2 Redovisningskonsult Far 

På Far:s (2010a) hemsida står det att läsa om att ansökan om medlemskap i revisorernas 

branschorganisation Far sker hos Far:s styrelse. För att bli redovisningskonsult hos Far anger 

deras huvudregel att sökanden ska uppfylla två krav, ha företagsekonomisk examen på 180 

högskolepoäng samt ha 5 års yrkeserfarenhet inom redovisningsområdet varav minst 3 år som 

extern rådgivare. Fram till och med den 31 december 2010 finns övergångsregler för att bli 

redovisningskonsult hos Far. Dessa säger att minst ett av tre krav ska uppfyllas, vara 

kvalificerad revisor, vara civilekonom på 180 högskolepoäng eller ha genomgått 

postgymnasial redovisningsekonomisk utbildning eller motsvarande samt ha minst 3 års 

yrkeserfarenhet som redovisningskonsult, ha minst 10 års dokumenterad yrkeserfarenhet av 

redovisning varav minst 5 år som extern rådgivare. För att bli auktoriserad 

redovisningskonsult i Far krävs ett medlemskap i Far samt deltagande vid en speciell 

auktorisationsutbildning, som behandlar Far:s yrkesetiska regler och Svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko.  

 

3.2 Kvalificerad Revisor  

Enligt Far (2010a) är revisorn definierad som en person som utför revision enligt god 

revisionssed och internationella standarder. Denne lämnar sina slutsatser i en 

revisionsberättelse, se bilaga 2, adresserad till företagets bolagsstämma. I revisionsberättelsen 

rekommenderar revisorn att företagets resultat- och balansräkningar fastställs samt uttrycker 

rekommendation om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Revisorns uppgift är även att 

ge råd till företag om hur de kan förbättra sina rutiner och hur de kan minska sin 

riskexponering. Revisorn måste alltid förhålla sig opartisk och självständig. 

På Far:s (2010b) hemsida står det att läsa att ansökan om medlemskap i revisorernas 

branschorganisation Far sker hos Far:s styrelse. Som medlem måste branschorganisationens 

etiska regler följas. För att bli godkänd revisor finns ett krav på 3 års yrkeserfarenhet i 

branschen, teoretisk utbildning på 180 högskolepoäng samt avlagd revisorsexamen hos 

Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad revisor finns ett krav på 5 års yrkeserfarenhet i 

branschen som innefattar revision av större företag, teoretisk utbildning på 240 

högskolepoäng samt avlagd högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden. För att behålla sin 
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auktorisation ska revisorn genomgå Far:s tillsynskontroller på uppdrag av Revisorsnämnden, 

genomgå kontinuerlig vidareutbildning samt uppnå visst antal arbetade revisionstimmar. 

 

3.3 Redovisning 

Artsberg (2005) berättar att redovisning har funnits sedan långt tillbaka i tiden men fungerade 

först som en form av minnesanteckningar. Till en början fanns bara konton för fordringar och 

skulder, inga konton för intäkter och kostnader. Redovisningen sågs då som ett historiskt 

protokoll, men i början av 1900-talet förändrades perspektivet till att handla om att den skulle 

avspegla den ekonomiska verkligheten. Redovisning idag handlar om att värdera poster och 

beräkna resultat för det gångna året men även att förse intressenter med finansiell information 

i en årsredovisning så de kan fatta sina beslut inför framtiden. Artsberg (2005) skriver att 

kopplingen mellan historiken och bedömningar inför framtiden är viktig och i teorin benämns 

det med lite olika namn, framåtblickande rapportering och redovisning för ekonomiska beslut 

är några av de termer som förekommer. 

 

3.4  Revision   

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.”   

(Far Komplett kap. 2 Revisionens syfte, 2006) 

Revisionen handlar om att revisorn uttalar sig om historisk finansiell information, oftast 

närmaste avslutat räkenskapsår Revisionens syfte är att lämna en revisionsberättelse, bilaga 2. 

Den är viktig för företag där vd, styrelse och aktieägare är separerade, men den är också 

intressant för andra av företagets intressenter så som kreditgivare, leverantörer, kunder och 

anställda. Revisionen blir en kvalitetssäkring för företagen då granskningen utförs av en 

oberoende och självständig tredje man, revisorn. Revisionen ger trovärdighet åt den 

finansiella information som företaget lämnat ifrån sig och den är en förutsättning för ett 

fungerande näringsliv och samhälle. (Far Komplett, 2006) 

Carrington
10

 (2009) kommer med tre olika perspektiv gällande synen på revision, revision 

som försäkran, revision som förbättring och revision som försäkring. Revision som försäkran 

                                                 
10

 Thomas Carrington, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. 
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handlar om att ägandet i ett företag är skiljt ifrån ledningen av detsamma. Ägarna kan inte i 

och med detta vara säkra på att ledningen alltid agerar utifrån företagets bästa. Revisorn utgör 

här en tredje oberoende, granskande och bestyrkande roll. Revision som förbättring handlar 

om att när företag lämnar felaktiga eller ofullständig information leder det till att deras 

intressenter fattar felaktiga beslut. Revisorns roll är här att se till att korrekt information 

lämnas så intressenterna fattar rätt beslut som följd. Revision som försäkring handlar om att 

revisorn ska göra en korrekt revision. Annars finns risken att aktieägare som förlorat pengar 

på att företagets redovisning var felaktig stämmer revisorn. Revisorns drivkraft blir här risken 

av att kunna bli stämd. 

 

3.5 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko 

Far tog 2008 fram ”Standard för redovisningskonsulter – Reko”, ett regelverk för 

redovisningskonsulter som ger specifik vägledning i sitt yrkesutövande. 2009 ges en ny 

version ut ”Svensk standard för redovisningstjänster, Reko”. Den nya versionen är ett 

samarbete mellan Far och SRF, nu står båda branschorganisationerna bakom Reko. 

Namnbytet är till för att betona att alla som medverkar i redovisningsuppdrag omfattas av 

Reko, alltså inte bara redovisningskonsulter. (FAR SRS och SRF, 2009)  

Reko består av ett ramverk med grundläggande principer samt enskilda Reko-standarder som 

är uppdelade i olika kategorier; uppgifter och ansvar, planering, ekonomistyrning, bokslut och 

årsredovisning, användning av andras arbete, rapportering, och redogörelser.  Här nedan 

kommer kategorin uppgifter och ansvar (standarderna 100-170) samt standard 700 gällande 

bokslutsrapport, se bilaga 3, att presenteras då detta kommer att användas för att beskriva 

redovisningskonsultens yrkesroll.  

Enligt standard 100 ska redovisningskonsulten följa god redovisningssed (se bokföringslagen 

1999:1078), god sed för redovisningstjänster (Reko) samt de regler som styr 

redovisningskonsultens professionella ansvar. Redovisningskonsulten ska planera och 

genomföra redovisningsuppdragen på ett professionellt sätt och med uppdragsgivarens 

intresse i fokus. Uppdragets omfattning och ansvarsfördelning ska preciseras i ett 

uppdragsbrev.  

Standard 110 säger att en redovisningskonsult ska utföra sitt redovisningsuppdrag med 

omsorg och verka för att uppdragsgivarens behov tillgodoses samtidigt som denne är objektiv. 
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En redovisningskonsult ska vara uppdaterad gällande lagar och regler inom 

redovisningsområdet och informera sin uppdragsgivare om förändringar i dessa vid behov.  

Standard 150 tar upp att det är företagets ledning som har ansvar för att förhindra och 

upptäcka fel i redovisningen genom att ha lämpliga rutiner för intern kontroll. 

Redovisningskonsulten ska däremot ha så mycket kunskap om företaget att denne ska kunna 

rimlighetsbedöma kostnaderna och intäkterna i rörelsen. Om redovisningskonsulten 

misstänker eller upptäcker felaktigheter ska denne rapportera detta till uppdragsgivaren.  

I standard 170 finns en beskrivning av vad som menas med kombiuppdrag och vilka särskilda 

regler som gäller då. Ett kombiuppdrag uppstår då samma företag både hjälper en 

uppdragsgivare med redovisningstjänster och utför själva revisionen, vid dessa fall gäller 

speciella regler om så kallat byråjäv i 9 kap 17-18§§ ABL (2005:551) samt regler om 

revisorns oberoende och självständighet i 20-21§§ Revisorslagen (2001:83). Innan ett 

redovisningsuppdrag accepteras ska redovisningskonsulten rådfråga revisorn, det är alltid 

revisorn som ska se till att han är opartisk gentemot uppdragsgivaren. Uppstår en jävsituation 

får revisionsfirman avsäga sig ett av de två uppdragen.  

Standard 700 handlar om redovisningskonsultens bokslutsrapport, se bilaga 3, kom till för att 

ge vägledning om dess innehåll. Bokslutsrapporten ska lämnas som ett resultat av att en 

redovisningskonsult på uppdrag av en kund utifrån reko upprättat och sammanställt 

finansiella rapporter. En redovisningskonsult ska inte lämna en bokslutsrapport om denne 

upplever att det finns omständigheter som gör att arbetet i sin helhet inte kunnat utföras enligt 

Reko, till exempel på grund av kvarstående felaktigheter eller misstanke om oegentligheter 

föreligger. I denna standard står det också tydligt att det vid redovisningsuppdrag inte krävs 

att redovisningskonsulten är oberoende. Det ska skrivas in i bokslutsrapporten om denne inte 

är oberoende.  

 

3.6 Revisionslag (SFS 1999:1079)    

Revisionslagen (SFS 1999:1079) är tillämplig på företag som enligt 6 kapitlet 1§ 

Bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, till 

exempel aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser, dock inte företag för 

vilka regler om revision finns i någon annan lag. 
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3-9§§ anger att ett företag ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor med suppleant 

som utses av företaget. Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning, allt enligt god revisionssed. Efter varje år ska 

revisorn lämna en revisionsberättelse till företaget.  

17§ säger att för att undvika att revisorn blir jävig får den inte vara revisor som 

- äger ägare till eller delägare i företag eller företag i samma koncern, 

- ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag, eller biträder vid 

företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 

- är anställd hos, underordnad eller i beroendeställning till företaget eller någon som 

avses i punkt ett eller två,  

- är revisor på samma firma som den person som redan idag yrkesmässigt hjälper 

företaget med grundbokföring, medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 

- är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 

till en person som avses i punkt ett eller två, 

- är besvågrad med en person, som avses i punkt två, i rätt upp- eller nedstigande led 

eller så att den ene är gift med den andres syskon, 

- står i låneskuld till företaget eller annat företag i samma koncern 

 

27-32a§§ tar upp att revisorn ska lämna en revisionsberättelse till företagsledningen senast 

fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång. I revisionsberättelsen ska revisorn 

ange om företagen upprättat årsredovisning enligt Årsredovisningslagen, göra anmärkningar 

om företaget inte har fullgjort sina skyldigheter, lämna information om sådant som tredje man 

borde få vetskap om. 

35-36§§ anger att revisorer har tystnadsplikt, men är på begäran skyldig att lämna 

upplysningar om företagets angelägenheter till undersökningsledare under förundersökning i 

brottmål.  

37§ säger att om en revisor eller dennes medhjälpare av oaktsamhet eller uppsåtligen skadar 

företaget ska de ersätta skadan.  
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3.7 Revisorslag (SFS 2001:883)    

3§ i Revisorslag (SFS 2001:883) reglerar att det är Revisorsnämnden som ska pröva frågor 

om auktorisation, utöva tillsyn, pröva frågor om disciplinära åtgärder samt ansvara för 

utveckling av god revisionssed och god revisorssed.  

I 4-5§§ finns det noggrant beskrivet vad som gäller för att få bli en godkänd eller auktoriserad 

revisor: att denne ska utöva revisionsverksamhet yrkesmässigt, vara bosatt i Sverige, inte ha 

näringsförbud eller vara i konkurs, inneha den utbildning och avlagt examen för godkänd eller 

auktoriserad revisor.  

11§ 2p anger att en revisor får bara utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller 

aktiebolag om revisionsbyrån ägs av revisorer eller registrerade revisionsbyråer. 

19§ säger att en revisor ska iaktta god revisorssed.  

20§ tar upp att revisorn i sin revisionsverksamhet skall utföra sina uppdrag med opartiskhet, 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten ska 

organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.  

21§ Varje gång en revisor blir erbjuden ett uppdrag ska denne pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet genom 

att använda sig av analysmodellen.  

Analysmodellen innebär att revisorn  

1) ska avsäga sig uppdrag som denne eller någon inom det nätverk där denne är verksam 

- har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

- lämnar råd i en fråga som senare kan omfattas av dennes revisionsuppdrag, 

- agerat som stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i en rättslig eller 

ekonomisk angelägenhet, 

- har en nära personlig relation till uppdragsgivaren eller till någon person i denne 

ledning, 

- utsätts för hot eller påtryckning som förorsakar obehag, eller 

2) om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet och självständighet. 
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Revisorn behöver inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger 

sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte 

längre finns anledning att ifrågasätta dennes opartiskhet eller självständighet. 

24§ säger att revisorer och registrerade revisionsbolag ska dokumentera sina uppdrag. 

Dokumentationen ska innehålla information som är viktig för revisorns arbete, dennes 

opartiskhet och självständighet så detta kan bedömas i efterhand.  

26§ reglerar att revisorer har tystnadsplikt, att de ska dokumentera sina uppdrag samt teckna 

försäkringar för eventuell ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin 

revisionsverksamhet, alternativt ställa säkerhet som pant hos Revisorsnämnden.  

Enligt 27a§ ska revisorer och registrerade revisionsbolag minst vart sjätte år vara föremål för 

en oberoende kvalitetskontroll. 

32§ tar upp disciplinära åtgärder. Om en revisor med uppsåt gör fel i sitt yrkesutövande, 

förfar oredligt eller inte betalar verksamhetsavgifter så ska godkännandet eller auktorisationen 

upphävas. Finns förmildrande omständigheter får en varning istället utfärdas. En godkänd 

eller auktoriserad revisor kan bli av med auktorisationen om denne inte längre uppfyller de 

lagstadgade kraven, alternativt inom viss tid vidta rättelse först.  

38§ säger att den som obehörigen utger sig för att vara godkänd eller auktoriserad revisor 

döms till böter.  

 

3.8 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551)     

I Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kapitel finns regler om revision i aktiebolag.  

1-16§§ säger att ett aktiebolag (antalet anställda 50 stycken anställda/balansomslutning 25 

miljoner kronor/nettoomsättning 50 miljoner kronor) ska ha minst en revisor med suppleant, 

båda väljs av bolagsstämman. Revisorn måste vara godkänd eller auktoriserad.  

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

vd:s förvaltning av företaget. I samband med revisionen ska revisorn underrätta styrelsen och 

vd:n om eventuella felaktigheter och göra påpekanden. Efter varje år ska revisorn lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman.  
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17§ för att undvika att revisorn blir jävig får den inte vara revisor som 

- äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

- är ledamot i styrelsen, vd i bolaget eller biträder vid bolagets bokföring eller 

medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 

- är anställd hos, underordnad eller i beroendeställning till någon i punkten ovanför,  

- är revisor på samma firma som den person som redan idag yrkesmässigt hjälper 

bolaget med grundbokföring, medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 

- är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 

till en person som avses i punkt två, 

- är besvågrad med en person, som avses i punkt två, i rätt upp- eller nedstigande led 

eller så att den ene är gift med den andres syskon, 

- står i låneskuld till bolaget eller annat bolag i samma koncern.  

 

3.9 Revisionspliktens avskaffande  

Enligt Regeringen (2008a) är det EU som genom det fjärde bolagsrättsliga direktivet reglerar 

att börsnoterade och onoterade bolag inom EU har skyldighet att upprätta årsredovisning samt 

koncernredovisning för koncernföretag, dessa ska en kvalificerad revisor sedan granska. I 

direktivet ges undantag för mindre och medelstora onoterade företag, som istället kan tillämpa 

förenklade redovisningsregler och inte behöver göra någon revision. Kommissionen via 

Europeiska rådet har gjort klart för medlemsstaterna inom EU att de vill minska företagens 

administrativa bördor så de blir mer konkurrenskraftiga och genom detta kan stimulera 

Europas ekonomi. Kostnaden för redovisning och revision ses bland företagens största 

kostnadsposter, varför det läggs stor fokus på att minska dessa kostnader. Målet är att fram till 

2012 ska företagens administrativa bördor ha minskat med 25 procent.  

Regeringen (2008a) nämner att Sverige är ett av få länder inom EU som inte utnyttjar 

undantagsmöjligheterna i det fjärde bolagsrättsliga direktivet för små och medelstora företag. 

I september 2006 beslutade Sveriges regering att tillsätta en utredare, före detta justitierådet 

Bo Svensson, som tillsammans med en grupp sakkunniga skulle se över reglerna om revision 

för små företag. I mars 2008 överlämnade utredningen sitt delbetänkande som kallas 

‖Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)‖. Utredningens förslag sa 

att de nya reglerna vid slopandet av revisionsplikten ska träda i kraft den 1 juli 2010 och ska 

gälla from det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010. Förslaget innebar att 
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bolagen måste uppfylla minst två av tre gränsvärden; en balansomslutning på 41,5 miljoner 

kronor, en nettoomsättning på 83 miljoner kronor samt 50 stycken anställda. Dessa 

gränsvärden innebär att bara de börsnoterade företagen, knappt fyra procent av alla Sveriges 

företag, blir skyldiga att ha en revisor och utföra revision.  

I proposition 2009/10:204 som Regeringen (2010) i april överlämnar till riksdagen står det att 

läsa om förslaget att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha revisor eller inte. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2010. Valmöjligheten gäller för privata 

aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Den nya valmöjligheten omfattar 

därmed 250 000 aktiebolag. Propositionen innehåller även förslag på att gränsen höjs för krav 

på att företag ska upprätta årsredovisningar samt en höjning av gränsvärdet som skiljer stora 

och små bolag enligt Årsredovisningslagen. Detta innebär att fler företag kommer att följa 

förenklingar och undantag som gäller för små företag. Propositionen ger även 

Skattemyndigheten rätt till att när som helst under året kräva att ett företag ska lämna 

uppgifter. 
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4 Teori 

Detta kapitel består av definition av begreppet yrkesroll, nationalekonomins marknadsmodell 

om utbud och efterfrågan och avslutningsvis intressentmodellen. Definitionen av 

yrkesrollerna används för att urskilja viktiga skillnader mellan revisorn och 

redovisningskonsulten.  

