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Definitioner och förkortningar 
 

ABL    Aktiebolagslagen (2005:551) 

BFL   Bokföringslagen (1999:1078) 

BRÅ    Brottsförebyggande rådet, arbetar med forsknings‐ och 

utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av 

myndigheter som polisen, åklagare, domstolar och kriminalvården. 

FAR SRS   Förening för auktoriserade och godkända revisorer. 

Mindre bolag   De bolag som omfattas av den frivilliga revisionsplikten. 

REKO   Svensk standard för redovisningstjänster. 

SKV    Skatteverket, förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, 

folkbokföring och registrering av bouppteckningar. 

SOU    Statens offentliga utredningar 

SRF   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är en förening för redovisnings‐ 

och ekonomikonsulter. 

ÅRL    Årsredovisningslagen (1995:1554) 



 

Sammanfattning 
Den  första  november  2010  försvann  revisionsplikten  för  mindre  aktiebolag  i  Sverige.  Detta 

medför att det uppstår konsekvenser för de företag som aktivt väljer bort revisorn.  Om inte den 

externa granskningen finns måste någon annan kontrollfunktion kvalitetssäkra redovisningen för 

att  minimera  risken  för  fel.  Det  mest  naturliga  alternativet  idag  är  att  redovisningskonsulten 

intar  den  rollen  då  den  har  insyn  i  redovisningen  och  en  kontinuerlig  kontakt med  företaget. 

Därigenom uppstår frågan om redovisningskonsulten kan vara en tillräcklig kontrollfunktion för 

att säkerställa kvalitén på redovisningen i dessa företag? Syftet med uppsatsen är att utreda hur 

revisorns  respektive  redovisningskonsultens  faktiska  kontrollfunktion  ser  ut  i  det  mindre 

aktiebolaget.  För  att  besvara  syftet  har  vi  genomfört  två  enkätundersökningar  bland 

redovisningskonsulter och revisorer i Uppsalaområdet. Undersökningen tar sin grund i de bådas 

faktiska  kontrollfunktion  som  i  referensramen  omfattas  av  kommunikation,  granskning  och 

rapportering  samt  ansvar. Det  har  visat  sig  att  redovisningskonsulten har  en mer  kontinuerlig 

kontakt med det mindre aktiebolaget och att de båda utför granskningar av redovisningen. Det 

har  dock  visat  sig  att  redovisningskonsulten  inte  har  samma  möjlighet  att  kvalitetssäkra 

redovisningen då bokslutsrapporten inte har tillräckligt med förtroende. Uppsatsen mynnar ut i 

en slutsats om att redovisningskonsulten i dagsläget inte kan ersätta revisorns kontrollfunktion 

på grund av att kompetensspridningen är alltför bred vilket  främst beror på att det  inte ställts 

tydliga krav på yrkesgruppen. 

Nyckelord:  Redovisningskonsult,  revisor,  auktoriserad  redovisningskonsult,  revisionsplikten, 

kontrollfunktion,  ansvar,  granskning,  rapportering,  kommunikation,  kvalitetssäkring, 

bokslutsrapport, revisionsberättelse. 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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel inleds med en introduktion till ämnet. Därpå följer en diskussion kring 

problemet för att sedan avsluta kapitlet med att presentera uppsatsens syfte.  

Från  och med  1  november  2010  sker  en  stor  förändring  för mindre  svenska  aktiebolag.  Efter 

många  förhandlingar har det beslutats  att  revisionsplikten  slopas.  Trots  att  gränsvärdena blev 

betydligt  lägre  än  ursprungsförslaget  så  omfattas  cirka  250 000  företag  av  beslutet.  Det 

motsvarar  hela  72%  av  alla  svenska  aktiebolag  (FAR  SRS,  2010a).  Detta  kommer  att  få 

konsekvenser  då  revisionen  har  till  syfte  att  skapa  tillförlitlighet  till  de  finansiella  rapporterna 

genom  att  revisorn  granskar  och  uttalar  sig  om  företagets  räkenskaper.  Det  görs  för  att 

underlätta  för  intressenter så som leverantörer, kunder och kreditinstitut som annars behöver 

utföra egna kontroller och bedömningar av  företagets ekonomiska situation (FAR, 2006).  I och 

med  att  revisionen  numera  inte  är  lagstadgad  innebär  det  att  den  externa  granskningen  inte 

längre är en självklarhet i dessa företag. De som omfattas av avregleringen är framför allt väldigt 

små företag som har få eller helt saknar interna kontroller, dock betyder det inte att de interna 

kontrollerna är mindre viktiga i dessa företag. Därmed kan det bli problematiskt om den externa 

kontrollen väljs bort då risken för att fel begås kan komma att öka (FAR, 2006).  

I  mindre  företag  är  det  vanligt  att  anlita  en  redovisningskonsult  som  helt  eller  delvis  sköter 

redovisning  och  administration  då  kompetens  ofta  saknas  inom  företaget  (PWC,  2010).  Detta 

innebär  att  om  företaget  inte  längre  har  någon  revisor  kommer  redovisningskonsulten  i  stort 

sett  vara  den  enda  kontrollfunktionen.  Till  följd  av  det  har  redovisningskonsulternas  roll 

debatterats  och  ämnet  aktualiserats.  Efterfrågan  på  redovisningstjänster  har  ökat  på 

marknaden,  och  kan  komma att  öka  ytterligare  i  och med den  slopade  revisionsplikten,  vilket 

innebär att kvalitén på dessa  tjänster måste säkras  (FAR SRS, 2010b). Det kommer  inte  längre 

finnas  en  revisor  att  luta  sig  mot  vilket  medför  ett  ökat  ansvar  för  redovisningskonsulten 

(Halling, 2010). Det har inletts ett samarbete mellan FAR SRS och SRF som har till syfte att skapa 

en  ny  revisions‐  och  rådgivningsbransch.  Dock  anser  vi  att  det  behövs  utredas  vad 

redovisningskonsulten och revisorn har för kontrollfunktion i dessa företag för att bringa klarhet 

till om redovisningskonsulterna kan ersätta revisorns kontrollfunktion i det mindre aktiebolaget. 



2 

1.1 Problemdiskussion 

Nu  när  revisionsplikten  är  slopad  har  möjligheten  att  välja  bort  revisorn  öppnats  upp.  Det 

medför  att  det  är  viktigt  att  tydliggöra  såväl  revisorns  som  redovisningskonsultens 

kontrollfunktion i det mindre aktiebolaget. Idag är det många företagare som inte vet skillnaden 

mellan dessa  två utan kallar  redovisningskonsulten  för sin  revisor. Därigenom belyses behovet 

av  detta  ytterligare.  Vi  vill  genom  vår  undersökning  besvara  om  redovisningskonsultens 

kontrollfunktion kan ersätta revisorns. Det är den utmaningen vi anser att branschen står inför, 

att  hitta  den  optimala  kvalitetssäkringen  för  företaget.  Vi  är  utav  uppfattningen  att 

redovisningskonsulten  har  en  mer  kontinuerlig  kontakt  med  företaget  och  därmed  har 

möjligheten att axla även det kontrollansvar som revisorn haft fram tills idag. 

1.2 Syfte 

Syftet  med  uppsatsen  är  att  utreda  hur  revisorns  respektive  redovisningskonsultens  faktiska 

kontrollfunktion ser ut  i det mindre aktiebolaget. Detta  leder oss fram till svar på frågorna om 

redovisningskonsulten  kan  ersätta  revisorn  i  de  företag  som  väljer  bort  revisionen?  Kan  de 

genom  sin  roll  i  det mindre  aktiebolaget  vara  en  tillräcklig  kontrollfunktion  för  att  säkerställa 

kvalitén på redovisningen i dessa företag? 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2. Bakgrund  
I detta kapitel  redogörs det ur ett historiskt perspektiv hur  revisionsplikten  i Sverige växt  fram. 

Kapitlet  omfattar  också  en  beskrivning  av  hur  beslutet  om  avskaffandet  fattats  och  vilka 

gränsvärden som gäller.  

1895 tillkom aktiebolagslagen (ABL), vilket medförde att företagen utsåg en lämplig person som 

skulle utföra  revision  i  företaget. Det  ställdes  inte några  speciella  krav på  revisorerna och det 

innebar att det endast fanns ett litet antal revisorer som hade tillräckliga kunskaper att upptäcka 

felaktigheter  i  företagen.  1912  auktoriserades  de  första  revisorerna  men  inte  förrän  1975,  i 

samband med  den  nya  aktiebolagslagen,  föreslogs  att  en  allmän  revisionsplikt  skulle  införas. 

1983 blev det klart att det ställdes krav på att  samtliga aktiebolag, oavsett storlek,  skulle utse 

minst en godkänd eller auktoriserad revisor (Svanström, 2008). 