 

 

4.1 Yrkesroll 

Det finns, enligt Bowditch och Bouno (2005), ett antal faktorer som påverkar beteendet hos 

dels en enskild person i en grupp såväl som gruppen i sin helhet. Den enskilde revisorn och 

redovisningskonsulten kan ses som en del av sin arbetsgrupp på byrån, men även som en 

yrkesutövare, revisorer eller redovisningskonsulter, inom redovisningsprofessionen. De 

faktorer som, enligt Bowditch och Bouno (2005), kan påverka beteendet hos enskilda eller 

grupper är exempelvis status och de förväntningar som omgivningen har på individen eller 

gruppen.  

Bowditch och Bouno (2005) beskriver status som hänförlig till den nivå i hierarkin eller 

position som individen har i en grupp, eller en grupp har i en organisation. Med position avses 

ett yttre formellt tillkännagivande att individen är revisor eller redovisningskonsult. Det talas 

ofta om att individer eller grupper har låg eller hög status och enligt Bowditch och Bouno 

(2005) kan status komma antingen från en formell position eller individuella kvaliteter. Ofta 

förväntas individens yrkestitel eller formella position, överensstämma med dennes status i 

gruppen, detta benämns status congruens, men Bowditch och Bouno (2005) menar även att på 

vissa arbetsplatser eller organisationer kan individuella kvaliteter överskugga personens 

formella position.  

Enligt Bowditch och Bouno (2005) är individens eller gruppens roll hänförlig till de olika 

beteenden som omgivningen förväntar sig av individen eller gruppen i en specifik position. 

Som beskrivet ovan påverkas beteendet av status och omgivningens förväntningar på 

individen eller gruppen.  
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Med utgångspunkt från detta kan rollen beskrivas som förhållandet mellan positionen och det 

rollbeteende som omgivningen förväntar av positionen. Med position avses de yttre och 

formella tillkännagivanden att individen är till exempel revisor eller redovisningskonsult. 

Förväntat rollbeteendet utgörs rollinnehavarens agerande inom ramen för sin roll vilka 

influeras av normer, arbetsuppgifter, omgivningens förväntningar på rollinnehavaren. Normer 

beskriver Bowditch och Bouno (2005) som regler eller praxis som styr beteendet i en grupp 

eller organisation. Vanligtvis är dessa oskrivna regler men även i vissa fall formaliserade, 

skrivna regler.  

Yrkesrollen kan, enligt Angelöw och Jonsson (2000) beskrivas som en förvärvad roll, det vill 

säga den förvärvas av individen genom att denne utbildar sig till ett visst yrke eller söker ett 

specifikt arbete. Således görs en bedömning av yrkesgruppen utifrån utbildning, kunskap och 

arbetslivserfarenhet, vilket leder fram till vilka förväntningar som omgivningen skapar på 

yrkesgruppen.  

Revisorns och redovisningskonsultens yrkesroll kan beskrivas som förhållandet mellan deras 

formella positioner (yrkestitlar) och förväntade rollbeteenden. Förväntade rollbeteenden 

influeras av lagar, revisions- och redovisningsstandarder och etiska regler (normer), de 

förväntningar som omgivningen har, arbetsuppgifter och hur omgivningen och yrkesgruppen 

påverkar varandra. Rollbeteenden kategoriseras även enligt följande för att få en mer 

djupgående uppfattning om hur de två yrkesrollerna förhåller sig till varandra och till sin 

omgivning. Dessa kategorier är rollbeteende av rådgivande, underordnad, auktoritär, 

kontrollerande eller utförande karaktär.  

 

4.2 Utbud och efterfrågan  

Marknadsmodellen används enligt Fregert och Jonung (2007) i makroekonomiska 

sammanhang för att illustrera samband mellan utbud och efterfrågan av till exempel varor och 

tjänster. Modellen i sig är en kraftigt förenklad verklighetsbeskrivning med vilken avsikten är 

att fånga relevanta aspekter av verkligheten för ett visst syfte. Modellen kräver alltså att ett 

antal antaganden görs, att en logisk regel finns som slutligen leder till en slutsats. Vidare 

beskriver Fregert och Jonung (2007) att modeller kan användas både till att utgöra underlag 

för prognoser och att förklara fenomen som redan har skett. För att en modell ska vara 
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användbar måste den uppfylla följande huvudkrav som Fregert och Jonung (2007) beskriver 

enligt nedan: 

 Relevans: Modellen måste vara relevant i förhållande till frågan. Om frågan till 

exempel gäller pris och kvantitet måste modellen minst innehålla variablerna pris och 

kvantitet.   

 Logisk konsistens: Modellens antaganden får inte strida mot varandra och slutsatserna 

ska följa av antagandena. 

Varje enskild modell försöker fånga de centrala mekanismerna i en viss fråga och bortser från 

allt annat och Fregert och Jonung (2007) skriver vidare att en fullständig modell av 

verkligheten skulle bli ohanterlig. Fregert och Jonung (2007) illustrerar marknadsmodellen 

som en utbuds- och efterfrågemodell för att bestämma jämviktskvantitet och jämviktspris 

enligt följande. Modellen består av två funktioner:  

Efterfrågan:  pris = f(kvantitet, pris på andra tjänster, inkomst, smak) 

Utbud:  pris = f(kvantitet, teknologi)  

Jämviktsvillkor: efterfrågepriset = utbudspriset 

 

Vidare beskriver Fregert och Jonung (2007) de olika variablerna i modellen. De exogena 

variablerna är givna utanför modellen medan endogena variabler förklaras inom modellen. 

Pris och kvantitet är i exemplet ovan endogena variabler i marknadsmodellen. De exogena 

variablerna kallas även för skiftfaktorer och bestäms utanför modellen. Förändringar i en 

exogen variabel utgör en orsak och förändring av en endogen variabel är effekten av orsaken. 

Det är enligt Fregert och Jonung (2007) distinktionen mellan exogena och endogena faktorer 

som bestämmer vilka frågor som modellen kan besvara och de menar vidare att de enda 

meningsfulla experiment som kan utföras med en modell, går ut på att besvara vad som 

händer med de endogena variablerna om en viss exogen faktor ändras. I modellen leder en 

orsak till en skiftning av någon av kurvorna som i sin tur ger en effekt, en förändring i 

endogen variabel då kurvorna får en ny skärningspunkt vid jämvikt.  

Ett exempel på exogen variabel i detta fall kan utgöras av den lagändring som föreslås i 

Regeringens proposition (2009/10:204) som innebär ett avskaffande av revisionsplikten för 

små privata aktiebolag.  En lagändring som kan innebära att efterfrågan på revision minskar. 

Följden av detta blir ett skifte av efterfrågekurvan och nytt jämviktsläge som hamnar vid en 

lägre kvantitet och lägre pris för tjänsten revision. Detta kan i sin tur leda till att ökad 
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efterfrågan på andra granskningstjänster som till exempel granskning av varulager eller 

inventarier och att även redovisningskonsultens tjänster utvecklas. Modellen kan även 

användas för att förklara eller prognostisera om utbudet och efterfrågan på revisorer 

respektive redovisningskonsulter förändras till följd av avskaffandet av revisionsplikten.  

 

4.3 Intressentmodellen 

Donaldson och Preston (1995) anger att företagets intressenter har fått en central betydelse. 

Intressentmodellen förklaras och används av flera författare på olika sätt.  

Enligt Donaldson och Preston (1995) finns en konventionell ‖input-output modell‖ (se figur 

1) där företaget beskrivs i en konstellation med samarbetande och konkurrerande intressenter. 

Modellen etablerar ett ramverk för undersökande av relationen mellan företaget och dess 

intressenter. Intressenterna är personer eller grupper som har ett intresse för företagets 

agerande oavsett om företaget själv har någon relation till dessa eller inte. Intressenterna har 

ett egenintresse i företaget som inte är relaterat till de andra intressenterna I ‖input-output 

modellen‖ bidrar investerare, anställda och leverantörer till företaget som sedan omvandlar 

detta till något som deras kunder har nytta av.  

 

(Figur 1: Donaldson och Preston, 1995, sid 68) 
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Intressentmodellen (figur 2) är enligt Donaldson och Preston (1995) en utveckling av 

ovanstående modell där även staten, politiska partier, kommuner och branschorganisationer 

ingår. Alla intressenter tar del i företaget för sin egen vinnings skull, men den enskilde 

intressentens nytta påverkar inte nyttan för någon annan. Enligt intressentmodellen bidrar alla 

intressenter med något men har samtidigt också en egen nytta av företaget.  

 

(Figur 2: Donaldson och Preston, 1995, sid 69) 

Enligt Andersson (2008) kan intressentmodellen delas in i fyra olika intressentområden då 

den appliceras på redovisningsområdet:  

- individintressenter (företagsledning och anställda) 

- ekonomiska intressenter (kreditgivare och ägare) 

- produktintressenter (leverantörer och kunder)  

- samhällets intressenter (stat, kommun, övriga samhällsintressenter) 

Företaget lever i en värld där relationer finns med företagsledningen, anställda, banker, ägare, 

leverantörer och kunder, stat, kommun, skatteverk med flera och alla är de intresserade av 

företaget ur sin egen synvinkel. Idag är det lagstadgat krav på att bolagen ska ha revision och 

när den är genomförd av en oberoende revisor kan den ses som en kvalitetsstämpel på 

företaget. Efter att revisionen är utförd får intressenterna bekräftat att ledningen skött 

företaget på bästa sätt, de har tillämpat de lagar och regler som de ska och inga oegentligheter 

förekommer. Detta är viktig information när ett företag vill expandera och behöver låna 

pengar, bankerna får genom revisionen vetskap om att företaget är välskött och risken för att 

låna ut pengar till dem minskar därmed. Revisionen ger signaler till skatteverket att företaget 

skött sin bokföring och gjort de skatteinbetalningar de ska.  
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Intressentmodellen används för att illustrera hur bolagen styrs av sina intressenter då de 

istället för revision behöver någon annan typ av granskning, exempelvis granskning av 

inventarier eller varulager i samband med ett lån ska beviljas. Vilka krav kommer banker och 

kreditinstitut att kräva?  De tjänster som bolagen behöver för att möta sina intressenters krav 

styr i sin tur vilka typer av tjänster som professionen behöver producera för att möta 

efterfrågan. Detta i sin tur kan påverka hur revisorn och redovisningskonsulten agerar i sina 

yrkesroller eftersom omgivningens förväntningar på dem eventuellt förändras.   

 

4.4 Analysmetod  

Med utgångspunkt från vad Bowditch och Bouno (2005) säger om roller och Angelöw och 

Jonssons (2000) beskrivning av yrkesrollen som en förvärvad roll, skapas en definition av 

yrkesrollen. Yrkesrollen enligt denna definition beskrivs som förhållandet mellan positionen 

och det rollbeteende som omgivningen förväntar sig av positionen. Rollbeteenden delas sedan 

in i kategorier för att tydliggöra hur yrkesgrupperna förhåller sig till varandra och till sin 

omgivning. Omgivningen består bland annat av kunder och dess intressenter som är indelade i 

fyra olika intressentområden: individintressenter, ekonomiska intressenter, 

produktintressenter och samhällsintressenter. Denna indelning av intressentmodellen används 

då modellen appliceras på redovisningsområdet. Den beskriver hur företaget lever in relation 

med sina intressenter som alla visar intresse för företaget ur sina egna synvinklar. Modellen 

används för att illustrera hur bolagen styrs av sina intressenter och hur bolaget i sin tur 

påverkar yrkesgrupperna vid en förändring av efterfrågade tjänster. För att illustrera 

sambandet mellan utbud och efterfrågan av redovisnings- och revisionstjänster används 

Fregert och Jonungs (2007) marknadsmodell. Den används även för att visa samband mellan 

exogena variabler, exempelvis lagändring, och endogena variabler som förklaras inom 

modellen till exempel pris och kvantitet. (se figur 3 sidan 38) 
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(Figur 3: Analysmodell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag Framtiden 20 år bakåt 

Teori ‖Yrkesroll‖ 

(Position och Förväntat rollbeteende 

för redovisningskonsulten och revisorn) 

Hierarki o status 

Normer 

Förväntningar från omgivning 

Påverkan på omgivning 

Förhållningssätt till omgivning 

 

Teori om ‖Utbud och efterfrågan‖  

(antalet redovisningskonsulter och revisorer 

samt utbudet och efterfrågan på deras tjänster) 

 

‖Intressentmodellen‖ 

(intressenter som har nytta av  

redovisningskonsultens och revisorns arbete) 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en gruppering av byråerna och en presentation av 

intervjupersonerna, detta sker anonymt. Vidare presenteras de förändringsfaktorer samt 

uppfattningar om den hierarkiska nivån som har framkommit i undersökningen. Därefter 

beskrivs yrkesrollerna som de ser ut idag varpå den förändringen som skett de senaste tjugo 

åren återges och avslutningsvis presenteras intervjupersonernas uppfattning om framtidens 

yrkesroller.   

 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna och byrån de 

representerar 

 Byrå 1-3 är större internationella revisionsbyråer  

 Byrå 4-5 är mindre eget ägda revisionsbyråer som ingår i ett större nätverk i Sverige 

 Byrå 6-8 är mindre eget ägda lokala revisionsbyråer 

 Byrå 9 är en redovisningskonsult med egen bokföringsbyrå 

Andersson, Byrå 1  

Intervjuperson 1 i rapporten kallad Andersson är en man på 56 år. Civilekonom sedan 1984 

och utbildad vid Lunds Universitet. Har arbetat som revisor i snart trettio år och är 

auktoriserad revisor sedan 1986.  

Bengtsson, Byrå 2  

Intervjuperson 2 i rapporten kallad Bengtsson är en kvinna på 36 år som är auktoriserad både 

revisor och redovisningskonsult men arbetar som revisor. Hon har kandidatexamen vid 

Örebro Universitet och började arbeta direkt efter avslutad examen 1999 på Byrå 2. 
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Carlsson, Byrå 3  

Intervjuperson 3 i rapporten kallad Carlsson är en kvinna på 49 år. Hon är gymnasieekonom 

och har en kurs i högre företagsekonomisk utbildning som hon avslutade 1987. Carlsson har 

arbetat inom redovisningsbranschen sedan examen och som redovisningskonsult inom en av 

de större byråerna sedan 1999 och är idag auktoriserad redovisningskonsult Far.  

Danielsson, Byrå 4  

Intervjuperson 4 i rapporten kallad Danielsson är en kvinna på 49 år och tog examen på 

Ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 1988. Började arbeta som 

redovisningskonsult och är sedan sexton år godkänd revisor. Hon har arbetat på byrån sedan 

1997 där hon idag är en av delägarna och är även auktoriserad redovisningskonsult Far sedan 

2008.  

Eriksson, Byrå 5  

Intervjuperson 5 i rapporten kallad Eriksson är en man på 53 år som idag är ensam ägare till 

Byrå 5. Arbetat i branschen i 22 år. Han är civilekonom sedan 1980 och är utbildad vid 

Göteborgs Universitet. Eriksson är auktoriserad revisor sedan tjugo år och auktoriserad 

redovisningskonsult SRF sedan 2006 men arbetar som revisor idag.  

Fredriksson, Byrå 6  

Intervjuperson 6 i rapporten kallad Fredriksson är en man på 54 år, är auktoriserad revisor 

sedan 1986. Han har ekonomexamen (Fil. Kand.) från Linköpings universitet, hade de första 

tre åren anställning på Byrå 5 och sökte sig sedan till en av de större revisionsbyråerna där 

han var kvar i tio år tills han startade Byrå 6.  

Gustavsson, Byrå 7  

Intervjuperson 7 i rapporten kallad Gustavsson är en man på 37 år. Han är civilekonom och 

tog sin examen 1997 vid Örebro Högskola, därefter arbetade han som ekonomichef. Är 

godkänd revisor sedan 2002, startade Byrå 7 för fyran år sedan och är även auktoriserad 

redovisningskonsult Far.  

Hansson, Byrå 8  

Intervjuperson 8 i rapporten kallad Hansson är en man på 57 år som är både godkänd revisor 

och auktoriserad redovisningskonsult SRF. Började 1973 på Byrå 8, har ingen fullständig 

programexamen utan har tagit enstaka kurser, har högre företagsekonomisk examen vid 

Linköpings Universitet 1983. Blev godkänd revisor 1985.  
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Ivarsson, Byrå 9 

Intervjuperson 9 i rapporten kallad Ivarsson är en man på 56 år. Han arbetade med lite av 

varje innan han 2008 tog KY-examen som kvalificerad redovisningskonsult. Han hade 

ekonomierfarenhet sedan tidigare och 2008 öppnade han egen bokföringsbyrå direkt efter 

avslutad utbildning.  

 

5.2 Förändringsfaktorer 

Här presenteras de förändringsfaktorer som framkommer i studien och hur de påverkar 

redovisningskonsulten och revisorn. Några av faktorerna påverkar yrkesgrupperna direkt som 

exempelvis branschorganisationernas arbete och teknisk utveckling. Andra faktorer påverkar 

yrkesgrupperna indirekt som exempelvis förändring av revisionsplikten avskaffande som 

påverkar kundföretagens efterfrågan av olika tjänster från professionen. Det visar sig att 

förändringsfaktorerna kan få yrkesgrupperna att ändra sitt agerande och därmed även sin 

yrkesroll.  

Samtliga intervjupersoner i undersökningen anger att redovisningskonsulten och revisorn 

påverkas av samma faktorer. Redovisningsskandaler, hur politikerna styr Sverige samt 

branschorganisationernas verksamhet innebär ändrade riktlinjer och ändrad lagstiftning.  