Den  7  september  2006  beslutade  regeringen  att  tillkalla  en  särskild  utredare  för  att  se  över 

reglerna  om  revision  för  små  företag.  Redan  i  december  samma  år  gav  regeringen  ut  ett 

tilläggsdirektiv  för  utredaren. Uppdraget  bestod  av  att  föreslå  de  ändringar  i  regelverket  som 

krävs  för  att  ta  bort  revisionsplikten  för  de  små  företagen.  Europeiska  rådet  har  tillsammans 

med EU och dess medlemsländer arbetat hårt med att minska de små företagens administrativa 

kostnader. Därför bestämdes att gränsvärdena i Sverige skulle anpassas efter EU:s gränsvärden 

och de fastställdes den 5 september 2008 till (endast ett av de tre gränsvärdena får överskridas): 

(SOU 2008:32) 

‐ Högst 41,5 miljoner kronor i balansomslutning 

‐ Högst 83 miljoner kronor i nettoomsättning 

‐ Inte mer än 50 anställda 

Målet för utredningen var att skapa ett lämpligt mått på de företag som skulle omfattas av den 

frivilliga  revisionsplikten.  Det  gjorde  att  den  andelen  företag  som  inte  längre  behöver  ha  en 

revisor  inte  fick  bli  alltför  begränsad  då  tanken  var  att  företagens  kostnader  skulle  reduceras 

(SOU 2008:32). Trots det blev de slutliga gränsvärdena betydligt lägre än ursprungsförslaget: 

‐ Högst 3 miljoner i omsättning 

‐ Högst 1,5 miljoner i balansomslutning 

‐ Inte mer än 3 anställda (FAR SRS, 2010a) 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3. Referensram 
I  uppsatsens  tredje  kapitel  utformas  den  teoretiska  referensramen  genom  att  redogöra  för 

redovisningens  och  revisionens  syfte  samt  de  båda  yrkenas  kompetenskrav.  Revisorns  och 

redovisningskonsultens  formella  kontrollfunktion  beskrivs  utifrån  tre  begrepp:  kommunikation 

granskning och rapportering,  samt ansvar. Dessutom presenteras utredningar och diskussioner 

kring revisorns och redovisningskonsultens kontrollfunktion.  

3.1 Redovisningens syfte 

Syftet med redovisningen är att lämna finansiell information. Redovisningskonsulten är ansvarig 

för att den finansiella informationen är förståelig och användbar (Artsberg, 2005). Idag erbjuds 

det  flera  olika  slag  av  redovisningstjänster,  bland  annat  löpande  redovisning,  bokslut  och 

årsredovisningar.  Det  har  blivit  allt  vanligare  att  företag  väljer  att  outsourca  hela 

ekonomifunktionen  till  en  redovisningsbyrå  där  redovisningskonsulten  ska  tillgodose 

uppdragsgivarens behov samtidigt som lagar och föreskrifter måste följas (FAR SRS, 2010c). 

3.2 Revisionens syfte 

Revisionens  primära  syfte  har  tidigare  varit  att  se  till  ägarnas  intresse  men  har  med  tiden 

förändrats något då man även inkluderat att ta hänsyn till intressenterna och därmed ge dem en 

rättvisande  finansiell  bild  av bolaget  (SOU 2008:32). Revisorn utför  revision  i  bolag genom att 

följa  vad  FAR  utstakat  som  god  revisorsed  samt  genom  att  följa  internationella 

revisorstandarder (FAR SRS, 2010d).  

3.3 Redovisningskonsultens kompetenskrav 

Redovisningskonsulter  är  inte  någon  lagreglerad  yrkesgrupp  och  det  finns  inte  någon  statlig 

myndighet  som  beviljar  auktorisation  (SOU  2008:32).  Redovisningskonsulten  har  idag  inga 

direkta kompetenskrav, men för att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs ett medlemskap i 

FAR  SRS  samt  att  redovisningskonsulten  deltar  i  en  auktorisationsutbildning  innefattande 

yrkesetiska regler och svensk standard för redovisningstjänster, REKO. Dessa standarder gavs ut 

år  2008  av  FAR,  vilket  var  första  gången  som  redovisningskonsulterna  fick  en  samlad 

normgivning att arbeta utefter. För att en redovisningsbyrå ska vara tvungna att följa REKO krävs 

det  att  åtminstone  en  på  byrån  innehar  titeln  auktoriserad  redovisningskonsult  (FAR  SRS, 

2010c). 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3.4 Revisorns kompetenskrav 

Yrkestiteln  revisor  är  ingen  skyddad  titel  men  för  att  få  utfärda  en  revisionsberättelse  ska 

revisorn antingen vara godkänd eller auktoriserad, vilket däremot är skyddade titlar (FAR, 2006). 

För  att  bli  en  godkänd  revisor  krävs  det  en  akademisk  utbildning  som  omfattar  180 

högskolepoäng, tre års praktisk erfarenhet av revision samt en revisorexamen som avlagts hos 

Revisorsnämnden.  För  att  bli  auktoriserad  krävs  ytterligare  60  högskolepoäng,  fem  års 

erfarenhet  av  revision  av  större  företag  samt  att  en  högre  revisorexamen  avlagts  hos 

Revisornämnden (FAR SRS, 2010d).  

3.5 Den formella kontrollfunktionen 

3.5.1 Kommunikation 

Föreskrifter gällande kommunikationen mellan revisorn och företaget är inte alltför omfattande 

då en tät kontakt med klienten kan komma att påverka revisorns oberoende (Svanström, 2008). 

Trots det anses  revisorns uppgift delvis  innebära en  rådgivande  roll  som är naturlig  tillföljd av 

uppdraget.  Detta  på  grund  av  att  ett  företag  med  väl  utformade  kontroller  ofta  upptäcker 

problemen  innan  revisorn  gör  det.  Därför  krävs  det  att  revisorn,  som  har  god  kännedom  i 

företaget, ges möjlighet att i sådana fall agera rådgivande åt företaget (Edenhammar & Thorell, 

2009). 

En redovisningskonsult har däremot en mer kontinuerlig kommunikation med uppdragsgivaren 

för att säkerställa att en god relation upprätthålls. Den största vikten för redovisningskonsulten 

ska  ligga  på  att  bygga  upp  en  effektiv  kommunikation  och  att  denna  sker  på  ett  sätt  som  är 

förståeligt  för  uppdragsgivaren.  Därför  ska  redovisningskonsulten  löpande  rapportera  om 

ändringar  i  lagstiftningen  som kan påverka uppdragsgivarens  redovisning och verksamhet.  För 

att  redovisningskonsulten  ska  ha  behörighet  att  lämna  rapporterna  vidare  till  annan  än 

uppdragsgivaren krävs ett godkännande från denne (FAR SRS, 2008).  

3.5.2 Granskning och rapportering 

Revisorns uppgift är att granska bokföring, årsredovisning samt styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning av bolaget (ABL 10 kap 3§). Han/hon är även skyldig att granska sin klient 

så att denne har fullgjort sin skyldighet att betala skatt och undersöka om det förekommit brott 

i  klientens  verksamhet.  Revisionen  mynnar  sedan  ut  i  en  revisionsberättelse  som  ska  bringa 

trovärdighet till den finansiella rapporten (FAR, 2006). Rapporten garanterar inte att alla delar i 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redovisningen  är  korrekta,  men  med  en  rimlig  grad  av  säkerhet  garanteras  att  denna  är 

rättvisande  (Edenhammar  &  Thorell,  2009).  Om  revisionsberättelsen  är  oren  har  revisorn 

skyldighet  att  underrätta  skatteverket  (ABL 9  kap 37§).  Enligt ABL  är  revisorn  även  skyldig  att 

kontakta styrelse och åklagare om det finns tvivel om att företaget begått någon form av brott. 

Detta medför också att revisorn måste avsäga sig sitt uppdrag (ABL 9 kap 42‐44§§).  

Redovisningskonsulten ska vid varje enskilt uppdrag genomföra de åtgärder som behövs för en 

kvalitetskontroll,  med  hänsyn  tagen  till  redovisningsbyråns  riktlinjer  och  rutiner. 

Redovisningskonsulten ska ha tillräckligt med kunskap och information om bolaget för att kunna 

göra en riktig bedömning av verksamheten. Detta för att förhindra felaktigheter i redovisningen. 

Därefter ska redovisningskonsulten lämna en bokslutsrapport i form av ett dokument som anger 

att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet 

REKO.  I  rapporten ska det  framgå hur uppdraget har genomförts och ansvarsfördelningen sett 

ut.  Rapporten  utgör  inget  offentligt  dokument  utan  är  enbart  avsedd  för  företagsledningen. 

Redovisningskonsulten har till skillnad från revisorn ingen skyldighet att anmäla misstankar och 

fel  till myndighet och  inget direkt krav på avgång ställs. Misstankarna ska dock rapporteras till 

uppdragsgivaren  för  att  denna  ska  rätta  till  dessa,  även  vid  väsentliga  händelser  ska 

redovisningskonsulten påpeka detta och uppmana uppdragsgivaren att kontakta  revisorn  (FAR 

SRS, 2008).  

3.5.3 Ansvar 

Revisorn ansvarar för att arbetet utförs enligt god revisionssed och ska även följa gällande lagar 

och  regler  under  avtalstiden.  Arbetet  ska  utföras  med  integritet  och  objektivitet  och  vid 

bestyrkandeuppdrag  ska  revisorn även  ta hänsyn  till  kravet på opartiskhet och  självständighet 

(FAR  SRS,  2009).  I  uppdraget  ska  det  framkomma  klart  och  tydligt  hur  ansvaret  ska  fördelas 

mellan bolaget och revisorn. Det är revisorns ansvar att lämna råd och synpunkter men däremot 

får denne inte vara med att fatta beslut i bolaget (FAR, 2006). Huvudansvaret för revisorn är inte 

att  upptäcka  oegentligheter  utan  det  faktiska  ansvaret  ligger  hos  företagsledningen,  dock  har 

revisorn stor chans att upptäcka dessa oegentligheter vid revideringen (Edenhammar & Thorell, 

2009). 

Redovisningskonsulten  ska  följa  och  hålla  sig  uppdaterad  om  lagar  och  föreskrifter  från 

myndigheter  samt  beakta  god  redovisningssed,  då  denne  tar  på  sig  ett  uppdrag.  För  att 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redovisningskonsulten  ska  kunna  fullfölja  sin  uppgift,  att  tillgodose  kundens  behov,  ska 

uppdraget precis som revisorn planeras tillsammans med uppdragsgivaren. Det ska ske utan att 

integritet  och  objektivitet  går  förlorad  eller  att  de  yrkesetiska  skyldigheterna  åsidosätts. 

Redovisningskonsulten har  till  ansvar,  till  skillnad  från  revisorn, att  informera uppdragsgivaren 

att det är företagsledningen som är ansvarig för redovisningen samt de finansiella rapporterna, 

trots att det är redovisningskonsulten som utfört arbetet (FAR SRS, 2008). 

3.6 Utredningar och diskussioner kring revisorns respektive 
redovisningskonsultens kontrollfunktion  

Collis (2003) har genomfört en av de mest omfattande studierna, angående revisionsplikten, där 

han  utrett  vad  företagsledningen  i  790  engelska  företag  anser  om  såväl  revisionsplikten  som 

nyttan med revision. Bland annat fick företagsledningen instämma eller icke instämma i ett antal 

påståenden  gällande  fördelarna  med  revisor.  Ett  urval  av  utfallen  i  studien  kommer  att  vara 

ingångspunkten  för  presentationen  av  den  pågående  debatten  kring  revisorn  och 

redovisningskonsultens kontrollfunktion.  

Thorell  och  Norbergs  (2005)  utredning  för  Svenskt  Näringsliv  startade  debatten  kring 

avskaffandet  av  revisionsplikten  i  Sverige.  Den  tillsammans  med  SOU  2008:32  har  varit 

betydande  för  det  beslut  som  fattades  2010  och  har  fått  stor  uppmärksamhet  i  Sverige.  Ett 

axplock  av  utredningarna  kommer  att  presenteras  nedan,  till  vilken  ett  antal  debattörers 

synvinklar kommer att läggas till. 

I Collis (2003) studie  instämde 65% av de tillfrågade företagarna att en revisor medför kontroll 

av redovisningen. 

Meningen  med  att  avskaffa  revisionsplikten  är  att  små‐  och  medelstora  företag  ska  ha 

valfriheten  att  utforma  sin  redovisning  och  revision  som  de  själva  önskar.  En  av  de  positiva 

effekterna  som  revisionspliktens  avskaffande  för  med  sig  för  de  mindre  bolagen  är  att  det 

öppnats upp en möjlighet till kostnadsbesparingar i de aktuella bolagen (SOU 2008:32). Skough 

(2007)  är  inte  orolig  att  revisionen  kommer  att  väljas  bort  av  företagen.  Han  menar  att  en 

övervägande  del  kommer  att  behålla  revisorn  då  denne  har  en  viktig  och  värdefull 

kontrollfunktion  i  bolaget.  Revideringen  som  revisorn  utför  är  en  kvalitetsstämpel  som  ger 

tillförlitlighet  hos  intressenter  så  som  banker,  kunder  och  leverantörer  men  även  skapar 

trygghet för båda ägare och anställda (ibid). 



8 

I Collis (2003) studie instämde 61% av företagarna med att revisorn förbättrade trovärdigheten 

till redovisningen 

Revisionen  ska  tillföra  trovärdighet  till  den  finansiella  informationen men Thorell  och Norberg 

(2005) öppnar upp för att revisionen kanske inte är det enda sättet att skapa detta. Alla skulle i 

stort  sett  kunna  revidera dessa  räkenskaper men  för att  trovärdighet  ska uppstå krävs det att 

den som reviderar  räkenskaperna  innehar en viss kompetens. Det  finns  inga studier  som visar 

att revisionen är det enda sättet att uppnå denna trovärdighet på och det är  inte heller utrett 

huruvida  kvalitén  i  redovisningen  förbättras  av  revision  eller  inte  (ibid).  Många  mindre 

aktiebolags redovisning utförs av redovisningsbyråer och Thorell och Norberg (2005) ställer sig 

därför  frågan  om  det  är  bokföringshjälpen  eller  revisionen  som  förbättrar  kvalitén  på 

redovisningen.  

I  Collis  (2003)  studie  instämde  43%  av  företagarna  med  att  kvalitén  på  redovisningen 

förbättrades genom revisorn. 

Ett  avskaffande  av  revisionsplikten medför  en  större marknad  för  konsulttjänster  till  de  bolag 

som väljer bort revisorn, dessa tjänster behöver inte längre tillhandahållas av revisorn. Det har 

varit  utvecklingen  i  Tyskland  där  de  kvalificerade  redovisningskonsulterna  fått  en  större 

marknad.  De  tyska  konsulterna  måste  dock  uppfylla  vissa  kompetenskrav. 

Redovisningskonsulterna och även revisorerna genomgår ett kunskapsprov för att upprätthålla 

hög  kvalité  på  de  som  utför  tjänsterna  (Thorell  &  Norberg,  2005).  Att  det  inte  ställs  några 

kompetenskrav  på  redovisningskonsulterna  i  Sverige  är  ingen  långsiktig  lösning  menar 

Skatteverket  då  konkurrensen  ökar  på  marknaden  och  priset  på  tjänsterna  sjunker.  Därför 

poängterar de vikten av auktorisation även för redovisningskonsulter (SKV 2004:3).  

Revisionens avskaffande  innebär att man måste  tydliggöra vad revision  innebär. Det är många 

små företag som inte är medvetna om vilka tjänster som ingår i revision och detta framstår som 

ett stort problem i SOU 2008:32. Det blir därför svårt  för bolagen att avgöra vilket behov som 

finns för mindre omfattande kvalitetskontroller. Utredningen klargör att detta är viktigt  för att 

förstå vad revisionspliktens slopande  innebär och att bolagen kan behöva någon annan typ av 

kvalitetskontroll istället (SOU, 2008:32). 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Bokslutsrapporten  förutspås  ersätta  revisionsberättelsen  i  de  företag  som  väljer  bort  revisorn 

(Dahlberg, 2010). Bokslutsrapporten görs av en auktoriserad redovisningskonsult som upprättar 

bokslut och årsredovisning genom att  följa REKO  (FAR SRS, 2008). Den  ska vara ett  fullvärdigt 

bevis gentemot banker och andra intressenter menar Dahlberg (2010) och ska även fungera som 

ett kvalitetsbevis för företagets redovisning. Om bokslutsrapporten lämnas för perioder innebär 

det att företaget kan tillhandahålla siffror som är kvalitetssäkrade varje månad. Dahlberg (2010) 

anser  att  det  är  mer  naturligt  att  denna  kvalitetssäkring  kommer  från  den  auktoriserade 

redovisningskonsulten då denne har kontinuerlig insyn i företaget. Därigenom hävdar Dahlberg 

(2010) att en bokslutsrapport är smidigare och effektivare samtidigt som den spar kostnader för 

företaget. 

Ribberstam och  Szabo  (2010)  är  inne  på  samma  spår  och menar  att  revisorerna  bör  betrakta 

bokslutsrapporten som en kvalitetssäkring för företaget, trots att företaget inte ansett sig vara i 

behov  av  en  fullständig  revision. De  poängterar  dock  att  kunderna måste  upplysas  om  att  en 

alternativ kvalitetssäkring finns, vilket är både redovisnings‐ och revisionsbranschens uppgift. 

Skatteverket ser  redovisningskonsulterna som sin ”förlängda arm” (SKV 2004:3),  i och med att 

yrkesgruppen ställer krav på företagens bokföring. Detta har ansetts motverka att företagen inte 

följer uppsatta  lagar och regler. Det är naturligtvis något som också kan anses om revisorerna, 

då  de  upprätthåller  god  kvalité  på  redovisningen.  Båda  dessa  kontrollfunktioner  är  viktiga  i 

brottsförebyggande syfte (BRÅ 2004:4). 

I Collis (2003) studie instämde 50% av företagarna med att revision motverkar bedrägerier. 