Internationella influenser som till exempel IFRS påverkar god redovisnings- och revisionssed. 

Konjunktursvängningar i samhället och den tekniska utvecklingen har också en stor inverkan 

på professionens arbete.  

Redovisningsskandaler och internationella influenser är viktiga faktorer som enligt samtliga 

intervjupersoner har påverkat båda yrkesrollerna under de senaste tjugo åren. Enron och 

WorldCom, har lett till att revisorn har fått striktare regler att förhålla sig till genom bland 

annat utökat byråjäv. Internationella förändringar inom redovisningsområdet har via EU:s 

förändrade regler påverkat de svenska lagarna som redovisningskonsulten och revisorn ska 

följa.  

Hur politikerna styr Sverige uppger intervjupersonerna påverkar yrkesrollerna genom ändrade 

riktlinjer och lagar. Det som framkommit i undersökningen är att fokus som revisorn har när 

han utför revision har förändrats från att tidigare ha handlat om noggrann siffergranskning till 

att nu mer handla om att granska väsentlighet och risk. Enligt intervjupersonerna är en viktig 

faktor för framtiden att EU vill minska den administrativa kostnaden för företagarna, därför 
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fattar politikerna i Sverige beslut om att avskaffa revisionsplikten för små företag under 2010. 

Detta kommer enligt intervjupersonerna att få en avgörande påverkan på branschen och 

därmed även yrkesrollerna.  

Branschorganisationerna SRF och Far har arbetat intensivt och gör så fortfarande för att höja 

statusen för redovisningskonsulten genom auktorisation, detta är enligt samtliga 

intervjupersoner en avgörande faktor för redovisningskonsulten. Branschorganisationens 

deltagande i debatter och andra sammanhang är enligt intervjupersonerna viktigt för att båda 

yrkesrollerna ska synlig- och tydliggöras. 

Den tekniska utvecklingen menar intervjupersonerna har underlättat för båda yrkesrollerna i 

deras dagliga arbete, ingen sitter och gör kontrollräkningar längre för det summerar datorn av 

sig själv idag. Teknikutvecklingen har även bidragit till att de kan utföra fler uppdrag då det 

inte tar lika lång tid som förr. Informationen idag finns mer lättillgänglig och därmed har 

också redovisningen blivit lite av en färskvara. Dagens teknik gör att fler kommer åt samma 

information och företagarna är inte medvetna om alla intressenter som tar del av deras 

årsredovisningar. En av intervjupersonerna anger även att revisorerna nu kontinuerligt kan 

studera Revisorsnämndens disciplinärenden och ta lärdom av dessa och se över de egna 

rutinerna.  

Konjunktursvängningar påverkar revisorn både positivt och negativt. En nedgång i 

konjunkturen kan innebära kundförluster om bolag går i konkurs men även ökade intäkter då 

bolagen vill ha mer hjälp. 

En intervjuperson tillägger att redovisningskonsulten möter ovanstående förändringar 

snabbare än revisorn i sitt dagliga arbete genom deras kontinuerliga kontakt med kunderna. 

En alert redovisningskonsult ändrar sitt arbetssätt direkt medan en mindre bra 

redovisningskonsult tar hänsyn till förändringar som skett först efter att revisorn gjort 

påpekanden menar de. Nämnda faktorer är av sådan art som har påverkat revisorn tidigare och 

gör så även i framtiden. 
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5.3 Hierarki 

Frågan om den hierarkiska skillnaden mellan yrkesgrupperna ställs eftersom den hierarkiska 

nivån kan säga något om yrkesgruppens eller den enskilda individens status. Bland annat 

utifrån status bildas de förväntningar som omgivningen har på yrkesgrupper och enskilda 

yrkesutövare. Förväntningar som i sin tur påverkar yrkesrollen.  

Majoriteten av respondenterna hävdar att det inte finns någon hierarki mellan revisorn och 

redovisningskonsulten på byråerna där de arbetar. De flesta anser att yrkesrollerna är 

jämbördiga då de arbetar tillsammans och att beslut fattas i samförstånd. En respondent 

berättar att de över lag har ett öppet arbetsklimat och men påpekar samtidigt att revisorn 

granskar redovisningskonsultens arbete vid exempelvis en revision. En annan respondent 

menar att det inte finns någon hierarki på hans byrå och att det är helt fel sätt att se det på. Två 

av respondenterna lyfter fram det faktum att en revisionsbyrå måste ägarmajoriteten vara 

revisorer vilket ger den enskilde revisorn högre hierarkisk rang som följd av sitt delägarskap.  

”Den hierarkiska ordningen på byrån är enkel, det är jag som bestämmer, det är 

så enkelt det bara kan bli!” 

(Fredriksson om hierarkin på sin byrå där han är ägare och ensam revisor) 

 

Han menar att han som revisor och ägare har större ansvar än de anställda och berättar vidare 

att revisorn har högre krav på kunskap, utbildning och är självständig. Han får medhåll av en 

annan respondent som anser att det är revisorn som kan ställa krav på kunden att ändra på 

felaktigheter. De menar även att revisorn har sista ordet eftersom denne ska skriva under 

revisionsberättelsen och ansvara för att arbetet som lämnar byrån är riktigt.  

En tredje respondent berättar att hierarkin kan ses utifrån revisorns oberoende vilket innebär 

att revisorn på byrån alltid måste bedöma sitt oberoende innan redovisningskonsulten kan 

acceptera ett redovisningsuppdrag. Sett ur detta perspektiv menar han att 

redovisningskonsulten alltid är underställd revisorn. Han menar däremot att om 

yrkesgrupperna arbetar tillsammans så föder det framgång och ger en bra bild till kunden.  

”… mitt synsätt är att hierarkin som sådan skapar oftast bara problem, det sagt 

så måste det alltid vara så att någon till syvende och sist ska bestämma.” 

(Andersson om hierarkin) 
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Han berättar vidare om de redovisningskonsulter som har specialkunskaper som inte 

andra redovisningskonsulter eller revisorer har och menar att då ses yrkesutövaren för 

sin kompetens snarare än sin titel. Ytterligare en respondent berättar att det inte är 

någon direkt hierarkisk fördelning mellan revisorer på en mindre byrå medan 

konkurrensen är mer påtaglig. Han menar att på stora byråer växer revisorn med sina 

uppdrag och inte nödvändigtvis av sin kompetens. 

Majoriteten av respondenterna menar att hierarkin ser ungefär lika ut idag som den 

gjorde tidigare. Dock menar en av respondenterna att skillnaden mellan yrkesgrupperna 

är mindre nu än tidigare och berättar att hennes organisation idag har tre eller fyra 

kontor där redovisningskonsulter är kontorschefer. Hon får medhåll av andra 

respondenter som anser att det var större nivåskillnader tidigare och att det till och med 

gjordes skillnad mellan revisorerna.  

‖… till exempel i lunchrummet där godkända revisorer satt vid ena bordsändan 

och de auktoriserade vid den andra, redovisningskonsulter och annan personal 

fick inte sitta vid deras bord utan fick gruppera sig vid andra bord.” 

(Danielsson om hierarkin förr i tiden) 

De flesta respondenterna ser ingen förändring på hur hierarkin kan komma att se ut i 

framtiden men två av dem menar att redovisningskonsulten med hjälp av 

auktorisationen kan komma att flytta fram sina positioner. De menar samtidigt att det är 

oerhört viktigt att redovisningskonsulterna håller mycket hög standard så att inte 

auktorisationen tappar sin verkan. Annars är respondenternas syn på hierarkin 

oförändrad i framtiden.  

”Historiskt sätt har de kvalificerade revisorerna stått lite högre i näringskedjan. 

Jag antar att det blir så även i fortsättningen. Revisorer är ett konservativt 

släkte.” 

(Eriksson om att redovisningskonsulter och revisorer har olika hierarkisk rang) 
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5.4 Redovisningskonsulten  

Här presenteras redovisningskonsultens arbetsuppgifter, normer, omgivningens förväntningar, 

yrkesgruppens påverkan på sin omgivning och dess förhållningssätt till sin omgivning. 

Redovisningskonsultens förväntade rollbeteende påverkas av de arbetsuppgifter och uppdrag 

som de utför, normer, omgivningens förväntningar, påverkan på omgivningen och 

förhållningssätt till omgivningen. Alla dessa faktorer och redovisningskonsultens formella 

position, hierarki och status påverkar hur yrkesrollen ser ut.  

    

5.4.1 Arbetsuppgifter 

Samtliga intervjupersoner är eniga om att redovisningskonsultens huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att sköta löpande bokföring, redovisning, skatter, deklarationer, göra 

avstämningar, upprätta årsbokslut och årsredovisningar. Vissa kunder vill ha hjälp med allt 

medan andra sköter det mesta själva men vill ändå ha råd under arbetets gång. 

Intervjupersonerna menar att redovisningskonsultens arbetsområde är omfattande, deras 

arbetsuppgifter styrs av kundens behov av att köpa tjänster som han själv inte har inom sitt 

företag. En av intervjupersonerna anger att en redovisningskonsult får fatta beslut åt sin kund 

om båda parter är överens om att det ingår i arbetsuppgifterna. Flera av undersökningens 

deltagare menar att redovisningskonsulten arbetar mycket löpande med rådgivning och har 

vanligtvis den löpande kontakten med kunden. Redovisningskonsulten arbetar till största 

delen inne på byrån men åker ut till större kunder. Flera av intervjupersonerna berättar att 

redovisningskonsultens arbetsområde spänner sig från enkla uppgifter till uppdrag där det 

krävs avancerad kunskap, det finns en stor kunskapsspridning hos yrkeskåren.  

Det ligger en del värderingsproblematik i att sköta bokföring och redovisning på korrekt sätt 

anger en av intervjupersonerna, han menar att det är redovisningskonsultens uppgift att 

värdera de poster som ska bokföras.  

”… bokföring … det kan alla, det är ren rutin, att göra det rätt är en redovisningskonst.”  

(Andersson om värderingsproblematiken i att sköta bokföring och redovisning) 

Ett par av intervjupersonerna säger att redovisningskonsulten även kan ha andra 

arbetsuppgifter som till exempel att hjälpa kunden att lägga upp rutiner för företaget och 

interna kontrollgranskningar. En av dessa berättar sedan vidare att det finns 

redovisningskonsulter som är oerhört kvalificerade och inte alls arbetar med bokföring. Deras 

uppgift kan istället vara att tolka olika regelsystem och därför har de en oerhörd kunskap 
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inom olika redovisningsmetodiker. Till exempel kan deras arbete bestå av att ta fram ett 

svenskt bokslut som sedan konverteras till amerikanska lagar US GAAP, där vissa poster på 

inkomstsidan värderas annorlunda. De går då in i den amerikanska lagstiftningen och tolkar 

vad det står i US GAAP.  

En av undersökningens deltagare uppger att redovisningskonsulten på hennes byrå 

tillsammans med redovisningsassistenter utför löneservice medan arbetsuppgifter som 

fakturahantering och kundreskontra överlåts helt till redovisningsassistenter. En annan 

intervjuperson tycker generellt att redovisningskonsulten är skatteinriktad. Dennes arbete går 

ut på att göra ett bra bokslut och få fram ett resultat som är skattemaximerat för företagaren. 

Intervjupersonerna berättar att redovisningskonsulten arbetar mycket med löpande rådgivning 

mot kund. En av dem säger att redovisningskonsulten har ett rådgivningsansvar mot sina 

kunder men att det är styrelsen hos kundföretagen som har det övergripande ansvaret. Ett par 

av intervjupersonerna menar att små företag får all rådgivning de behöver av 

redovisningskonsulten. Två andra upplever att rådgivning är en personlighet, det är upp till 

varje person hur pass aktiva rådgivare de vill vara. En intervjuperson säger att den rådgivning 

redovisningskonsulten inte behärskar flyttas över till en revisor, därför menar 

intervjupersonen att rådgivningsgränsen kan vara lite flytande. En av intervjupersonerna säger 

att redovisningskonsulten kan ha svårare för att komma med förslag och ge råd än revisorn 

eftersom redovisningskonsulten inte upplevs som jämbördig med kunden. När en av 

undersökningens deltagare talar om rådgivning skiljer denne på företagsekonomisk 

rådgivning och privatekonomisk rådgivning. Hos de stora företagen handlar det bara om 

företagsekonomisk rådgivning medan de små frågar efter både företagsekonomisk och 

privatekonomisk rådgivning. Små företagare som är ensamma ägare är intresserade av att veta 

vad som händer med deras företag om de till exempel skulle dö eller skilja sig. På 

intervjupersonens byrå har de jurister som redovisningskonsulten kan nyttja till att skriva 

avtal, testamente eller äktenskapsförord. En av intervjupersonerna menar att det inte alltid är 

lätt att bena upp arbetsuppgifterna mellan de båda yrkesrollerna. Arbetsuppgifterna går ofta i 

varandra och det finns ingen skarp gräns. Han säger att lagstiftaren har en skarp gräns, det får 

inte förekomma något jäv och att revisorn inte får granska sig själv och så vidare. Enlig 

honom fungerar det inte så i praktiken när revisionsbyråerna har med små företag att göra.  
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”Under de trettiofem år jag jobbat i branschen så har jag ju följt utvecklingen 

och det som man från revisorns håll kallar för revision det kallar man från 

redovisningskonsultens håll för redovisning”  

(Hansson om att yrkesrollernas arbetsuppgifter går i varandra) 

Ett par av intervjupersonerna nämner att redovisningskonsulten inte har någon motsvarighet 

till revisorns anmälningsplikt. De menar att om redovisningskonsulten upptäcker 

oegentligheter måste de bokföra det de upptäcker som en brist eller differens för att inte göra 

sig medskyldig till bokföringsbrott. Vidare berättar de att redovisningskonsulten inte har 

något lagstadgat ansvar över huvud taget. En av intervjupersonerna berättar om rättsfall där 

redovisningskonsulten medvetet eller omedvetet har gjort fel på grund av brister i företagets 

underlag. När det sedan blir rättsfall av det är det företagaren och revisorn som blir dömda, 

inte redovisningskonsulten som gjorde jobbet för dennes ansvar föll på företagaren och 

revisorns ansvar föll på honom själv. 

Arbete inne på byrån respektive ute hos kund 

Majoriteten av de tillfrågade intervjupersonerna säger att det är kundföretagets storlek som 

avgör om redovisningskonsulten och revisorn arbetar inne på revisionsbyrån eller ute hos 

kunden, små företag kommer oftast in med sitt material till byrån medan till större företag 

med egen ekonomiavdelning som har ett omfattande material åker redovisningskonsulten och 

revisorn oftast ut till. Ett par av dem tycker det är viktigt att redovisningskonsulten kommer ut 

till kunden för att få en uppfattning om dennes verksamhet och arbetssätt. Samtidigt säger de 

att om kunden har verksamhet över hela landet spelar det inte så stor roll var 

redovisningskonsulten sitter så länge de har ett webbaserat rapporteringssystem där alla 

siffror finns tillgängliga. En av intervjupersonerna säger lite avvikande från de andra att 

arbetet utförs både hos kunden och på byrån beroende på vad som är mest praktiskt för 

kunden.  

Arbetar bara med redovisning eller hjälper även till som revisorsassistent  

Intervjupersonernas svar tyder på att hos de större revisionsbyråerna arbetar 

redovisningskonsulten enbart på avdelningen för redovisning, de har det mer distinkt uppdelat 

än de små. Redovisningskonsulten på en mindre byrå arbetar ofta med redovisning men går in 

och hjälper revisorn som revisorsassistent på en del revisionsuppdrag. De betonar vikten av 

att den redovisningskonsult som hjälper till med revideringen inte får vara inblandad i 

upprättande av bokslut och årsredovisning på grund av de jävsregler som finns idag. 
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Redovisningskonsulten kan gå upp ett steg och hjälpa revisorn men revisorn kan aldrig gå ner 

ett steg och utföra redovisningstjänster på sina revisionsuppdrag beroende på de jävsregler 

som finns.  

Intervjupersonerna berättar att tidigare var uppdelningen mellan redovisning och revision inte 

lika strikt uppdelad som den är idag. Någon hävdar att konkurrensen mellan 

redovisningskonsulten och revisorn alltid har funnits. Samtliga intervjupersoner är eniga om 

att de största förändringarna som har skett i redovisningskonsultens arbetsuppgifter beror på 

den tekniska utvecklingen, moment som kontrollsummeringar har nästan helt försvunnit från 

arbetsuppgifterna. Med hjälp av den nya tekniken hinner redovisningskonsulten med fler 

uppdrag än förr, snabbheten i rapporteringen har ökat och redovisningen har blivit en 

färskvara. Undersökningens deltagare yttrar att ett bokslut som idag är sex månader kan 

intressenter så som banker anse vara för gammalt för att ha som beslutsunderlag då det snabbt 

går att få fram färsk information. Samtidigt som snabbheten ökar minskar överraskningar vid 

årets slut, nu är det lättare att hålla sig uppdaterad kontinuerligt under året om hur det går för 

företaget säger en av intervjupersonerna.  

Framöver tror intervjupersonerna att det kommer att vara fortsatt hög efterfrågan på 

redovisningskonsultens och revisorns tjänster, de upplever att det finns ett stort behov av de 

båda tjänsterna i framtiden.  

”… jag tror att redovisningssidan och branschorganisationerna har vädrat lite morgonluft 

och tänker att nu kommer inte revisorn här för han behövs inte, men det fungerar inte så.” 

(Andersson om förändringen för redovisningssidan i och med revisionspliktens 

avskaffande) 

Intervjupersonerna tror att redovisningskonsultens arbetsuppgifter i stort sett kommer att vara 

samma, men tillägger att när revisionsplikten avskaffas blir nyheten för 

redovisningskonsulten att denne får utfärda en bokslutsrapport till kunder som har valt bort 

revisorn och dennes tjänster. Flera av intervjupersonerna menar att bokslutsrapporten 

påminner väldigt mycket om revisorns revisionsberättelse utseendemässigt men innehållet är 

inte alls detsamma. En av intervjupersonerna säger att redovisningskåren har försökt lansera 

bokslutsrapporten som ett surrogat till revisionsberättelsen, vilket skapar ett förväntningsgap i 

branschen.  
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”De flesta trodde att redovisningskonsultens roll skulle närma sig revisorns, det 

tror inte jag för vi har olika roller!”   