Skough (2007) anser att om revisorn väljs bort av företagen kommer kontrollen  istället hamna 

hos staten. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten tror att det kommer vara på bekostnad av 

att skattefel och ekonomisk brottslighet ökar. På grund av det har SOU 2008:32,  för säkerhets 

skull, varit tvungna att lägga fram förslag i skattelagstiftningen om kompenserande åtgärder. Ett 

av  alternativen  är  att  Skatteverket  under  löpande  beskattningsår  gör  en  allmän  kontroll  av 

bolagets bokföring och annan räkenskapsinformation för att kontrollera att de centrala reglerna 

följs. Ett annat alternativ som utredningen föreslår är att bolaget i sin skattedeklaration lämnar 

uppgifter om hur årsbokslutet upprättats (SOU 2008:32). 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I  Collis  (2003)  studie  uppgav  58%  av  de  medverkande  företagen  att  de  inte  längre  lämnade 

reviderade årsredovisningar. 

I  och med  förändringarna kommer  revisorerna behöva utveckla nya  tjänster  för  att dra  till  sig 

kunder som inte behöver ha en revisor, då de kommer att konkurrera på samma marknad som 

redovisningskonsulter,  bokföringsbyråer  och  andra  företag  som  erbjuder  ekonomiska  tjänster 

(SOU  2008:32).  Däremot  tror  Börsvik  (2008)  att  kundrelationen  mellan  revisor  och  bolag 

kommer att  förenklas då  revisorn kommer att  tillhandahålla en  tjänst  som bolaget efterfrågar 

och inte blir tvingad till. För redovisningskonsulter och andra rådgivare kommer marknaden att 

öppnas  upp  eftersom  de  kommer  kunna  erbjuda  sina  tjänster  till  de  företag  som  frivilligt  får 

välja om de vill ha kvar revisorn. Något som kommer göra att konkurrensen ökar på marknaden 

(SOU 2008:32).  

Norkvist (2008) menar att det är uppenbart att kunderna vänder sig till revisorn när de behöver 

mer kvalificerad rådgivning. Detta är ett område som även redovisningskonsulterna skulle kunna 

hantera.  Dock  ställer  hon  sig  kritisk  till  om  alla  redovisningskonsulter  är  beredda  att  axla  det 

större ansvar som detta skulle innebära. För att motverka deras osäkerhet krävs utbildning och 

högre  kompetens,  annars  kommer  aldrig  redovisningskonsulten  anses  som  revisorns  jämlike 

(ibid). 

Trots att det  finns  likheter mellan revisorer och redovisningskonsulter så har dessa olika roller 

och uppgifter i de bolag de blir anställda av (Börsvik, 2008). Börsvik (2008) är övertygad om att 

de  båda  yrkesrollerna  behövs  och  är  nödvändiga,  dock  skulle  ett  samarbete  mellan 

yrkesgrupperna vara till nytta för alla parter. 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3.7 Analysmodell 

 
Figur 1: Egen modell 

Modellen  sammanfattar  teorin  genom  att  definiera  kontrollfunktion  till  att  omfatta  tre 

nyckelbegrepp:  kommunikation,  granskning  och  rapportering  samt  ansvar.  Utifrån  dessa  tre 

nyckelbegrepp  har  sedan  undersökningen  utformats.  Kommunikation  klargör  hur  kontakten 

med  företaget  ser  ut.  Granskningen  omfattar  att  utreda  i  vilken  utsträckning  revisorn  och 

redovisningskonsulten genomför kvalitetskontroller,  samt vilken möjlighet de har att upptäcka 

felaktigheter  och  kvalitetssäkra  redovisningen.  Ansvaret  omfattar  deras  möjlighet  att  hitta 

felaktigheter  samt hur  de båda påverkar  kvalitén på  redovisningen. Undersökningen  syftar  till 

att, i slutsatsen, göra det möjligt för oss att genom dessa tre nyckelbegrepp kunna redogöra för 

hur  revisorns  och  redovisningskonsultens  kontrollfunktion  ser  ut  i  det  mindre  aktiebolaget. 

Därigenom vill vi ge svar på om redovisningskonsulten kan ersätta revisorns kontrollfunktion i de 

företag som väljer bort revisionen. 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4. Metod  
I metodavsnittet  redogörs det  för  hur  syftet med uppsatsen undersökts  genom att  uppsatsens 

ansats motiveras. Kapitlet  innefattar också en beskrivning av hur undersökningen gått  tillväga 

med  hänsyn  till  urval,  utformning  och  genomförande.  Slutligen  förs  en  diskussion  kring  det 

empiriska materialets relevans samt den litteratur som referensramen baseras på.  

4.1 Ansats 

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  redogöra  för  hur  redovisningskonsulten  och  revisorns 

kontrollfunktion  ser  ut  i  det  mindre  aktiebolaget.  Utifrån  syftets  karaktär  har  vi  valt  att 

genomföra en kvantitativ studie. Denna studie har varit lämplig då den gör det möjligt att fånga 

in  ett  större  antal  enheter  och  har  därmed  ökat möjligheten  att  göra  generaliseringar  (Trost, 

2007).  Hade  syftet  istället  varit  att  göra  en  djupgående  undersökning  på  detaljnivå  hade  en 

kvalitativ studie varit mer lämplig (Jacobsen, 2002). Vi har dock inte till syfte att se vad enstaka 

redovisningskonsulter och revisorer anser utan vi vill istället fånga in en allmän bild av dessa två 

yrkesgrupper. 

4.2 Urval 

Vi  har  i  vår  studie  valt  att  begränsa  oss  till  att  undersöka  förhållandet  i  Uppsalaområdet. 

Avgränsningen  har  gjorts  med  hänsyn  till  uppsatsens  tidsbegränsning  och  tillgången  till 

kontakter på redovisnings‐ och revisionsbyråer. Vi är av åsikten att resultatet  förmodligen  inte 

skulle skilja sig märkbart om undersökningen omfattade alla revisorer och redovisningskonsulter 

i Sverige. Detta eftersom vi genom en totalundersökning i Uppsalaområdet  lyckats fånga in ett 

stort  antal  respondenter  inom  såväl  större  som  mindre  byråer.  I  undersökningen  har  dock 

revisorer och redovisningskonsulter i de allra minsta företagen exkluderats då sannolikheten att 

dessa bistår med  redovisning och  revision  till  aktiebolag ansetts  som  liten. Denna  slutsats har 

dragits efter att ett urval av dessa kontaktats via telefon, där vi sålunda fått det bekräftat att det 

i dessa fall är enmansföretag som utgör sidoverksamhet.  

Respondenterna har identifierats via sökmotorn Eniro, vilken har varit en lämplig sökfunktion då 

den  gjort  det möjligt  för  oss  att  göra  sökning  på  både  område  och  bransch. Denna  sökmotor 

listar  dessutom  träffar  utifrån  relevans,  vilket  medfört  att  felaktiga  träffar  enkelt  kunnat 

identifieras. Av de träffar som genererades har vi använt oss av samtliga företag som kunnat ge 

oss  kontaktinformation  till  deras  medarbetare  via  företagets  hemsida.  De  största  byråerna 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presenterar  inte  kontaktinformation  på  sina  hemsidor,  därför  har  vi  varit  tvungna  att  ta 

direktkontakt med dem via telefon för att få fram uppgifterna. Den här identifieringsmetoden av 

revisorer men  framförallt  redovisningskonsulter  har  som ovan  nämnts medfört  ett  bortfall  av 

företag utan hemsida och kontaktuppgifter. Vi anser dock att de är av mindre relevans för vår 

undersökning med hänsyn till företagens begränsade omfattning.  

4.3 Datainsamling 

Vi har valt att utföra vår studie med hjälp av två enkätundersökningar. En enkät för revisorer och 

en enkät för redovisningskonsulter. Frågorna i undersökningen har i stort sett varit detsamma i 

båda  undersökningarna  men  med  en  viss  skillnad  i  struktur  för  de  olika  yrkesgrupperna  (se 

bilaga 1 och 2). Enkäterna har  innefattat slutna frågor med givna svarsalternativ. Det har dock 

funnits  en  möjlighet  för  respondenterna  att  lägga  till  egna  kommentarer  efter  varje  fråga. 

Öppna  frågor  hade  ökat  risken  för  oss  att  inte  få  in  lika många  svar,  då  respondenterna  kan 

tycka att det är för krävande att svara på den typen av enkäter. Öppna frågor skulle även varit 

svårare  att  sammanställa  och  dra  generella  slutsatser  utifrån  då  undersökningen  omfattar  ett 

större antal respondenter (Eliasson, 2006). 

Enkäten har lagts in direkt i ett mail som skickats ut till varje respondents personliga arbetsmail. 

Respondenten  har  sedan  besvarat  enkäten  direkt  i  mailet  och  återsänt  det  till  oss.  En  vanlig 

metod  för  den  här  typen  av  undersökningar  är  ett  webbaserat  formulär  vilket  kan  vara 

fördelaktigt ur många perspektiv. Vi har dock undvikit denna typ av webbenkät då vi inte hade 

haft möjlighet att  se vilka  respondenter som svarat på enkäten. Trots att alla  respondenter är 

anonyma i undersökningen har vi velat ha kontroll över vilka som svarar för att därmed kunna 

påminna övriga personligen och slippa besvära respondenter som redan svarat. Enkäten har för 

övrigt  varit  en bra metod då det  är  en  kostnadseffektiv metod men  framför  allt  har den varit 

tidsbesparande för både oss och respondenterna (Trost, 2007). Meningen med enkäten var att 

göra den så enkel som möjligt, för att svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt. Vi har dock 

fokuserat på att den, trots sin enkelhet, fortfarande skulle vara tillräckligt informativ för oss. 