(Danielsson om hur framtidens yrkesroller förhåller sig till varandra) 

Undersökningens deltagare anger att bokslutsrapporten handlar om att redovisningskonsulten 

har följt Reko och upprättat bokslutet korrekt efter de underlag som de har fått in från kunden. 

Ett par av dem påpekar att redovisningskonsulten inte genomför en revisors oberoende 

granskning på plats hos kunden för att se att underlaget stämmer med verkligheten. De 

observerar en nivåskillnad mellan bokslutsrapporten och revisionsberättelsen. Vidare berättar 

två av intervjupersonerna att företagarna förmodligen inte kommer att förstå skillnaden 

mellan de båda intygen, däremot kommer intressenter som banker, kreditinstitut och 

skattemyndigheten att notera skillnaden. Enligt de två intervjupersonerna kan 

bokslutsbekräftelsen inte användas mot banken för den ger inget delat ansvar, eller rättare sagt 

den ger inget ansvar för bankens del gentemot redovisningskonsulten. En annan av 

intervjupersonerna har uppfattat att bokslutsrapporten bara ska avges om det inte finns några 

som helst avvikelser, åsikt finns om att ingen kan få bokslutsrapporten då det hela tiden finns 

avvikelser.  

En av intervjupersonerna tror att skillnaderna i redovisningskonsultens arbetsuppgifter 

framöver beror på om denne arbetar på en liten eller stor byrå samt om denne är auktoriserad 

eller inte. En annan menar att de duktigaste redovisningskonsulterna som är auktoriserade 

kommer att flytta fram sina positioner.  

 

5.4.2 Normer 

Intervjupersonerna upplyser att redovisningskonsulten ska följa Reko, vars huvuddrag 

presenterats i undersökningens referensram, samt respektive byrås interna riktlinjer och 

regler. När en ny kund ska tas in finns riktlinjer som används för att avgöra om de kan jobba 

med kunden eller inte. 

Undersökningens deltagare nämner att redovisningskonsulten inte har haft något 

utbildningskrav, nu ändrar branschorganisationerna på detta genom att införa krav på 

utbildning för nya auktoriserade redovisningskonsulter. Ett par av intervjupersonerna menar 

att titeln redovisningskonsult inte talar om vilken kunskap personen besitter, en del kan nästan 

ingenting medan andra är väldigt kompetenta.  
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”Det är en stor spriding i yrkeskåren redovisningskonsulter. Det finns de som 

knappt vet vad de gör till de med mycket hög kunskap, därför är det mycket svårt 

att prata om redovisningskonsulter som grupp.”  

(Danielsson om den spridda kunskapen hos redovisningskonsulterna) 

Det finns ingen myndighet som kontrollerar om de har rätt kompetens och hittills har det inte 

funnits någon kontrollfunktion över hur redovisningskonsulten sköter sitt arbete säger ett par 

av undersökningens deltagare. Intervjupersonerna berättar att branschorganisationerna Far och 

SRF försöker höja nivån på redovisningskonsulterna och har därför skapat titeln auktoriserad 

redovisningskonsult som bara går att bli som medlem i någon av de två. Vill företagaren vara 

säker på att redovisningskonsulten är kunnig och kompetent ska denne välja en auktoriserad 

redovisningskonsult menar en av intervjupersonerna.  

”Kraven på redovisningskonsulten har varit lågt ställda, det handlar mer om att 

få in så många som möjligt i fållan så att säga än att ställa krav på att de ska ha 

en viss kompetens. Det kommer nog att bli bättre.” 

(Fredriksson om att Far inte har haft utbildningskrav för att bli auktoriserad 

redovisningskonsult) 

Intervjupersonerna tycker att det har skett en standardhöjning av redovisningskonsulterna, 

bakåt sett har nivån på redovisningskonsulterna varit skrämmande låg och det har bara funnits 

ett fåtal som ens haft gymnasieutbildning menar en av intervjupersonerna. Samtliga av 

undersökningens deltagare ser att världen är mer komplex idag än för tjugo år sedan, Far:s 

samlingsvolym för redovisning var inte lika tjock förr som den är idag och 

momslagstiftningen var inte lika krånglig innan Sverige gick med i EU. Nu finns krav på att 

byrån ska ha uppdragsbrev för alla uppdrag med klarlagd ansvarsfördelning, detta gäller både 

för kombiuppdrag och rena redovisningsuppdrag.  

Intervjupersonerna tror att kvaliteten på redovisningskonsulterna kommer att bli bättre i 

framtiden då de teoretiska kompetenskraven ökar samt att kvalitetskontroller kommer att 

utföras på de auktoriserade redovisningskonsulterna. De menar att först när dessa 

kvalitetskontroller är utförda kommer det att visa sig vilka redovisningskonsulter som håller 

kvalitet och vilka som inte gör det. Redovisningskonsulternas yrkeskår får en mindre 

spridning gällande kunskap än de har idag. 
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5.4.3 Omgivningens förväntningar 

Enligt intervjupersonerna har småföretagare ofta ett lågt intresse för redovisning. 

Småföretagarna förväntar sig att redovisningskonsulten ska få allt som har med räkenskaper 

att fungera åt dem och att de utför arbetet korrekt och enligt gällande lagkrav. Småföretagaren 

sätter sig oftast inte in i vem på byrån som har mest kompetens eller vem som utför jobbet och 

hur personalen på byrån måste dela upp arbetet mellan redovisning och revision. Kunderna 

som kommer till byrån bryr sig inte så mycket om vilken titel personen har som hjälper dem. 

Intervjupersonerna säger att redovisningskonsulten tar fram bokslut och årsredovisning men 

inte är en person som kunden diskuterar företagets resultat och planerar tillsammans med. 

Intervjupersonerna säger att förväntningarna på redovisningskonsulten är att denne ska vara 

inläst på lagar och regler inom redovisningsområdet, speciellt skattereglerna. Enligt en av 

intervjupersonerna har kunden högre förväntningar på en redovisningskonsult som arbetar på 

en stor revisionsbyrå än på den som arbetar på en liten.  

Intervjupersonerna upplever oftast att kundens förväntningar är förenliga med det 

redovisningskonsulten kan leverera, både när denne arbetar inne på byrån och ute hos kunden. 

De menar att det är bara om kunden tror att redovisningskonsulten är revisor som ett 

förväntningsgap kan uppstå. Intervjupersonerna upplever att de flesta auktoriserade 

redovisningskonsulterna arbetar på revisionsbyråer och inte på egna redovisningsbyråer. En 

av intervjupersonerna som är redovisningskonsult upplever att kunderna benämner alla som 

håller på med siffror för revisorn, redovisningskonsulten uppfattas därmed som revisorn av 

sina klienter. Med detta menar han att kunder i allmänhet inte har kunskap om att revisorn har 

en granskande och kontrollerande funktion.  Intervjupersonerna säger att på grund av att 

omgivningen inte riktigt vet vad de kan förvänta sig av redovisningskonsulten så finns inget 

stort förtroende för yrkeskåren. En annan av intervjupersonerna berättar att en 

redovisningskonsult inte skriver någon rapport, likt revisorns revisionsberättelse, som blir 

offentlig och åtkomlig för ett företags intressenter. Detta gör att kundföretagens intressenter 

inte märker någon skillnad på om det är företagets egen ekonomiavdelning som har utfört 

arbetet eller om tjänsten köpts in av en redovisningskonsult.   

En av intervjupersonerna säger att redovisningskonsulten vinner kundens förtroende genom 

ärlighet mot kunden och sig själv, följa lagar och regler och inte utge sig för att behärska mer 

än individen gör. Flera av intervjupersonerna nämner att kundernas intressenter vill att 
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redovisningskonsulten ska ha integritet och följa de lagar som finns och att materialet som 

denne lämnar ifrån sig uppfyller vissa grundkrav. En av intervjupersonerna nämner att krav på 

integritet är viktigt då det finns kunder som vill pressa dem att skjuta redovisningen från en 

vit zon till en grå zon. I detta fall vill kundens intressent banken att redovisningskonsulten har 

integritet nog att hålla sig kvar i den vita zonen. 

Intervjupersonerna säger att förväntningarna på redovisningskonsulten inte har förändrats 

under de senaste tjugo åren utan har alltid varit att redovisningskonsulten ska utföra sitt arbete 

på ett korrekt sätt. I framtiden tror intervjupersonerna att förväntningarna kommer vara 

ungefär de samma som idag. En av undersökningens deltagare nämner att 

branschorganisationernas auktorisation av redovisningskonsulterna för med sig att 

förväntningarna kommer att avspeglas som en kvalitetsstämpel, det vill säga att höga 

förväntningar på redovisningskonsulten avspeglar att kunderna kan förvänta sig kvalitet på 

deras arbete. Ett par av intervjupersonerna nämner att revisionsbyråernas förväntningar på 

redovisningskonsulten framöver är att de ska bli bättre på att läsa och analysera 

årsredovisningar och liknande.  

 

5.4.4 Redovisningskonsultens påverkan på omgivningen 

Intervjupersonerna framhåller vikten av att redovisningskonsulten arbetar proaktivt för att 

påverka sina kunder positivt, får de viktig information har de förutsättningar för att fatta rätt 

beslut. Enligt intervjupersonerna har redovisningskonsulten tillsammans med revisorn ett gott 

syfte i sin påverkan på omgivningen, de ser till att företagen följer lagar och regler. De gör en 

samhällsnytta, ser till att skattepengar kommer in till staten. Genom att företagen lämnar in 

korrekta årsredovisningar till bolagsverket kan deras intressenter ta del av dessa och fatta sina 

beslut efter korrekt information. Intervjupersonerna tycker att redovisningskonsulten har en 

beroendeställning gentemot kunden vilket gör att denne inte kan påverka sin omgivning i 

samma grad som revisorn kan genom sin oberoendeställning. Någon intervjuperson menar att 

enskilda individer alltid har möjlighet att påverka om de vill det.  

”Det ska vara roligt att träffa sin ekonomiska rådgivare!” 

(Carlsson om att kunden ska se positivt på redovisningskonsulten) 

Samtidigt anser intervjupersonerna att det är viktigt att ha auktoritet men poängterar även 

vikten av att inte mästra kunderna utan de ska kunna vara öppna och prata i förtroende. De 
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betonar vikten av att ha en bra relation med sina kunder, de ska trivas inne på byrån men även 

känna sig bekväma när redovisningskonsulten och revisorn kommer ut till dem. 

Hur redovisningskonsulten har påverkat och påverkats av sin omgivning tjugo år bakåt är 

svårt att säga då intervjupersonerna inte har uttalat sig om detta.  

”För kunderna blir det ingen större skillnad när redovisningskonsulterna blir 

auktoriserade, de får samma arbete i framtiden från en redovisningskonsult som de får 

idag. Redovisningskonsulterna vill åt en position som revisorerna innehar idag så de 

försöker få sitt arbete att se ut som det i framtiden blir mer likt revisorns, men det 

kommer det aldrig att bli då revisorn utför oberoende granskningar något som 

redovisningskonsulten aldrig kommer att göra.” 

(Danielsson uttalar sig om framtiden) 

Intervjupersonerna säger att i framtiden, efter att beslutet om revisionspliktens avskaffande är 

taget, kommer troligtvis antalet redovisningskonsulter att öka vilket medför en ökad prispress 

på redovisningstjänster. Enligt intervjupersonerna gäller det att redovisningskonsulterna kan 

upprätthålla en högre nivå på sin utbildning, sätta utbildningskrav och lite fortbildningskrav 

på framtiden samt erhålla en kvalitetssäkring genom att vara auktoriserad 

redovisningskonsult.  

”… om redovisningskonsulterna lyckas höja kvaliteten på sin utbildning så 

kommer de att ha en liten större betydelse för klienterna, som kommer att lyssna 

mer på redovisningskonsulten för det blir mer trovärdigt det de säger”.  

(Fredriksson uttalar sig om redovisningskonsulternas framtid) 

 

5.4.5 Förhållningssätt till omgivningen 

Intervjupersonernas uppfattning är att redovisningskonsulten befinner sig i en utförande och 

lite underordnad roll gentemot sin kund eftersom denne tar emot uppdrag och utför dem på 

kundens order. De poängterar samtidigt att kunden inte kan få redovisningskonsulten att göra 

sådant som är oetiskt eller olagligt. Intervjupersonerna säger att redovisningskonsulten inte 

har något krav på sig att vara oberoende i förhållande till sin kund. Någon av 

intervjupersonerna berättar att på dennes byrå har redovisningskonsulten en kontrollerande 

roll i förhållande till sina assistenter som tar hand om löpande bokföring och fakturahantering. 

Redovisningskonsulten kontrollerar månadsrapporter som assistenten har sammanställt, har 
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samtal med kunden och upprättar bokslut och årsredovisningar. En annan av 

intervjupersonerna nämner att redovisningskonsulten har etiska regler att förhålla sig till. De 

måste påpeka för kunden att han inte får ta vilka kostnader som helst på företaget. Upptäcker 

redovisningskonsulten tvivelaktigheter måste redovisningskonsulten säga ifrån mot kunden. 

Är inte företagaren villig att göra ändringar ska redovisningskonsulten säga ifrån sig 

uppdraget. Intervjupersonerna säger att det alltid finns kunder som de är tveksam till att arbeta 

med, det vill säga sådana som skattefuskar, och menar att det är negativt för byrån som då 

förlorar i trovärdighet i presumtiva kunders ögon.  

Enligt intervjupersonerna har redovisningskonsultens förhållningssätt till uppdragsgivaren 

inte förändrats under de senaste tjugo åren. Det har alltid handlat om vem kunden har 

förtroende för och inte vilken titel vederbörande har. På enskilda byråer har det skett 

förändringar i hur de ser på redovisningskonsulten.  

”En sak som skiljer på rollerna idag jämfört med för tio år sedan är att för tio år 

sedan så tror inte jag att om ni hört er för här att någon skickat fram en 

redovisningskonsult utan då ville man bli representerad av en revisor.”   

(Carlsson om att hon som redovisningskonsult representerar byrån i denna studie) 

I framtiden tror intervjupersonerna att redovisningskonsultens roll blir mer rådgivande, 

uppgifterna som redovisningskonsulten och revisorn utför kommer att flyta ihop mer 

framöver inom vissa områden. Redovisningskonsultens roll blir tydligare i och med 

avskaffandet av revisionsplikten. 

”Har man sagt revisorn i trettio år så säger man revisorn i ett antal år till.” 

(Carlsson om att förändring tar tid) 

 

5.5 Revisorn 

Här presenteras revisorns arbetsuppgifter, normer, omgivningens förväntningar, 

yrkesgruppens påverkan på sin omgivning och dess förhållningssätt till sin omgivning. 

Revisorns förväntade rollbeteende påverkas av de arbetsuppgifter och uppdrag som de utför, 

normer, omgivningens förväntningar, påverkan på omgivningen och förhållningssätt till 

omgivningen. Alla dessa faktorer och revisorns formella position, hierarki och status påverkar 

hur yrkesrollen ser ut.     
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5.5.1 Arbetsuppgifter 

Enligt samtliga intervjupersoner utför revisorn flertalet uppgifter till följd av sin 

revisorsutnämning. De menar att revisorns huvudsakliga uppgift är att granska bokslut och 

årsredovisningar samt utföra revision som mynnar ut i en revisionsberättelse. Detta innebär 

bland annat att revisorn granskar och kvalitetssäkrar företagens redovisning, granskar 

exempelvis lager eller inventarier och följer upp styrelseprotokoll. Idag bedömer revisorn 

väsentlighet och risk i samband med transaktioner och processer och fokuserar på dessa 

områden i samband med revideringen. En revisor granskar inte allt men intervjupersonerna 

påpekar samtidigt att det är många som tror det.  

Revisorn ägnar sig även åt redovisnings- och revisionsnära rådgivning och hjälper kunden att 

rätta till fel. Revisionsnära rådgivning kan innebära företagsvärdering av dels det egna 

företaget men även av bolag som kunden vill förvärva eller rådgivning vid olönsamhet.  Var 

uppdragen utförs beror dels på vilken typ av bolag som revideras och vad som är mest 

praktiskt, dock anser samtliga intervjupersoner att det är viktigt att revisorn är ute hos kunden 

för att bilda sig en uppfattning om verksamheten vilket är en nödvändighet för att kunna 

planera revisionen på ett bra sätt.  

Tre av intervjupersonerna, som representerar de största byråerna i studien, uppger att 

bokföring är en uppgift som revisorn inte befattar sig med, inte ens med rådgivning inom 

bokföring, eftersom det skulle leda till att revisorn sedan granskar sig själv. Där är gränsen 

mellan revisorns och redovisningskonsultens uppgifter knivskarp. Förutom att revidera sina 

egna kunder fungerar en del av revisorerna på de stora byråerna även som assisterande revisor 

på större uppdrag åt en annan påskrivande revisor. Detta innebär att de planerar och genomför 

själva revisionen som sedan avrapporteras och godkänns av den påskrivande revisorn.  

Två av respondenterna menar att revisorn kan utföra alla uppgifter som en 

redovisningskonsult gör, men inte på sina revisionsuppdrag. De menar dock att 

redovisningskonsulten ofta är mer lämpad än revisorn att utföra vissa tidskrävande uppgifter 

eftersom revisorn kostar mer än redovisningskonsulten. 

En av respondenterna på en av de mindre revisionsbyråerna berättar att när byrån arbetar med 

småföretag, som inte har lagstadgad revision, är de inte styrda av jävsreglerna. Detta innebär 

att revisorn kan arbeta tillsammans med redovisningskonsulten gällande kundens olika delar. 

En annan respondent på en mindre byrå påpekar att det är viktigt att skilja på 

arbetsuppgifterna mellan redovisningskonsulten och revisorn vid kombiuppdrag och detta 
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görs med uppdragsbrev där uppgifter och ansvarsfördelning specificeras. Det är tillåtet att 

revisorn sitter på samma byrå som redovisningskonsulten när revisionsuppdragen gäller små 

bolag. En intervjuperson kommenterar revisorns oberoende med att säga att revisorn endast 

fyller sin roll som oberoende när denne utför revision åt stora bolag som har styrelse, VD och 

aktieägare som är separerade från varandra. Rollfördelningen blir tydligare desto större 

kundföretaget är. 

Även för tjugo år sedan var revision den huvudsakliga arbetsuppgiften men deltagarna i 

undersökningen menar att det har skett en förändring i fokus på revisionen. De berättar att det 

var större fokus på siffror i revisionen tidigare och alla poster i balansräkningen granskades så 

att de stämde och de ägnade sig åt detaljgranskning av årsredovisningen. Numer utgår 

revisorn ifrån resultaträkningen för att förstå verksamheten och rörelsen i bolaget.  

”Vad som är god revisionssed utvecklas hela tiden och är alltid levande. Världen 

är ständigt i förändring!” 

(Danielsson om att regelverket ständigt förändras) 

De menar även att de tekniska hjälpmedlen och revisionsmetodiken har utvecklats så att 

arbetet har underlättats för revisorn snarare än att själva arbetsuppgifterna är annorlunda. En 

respondent menar att tidigare har det varit en ständig debatt om vem av redovisningskonsulten 

och revisorn som får göra vad, speciellt på kombiuppdrag där byrån hjälper kunden i hela 

processen från löpande bokföring till revision. Han anser att det ett tag rådde osäkerhet kring 

hur lagstiftningen såg ut angående hur mycket en revisor fick göra på ett kombiuppdrag men 

tycker nu att det har förtydligats i lagstiftningen. 

Samtliga deltagare tror att revision kommer att vara huvudsysslan även i framtiden men att 

fokus kommer att ändras ytterligare. Två av respondenterna menar att revisionen kommer att 

bli ännu mer riskbaserad och styrd mot väsentligheter i verksamheten eftersom företagen 

kommer att bli än mer riskbenägna i framtiden.  

”Idag får ju inte jag konsulta fullt ut på alla revisionsuppdrag utan måste släppa 

ifrån mig lite till andra. När det försvinner skulle det innebära att jag kan jobba 

mer som ekonomichef att hyra.” 

(Eriksson om revisorns roll i framtiden förutsatt att även byråjävet försvinner) 
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Deltagarna nämner även de alternativa granskningsintyg på delar av bolagets verksamhet som 

revisorn ska kunna skriva i de fall då bolagen väljer bort revision. Två av respondenterna tror 

på vikten att föra en diskussion med företagen om vilka tjänster som de kommer att ha nytta 

av i framtiden. De menar vidare att det finns företag som inte behöver ha full revision, till 

exempel vilande bolag och förvaltningsbolag som inte har några skulder utan bara en portfölj 

med värdepapper samt dotterbolag till stora bolag som inte har någon betydelse för 

koncernen. De tror även att många kunder kommer att stanna kvar hos sin revisor om kunden 

och revisorn har ett upparbetat förtroende. En av respondenterna menar att bankerna har fått 

strängare regler vid kreditgivning efter finanskrisen 2008 och får inte låna ut pengar utan 

kvalitetssäkrad årsredovisning. Av den anledningen tror de att många bolag kommer att välja 

att ha kvar revisionen. 

"Nu kommer folk att börja titta, finns det revisionsberättelse eller inte och då får 

den sitt verkliga värde, den blir helt plötsligt värd någonting. Det är jätteskönt att 

bli efterfrågad istället för lagstadgad!" 

(Gustavsson om att kunderna blir medvetna om revisionens värde) 

Han menar vidare att de kunder som idag förstår värdet av revisionsberättelsen är de som har 

fått en oren sådan eller där revisorn har haft synpunkter. Han påpekar även att årsredovisning, 

innehållande revisionsberättelsen, är offentlig och lättåtkomlig för bolagets intressenter. 

Två av respondenterna uppger att de tror att revisorn kommer att ägna sig åt arbetsuppgifter 

som tidigare låg på redovisningskonsulten men poängterar samtidigt att det framförallt 

kommer att gälla de revisorer som har stor andel småföretag som kunder. Det ges möjlighet 

för revisorn att konsulterar mer och flera revisorer har dubbla titlar för att kunna utfärda både 

revisionsberättelser och bokslutsrapporter. Detta beror på att Far har uppgivit att de inte 

tycker att en revisor ska skriva bokslutsrapporter utan att en auktoriserad redovisningskonsult 

ska göra det uppger en av respondenterna.  

”En del revisorer tänker ju inte fortsätta att vara revisorer och det tänker inte jag 

heller.” 

(Hansson om att sin yrkesroll i framtiden) 

Han säger att han har för avsikt att arbeta enbart som redovisningskonsult i framtiden oavsett 

hur det går med avskaffandet av revisionsplikten och han tycker att branschen har gått mer åt 

redovisningskonsulthållet.  
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Respondenterna som representerar de stora byråerna menar att de även i fortsättningen 

kommer att ha en strikt uppdelning mellan avdelningarna för redovisning och revision. 

 

5.5.2 Normer 

Det framkommer av undersökningen att deltagarna anser att revisorn har mycket höga 

utbildningskrav, förnyelsekrav och krav på arbetade revisionstimmar för förnyad 

auktorisation eller godkännande. Revisorsyrket styrs av Aktiebolagslagen, Revisorslagen och 

Revisionslagen som styr bland annat självständighet, opartiskhet och jäv. Far har dessutom 

etiska regler för sina medlemmar. De kvalificerade revisorerna genomgår kvalitetsgranskning 

av Revisorsnämnden. En respondent menar att revisorerna är en samlad yrkeskår 

kunskapsmässigt och inte har så stor spridning mellan de sämsta och de bästa vilket i sin tur 

beror på att alla revisorer har ungefär liknande utbildning.  

Respondenterna menar att revisorns regelsystem inte var lika komplext för tjugo år sedan, 

idag har kraven på tillsyn och restriktioner ökat.  

”För revisorn har det ju skett stora förändringar i och med att vi har fått ett 

regelverk som är en ”bastard”. Det gör ju att det inte är roligt att vara revisor 

längre.”  

(Hansson om att revisorernas regelverk är mycket mer komplext idag) 

Samtliga deltagare i undersökningen nämner det sannolika avskaffandet av revisionsplikten 

som en stor lättnad för revisorns hårda restriktioner. Denna kommer förmodligen även att 

innebära att byråjävet och förbud mot medelsförvaltning för småbolag avskaffas.  

 

5.5.3 Omgivningens förväntningar 

Enligt respondenterna är omgivningens förväntningar på revisorn att denne ska vara 

oberoende, inge förtroende och ha hög integritet. De lyfter fram vikten att oberoendet leder 

till att revisionsberättelsen som revisorn skriver är en kvalitetsstämpel som bolagets 

intressenter kan förlita sig till. Revisorn står för oberoendet i samhället och detta tar sig i 

uttryck att denne inte fattar beslut åt sin kund, att revisorn är oberoende i en konflikt och inte 

är för involverad i en kund. Förtroende för revisorn skapas av oberoende, integritet och 

tystnadsplikt och en deltagare i undersökningen menar även att det är viktigt att skapa 

förtroende för revisorn utåt genom att bland annat synas i press.  
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En respondent menar att större bolag har högre förväntningar på revisorn än mindre, eftersom 

de vet värdet av revision. Utför revisorn ett felaktigt arbete som anmäls av företagaren till 

Revisorsnämnden blir den en offentlig handling som intressenter kan ta del av, förtroendet för 

revisorskåren påverkas då negativt. Det framkommer dessutom i undersökningen att revisorn 

upplever sig själv annorlunda än vad kunden gör.  En respondent menar att revisorn kan 

uppfatta sig som en viktigare person i bolaget än bolaget självt gör. Ett annat exempel 

framhålls av en respondent som berättar att exempelvis banker upplever att revisorn inte är 

oberoende utan står på kundens sida. Det menar han är vanligt då en byrå har varit involverad 

i kunden från bokföring till revision i samband med kombiuppdrag. Respondenterna menar att 

det finns ett förväntningsgap på revisorn då både kunder och intressenter tror att revisorn 

granskar mer än vad denne faktiskt gör – nämligen det väsentliga.  

”Jag tror att revisorskåren har stort förtroende hos allmänheten. Det som brister 

ibland är förväntningsgapet. Man tror att vi granskar även oegentligheter eller 

försöker leta efter oegentligheter, vilket vi inte gör”.  

(Fredriksson kommenterar revisorns förtroende hos allmänheten) 

En respondent berättar om förväntningsgapet som uppstår då kundens omgivning ifrågasätter 

revisorns arbete när kundens levnadsstandard privat inte stämmer överens med den lön 

kunden har. Revisorn tittar bara på det som finns i kundens bolag och inte om dennes privata 

ekonomi. Ett par av intervjupersonerna tror att revisorn uppfattas annorlunda av sina kunder 

om denne är på besök hos dem. Exempelvis upplever de att kunden ibland avfärdar besök och 

telefonsamtal med en högfärdig ursäkt att de har revisorn på besök. Dock tror de att kunden 

har samma förväntning på revisorns arbete oavsett om de är på byrån eller hos kunden. 

Samtidigt som intervjupersonerna nämner detta säger de också att den dag då revisorn 

kommer ut till kunden vill de inte att kunden upplever det som en jobbig dag utan istället ska 

det kännas positiv. De uppger att det är viktigt att ha en bra relation med sina kunder. En 

respondent berättar att han även privat tänker på hur han upplevs av sina kunder och menar att 

det ser illa ut i just hans kunders ögon om han åker runt i en röd aggressiv BMW. Han anser 

att det är viktigt att han är sig själv och klär sig i det han trivs och inte i kostym bara för att 

han är revisor. Däremot hävdar han att han definitivt inte ger avkall på att han har den 

kunskap som krävs för att göra ett kvalitativt arbete åt sina kunder.  



 

61 

Vid en tillbakablick menar en av respondenterna att kunden förväntade sig att revisorn skulle 

hjälpa till med mycket mer eftersom det då inte togs hänsyn till bland annat byråjäv. En annan 

respondent går långt tillbaka i tiden och berättar att revisorns arbete tog längre tid förr och 

kunde vara hos ett bolag under ett par veckors tid. Han berättar även att förr hade folk en 

annan bild av revisorn än idag, revisorn var en äldre man i grå kostym. En tredje respondent 

menar att då revisionsplikten infördes blev revisionsberättelsen ett viktigt instrument för 

många intressenter och berättar samtidigt att då var det inte så noga vem som var revisor. 

Trots detta menar han att kund och samhälle höga förväntningar på revisorn och det var en 

stor dag på företaget då denne var på besök.  

Inför framtiden menar en av respondenterna att Sverige är ett litet land med ett väl förankrat 

system vilket innebär att förväntningar på revisorn inte kommer att vara högre i framtiden än 

de är idag. Han tror även att de allra minsta företagen kan komma att lära sig förstå skillnaden 

mellan redovisningskonsult och revisor i och med revisionspliktens avskaffande.  

En av respondenterna menar att det kan uppstå problem med att uppfylla kundens 

förväntningar när revisorn har dubbla titlar. Hon förtydligar genom att berätta att hon som är 

revisor kan vara involverad i en kund som konsult och plötsligt vill kunden ha en fullständig 

revision eftersom denne vill ta ett lån. Som en följd av detta måste hon ta på sig revisorshatten 

och ta ställning via analysmodellen om hon kan acceptera revisionsuppdraget. I slutändan 

kommer hon eventuellt fram till att hon inte kan åta sig uppdraget eftersom hon har varit för 

involverad i hur processer styrs upp i bolaget eller rentav upprättade bokslut året innan. 

Handlar det om ett stort bolag (50/25/50-gränsen) så kan inte ens en revisor från en annan 

avdelning gå in och revidera med hänvisning till det utökade byråjävet. Hon tror inte att 

bankaktörerna kommer att låna ut pengar om inte bolaget har ett reviderat bokslut och menar 

att många av intervjupersonens kunder är medvetna om detta och vill behålla revisionen. En 

annan respondent förmodar att förväntningarna på revisionen kan komma att öka i framtiden 

eftersom kunden måste göra ett aktivt beslut om de ska ha kvar revisorn eller inte. Kunden 

ställer då högre krav och vill ha ut mer av revisionsberättelsen än tidigare. Han tror även att 

de kunderna kan tänkas leta efter en möjlighet att skylla på revisorn om något skulle gå fel.   

 

5.5.4 Revisorns påverkan på omgivningen 

Enligt två av respondenterna påverkar revisorn sin omgivning med sitt oberoende men de 

menar samtidigt att omgivningen inte är medveten om de hårda regler och kontroller av 
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revisorn och heller inte medveten om den påverkan som revisorn har. En av respondenterna 

menar även att revisorn kan inge förtroende hos sina kunder genom att förekomma dem med 

nyheter och förändringar – att arbeta proaktivt mot kunden och ge rådgivning som leder till 

olika beslut. Samtliga respondenter poängterar också hur viktigt det är att kunden känner 

förtroende för, och kan vända sig till, revisorn för att denne ska hitta lösningar på kundens 

problem. Två andra respondenter påtalar att bolagen kan använda sin revisor som 

påtryckningsmedel på intressenter exempelvis leverantörer. En respondent tycker inte att 

revisorn har någon större inverkan på de kunder som inte ser värdet av revisionen eftersom 

den är lagstadgad och ett nödvändigt ont. Han menar däremot att han har stor påverkan på 

kundens handlande vid rådgivning, särskilt när det gäller skattefrågor, eftersom han tidigare 

har arbetat på Skatteverket. 

Intervjupersonerna anser inte att revisorns påverkan på sin omgivning har förändrats 

nämnvärt och kommer inte att göra det i framtiden heller. De menar dock att revisorns 

relation till sina små kunder är avgörande för om de vill ha kvar sin revisor eller inte. 

Dessutom formuleras en tanke om att bolagen kommer att delas in i A och B-företag där B-

företagen har valt bort revision och skulle kunna drabbas av en högre räntesats än A-företagen 

eller vara tvungna att gå i personlig borgen för att få låna pengar. En deltagare i 

undersökningen menar dock att revisorn kommer att påverka i större utsträckning i framtiden 

och anger som exempel att Skatteverket eventuellt granskar de bolag som inte har revision 

hårdare än övriga.  

 

5.5.5 Förhållningssätt till omgivningen 

Enligt undersökningens deltagare förhåller sig revisorn självständig till både kunder, 

intressenter och övriga samhället. Revisorn intar en granskande och kontrollerande roll i 

förhållande till kunden. I kundens ögon kan revisorn även ha en auktoritär roll, en uppfattning 

som inte delas av alla intervjupersoner.  

”Idag är det nog så att det är vårt ord som är kungens ord.” 

(Eriksson menar att revisorn intar en auktoritär roll i kundens ögon) 

En respondent menar att revisorn har stor möjlighet att komma djupt in i företaget på grund av 

sin ställning och inte kan nekas åtkomst till företagets styrelse eller VD om denne begär det. 

Enligt en annan respondent känner kunden trygghet över att tillsammans med revisorn 

gemensamt stå för årsredovisning och ha delat ansvar. En tredje respondent anser att 
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rollbeteendet har med personlighet att göra, det vill säga om individen är självständig och 

villig att ta ansvar samt besitter kunskap som är värd att dela med sig av.  

En av respondenterna påpekar vikten av att efter avslutad revision ska revisorn bestämma sig 

för hur informationen han har fått fram ska användas och vem den ska delges. I små företag 

finns det oftast bara en person som har alla roller, det är denne som revisorn informerar. Hon 

berättar vidare att när det gäller stora företag där styrelse och ledning är separerade är det 

annorlunda, revisorn kan välja vilken information som ska presenteras till vem för att nå fram 

bäst.  

Angående revisorns förhållningssätt till omgivningen tjugo år tillbaka har ingen av 

respondenterna uttalat sig. Inför framtiden menar de att kunderna inte känner till värdet av 

revisionen som revisorn utför, de känner inte till hur intressenter använder deras 

årsredovisning och revisionsberättelse eller vad de har att vinna på att ha kvar dem. De tror 

dock att företagen hinner diskutera för- och nackdelar med revision innan de går så långt som 

att bestämma sig för att välja bort revisorn. 

 

5.5.6 Revisorns oberoende till följd av föreslagna lagändringar 

På frågan om de tror att revisorns oberoende är hotat till följd av avskaffandet av 

revisionsplikten och vissa jävsregler svara flertalet deltagare i undersökningen nej.  

‖Nej det gör jag nog inte för det man gör är ju att man plockar bort revisorn. Säg 

att ur ett samhälligt skydd så behövs inte han/hon längre. Sedan är det viktigt att i 

de bolag som fortsätter ha revisor blir det på samma gamla hederliga sätt som 

tidigare, det blir ingen skillnad. Därför blir det heller inte någon förändring i 

oberoendet.”  

(Andersson om att revisorns oberoende inte förändras vid avskaffandet av 

revisionsplikten) 

En av intervjupersonerna menar att det är så grundläggande att revisorn är oberoende så det 

kan ingen lagändring ändra på. En annan hävdar däremot att revisorn egentligen aldrig är 

oberoende eftersom denne väljs av kunden och då har de två redan ett förhållande. Tanken 

som utredaren hade med lagförslaget var att slopa revisionsplikten och samtidigt ta bort 

jävsreglerna så att kunden kan köpa allt på ett och samma ställe. Han jämför med Danmark 

som har det på det sättet idag och påtalar att de har en annan syn på oberoende där. De pratar 
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om avhängighet och självständighet istället vilket enligt honom är ett bättre synsätt. En tredje 

intervjuperson håller med avseende på ordet oberoende, även han menar att självständig är ett 

bättre ord. Oberoende kan man aldrig vara för du är alltid beroende av någon säger han.  
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor med hjälp av de 

tidigare valda teorierna för att ställa de båda yrkesrollerna mot varandra. De kategorier som 

kommer att analyseras är förändringsfaktorer, hierarki och status, arbetsuppgifter, normer, 

omgivningens förväntningar, yrkesgruppens påverkan på sin omgivning samt förhållningssätt 

till omgivningen.  