Enkäterna börjar med ett antal bakgrundsfrågor  för att  identifiera kön, erfarenhet,  titel. Detta 

för  att  kunna  se  samband mellan  respondenternas  bakgrund  och  svaren  på  undersökningens 

frågor. Enkäten  fortsätter  sedan med  frågor  som är direkt kopplade  till  referensramen och de 

tre  nyckelbegrepp  vi  anser  att  kontrollfunktion  är  uppbyggd  av,  det  vill  säga  kommunikation, 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granskning  och  rapportering  samt  ansvar.  Dessa  frågor  infattas  dels  av  frågor  med  givna 

svarsalternativ  och  dels  av  påståenden där  respondenten  fått  instämma:  inte  alls,  inte  riktigt, 

delvis eller helt. Att dela upp svaren  i  flera olika graderingar gör det möjligt  för oss att  se hur 

pass starkt respondenten instämmer eller inte.  För att inte påverka respondenten har vi valt att 

inte  gruppera  frågorna  efter  rubriker  eller  liknande  då  vi  tror  att  det  skulle  kunna  påverka 

utfallet negativt. Har respondenterna  inte svarat på enkäten efter  fyra dagar, har vi skickat en 

personlig påminnelse till dem. 

4.4 Bortfall 

Som  vid  alla  kvantitativa  undersökningar  har  våra  enkätundersökningar  innefattat  ett  bortfall 

där  vi  inte  lyckats  få  ett  svar  av  respondenten.  Bortfallen  har  berott  på  en  rad  olika  orsaker 

bland  annat  sjukskrivning,  föräldraledighet,  semester,  avslutad  tjänst  samt  ett  aktivt  val  av 

respondenten  att  inte  delta.  Svarsfrekvensen  har  varit  högre  bland  revisorerna  än 

redovisningskonsulterna.  Bortfallet  bland  revisorerna  uppgår  till  41%  och  bland 

redovisningskonsulterna till 52%.  

4.5 Informationens tillförlitlighet 

För att kunna säkerställa att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta, alltså håller en 

hög validitet, har vi valt att skicka ut testenkäter (Eliasson, 2006). Enkäterna har skickats ut till 

ett urval av redovisningskonsulter och revisorer som inte  ingår  i undersökningens urvalsgrupp. 

Dessa personer har besvarat enkäterna  som om de vore en del av undersökningen, men med 

uppmaningen att i fältet för kommentarer skriva om de upplevde några svårigheter med frågan 

eller påståendet. Därigenom fick vi  tips om begrepp som behövde  förklaras och  formuleringar 

som  behövde  förtydligas.  Vi  har  också  utformat  enkäterna  med  hänsyn  till  den  valda 

referensramen,  för  att  säkerställa  att  enkäten  innefattar  all  nödvändig  information  som  vi 

behöver  för  att  besvara  syftet.  Vi  har  undvikit  att  tala  om  för  respondenterna  att  det  är  en 

jämförelse mellan de två grupperna då vi tror att det skulle kunnat påverka respondentens svar 

och sänka validiteten i undersökningen. 

I och med att vi  inte  funnits  tillgängliga när  respondenterna besvarar enkäten har det varit av 

yttersta vikt att enkäten är förståelig och instruktionerna tydliga. Detta för att kunna garantera 

en hög reliabilitet i undersökningen (ibid). Vi har velat undvika att respondentens svar inte faller 



15 

i linje med frågans huvudsakliga syfte. Risken för att enkäten missförstås har minimerats genom 

vår testenkät.  

4.6 Metoddiskussion och källkritik 

Det empiriska materialet består av svaren som vi  fått  i vår enkätundersökning. Som vi  tidigare 

nämnt har vi på grund av tidsbegränsning begränsat oss till att utföra studien i Uppsalaområdet. 

Det gör det därför  svårt  för oss att generalisera  för hela  landet,  trots det anser vi att det  inte 

skulle  skilja  särskilt mycket mellan de  svar  som vi  skulle  kunnat  få om vi  valt  att  studera hela 

landet då vi inte anser att åsikterna skiljer sig åt geografiskt. Tidsbegränsningen satte även stopp 

för att uppnå en högre svarsfrekvens bland respondenterna, då det inte funnits tid att fortsätta 

maila  ut  påminnelser  till  de  som  inte  svarat.  Vi  är  väl  medvetna  om  att  den  kvantitativa 

undersökningen  inte  ger  oss  djupa  och  ingående  svar  men  eftersom  syftet  är  att  identifiera 

revisorns  och  redovisningskonsultens  kontrollfunktion  i  det mindre bolaget  är  det  bredden  av 

urvalet vi vill mäta.  

För att kunna besvara vårt syfte har vi letat diverse teorier som vi anser tillfört en god grund för 

det  empiriska  och  analytiska  arbetet.  Litteraturen  som  används  i  studien  har  hämtas  från 

originalkällor så som välkända ekonomiska tidskrifter, myndigheter eller organisationer.   Vi har 

delvis  använt  oss  av  tidskriften  Balans,  där  vi  i  ett  flertal  nummer  funnit  ett  stort 

diskussionsforum för revisorer angående debatten om revisorns och redovisningskonsultens roll 

i  samband med  slopandet  av  revisionsplikten. Den här  källan har  vi  ansett  som både  relevant 

och tillförlitlig då  informationen kommer  från de som är verksamma  i den aktuella branschen. 

Statens offentliga utredningar och Skatteverket har även publicerat information i frågan som är 

ytterst  relevant  för  vår  studie  i  och med  att  dessa  legat  till  grund  för  beslut  som  har  fattats 

gällande lagstiftningen kring revision. 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Diagram 1 visar hur ofta revisorerna och 
redovisningskonsulterna har kontakt med sina 
kunder. 

5. Resultatpresentation och analys  
I uppsatsens femte kapitel presenteras resultaten från de två enkätundersökningarna som 

genomförts bland revisorer och redovisningskonsulter. Resultaten analyseras i samband med 

presentationen utifrån den valda referensramen.  

55  revisorer  och  57  redovisningskonsulter  har  svarat  på  respektive  enkät.  Resultaten  från 

samtliga  frågor  finns  illustrerade  i  bilaga  3,  där  finns  också  sammanställningar  av 

respondenternas bakgrunder (kön, erfarenhet, titel). Undersökningen omfattar dessutom en del 

inledande frågor för att fånga in en bild av hur kundernas kunskaper uppfattas och vilka tjänster 

som  främst  tillhandahålls.  Det  har  visats  sig  att  majoriteten  av  både  revisorerna  och 

redovisningskonsulterna  uppfattar  kundens  ekonomiska  kunskaper  som  begränsade,  vilket 

förtydligar  vikten  av  någon  form  av  kontrollfunktion  i  dessa  bolag.  Det  är  främst 

årsredovisningar och bokslut, löpande redovisning och deklarationer som redovisningskonsulten 

idag  bistår med.  Revisorerna  uppger  dessutom  att  det  förutom  revision  är  vanligt  att  kunden 

anlitar revisorn även för rådgivning. 

Varje  fråga har,  förutom totalt utfall, analyserats utifrån  respondenternas kön, erfarenhet och 

titel. Det har i få fall varit möjligt att se några tydliga särskiljningar mellan respondenternas svar 

utifrån dessa bakgrundsvariabler. Det har snarare varit tydliga skillnader mellan yrkesgrupperna. 

Det har  i  vissa  fall  varit möjligt  att  se en  skillnad mellan auktoriserade och  icke  auktoriserade 

redovisningskonsulters ställningstagande, vilket i dessa fall presenteras i texten nedan.  

5.1 Kontakten med företaget  

Undersökningen  visar  att  revisorerna  har  kontakt  med  kunderna  mer  sällan  än  vad 

redovisningskonsulterna har. 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67% av revisorerna uppger att de har kontakt med kunderna 1‐2 gånger per år, 27% uppger 1 

gång per månad och 6% dagligen. Revisorerna som uppger att de träffar kunden dagligen kan ha 

missuppfattat  frågan på  grund av  en olycklig  formulering.  Frågan  är  formulerad på  så  sätt  att 

kunden benämns i plural och vi misstänker att detta fått till följd att dessa respondenter svarat 

att de har kontakt med någon av sina kunder varje dag. Redovisningskonsulterna visar på en mer 

frekvent kontakt, där 70% uppgav att de har kontakt med kunden en gång i månaden. Bortsett 

från  en  respondent  så  uppgav  alla  resterande  redovisningskonsulter  (28%)  att  de  har  kontakt 

med kunderna oftare än en gång  i månaden. Många respondenter påpekade att det skiljer sig 

mycket  mellan  olika  kunder  och  att  det  upplevt  det  svårt  att  svara  generellt  på  frågan.  Hur 

frekvent kontakten är menar många beror på uppdragets omfattning och kundens behov. (Fråga 

6, bilaga 3) 

Trots  att  respondenterna  upplevt  denna  svårighet  anser  vi  att  resultatet  pekar  på  att 

redovisningskonsulten har en mer  frekvent kontakt med kunden än  revisorn. Detta genom att 

undersökningen även visar att  redovisningskonsulten träffar kunden personligen oftare än vad 

revisorn gör. 56% av revisorerna träffar kunden enbart en gång per år, 35% uppger att de träffar 

kunden en  gång per  halvår  och  resterande mer  sällan  än  så.  En  av  revisorerna menar  att  det 

vanligaste är 1‐2 gånger per år men  i vissa fall där uppdraget går via redovisningsbyrån så kan 

det innebära att revisorn inte ens träffar kunden en gång per år. Bland redovisningskonsulterna 

däremot uppger 4% att de träffar kunden en gång i veckan men majoriteten, hela 61%, uppger 

en gång  i månaden. Resterande 35%  träffar  kunden personligen en gång per halvår.  (Fråga 7, 

bilaga 3)  

Genom undersökningen har vi även fått en bild av uppdragens karaktär och därigenom kunnat 

se  att  det  är  mer  naturligt  att  redovisningskonsulten  träffar  kunden  personligen  oftare  än 

revisorn.  Detta  genom  att  redovisningskonsulten  främst  bistår  med  löpande  redovisning  och 

deklarationer,  vilket  förutsätter  att  det  kontinuerligt  sker  både  överlämningar  och 

rapporteringar dessa två emellan. Vi anser att det öppnar upp ett ypperligt tillfälle  för kunden 

att ställa frågor samtidigt som redovisningskonsulten kan bli  informerad om hur verksamheten 

fortlöper.  Detta  naturliga  mötestillfälle  finns  inte  för  revisorn  annat  än  i  samband  med 

revisionen. Det är bland annat detta som Dahlberg (2010) menar att redovisningskonsulten har 

en möjlighet som revisorn inte har, att kvalitetssäkra siffrorna varje månad och därigenom har 

bättre insyn i företagets verksamhet. 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5.2 Kvalitetskontroller 

Samtliga  redovisningskonsulter  i  undersökningen  uppger  att  de  genomför  någon  form  av 

kvalitetskontroll  av  redovisningen.  Majoriteten  av  dessa  (91%)  genomför  kontrollerna 

kontinuerligt medan resterande (9%) gör det sällan. Anledningen till att de genomför kontroller 

kontinuerligt menar flertalet av redovisningskonsulterna är att de arbetar utifrån REKO där det 

finns uttryckliga krav på kvalitetsuppföljning. Bland  revisorerna är det 38% som uppger att de 

utför kontinuerliga kontroller annat än  i samband med revisionen. 53% genomför kontrollerna 

sällan  medan  resterande  9%  uppger  att  de  aldrig  gör  några  kontroller  utöver  revisionen. 

Flertalet  revisorer menar  på  att  kundernas  kunskaper  varierar  och  därmed  också  behovet  av 

löpande uppföljning av företagets redovisning. (Fråga 8, bilaga 3) 

Att  flertalet  av  redovisningskonsulterna  uppger  att  de  utför  kvalitetskontroller  oftare  än 

revisorerna  är  inte  särskilt  anmärkningsvärt.  Detta  i  och  med  att  det  i  REKO  uttrycks  att 

redovisningskonsulten  ska  genomföra  de  åtgärder  som  behövs  för  en  kvalitetskontroll,  vilket 

många  respondenter också hänvisar  till. Att utföra  kvalitetskontroller  i  den bemärkelsen  ingår 

inte  i  revisorns  huvudsakliga  uppgift,  de  ska  snarare  granska  de  finansiella  rapporterna  samt 

uttala  sig om  företagets  förvaltning. Givetvis genomförs det  i nödvändiga  fall mer omfattande 

kvalitetskontroll  även av  revisorn, men Edenhammar & Thorell  (2009) poängterar  att  revisorn 

genom sin revision inte garanterar att alla delar av redovisningen är korrekta utan enbart med 

en rimlig grad av säkerhet. Vi anser också att det i många fall kan skilja mellan hur omfattande 

revisorn utför kvalitetskontroller, beroende på om företaget upprättar redovisningen själva eller 

anlitar  en  redovisningskonsult.  Rimligtvis  borde  det  vara  så  att  om  revisorn  anser  att 

redovisningskonsulten håller en hög kompetensnivå borde det medföra att kvalitetskontrollerna 

som revisorn genomför behöver vara mindre omfattande.  

95%  av  revisorerna  och  98%  redovisningskonsulterna  uppger  att  de  kontrollerar  tveksamma 

underlag med  företaget.  Enligt  en  av  revisorerna  ska  kontroller  göras  av underlaget om de är 

tveksamma,  otydliga  eller  otillräckliga.  Endast  tre  stycken  av  revisorerna  och  en  av 

redovisningskonsulterna  stack ut  från mängden och uppgav  att  de  enbart  utför  kontroller  om 

det är uppenbart att underlaget är felaktigt. Ingen av de båda yrkesgrupperna ansåg dock att det 

var företagets uppgift att se till att underlagen är korrekta. (Fråga 9, bilaga 3) 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Att  svaren på  denna  fråga  var  oerhört  eniga  från  samtliga  var  inte  särskilt  förvånande då  det 

faktiskt är redovisningskonsultens uppdrag att se till att underlagen är tillräckliga och revisorns 

uppgift att granska tveksamheter i redovisningen. Edenhammar & Thorell (2009) lyfter fram att 

det  inte  är  revisorns  huvudsakliga  ansvar  att  upptäcka  oegentligheter,  dock  har  revisorn  stor 

möjlighet att upptäcka dessa i samband med revisionen. Det anser vi är värt att nämna då vi tror 

att  allmänhetens  bild  av  revisorn  är  att  ”leta  fel”.  Samtidigt  anser  vi  att  en  noggrann 

redovisningskonsult  har  minst  lika  stor  möjlighet  att  upptäcka  felaktigheter  genom  sitt 

redovisningsuppdrag, förutsatt att kompetensen är tillräcklig.  

5.3 Möjlighet att upptäcka felaktigheter 

Undersökningen visar  att majoriteten av både  revisorerna  (95%)1 och  redovisningskonsulterna 

(88%)2 anser att redovisningskonsulten har stor möjlighet att upptäcka fel i redovisningen då de 

har full insyn i företaget. Det visade sig till och med att det var en större andel revisorer (51%) än 

redovisningskonsulter (28%) som instämde helt med påståendet. Noterbart är också att 12% av 

redovisningskonsulterna inte instämde riktigt i påståendet. Detta motiverades av en respondent 

med att denne ansåg att de hade full insyn i redovisningen men inte i företaget. Det påpekades 

även att uppdragets omfattning var avgörande för om möjligheten att upptäcka fel  fanns. Hos 

revisorerna  fanns  en  liten  grupp  (5%)  som  inte  heller  instämde  riktigt  i  påståendet.  Likt 

respondenten  ovan motiverade  en  revisor  detta med  att  redovisningskonsulten  inte  hade  full 

insyn i företaget utan enbart på en ”need to know‐basis”, vilket vi tolkar som att det inte finns 

någon  insyn  i  företagarens  planer  för  verksamheten  utöver  vad  underlagen  visar.  (Fråga  10, 

bilaga 3) 

 

                                                        
1 Procenttalet är en summering av instämmer delvis och instämmer helt 
2 Procenttalet är en summering av instämmer delvis och instämmer helt 

Diagram 2 visar respondenternas ställningstagande till 
påståendet: Redovisningskonsulten har stor möjlighet 
att upptäcka fel då de har full insyn i företaget. 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Vi  förstår  vad  minoriteterna  av  revisorerna  och  redovisningskonsulterna  menar  med  att 

redovisningskonsulterna  inte har  full  insyn  i  företaget, då möjligheten att upptäcka  fel  till  viss 

del kan vara begränsad men att de helt klart har möjligheten att  förhindra fel eftersom ställer 

krav  på  företagens  redovisning.  Det  är  därför  Skatteverkets  rapport  refererar  till 

redovisningskonsulterna som sin ”förlängda arm”. 