 

Yrkesrollen beskrivs av Angelöw och Jonsson (2000) som en förvärvad roll som beskrivs som 

ett förhållande mellan individens formella position och dess förväntade rollbeteende. Enligt 

Bowditch och Bouno (2005) finns ett antal faktorer som påverkar beteendet hos en individ i 

en grupp eller hos en grupp som helhet. Den formella positionen kan säga något om 

individens eller gruppens status och de faktorer som påverkar rollbeteendet utgörs av 

arbetsuppgifter, normer, omgivningens förväntningar samt hur yrkesgrupperna påverkar sin 

omgivning. 

 

6.1 Förändringsfaktorer 

I undersökningen framkommer ett antal faktorer som påverkar yrkesgrupperna. De faktorer 

som har identifierats är förändringar av lagar, politiska beslut, internationella influenser, 

skandaler och teknisk utveckling.  

Redovisningsskandaler leder till att intressenter kring företagen (Donaldson och Preston, 

1995) agerar för att förhindra att något liknande ska hända igen. Det sker genom striktare 

regler med avseende på förhållandet mellan företagen och revisorn med skärpta 

byråjävsregler. De internationella influenserna inom redovisning med anpassnings till EU:s 

regelverk har bland annat resulterat i att politikerna föreslår att revisionsplikten ska avskaffas 

för små bolag (prop. 2009/10:204) vilket i sin tur, marknadsmodellen om utbud och 

efterfrågan,  leder till att yrkesgrupperna behöver anpassa sig efter vad deras kundföretag 

efterfrågar. Vissa deltagare i undersökningen tror att den förväntade lagändring kommer att 

medföra en ökad efterfrågan av redovisningskonsultens tjänster och minskad efterfrågan av 
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revisorns huvudtjänst, revision. Det kan även leda till att antalet redovisningskonsulter 

kommer att öka medan antalet revisorer kan minska i framtiden. Somliga respondenter tror att 

vissa revisorer kommer att sluta och bli redovisningskonsulter istället vilket i sin tur tros leda 

till en prispress på redovisningstjänster eftersom utbudet av dessa förmodligen kommer att 

vara större än efterfrågan.  

Branschorganisationerna Far och SRF arbetar för att bland annat höja status för 

redovisningskonsulten och för att de båda yrkesrollerna ska vara synliga och bli tydligare. 

Undersökningen visar med marknadsmodellen (Fregert och Jonung, 2007) att en exogen 

variabel i from av en konjunkturnedgång kan påverka båda yrkesgrupperna både positivt och 

negativt i form av förändring en endogen variabel i form av efterfrågan redovisnings- och 

revisionstjänster. Om konjunkturnedgången leder till att företag går i konkurs medför det ett 

kundbortfall och därmed minskad efterfrågan på flera typer av uppdrag som exempelvis 

revision, redovisning och rådgivning. En annan effekt som identifieras vid en 

konjunkturnedgång är en ökad efterfrågan av framför allt redovisnings- och 

rådgivningsuppdrag om kunderna behöver extra hjälp för att överleva konjunkturen.  

Den tekniska utvecklingen har underlättat för yrkesgrupperna i deras dagliga arbete men har 

inte bidragit till någon förändring i deras arbetsuppgifter. En påverkan som den kan tänkas ha 

är att revisorerna inte längre behöver fokusera på siffror i sina revisioner utan kan fokusera på 

väsentligheter i företagen vid en revision.  

 

6.2 Hierarki och Status 

Enligt Bowditch och Bouno (2005) är status hänförlig till den nivå i hierarkin eller den 

position som en individ har i en grupp eller gruppen som helhet har. I undersökningen 

framkommer att majoriteten av deltagarna anser att det inte finns någon hierarkisk ordning 

mellan yrkesgrupperna ur ett arbetsperspektiv, utan att de arbetar tillsammans. Det kan bero 

på att deltagarna menar att de båda yrkesgrupperna arbetar som ett team i en process där de 

bidrar med olika delar och därför inte uppfattar någon hierarki. I undersökningen nämns 

alternativa sätt att se på hierarki, nämligen oberoendeperspektiv och delägarperspektiv. Ur 

oberoendeperspektivet måste redovisningskonsulten alltid vända sig till byråns revisor som 

ska bedöma sitt oberoende innan ett redovisningsuppdrag kan accepteras. Delägarperspektivet 

placerar revisorn högre i hierarkin som en direkt följd av sitt delägarskap som även innebär ett 

större ansvar för arbetet på byrån. En enskild redovisningskonsult kan vara delägare av en 
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revisionsbyrå och kan på så sätt erhålla högre plats i hierarkin än en enskild revisor, dock 

måste ägarmajoriteten innehas av revisorer i revisionsbolaget. En liten byrå med endast en 

ägare har alltid revisorer som ägare. Ur delägarsynpunkt föreligger alltså den ovan 

diskuterade skillnaden mellan en stor byrå och en liten. Sett ur dessa två perspektiv är 

redovisningskonsulten som yrkesgrupp underställd revisorn som placeras högre i hierarkin 

och därmed, enligt Bowditch och Bouno (2005) erhåller högre status än 

redovisningskonsulten. Om hierarkin ses ur ett arbetsperspektiv är hierarkin, enligt 

undersökningen, i det närmaste obefintlig och status mellan yrkesgrupperna blir då enligt 

Bowditch och Bouno (2005) hänförlig endast till yrkestiteln som ändå ger revisorn något 

högre status med tanke på att utbildningskraven är lägre för en redovisningskonsult än för en 

revisor.  

Eftersom de flesta respondenter uppfattar hierarkin ur arbetsperspektivet i första hand kan det 

tyda på att det är den som de upplever varje dag på arbetet och att den bygger på uppskattning 

och respekt mellan de båda yrkesgrupperna. Oberoende och delägarperspektivet kommer i 

andra hand och det kan innebära att undersökningens deltagare uppfattar dessa först då de ser 

hierarkin ur en bredare synvinkel där hänsyn tas till formaliteter. Eftersom oberoende och 

delägarskap styrs av formaliteter kan det innebära att respondenterna uppfattar denna hierarki 

som formell medan de uppfattar arbetsperspektivets hierarki som informell. Historiskt har den 

informella hierarkin ändrats mer än den formella. Det beror på att synen på hierarki mellan 

yrkesgrupperna ur ett arbetsperspektiv har förändrats från att ha varit strikt hierarkisk till att 

vara i det närmaste jämställd. Den formella hierarkin har inte förändrats nämnvärt eftersom de 

formella krav som ställs på exempelvis delägarskap inte har ändrats. Undersökningens 

deltagare tror att varken den formella eller informella hierarkin kommer att förändras 

nämnvärt i framtiden vilket kan bero på att de förmodligen inte kommer att bli mer eller 

mindre jämställda med varandra eller att de formella krav som ställs kommer att vara 

annorlunda i framtiden.   

Bowditch och Bouno (2005) menar att status även kan hänföras till individuella kvaliteter och 

att den formella positionen vanligtvis motsvaras av statusen, detta kallas för status congruens. 

I undersökningen framkommer att det finns redovisningskonsulter som är högt kvalificerade 

inom ett specifikt område och deras kompetens överstiger i många fall andra 

redovisningskonsulenters och även många revisorers. Utifrån vad Bowditch och Bouno säger 

om status congruens så överskuggar dessa redovisningskonsulters individuella kvaliteter deras 

formella position och ger dem hög status både inom sin egen yrkeskår men även i förhållande 
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till många revisorer. Undersökningen visar även att det finns konkurrens mellan revisorerna 

på en större byrå där revisorn växer med sina uppdrag och inte nödvändigtvis på grund av sin 

kompetens. Enligt Bowditch och Bouno är detta då status congruens åt motsatt håll, det vill 

säga att den höga statusen revisorn får av att denne har blivit vald av en stor kund inte 

nödvändigtvis behöver stämma med den kompetensen samma revisor har. Detta skulle kunna 

innebära att enskilda redovisningskonsulter som vill flytta fram sina positioner kan förvärva 

expertkunskaper inom specifika områden och på så sätt nå hög status. Det kan även tyda på 

att revisorer kan förlora status om ett uppdrag skulle gå fel och revisorn inte visar sig 

motsvara sin höga status med tillräcklig kompetens.  

 

6.3 Arbetsuppgifter 

Enligt Bowditch och Bouno (2005) påverkas individens eller yrkesgruppens rollbeteende 

bland annat av de arbetsuppgifter och uppdrag de är förknippade med. Dessa arbetsuppgifter 

och uppdrag kan sedan kategoriseras in i olika grupper som visar hur varje yrkesgrupp 

förhåller sig till varandra och sin omgivning bestående av exempelvis kunder. 

Arbetsuppgifterna kategoriseras efter om de är av utförande, rådgivande eller kontrollerande 

karaktär och dessa bidrar i sin tur till att rollbeteendet blir av samma karaktär.  

I undersökningen framkommer att redovisningskonsulten i huvudsak utför arbetsuppgifter 

som bokföring, redovisning, deklarationer, upprätta årsredovisning och bokslut åt kunden. Det 

handlar om uppgifter som kunden inte har tid eller kunskap att utföra själv. Revisorns 

huvudsakliga arbetsuppgift är att göra riskbedömningar, planera och genomföra revision och 

skriva revisionsberättelse. De största skillnaderna mellan dessa arbetsuppgifter är att 

redovisningskonsultens är av utförande karaktär och revisorns av kontrollerande karaktär. 

Revisorn får ett bokslut och årsredovisning som ska kontrolleras och revisionsberättelsen är 

en kvalitetssäkring på företaget som dess intressenter exempelvis banker, ägare och 

leverantörer enligt intressentmodellen (Preston och Donaldson, 1995) har intresse av. 

Revisorn kan utföra alla de uppgifter som en redovisningskonsult gör så länge lagen tillåter 

men enligt undersökningen befattar sig inte revisorerna med uppgifter som exempelvis 

bokföring, därför påverkar de heller inte deras rollbeteende. Redovisningskonsulten däremot 

kan inte utföra fullständig revision och skriva revisionsberättelse. Här är det en markant 

skillnad mellan de två yrkesgrupperna i och med att redovisningskonsulten aldrig kan göra en 

oberoende granskning i form av en fullständig revision som denne sedan måste stå för. 
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Redovisningskonsulten arbetar även med rådgivning mestadels gällande bokföring och 

revisorn bistår med redovisnings- och revisionsnära och kvalificerad rådgivning som 

exempelvis företagsvärdering. Enligt Bowditch och Bouno (2005) påverkas yrkesgruppernas 

rollbeteende av arbetsuppgifternas kategorisering vilket innebär att revisorn intar en 

kontrollerande och rådgivande roll medan redovisningskonsulten intar en utförande och 

rådgivande roll.  

Undersökningen visar även att redovisningskonsulten har den löpande kontakten med kunden 

medan revisorn har mest kontakt med kunden då det är dags att planera och genomföra 

revisionen. Redovisningskonsulten kan i och med den löpande kontakten ha en bättre 

uppfattning om kunden. Enligt intervjupersonerna är det viktigt att båda yrkesgrupperna är ute 

hos kunden för att bilda sig en uppfattning om verksamheten. Revisorerna är enligt 

undersökningen fysiskt ute hos kunden i större utsträckning än redovisningskonsulten. Båda 

yrkesgrupperna värderar vikten av att ha personlig kontakt med sin kund. Skillnaden är dock 

att revisorn har kontakt med kunden gällande större uppgifter som kontroll och 

riskbedömning inför revisionen medan redovisningskonsulten har kontakt med kunden kring 

mestadels bokföringstekniska problem som uppstår löpande.  

Redovisningskonsultens arbete skiljer sig enligt undersökningen beroende på om denne 

arbetar på en stor eller liten byrå. På en liten byrå kan redovisningskonsulten hjälpa revisorn 

med att utföra revidering på uppdrag där denne inte har varit med och skött grundbokföring 

eller upprättat bokslut och årsredovisning. I och med detta intar redovisningskonsulten i 

egenskap av revisorsassistent en kontrollerande roll i förhållande till kunden men en utförande 

roll i förhållande till revisorn. Det är dock den påskrivande revisorn som har det slutgiltiga 

ansvaret för revisionen och inte redovisningskonsulten. På de stora byråerna är redovisning 

och revision två helt separata avdelningar och redovisningskonsulten assisterar aldrig vid en 

revision. På grund av nämnda skillnader kan en redovisningskonsult på en liten byrå vara 

tvungen att ta mer ansvar och förvärva mer kunskap för att kunna assistera vid revision och 

kan därmed ges större möjlighet till att utvecklas och bli bredare i sin roll. 

Redovisningskonsulten på en stor byrå kan å andra sidan känna sig trygg med vilka 

arbetsuppgifter som får genomföras och lättare hitta ett område att bli expert inom vilket kan 

leda till att denne växer och blir mer fokuserad i sin roll.  

Arbetsuppgifterna har inte ändrats nämnvärt de senaste tjugo åren vare sig för 

redovisningskonsulten eller revisorn utan undersökningen visar istället att den största 
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förändringen består av teknisk utveckling i form av exempelvis redovisnings- och revisions- 

och årsredovisningsprogram. Med dessa hjälpmedel slipper revisorn tänka på siffror och 

summeringar vilket leder till att denne kan fokusera på att bedöma exempelvis risk och 

väsentlighet vid revisionen. Tidigare hade revisionen större fokus på siffror och 

detaljgranskning av årsredovisningen.  

Undersökningen visar att respondenterna tror att revisorns och redovisningskonsultens 

arbetsuppgifter kommer att vara oförändrade i framtiden med några undantag. Det sannolika 

avskaffandet av revisionsplikten kommer troligtvis att innebära att många företag funderar på 

om de ska ha kvar revisionen eller inte. Företagens intressenter kan komma att agera på olika 

sätt utifrån denna lagändring, enligt intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995), och 

på så sätt påverka företagens beslut. Enligt undersökningen tror flertalet respondenter att 

företagets intressenter, som exempelvis banker och större leverantörer även fortsättningsvis 

kommer att kräva reviderade bokslut för att låna ut pengar eller ge leverantörskredit. Det 

innebär då att om företagen väljer att ha kvar revisionen ändras inte efterfrågan av revision 

nämnvärt. I de fall då ett företag har valt bort revision och sedan behöver låna pengar kan 

banken istället efterfråga granskningsintyg av enskilda delar i företaget. Enligt 

marknadsmodellen om utbud och efterfrågan (Fregert och Jonung, 2007) av revisorns tjänster 

så blir avskaffandet av revisionsplikten en förändring av en exogen variabel i modellen som 

utgör en orsak och leder till en förändring av efterfrågan av revisionstjänster som är en 

endogen variabel och utgör således en effekt. Orsaken, i detta fall avskaffandet av 

revisionsplikten, ger effekten av att efterfrågan av revision minskar. Intressenternas krav på 

företagen leder i sin tur till att de ökar sin efterfrågan av granskningsintyg istället för hel 

revision och revisorerna måste då ändra sitt utbud för att möta den ökade efterfrågan av de 

nya tjänsterna. För redovisningskonsulten innebär avskaffandet av revisionsplikten att 

företagen efterfrågar bokslutsrapporter i stället för en revisionsberättelse. Enligt 

undersökningens deltagare är det stor nivåskillnad på de dokument som revisorn och 

redovisningskonsulten kommer att skriva. Revisionsberättelse och granskningsintyg föregås 

av en oberoende granskning antingen av företagets verksamhet som helhet eller en del av 

verksamhet medan bokslutsrapporten är ett intyg att allt i bokslutet stämmer utefter de 

underlag som redovisningskonsulten har erhållit från kunden.  Arbetsuppgifterna som enligt 

Bowditch och Bouno (2005) påverkar yrkesgruppernas rollbeteenden kategoriseras enligt 

kategorierna kontrollerande, rådgivande och utförande. Fortfarande är revisorns 

kontrollerande och rådgivande medan redovisningskonsultens är utförande och rådgivande 
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och under vissa omständigheter kontrollerande. Här kan dock sägas att redovisningskonsulten 

skriver ett intyg men intyget visar bara på hur något är utfört och är ingen granskning av 

kundens verksamhet.  

För revisorns del tror deltagarna i undersökningen att fokus i revisionen kommer att ändras till 

att bli ännu mer riskbaserad och styrd mot väsentligheter eftersom företagen tros bli mer 

riskbenägna. Somliga intervjupersoner tror att revisorn kommer att ägna sig mer åt 

arbetsuppgifter som tidigare låg på redovisningskonsulten och många revisorer har valt att 

även skaffa sig titeln auktoriserad redovisningskonsult för att kunna skriva bokslutsrapporter 

då de efterfrågas. Undersökningen visar även att revisorerna kommer att ges möjlighet att 

konsultera i större utsträckning om, som respondenterna tror, byråjävet avskaffas för små 

bolag. Enligt Bowditch och Bouno (2005) påverkas yrkesgruppernas rollbeteenden av bland 

annat arbetsuppgifter vilket då leder till att revisorns arbetsuppgifter kan komma att utökas 

och bli mer av rådgivande karaktär och dessutom av utförande karaktär med avseende på 

bokslutsrapporterna. Eftersom yrkesrollen enligt Bowditch och Bouno (2005) är hänförlig till 

rollbeteenden innebär det att revisorns yrkesroll enligt resultatet i vissa avseenden blir mer lik 

redovisningskonsultens.  Deltagarna i undersökningen tror dock att det kommer att vara stor 

skillnad för revisorerna på stora och små byråer. Detta beror på att de små byråerna har störst 

andel små bolag som kunder vilket innebär att förändringarna i arbetsuppgifter som behandlas 

i detta stycke främst rör dem. Dessutom tros de stora byråerna ha kvar sin strikta uppdelning 

mellan redovisning och revision även i framtiden vilket innebär att revisorer på dessa bolag 

inte berörs nämnvärt av detta. Utifrån detta resonemang kommer yrkesrollerna att närma sig 

varandra i större grad på små byråer än på stora.  