Samtliga  revisorer  i  undersökningen  anser  att  felaktigheterna  i  redovisningen  delvis  eller  helt 

skulle  öka  utan  revision.  Flertalet  revisorer menar  att  felaktigheterna  framför  allt  handlar  om 

årsredovisningar  som  inte  uppfyller  kraven  enligt  Årsredovisningslagen  (ÅRL).  En  av 

respondenterna  som delvis  instämmer  i  påståendet  anser  att  detta  beror  på  kompetensnivån 

hos redovisningskonsulten. Det förstärks genom att ytterligare en respondent anser att ”det är 

vanligt  att  det  sker  ett  kunskapsutbyte mellan  redovisningskonsulten  och  revisorn  som  skapar 

trygghet  för  såväl  redovisningskonsulten  som  för  företaget”. Speciellt  i de  fall där  företaget är 

bristfälligt  insatta  i  ekonomin  menar  han  att  vetskapen  av  att  någon  ytterligare  tittat  på 

redovisningskonsultens arbete kan kännas betryggande. Majoriteten av redovisningskonsulterna 

(67%)3 anser också att felaktigheterna skulle öka utan revision men 26% håller  inte riktigt med 

och ytterligare 7% håller inte alls med i påståendet. En auktoriserad redovisningskonsult menar 

att problematiken ligger i kunskapsnivån hos redovisningskonsulterna och att det finns en grupp 

redovisningskonsulter som inte bör  lämnas som sista utpost  i  redovisningskedjan. Vi  tycker att 

det är viktigt att påpeka att det finns många redovisningskonsulter som kan säkerställa kvalitén 

även utan revision men att kompetensen idag är alltför varierande för att antagandet ska kunna 

göras  för hela  yrkesgruppen. Därför är  vi överens med majoriteten av  respondenterna om att 

felaktigheterna i dagsläget förmodligen kommer att öka utan revision. (Fråga 11, bilaga 3) 

5.4 Kvalitetssäkring 

85%4  av  revisorerna  är  eniga  om  att  revisionsberättelsen  är  den  enda  kvalitetssäkringen  för 

företaget.  En  av  respondenterna  menar  att  det  varit  så  framtill  idag,  i  och  med  att 

revisionsberättelsen  är  det  enda  skrivna  offentliga  dokumentet  som  kommenterar 

redovisningen. Han  tror dock att det  kommer  ske en  förändring eftersom möjligheten öppnas 

upp  för  auktoriserade  redovisningskonsulter  att  avge  skriftliga  kommentarer  i  form  av  en 

bokslutsrapport.  Bland  redovisningskonsulterna  är  åsikterna mer  splittrade  där  54%  anser  att 

                                                        
3 Procenttalet är en summering av instämmer delvis och instämmer helt 
4 Procenttalet är en summering av instämmer delvis och instämmer helt 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revisionsberättelsen  helt  eller  delvis  är  den  enda  kvalitetssäkringen  och  46%5  anser  det 

motsatta. (Fråga 15, bilaga 3) 

Att majoriteten av revisorerna anser att det är den enda kvalitetssäkringen tycker vi är naturligt i 

och med att  revisionsberättelsen,  som den  ser ut  idag,  är den enda  rapporteringen gentemot 

tredje  man.  Givetvis  anser  vi  att  någon  annan  än  revisorn,  förutsatt  att  denna  besitter  rätt 

kunskap,  skulle  kunna  avge  en  rapport  som  kvalitetssäkrar  företagets  redovisning. 

Problematiken blir dessvärre att oberoendet kan komma att ifrågasättas då en bokslutsrapport, 

som  idag är  enda alternativet,  avges  av  redovisningskonsulten och  kan  komma att  förlora  sitt 

värde. Detta i och med att tredje man är medveten om att redovisningskonsulten inte helt kan 

anses  som oberoende. Att  åsikterna är mer  splittrade bland  redovisningskonsulterna  tenderar 

visa på att bokslutsrapporten som alternativ börjar bli allt mer accepterad inom yrkesgruppen. 

Frågan  är  dock  om  den  kommer  att  accepteras  av  tredje  man  som  en  kvalitetssäkring  för 

företagets redovisning.  

Vi vände därför på frågan för att se vilket förtroende det fanns för bokslutsrapporten. Det visade 

sig att det  råder skilda meningar mellan yrkesgrupperna om huruvida bokslutsrapporten är en 

fullgod kvalitetssäkring.  

 

80%6  av  revisorerna  anser  att  den  inte  utgör  en  fullgod  kvalitetssäkring.  Anledningen  till  det 

anser en av revisorerna har sin grund i att en bokslutsrapport baseras helt på den information 

företaget  lämnar  till  redovisningskonsulten.  Ingen  granskning  utförs  för  att  kontrollera 

informationen  eller  de  påståenden  företagsledningen  gör  i  årsredovisningen.  Dessutom  är 

                                                        
5 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 
6 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 

Diagram 3 visar respondenternas ställningstagande till 
påståendet: Bokslutsrapporten är en fullgod 
kvalitetssäkring. 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bokslutsrapporten endast till  för  företagsledningen och är  inte någon offentlig handling menar 

en annan revisor. Av redovisningskonsulterna kan man urskilja två läger där 46% instämmer helt 

eller delvis med att bokslutsrapporten är en fullgod kvalitetssäkring. Den andra sidan omfattas 

av 38% som inte riktigt instämmer med påståendet och 16% som inte instämmer alls. Det som 

är  noterbart  i  dessa  fall  är  att  de  som  inte  anser  att  bokslutsrapporten  är  en  fullgod 

kvalitetssäkring är hela 64% av de auktoriserade redovisningskonsulterna, det är även de som är 

behöriga  att  skriva  den.  En  av  de  auktoriserade  redovisningskonsulterna  anser  att 

”bokslutsrapporten  som  den  ser  ut  idag  inte  håller  tillräcklig  kvalité  men  att  den  i  framtiden 

kommer kunna ses som en fullgod kvalitetssäkring”.  (Fråga 16, bilaga 3) 

Utfallet blev  inte märkbart annorlunda  jämfört med påståendet om att revisionsberättelsen är 

den enda kvalitetssäkringen. Det som var mest märkbart var att hela 64% av de auktoriserade 

redovisningskonsulterna  hade  så  pass  lågt  förtroende  för  bokslutsrapporten  som 

kvalitetssäkring. Vi anser att deras åsikt i frågan värderas relativt högt då det är dessa som har 

bäst insyn i hur pass trovärdig bokslutsrapporten är, då det är de som har behörighet att utfärda 

den.  Frågan  är  dock  om  tveksamheten  beror  på  bokslutsrapportens  utformning  eller 

kompetensspridningen  på  de  som  utfärdar  den.  Det  har  genomgående  i  undersökningen 

påpekats,  även  från  redovisningskonsulternas  håll,  att  kompetensen  är  kraftig  varierande.  Vi 

ställer oss tveksamma till hur hög kvalité bokslutsrapporten håller eftersom vi anser att värdet 

av en rapport till stor del beror på kompetensen hos den som har utfärdat den. Därmed är vi och 

respondenterna i undersökningen inte fullt lika övertygade som Dahlberg (2010) och Ribberstam 

och Szabo  (2010) om att bokslutsrapporten är en  fullgod ersättare  till  revisionsberättelsen. En 

annan problematik som vi upplever är att redovisningskonsulten är en extern part för företaget 

men  inte  i  tredje mans ögon. Detta  då  redovisningskonsulten  agerar  på  uppdrag  av  företaget 

och  genom  bokslutsrapport  enbart  garanterar  sitt  arbete  med  redovisningen. 

Redovisningskonsulten tar  inte ställning till värderingsfrågor och  liknande som kan vara av vikt 

för tredje man. 

5.5 Ansvar att hitta felaktigheter 

Påståendet  om  att  redovisningskonsulten  inte  har  något  ansvar  att  hitta  felaktigheter  i 

redovisningen ställer sig majoriteten av de båda yrkesgrupperna emot. 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Diagram 4 visar respondenternas ställningstagande till 
påståendet: Redovisningskonsulten har inget ansvar 
att hitta felaktigheter i företagets redovisning. 

 

Undersökningen  visar  att  71%7  av  revisorerna  anser  att  redovisningskonsulten  har  ett  visst 

ansvar att hitta felaktigheter. Noterbart är att 13% av revisorerna instämmer helt i påståendet. 

En av respondenterna motiverar detta genom att påpeka att ansvaret endast omfattas av att se 

till  att  underlagen  är  tillräckliga  och  uppfyller  kraven  i  Bokföringslagen.  Bland 

redovisningskonsulterna  uppgår  de  som  inte  instämmer  i  påståendet  till  65%8,  en  av 

respondenterna tillägger dock att det inte finns något ansvar att leta fel men ett ansvar att rätta 

till de fel som påträffas. Ingen av redovisningskonsulterna instämmer helt i påstående men hela 

35% instämmer delvis. (Fråga 12, bilaga 3) 

Precis som en respondent påpekar anser vi att det är en stor skillnad på att leta och stöta på fel, 

något som kan ha haft viss inverkan på utfallet i frågan. De 13% av revisorerna som instämmer 

helt med att redovisningskonsulten inte har något ansvar att hitta felaktigheter kan vara en följd 

av detta. Ett visst ansvar anser vi ändå att redovisningskonsulten har när det gäller att stöta på 

fel men det är inte deras huvudsakliga uppgift att leta fel. Enligt REKO ska redovisningskonsulten 

ha tillräckligt med information om företaget för att förhindra felaktigheter i redovisning, men de 

har inget ansvar att anmäla dessa annat än att påpeka det för uppdragsgivaren. Detta kan vara 

motivet till att 35% av redovisningskonsulterna delvis instämmer i påståendet.  