 

6.4 Normer 

De båda yrkesgrupperna har olika normer som enligt Bowditch och Bouno (2005) består av 

lagar, regler och praxis och som styr beteendet hos en individ eller yrkesgrupp. 

Redovisningskonsulten ska följa Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, som i sin tur 

reglerar att redovisningskonsulten alltid ska rådfråga revisorn innan ett redovisningsuppdrag 

kan accepteras. Detta på grund av att revisorn måste bedöma dels om byråjäv föreligger och 

dels sin självständighet och opartiskhet i analysmodellen. Redovisningskonsulten har enligt 

Reko inget krav på sig att vara oberoende vid ett redovisningsuppdrag vilket däremot är ett 

krav som revisorn har vid ett revisionsuppdrag. Häri finns stor skillnad mellan de två 
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yrkesgrupperna eftersom revisorn har oberoende som krav medan redovisningskonsulten inte 

har det. Dessutom är redovisningskonsulten i vissa fall tvingad att underkasta sig revisorns 

lagar eftersom den senare måste göra en bedömning om sitt oberoende. I enlighet med vad 

Bowditch och Bouno (2005) säger om att rollbeteende påverkas av de normer som 

yrkesgrupperna har att rätta sig efter blir redovisningskonsulten som enskild individ den som 

måste följa revisorn på byrån. Utbildningskraven mellan yrkesgrupperna och tillsynen av 

deras arbete skiljer sig åt markant. Enligt Bowditch och Bouno (2005) påverkar även detta 

deras förväntade rollbeteenden och kan leda till stora kvalitetsskillnader i hur de utför sina 

arbetsuppgifter. De redovisningskonsulter som är medlemmar i Far eller SRF granskas av sina 

branschorganisationer medan de som inte är medlemmar inte blir det. Revisorn däremot blir 

kvalitetskontrollerad av Revisorsnämnden som är en oberoende statlig tillsynsmyndighet. 

Häri ligger en stor skillnad i tillsynen som gör att revisorn har striktare krav på kvaliteten i sitt 

arbete än redovisningskonsulten. Bowditch och Bouno (2005) förklarar att normer påverkar 

det förväntade rollbeteendet, vilket leder till att högre utbildningskrav och striktare tillsyn gör 

revisorn mer benägen än redovisningskonsulten att utföra sitt arbete med hög kvalitet. Det 

finns ingen lag som reglerar att ett bolag av en viss storlek måste ha en auktoriserad 

redovisningskonsult att sköta deras bokföring men lagen kräver idag att aktiebolagen ska ha 

en kvalificerad revisor som utför bolagets revision. Titlarna är, som tidigare diskuterats i 6.1, 

av betydelse för yrkesgruppernas förväntade beteende enligt Bowditch och Bouno (2005). 

Genom hårdare utbildningskrav och tillsynskrav visar branschorganisationer och 

tillsynsmyndigheter att de kräver mer av yrkesgrupperna idag än tidigare. Eftersom 

yrkesgruppernas förväntade rollbeteende, enligt Bowditch och Bouno (2005), styrs av bland 

annat normer och om dessa förändras så ändras även rollbeteendet.  Det leder till att 

yrkesgrupperna förmodligen lägger större vikt vid att noggrant och korrekt utföra sina 

arbetsuppgifter idag än tidigare. 

För framtidens redovisningskonsulter gäller att följa riktlinjerna i Reko och kvaliteten på dem 

som yrkesgrupp förväntas bli bättre då de teoretiska kompetenskraven kommer att vara högre 

och kvalitetskontroller kommer att utföras på dem som är auktoriserade. Utifrån vad 

Bowditch och Bouno (2005) säger om förväntat rollbeteende kan detta innebära att 

redovisningskonsulten kommer att flytta fram sina positioner och försöka ta marknadsandelar. 

Det innebär även att de två yrkesgrupperna förmodligen närmar sig varandra till viss del 

kunskapsmässigt eftersom redovisningskonsulten uppnår en högre kunskapsnivå än tidigare. 

Revisorn förväntas få lättnader i sina restriktioner i form av avskaffandet av revisionsplikten, 
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som intervjupersonerna i undersökningen tror även kommer att medföra en lättnad i 

byråjävsreglerna för småbolag. Framtiden verkar ha lättnader i regelverket att erbjuda 

revisorn medan redovisningskonsulten förmodligen kommer att ha ökade krav på kunskap 

och kvalitet på sig. För de bolag som forsätter ha revision kommer revisorns oberoende var 

oförändrat framöver och till de företag som väljer bort revision behöver inte revisorn längre 

förhålla sig oberoende till utan kan mer hjälpa till med redovisningsfrågor enligt företagens 

önskemål utan att äventyrar sitt oberoende. Detta på grund av att revisor inte längre utför 

revisionen och genom detta granskar sina egna redovisningsråd. 

 

6.5 Omgivningens förväntningar 

Angelöw och Jonsson (2000) menar att yrkesgrupperna bedöms utifrån utbildning, kunskap 

och arbetslivserfarenhet samt att yrkesrollen förvärvas genom utbildning och val av formell 

position. Utifrån bedömningen av yrkesgrupperna skapas förväntningar på dem av 

omgivningen som även påverkar det förväntade rollbeteendet. (Bowditch och Bouno, 2005) 

Undersökningen visar att kunderna förväntar sig att redovisningskonsulten utför ett korrekt 

arbete och håller sig uppdaterad på lagar och regler inom redovisningsområdet, speciellt 

skatteregler. Flera respondenter i undersökningen tror att kunden har högre förväntningar på 

en redovisningskonsult som arbetar på en stor byrå än på den som arbetar på en liten, vilket 

tyder på att även arbetsplatsen är av vikt då en bedömning görs av en  eller flera individer i en 

yrkesgrupp. Enligt undersökningens resultat är omgivningens, inte bara kundens, 

förväntningar på revisorn att denne ska vara oberoende, inge förtroende och ha hög integritet. 

Resultatet tyder på att de två yrkesgruppernas förväntningar ligger på olika plan. Revisorn står 

för oberoendet i samhället och har en högre nivå av förväntningar på sig från sin omgivning, 

bestående av fler parter än den omgivning som omger redovisningskonsulten. 

Redovisningskonsulten har förväntningar på sig främst från sitt kundföretag och sina 

medarbetare och även i viss mån från branschorganisationer som kräver att etiska riktlinjer 

och Reko följs. Detta gäller de som är auktoriserade i Far eller SRF. Företagens intressenter 

som beskrivs i intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995) utgör en del av både 

revisorns och redovisningskonsultens omgivning. Enligt undersökningen vet inte företagens 

intressenter vad de kan förvänta sig av redovisningskonsulten eftersom denne inte ägnar sig åt 

granskning av företaget. Det medför att intressenternas förtroende för yrkeskåren inte är 

ansenligt. Detta ställs då emot det förtroende som finns för revisorn och som skapas av 

oberoende, integritet och tystnadsplikt. Företagens intressenter är väl medvetna om vad de 
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kan förvänta sig av en revisor och att denne ska vara självständig och opartisk. Det finns 

förväntningsgap på både revisorn och redovisningskonsulten även om de tar olika form. För 

revisorn handlar det om att kunden och dess intressenter tror att revisorn granskar allt i 

kundföretaget och för redovisningskonsulten handlar det om att kunden tror att denne är 

revisorn.  

Vid en tillbakablick visar undersökningen att redovisningskonsultens och revisorns 

förväntningar har påverkats olika. Förväntningarna på redovisningskonsulten har inte 

förändrats nämnvärt frånsett att reglerna har blivit fler. Däremot förväntades revisorn 

exempelvis kunna hjälpa till med fler problem i kundföretaget förr än nu på grund av att 

oberoendet inte var lika strikt reglerat då. Kund och samhälle hade höga förväntningar på 

revisorn förr liksom de har idag.  

I framtiden tror undersökningens deltagare att förväntningarna på redovisningskonsulten 

kommer att var desamma som idag men menar samtidigt att auktorisationen kommer att 

innebära en kvalitetsstämpel som kan höja förväntningarna. Förväntningarna på revisorerna 

förväntas inte förändras nämnvärt men undersökningens deltagare tror att småbolagen 

kommer att se en tydligare skillnad mellan yrkesgrupperna och anpassa sina förväntningar 

därefter.  

 

6.6 Yrkesgruppernas påverkan på sin omgivning 

Med utgångspunkt från intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995) som visar 

samspelet mellan företaget och dess omgivning påverkas samhället av de båda 

yrkesgrupperna. Detta sker genom att de bland annat ser till att företag sköter sin redovisning 

enligt gällande lagar, lämnar ut årsredovisningar som är korrekta och betalar sina skatter. 

Redovisningskonsulten gör tillsammans med revisorn en samhällsnytta genom att de förser 

företagens intressenter med underlag för beslutsfattanden i form av korrekta årsredovisningar 

från redovisningskonsulten och genom att dessa är reviderade av revisorn.  

Revisorn påverkar, enligt intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995), sin omgivning 

genom att vara en oberoende tredje part som granskar företaget och förser intressenter med en 

kvalitetssäkring av företaget. Redovisningskonsulten är till skillnad från revisorn mer i 

beroendeställning gentemot sin kund vilket göra att denne inte kan påverka sin omgivning i 

samma grad. Kunderna kan använda revisorn som påtryckningsmedel på intressenter. Här 
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syns en skillnad med vilken tyngd revisorn kan påverka sin omgivning i förhållande till 

redovisningskonsulten. Undersökningen framhåller att båda yrkesgrupperna kan påverka sina 

kunder genom proaktivt arbete som ger kunden de bästa förutsättningarna för korrekta beslut. 

Det framkommer även att revisorn anses ha liten påverkan på kunden om kunden inte förstår 

värdet av revision. Utifrån intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995) och det faktum 

att revisionen idag är lagstadgad kan det tyda på att det finns bolag som inte tycker att de har 

behov av revisionen. De har inte förstått att den används av dess intressenter för att ta 

ställning till bolaget vid exempelvis beviljande av ett banklån. Att företag väljer bort revision 

kan även tyda på att bolaget inte har behov av stora krediter eller ska handla med stora 

leverantörer.  

Enligt undersökningen kan branschorganisationernas arbete med auktorisation och ökade 

utbildningskrav för redovisningskonsulten leda till ökade möjligheter för dem att påverka sin 

omgivning. Att revisorn har god relation till sina små kunder tros vara avgörande för om de i 

framtiden ska vilja ha kvar sin revisor eller inte. Revisorn kan komma att ha en inverkan på 

hur olika intressenter behandlar företagen. De företag som har valt bort revisionen kan 

komma att få mer ofördelaktiga räntor av bankaktörer vid lån eller bli granskade hårdare av 

Skatteverket. Detta kan vara en trolig utveckling eftersom olika intressenter som, enligt 

intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995), interagerar med företaget agerar efter sina 

egna intressen i företaget.  

 

6.7 Förhållningssätt till omgivningen 

De faktorer som påverkar det förväntade rollbeteende och därmed yrkesrollen (Bowditch och 

Bouno, 2005) kategoriseras efter om de är av utförande, kontrollerande eller rådgivande 

karaktär. Det framkommer enligt avsnittet om 6.3 om arbetsuppgifter att 

redovisningskonsulten befinner sig i en utförande men även ibland underordnad roll gentemot 

sin kund vilket grundar sig på den typ av arbetsuppgifter som tillskrivs dem. Revisorn 

däremot intar en granskande och kontrollerande roll gentemot sina kunder. Det framkommer 

att revisorn i kundens ögon kan inta en auktoritär roll eftersom uppfattningen är att kunden 

lyssnar på det som revisorn säger och handlar därefter. Eftersom redovisningskonsulten ska 

påpeka för kunden när denne gör felaktigheter kan det sägas att även redovisningskonsulten 

kan inta en i viss mån auktoritär roll i förhållande till kunden. Det tillsammans med en 

rådgivande roll ska kunna resultera i att kunden ändrar det felaktiga. En stor skillnad som 
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framkommer i undersökningen är att redovisningskonsulten inte har krav att vara opartisk på 

samma sätt som revisorn har eftersom revisorn ska förhålla sig opartisk och självständig i 

förhållande till företaget, dess intressenter och samhället. Enligt intressentmodellen 

(Donaldson och Preston, 1995), som säger att varje intressent i sitt agerande utgår ifrån sitt 

eget specifika intresse i företaget, spelar revisorns opartiskhet och självständighet en stor roll. 

Den är avgörande för att intressenterna ska kunna lita på revisorns kontroll av företaget för att 

kunna ta ställning till sitt handlande gentemot företaget.  

Det framkommer ytterligare en skillnad mellan yrkesgrupperna i sitt förhållningssätt gentemot 

kunden och det är den trygghet som kunden kan känna att tillsammans med revisorn kunna stå 

bakom årsredovisningen och på ett sätt ha delat ansvar för den. Denna trygghet saknas i 

förhållandet med redovisningskonsulten som visserligen har rådgivningsansvar men i 

slutändan är det styrelse och ledning som har det slutgiltiga ansvaret på ett annat sätt. 

Undersökningen visar även att revisorn kan komma djupare in i företaget eftersom han ska 

värdera information som har kommit fram vid en revision och bestämma vem på företaget 

som skall delges vilken information. Revisorn får tillgång till VD eller styrelse om han begär 

det medan redovisningskonsulten lätt kan avfärdas. Med utgångspunkt från 

intressentmodellen (Donaldson och Preston, 1995) kan detta handlande från företagets sida 

bero på att företaget värderar revisionen mer än redovisningskonsultens arbete eftersom det är 

revisionsberättelsen och att årsredovisning är kontrollerad som är viktigt för företagets 

intressenter. Av undersökningen framgår att det även finns kundföretag som inte förstår 

värdet av revision vilket kan bero på att revisionen är lagstadgad och kunden inte behöver ta 

ställning till om den behövs eller inte för att till exempel låna pengar eller handla med en 

större leverantör.  

Det har av undersökningen framkommit att två av respondenterna menar att den roll en 

individ tar på sig beror på vilken personlighet individen har. För en redovisningskonsult kan 

det exempelvis innebära att denne är självständig, tar reda på information och tar på sig 

ansvar för att bistå kunden med viss rådgivning istället för att föra frågan vidare till 

exempelvis revisorn på byrån. Det som Angelöw och Jonsson (2000) säger om att yrkesrollen 

är en förvärvad roll tyder på att personligheten har påverkan för individens val av utbildning 

och yrke och därmed även vilken yrkesroll individen tar på sig. Det som ytterligare påverkar 

yrkesrollen är, enligt Bowditch och Bouno (2005), förutom den formella positionen och 

normer även omgivningens förväntningar som leder till ett förväntat rollbeteende som i sin tur 

påverkar yrkesrollen. Omgivningen bedömer individen bland annat efter dennes utbildning 
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och arbetserfarenhet. Utifrån detta resonemang kan sägas att yrkesrollen är mer komplex än 

att kunna hänföras till bara personlighet.  

Enligt undersökningen kan redovisningskonsulten komma att ägna sig åt mer rådgivning än 

tidigare vilket i sin tur kan innebära att yrkesrollerna flyter ihop. Det framkommer även en tro 

på att redovisningskonsultens och revisorns roller kan bli tydligare i och med att 

revisionsplikten avskaffas. Det kan bero på, som det har resonerats kring tidigare, att 

företagen måste ta ställning till revisionen på ett annat sätt än tidigare för att deras intressenter 

kräver det och på så sätt kan både revisorn och redovisningskonsulten komma att bli mer 

tydliga för dem.  
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7 Slutsatser 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån analysen av de båda yrkesrollerna. Slutsatserna 

presenteras under varje forskningsfråga för att besvara studiens syfte. Efter detta presenteras 

studiens kunskapsbidrag, författarnas förhållningssätt till den genomförda studien samt 

förslag till fortsatt forskning. 

 

 

7.1 Redovisningskonsulten vs revisorn 

 Hur ser yrkesrollerna ut idag och hur ser förändring och utveckling av dem ut under 

den senaste tjugoårsperioden?  

I studien har det framkommit att hierarkin kan ses ur följande tre perspektiv: arbetsperspektiv, 

oberoendeperspektiv och ägarperspektiv. Ses hierarkin ur ett arbetsperspektiv kan det 

konstateras att yrkesrollerna är jämställda utan någon inbördes hierarkisk rangordning. 

Samtidigt kan det konstateras att oberoendeperspektivet och ägarperspektivet rangordnar 

revisorn högre än redovisningskonsulten. Det beror på att redovisningskonsulten inte har det 

lagstadgade krav på oberoende som revisorn har och sällan är delägare i byrån. 

Arbetsperspektivet tillskrivs den informella hierarkin medan oberoende- och 

delägarperspektiven tillskrivs den formella hierarkin. Eftersom status även kan hänföras till 

individuella kvaliteter som inte alltid stämmer överens med den formella positionen dras 

slutsatsen om att vissa redovisningskonsulter tillskrivs en högre status än både andra 

redovisningskonsulter och framför allt revisorer.  

Vid analys av yrkesgruppernas arbetsuppgifter konstateras att redovisningskonsulten har ett 

utförande rollbeteende och revisorn ett kontrollerande i förhållande till sina kunder. Båda 

yrkesrollerna har rådgivande arbetsuppgifter och då främst inom sina kompetensområden. 

Revisorns rådgivning får dock inte äventyra dennes opartiskhet och självständighet och 

begränsas av lagar. Rådgivningens omfattning kan enligt studien bero på yrkesutövarens 

personliga egenskaper och för redovisningskonsulten med högre kvalifikationer och mer 

villighet att söka kunskap har större möjlighet att erbjuda mer kvalificerad rådgivning än sina 
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kollegor.  Ur studien dras slutsatsen att revisorn genom sin gedigna utbildning och 

yrkeserfarenhet har kunskap att utföra alla redovisningskonsultens arbetsuppgifter så länge 

det inte är på dennes egna revisionsuppdrag. Däremot kan inte redovisningskonsulten 

genomföra de arbetsuppgifter som enligt lag är tillskrivna revisorn och utifrån detta 

konstateras att redovisningskonsulten således aldrig blir jämförbar med revisorn.  

Analysen av omgivningens förväntningar på yrkesgrupperna visar att revisorn har högre 

förväntningar på sig än redovisningskonsulten och detta konstateras bero på att omgivningen 

vet vad den kan förvänta av en revisor men har inte kunskap om redovisningskonsultens 

kvalifikationer och vad denne kan erbjuda. Förväntningarna på redovisningskonsultens 

kommer främst från kundföretagen medan förväntningarna på revisorn kommer från både 

kunder och dennes intressenter som tar del av revisorns arbete genom revisionsberättelsen. 

Studien påvisar att båda yrkesrollerna påverkar sin omgivning men slutsats kan dras om att 

kunderna anser att revisorn är mer auktoritär än redovisningskonsulten. Det konstateras 

utifrån detta att kundföretagen därför är mer villiga att hörsamma vad revisorn yttrar och 

agera därefter än att uppmärksamma det som kommer från redovisningskonsulten. Revisorns 

opartiskhet och självständighet visar sig vara avgörande men även kundens trygghetskänsla 

när revisorn genom revisionsberättelsen delar företagets ansvar. 

Undersökningen visar att den formella hierarkin inte har ändrat sig nämnvärt vilket den 

informella hierarkin har gjort. Det kan konstateras att den tekniska utvecklingen är den som 

till största delen påverkat redovisningskonsultens och revisorns arbetsuppgifter. Studien visar 

att revisorn har kunnat släppa det sifferfokus på revisionen som de hade tidigare för att istället 

fokusera på väsentlighet och risk. Att branschorganisationer och myndigheter kräver mer av 

yrkesgrupperna idag än för tjugo år sedan är en slutsats som dras ur undersökningen då 

kraven för utbildning och tillsyn är hårdare idag än tidigare. Det konstateras att 

förväntningarna på redovisningskonsulten inte förändrats speciellt mycket under den senaste 

tjugoårsperioden medan revisorn tidigare förväntades hjälpa till vid fler situationer än denne 

kan idag på grund av regler om opartiskhet och självständighet. En slutsats som också dras ur 

studien är att kunden alltid har vänt sig till den på byrån som de haft förtroende för, oavsett 

titel.  

 Vilken uppfattning har professionen om yrkesrollernas framtida utveckling?  

Studien visar att respondenternas uppfattning är att dagens hierarki inte kommer att förändras 

i framtiden. De menar även att arbetsuppgifterna fortsättningsvis kommer att vara av samma 
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slag som idag och det är svårt att förutspå något som i framtiden kan bli lika revolutionerande 

som den tidigare teknikutvecklingen. Framöver kommer de auktoriserade 

redovisningskonsulternas arbetsuppgifter att kompletteras med att denne får skriva en 

bokslutsrapport. Det kan konstateras att redovisningskonsulterna genom högre 

utbildningskrav kan komma att uppnå högre kompetens vilket leder till möjligheten att 

erbjuda kundföretagen mer kvalificerad rådgivning och flytta fram sina positioner för att ta 

marknadsandelar. Av detta dras slutsatsen att på rådgivningsområdet kommer 

redovisningskonsultens roll att närma sig revisorns rådgivande roll idag. Studien påvisar att 

många revisorer skaffat sig dubbla titlar inför framtiden för att kunna ge kunderna 

granskningsintyg om så önskas.  

I studien konstateras att revisorn i framtiden efter revisionspliktens avskaffande kommer att 

kunna ge mer redovisningsråd till företag som inte längre vill ha hel revision samt om 

revisionsuppdragen minskar drastiskt kan denne alltid utföra samma arbetsuppgifter som 

redovisningskonsulten. I och med detta dras slutsatsen att revisorns roll kan utökas till att 

även innefatta redovisningskonsultens. Ur studien dras slutsatsen att revisorns oberoende 

kommer att vara oförändrat efter revisionspliktens avskaffande. Studien påvisar att hos de 

företag som väljer bort revision, behöver inte revisorn förhålla sig som självständig granskare 

och är därmed inte längre i behov av att förhålla sig oberoende till kunden. För de bolag som 

fortsatt vill ha kvar revisionen är revisorns oberoende oförändrat mot idag. 

 Hur ser om yrkesrollerna ut vid en jämförelse mellan stora och små byråer? 

Redovisningskonsultens roll ser olika ut beroende på om denne arbetar på en stor eller liten 

revisionsbyrå. Studien påvisar att hierarkin upplevs på samma sätt på stora såväl som små 

byråer. Utifrån studien dras slutsats om att redovisningskonsultens arbetsuppgifter skiljer sig 

åt beroende på om denne arbetar på en stor eller en liten byrå. På en liten revisionsbyrå kan 

redovisningskonsulten i egenskap av revisorsassistent hjälpa revisorn på dennes 

revisionsuppdrag medan detta inte sker på en stor byrå där redovisning och revision är tydligt 

separerade avdelningar. Av detta dras slutsatsen att redovisningskonsulten på en mindre 

revisionsbyrå ges större möjlighet att utvecklas till att bli bredare och mer kunnig generellt i 

sin roll. Studien har kommit fram till att redovisningskonsulten på en stor byrå har högre 

förväntningar på sig än den som arbetar på en liten. Av detta dras slutsatsen att arbetsplatsen 

är av betydelse för vilka förväntningar som omgivningen ställer på redovisningskonsulten.  
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Någon förändring från hur det ser ut idag gällande yrkesrollerna på stora och små 

revisionsbyråer har inte kunnat påvisas. Redovisningskonsultens roll på stora revisionsbyråer 

närmar sig inte revisorns då deras arbetsuppgifter kommer att vara i stort sett oförändrade och 

tydligt separerade från revision. Redovisningskonsultens roll på små revisionsbyråer närmar 

sig inte heller revisorns jämfört med idag då de redan nu erbjuder kundföretag rådgivning och 

utför granskande revisionsuppdrag åt påskrivande revisor. På små byråer har den påskrivande 

revisorn stort förtroende för sina redovisningskonsulter i egenskap av revisorsassistenter. I 

framtiden är perspektivet för revisorns roll mer intressant att se utifrån storleken på de kunder 

som denne arbetar med. En revisor som bara arbetar med stora kunder kommer att ha en i 

stort sett oförändrad roll, han kommer fortsatt att arbeta som lagstadgad revisor. Däremot en 

revisor som arbetar mycket med små kunder, som vid avskaffandet av revisionsplikten 

kommer att avstå från att köpa full revision från revisorn, kommer rollen att förändras och 

utökas i riktning mot redovisningskonsultens. Blir revisorn utan revisionsuppdrag har denne 

möjlighet att utföra mer av redovisningskonsultens arbetsuppgifter vilket kan komma bli 

lättare om det sker en lättnad av befintliga jävsregler.  

 

7.2 Studiens kunskapsbidrag 

 På vilket sätt skiljer sig de två yrkesrollerna redovisningskonsult respektive revisor 

åt?  

Det är viktigt att påvisa att även efter revisionspliktens avskaffande finns det fortfarande 

lagkrav på att företagen framöver ska fortsätta sköta sin bokföring och redovisning precis som 

innan. Det som däremot blir valfritt för de mindre aktiebolagen är om de vill köpa revisorns 

oberoende granskning som mynnar ut i en revisionsberättelse, vilken företagen kan visa upp 

som en kvalitetsstämpel mot intressenter och andra i sin omgivning. 

Studien har påvisat att redovisningskonsultens tjänster inom redovisning köps av företagare 

för att de ska få en korrekt utförd redovisning med upprättade bokslut och årsredovisning 

enligt alla gällande lagkrav. Detta så att företagaren inte ska hamna i trångmål med rättvisan 

för att de inte följt alla lagar eller missat att betala in sin skatt eller liknande. Till skillnad från 

redovisningskonsulten har studien påvisat att revisorn utför självständiga och opartiska 

granskningar av företagen som sedan skriver ned sina slutsatser i en revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen kan företagaren sedan använda som en kvalitetssäkring av sitt företag 
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som sedan visas upp för leverantörer, kunder, myndigheter och andra intressenter. Revisorns 

oberoende granskning ger även företagaren ett delat ansvar med revisorn om att 

redovisningen i företaget skötts på ett korrekt sätt. Det som framkommit i studien är också att 

intressenter som exempelvis banker och skattemyndigheten fortsättningsvis kommer att titta 

efter om företagen genomgått en revisors oberoende granskning. Bankerna efterfrågar 

revisionsberättelsen då de fattar beslut om beviljande av banklån. Skattemyndigheten hyser 

tilltro till företag, som är granskade av revisor, att de betalar skatter och avgifter utan närmare 

granskning från myndigheten. Avslutningsvis påvisar studien vid en jämförelse mellan de två 

yrkesrollerna att de bidrar med delvis liknande tjänster och delvis helt olika tjänster på olika 

nivåer åt kundföretag och intressenter. 

När revisionsplikten framöver kommer att avskaffas blir det viktigare än det varit tidigare att 

företagare och deras intressenter känner till skillnaden mellan vad redovisningskonsulten och 

revisorn kan erbjuda inom ramen för sin yrkesroll. Studien visar på stora skillnader mellan 

yrkesrollerna i egenskap av olika krav på utbildning och tillsyn samt nivåskillnad i hierarkin. 

Dock visar det sig att yrkesgruppernas arbetsuppgifter i vissa avseenden överlappar varandra 

vilket kan leda till förvirring hos kundföretagen. Studien visar att de inte kan konkurrera med 

varandra på alla områden och redovisningskonsulten aldrig kan fylla revisorns kostym.  

  

7.3 Författarnas reflektioner 

I detta avsnitt vill författarna delge läsaren tankar och reflektioner över det som framkommit 

inom ramen för studien men även sådant som har framkommit utanför den ramen.  

Studien startade i tron att redovisningskonsultens roll skulle närma sig revisorns. (Halling, 

2009b) I studien har det framkommit att så är också fallet främst inom rådgivningsområdet 

men förutsättningen är då att redovisningskonsultens krav på utbildning och kunskap höjs så 

att företagaren tycker att deras råd blir värda att lyssna till. Något som tydligare framkommit 

och som författarna inte räknade med vid studiens början är att revisorns roll i framtiden efter 

revisionspliktens avskaffande kommer att utökas till att även innefatta redovisningskonsultens 

arbetsuppgifter. Många av revisorerna har utöver sin revisorstitel skaffat sig titeln 

auktoriserad redovisningskonsult för att kunna ge kunden det kvalitetsintyg denne önskar. 

Efter avslutad studie är forskarna lite mer kritiska i sitt förhållningssätt till den information 

som inledningsvis tycktes spegla verkligheten. Studien har även givit kunskap om att 
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branschorganisationerna gör allt de kan för att höja redovisningskonsultens status gentemot 

revisorn. Kommer de att lyckas? 

Författarna förundrades över att flertalet respondenter i studien menade att det inte finns 

någon hierarkisk ordning mellan yrkesgrupperna. Detta framkom samtidigt som ett fåtal andra 

respondenter ansåg att hierarkin är självklar – revisorn står över redovisningskonsulten. 

Författarna ställde sig därför frågande till framför allt påståendet att det inte skulle finnas 

någon hierarki. Samtidigt är det bra för studiens balans att det förekommer skillnader med 

anledning av hur respondenterna ser på hierarkin. Dessutom framkom genom detta de olika 

perspektiv som nämns i uppsatsen. Det visar sig att det första som flertalet respondenterna 

tänker på är arbetsperspektivet vilket författarna menar beror på att de yrkesaktiva ser 

varandra som delar av ett team som ska arbeta tillsammans och erbjuda tjänster till 

kundföretagen på bästa sätt.  

Under studiens intervjuer framkom intressant information om revisorernas tillsyn, vilken visar 

sig vara delegerad till branschorganisationen Far att kontrollera sina egna medlemmar. Far 

delegerar i sin tur kontrollerna till de större byråerna som kontrollerar sina egna kontor inom 

koncernen och gör så efter riktlinjer från Revisorsnämnden. Detta anser författarna vara ett 

diskutabelt förfarande som borde ifrågasättas. Revisorerna ska kontrolleras av ett oberoende 

organ nämligen Revisorsnämnden och detta faller om kontrollerna ska ske av Far och 

byråerna själva eftersom de inte kan vara helt oberoende i förhållande till de revisorer eller 

byråer de kontrollerar.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har uppmärksammat hur de båda yrkesrollernas ser ut idag och hur de har 

förändrats under den senaste tjugoårsperioden samt vilken uppfattning undersökningens 

deltagare har om vad som kommer att hända med rollerna i framtiden. Här kan det om några 

år vara intressant att se om det har skett någon förändring för rollerna både separat och dem 

emellan.  

Denna studie kan genomföras ur ett intressentperspektiv för att undersöka vilken kunskap 

intressenterna har om de båda yrkesrollerna och deras arbete? Det skulle vara intressant 

eftersom det har framkommit i undersökningen att det finns en skillnad mellan små och stora 

företag, banker och skattemyndighet.  
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Intervjuguide                                                                              Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor: 
Namn, Ålder, Befattning, Auktoriserad/godkänd.   

Hur länge har du arbetat med nuvarande befattning? På samma/olika byråer? 

Vilken examen har du? Vid vilket universitet tog du din examen? Vilket examensår? 

Vilka tidigare befattningar har du haft? 

 

Yrkesrollen idag, Yrkesrollens utveckling sedan 20 år, Yrkesrollen i framtiden: 
Yrkesrollen hänförs till de olika rollbeteenden som omgivningen (kunder, medarbetare, 

kundernas intressenter) förväntar sig av en yrkesgrupp (i detta fall revisor respektive 

redovisningskonsult). Dessa förväntade rollbeteenden influeras av yrkesgruppens placering i 

organisationens hierarki, aktiviteter associerade med yrkesgruppen (arbetsuppgifter, uppdrag) 

och det mönster som utgör yrkesgruppens sociala växelverkan med sin omgivning (hur de två 

påverkar varandra). 

I Arbetsuppgifter/uppdrag: 

1. Vilka arbetsuppgifter/typer av uppdrag utförs av RK resp. R? 

 (Revisorsassistent? Vem gör vad? Sätter revisorn bara signaturen?) 

2. Vilka typer av uppdrag/uppgifter gör en RK som R absolut inte gör? 

3. Vilka typer av uppdrag/uppgifter gör en R som RK absolut inte gör? 

4. Vilka typer av uppdrag/uppgifter är gemensamma för RK och R? 

5. Utförs uppdragen/uppgifterna på byrån eller hos klienten, vilka görs var? 

II Yrkesgruppens placering i organisationens hierarki: 

6. Hur ser den hierarkiska fördelningen ut mellan yrkesrollerna? 

(Finns det andra, t.ex. ReKo – Rev.Ass. – Aukt. el. Godk. Rev?) 

III Rollbeteende: 

7. Hur ser revisorns/redovisningskonsultens roll ut? 

(rådgivande, underordnad, auktoritär, kontrollerande, utförande, annat) 

IV Omgivningens förväntningar/uppfattningar på yrkesgruppen: 

8. Vilka förväntningar/uppfattningar har omgivningen på redovisningskonsulten 

respektive revisorn?  

(Med omgivning avses kunder, potentiella kunder, myndigheter, kundens intressenter, 

organisationen (byrån) arbetskamrater, annat?) 

9. Är det någon skillnad på kundernas uppfattning/förväntning på 

revisorn/redovisningskonsulten uppdraget utförs på byrån eller ute på företaget? 

10. Vad är viktigt för att skapa förtroende hos omgivningen för 

redovisningskonsulten/revisorn?  

(Med omgivning avses samma som ovan. Här vill vi även diskutera revisorns 

oberoende i samband med kombiuppdrag, med dagens jävsregler som utgångspunkt.) 

V Yrkesgruppens påverkan på sin omgivning: 

11. Hur påverkar redovisningskonsulten/revisorn sin omgivning? 

VI Omgivningens påverkan på yrkesgruppen: 

12. Hur påverkas redovisningskonsulten/revisorn av sin omgivning? 
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Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern (Far 2010c)  BILAGA 2 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till årsstämman i ........ Organisationsnummer 556000-0000 

 

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 

för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) 

ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) 

revision. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 

(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.  

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) 

revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 

(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 

i aktiebolagslagen.) 

 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 

disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

 

 

 

 

A.A. 

Auktoriserad/godkänd revisor 
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Bokslutsrapport (FAR SRS och SRF, 2009)   BILAGA 3 

 

BOKSLUTSRAPPORT  

Till styrelsen/företagsledningen i ………………..… Organisationsnummer ……………….. 

 

Jag har biträtt [företagets namn] med att upprätta årsredovisningen/bokslutet för år ÅÅÅÅ, 

vilken/vilket baseras på det räkenskapsmaterial samt den övriga information som 

tillhandahållits mig. Årsredovisningen/Årsbokslutet utvisar ett redovisat resultat om ... kr 

(föregående år ... kr) samt en balansomslutning om … kr (föregående år … kr). 

 

Det är styrelsen och verkställande direktören/företagsledningen som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att årsredovisningslagen/bokföringslagen 

tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen/årsbokslutet.  

 

Bokslutsrapporten är endast avsedd för uppdragsgivaren och jag tar inte ansvar för skada som 

uppstår i samband med att rapporten utnyttjas av någon annan.  

 

Jag har uppfört mitt uppdrag i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. 

 

Jag har inte tagit ställning till fullständigheten eller värderingen i det räkenskapsmaterial som 

tillhandahållits mig utöver vad som följer av standarden. Jag har inte utfört någon revision 

eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte heller något bestyrkande av 

årsredovisningen. 

 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

 

 

 

A.A. 

Auktoriserad redovisningskonsult 

   

 