Det  råder delade meningar om huruvida redovisningskonsulten har  tillräckligt med kompetens 

för  att  rådgiva  kunden  i  mer  komplexa  frågor.  Revisorerna  tenderar  att  visa  en  större 

tveksamhet inför redovisningskonsultens kompetens.  

                                                        
7 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 
8 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 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69% anser att kompetensen inte alls eller inte riktigt är tillräcklig, medan resterande 31% anser 

att  den delvis  är  tillräcklig. Motiven bakom  revisorernas  åsikter  grundar  sig  i  flera  fall  i  att  de 

anser att det är en stor kompetensspridning bland redovisningskonsulterna. Vi anser att det är 

naturligt  att  kompetensspridningen  är  stor  som  revisorerna  påpekar  i  och med  att  begreppet 

redovisningskonsult  varken  är  någon  skyddad  eller  kvalitetssäkrad  titel.  Vi  tror  dock  att  det 

kommer  att  ske  förändringar  i  och  med  att  FAR  SRS  framöver  kommer  att  genomföra 

kvalitetskontroller  av  de  auktoriserade  redovisningskonsulterna,  vilket  har  till  syfte  att 

kvalitetssäkra titeln. Vi ställer oss dock frågande till om det kommer att vara tillräckligt. Vi anser 

att behovet snarare är större av att kvalitetssäkra innan titeln erhålls, likt situationen i Tyskland. 

Där  genomgår  såväl  revisorer  och  redovisningskonsulter  ett  kunskapstest  innan  de  erhåller 

titeln.  

Bland  redovisningskonsulterna  anser  hela  72%  att  redovisningskonsulten  delvis  har  tillräckligt 

med  kompetens  samtidigt  som  ytterligare  7%  instämmer  helt.  Det  finns  även  en  grupp  bland 

redovisningskonsulterna (21%) som likt revisorerna inte riktigt anser att kompetensen räcker till 

för  mer  komplexa  frågor.  Det  som  är  utmärkande  i  denna  fråga  är  att  ingen  av 

redovisningskonsulterna ställer sig helt emot påståendet vilket hela 20% av revisorerna gör. Värt 

att  poängtera  är  också  att  80%  av  de  auktoriserade  redovisningskonsulterna  anser  att 

kompetensen delvis eller helt är tillräcklig. (Fråga 17, bilaga 3) 

 Att hela 80% av de auktoriserade redovisningskonsulterna anser att kompetensen är tillräcklig 

tror vi grundar sig i att de utgår ifrån sin egen kunskap och att de inte ser till hela yrkesgruppen, 

då det genomgående i undersökningen funnits en tveksamhet bland redovisningskonsulterna till 

kompetensen  inom  den  egna  yrkesgruppen.  Men  om  det  är  så  att  majoriteten  av  de 

auktoriserade redovisningskonsulterna upplever att de har tillräckligt med kompetens så pekar 

Diagram 5 visar respondenternas ställningstagande till 
påståendet: Redovisningskonsulten har tillräckligt med 
kompetens för att rådgiva kunden i mer komplexa 
frågor. 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det  på  att  en  auktorisation  eventuellt  fungerar  i  ett  kompetenshöjande  syfte. Norkvist  (2008) 

påpekar just vikten av detta. Hon menar att kunden i de flesta fall vänder sig till revisorn i mer 

komplexa frågor, trots att hon anser att redovisningskonsulten också kan bistå med den formen 

av rådgivning. Det tror hon grundar sig  i att redovisningskonsulten inte vill  ta ett större ansvar 

och  att  det,  som  hon  beskriver  det,  finns  en  osäkerhet  bland  redovisningskonsulterna  som 

måste motverkas med utbildning. Undersökningen pekar  inte  riktigt  åt  samma håll  då 79% av 

redovisningskonsulterna tror att kompetensen delvis eller helt är tillräcklig. 

Majoriteten i de båda yrkesgrupperna är eniga om att redovisningskonsulten kommer att få ett 

större ansvar  i de  företag  som väljer bort  revisionen. 87% av  revisorerna  instämmer helt eller 

delvis  i  påståendet. Denna dominans  är  än mer  tydlig  bland  redovisningskonsulterna där  hela 

91%  delvis  eller  helt  instämmer.  Det  poängteras  av  flertalet  respondenter  att  det  beror  på 

kompetensen inom företaget. (Fråga 22, bilaga 3) Vi håller med om detta men tror framförallt 

att  redovisningskonsulten  kommer  att  få  ett  större  ansvar  i  företag  där  de  ekonomiska 

kunskaperna är låga, eftersom redovisningskonsulten många gånger är den enda som har någon 

form av kompetens avseende redovisningen i dessa företag. En av revisorrespondenterna menar 

att  det  även  är  så  att  revisorn många  gånger  tar  över  redovisningskonsultens  rådgivaransvar 

eftersom  fel  upptäcks  och  korrigeras  i  samband med  revisionen,  därigenom  hamnar  inte  det 

slutliga ansvaret på redovisningskonsulten.  

Vi  anser  att  en  utebliven  revision  medför  att  det  kommer  vara  nödvändigt  att  den 

redovisningskonsult som upprättar bokslutshandlingarna har hög kompetens. Vi vill ändå öppna 

upp för att det inte nödvändigtvis behöver bli så att det är redovisningskonsulten som kommer 

bli  den  enda  kontrollfunktionen  i  dessa  företag.  Ett  stort  fokus  har  lagts  på  att  det  största 

ansvaret  kommer  att  hamna  på  redovisningskonsulten men  det  kan  också  bli  så  som  Skough 

(2007) nämner att kontrollen  istället kommer att hamna hos Skatteverket genom införande av  

kontroller  och  skärpta  rutiner.  Det  är  viktigt  att  ha  i  åtanke  att  inte  alla  företag  anlitar  en 

redovisningskonsult och att kvalitén också måste säkerställas i dessa företag. 

5.6 Kvalitén på redovisningen 

Samtliga  revisorer  anser  att  revisionen  helt  eller  delvis  höjer  kvalitén  på  redovisningen.  Det 

gäller framför allt årsredovisningarna men i vissa fall även den löpande redovisningen menar en 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av  revisorerna.  Av  redovisningskonsulterna  är  91%9  eniga  med  revisorerna  medan  9%10  inte 

håller  med,  samtliga  av  dessa  9%  har  lång  erfarenhet  inom  yrket  (mer  än  10  år).  (Fråga  13, 

bilaga  3)  Trots  den  höga  andelen  som  instämde  i  påståendet  så  var  vår  tro  att  övriga 

redovisningskonsulter  också  skulle  göra  det  med  tanke  på  att  det  är  ett  av  revisionens 

huvudsakliga  syften.  Att  de  som  inte  instämde  i  påståendet  har  lång  erfarenhet  ger  oss  en 

antydan  om  att  dessa  möjligtvis  innehar  en  hög  kompetens  med  tanke  på  deras  erfarenhet, 

vilken de  i  sådana fall utgått  ifrån när de tagit ställning till påståendet. Det skulle  innebära att 

revisionen  i  de  fall  där  redovisningskonsultens  kompetens  är  stor  inte  är  lika  nödvändig  ur 

kvalitetssyfte.  Antagandet  förutsätter  dock  att  respondenterna  med  lång  erfarenhet  är  mer 

kompetenta. 

När  vi  sedan  vänder  på  frågan  genom påståendet  att  redovisningskonsulten  höjer  kvalitén  på 

företagets  redovisning  får  vi  ungefär  ett motsatt  utfall.  Här  är  samtliga  redovisningskonsulter 

eniga om att redovisningskonsulten delvis eller helt höjer kvalitén på redovisningen, medan 9% 

av revisorerna istället är tveksamma. En av respondenterna poängterar dock att detta beror på 

kvalitén på  redovisningskonsulten.  (Fråga 14, bilaga 3) Även här blev vi  förvånade av  svaren  i 

undersökningen. Vi antog att andelen revisorer och även redovisningskonsulter skulle vara mer 

tveksamma  till  påståendet  då  vi  sett  en  antydan  till  stor  tvivelaktighet  till 

redovisningskonsulternas  kompetens.  Thorell  och  Norberg  (2005)  ställer  sig  frågan  om  det  är 

redovisningskonsulten  eller  revisorn  som  förbättrar  kvalitén  på  redovisningen  och  utifrån 

undersökningen att döma har båda en kvalitetshöjande effekt på redovisningen. Det går bara att 

spekulera  i  om kvalitén höjs  av dessa på olika  sätt eller om det är  kombinationen av de båda 

som höjer kvalitén och att utan en av parterna skulle effekten utebli. Vi anser återigen att det 

här beror på kvalitén på redovisningskonsulten där en kompetent redovisningskonsult kan höja 

kvalitén  på  redovisningen medan  en med  lägre  kompetens  inte  kan  ha  den  effekten  utan  att 

revisorn bistår med granskning och synpunkter. 

Det  råder  splittrade meningar bland  redovisningskonsulterna huruvida det  är nödvändigt med 

en  auktorisation  för  redovisningskonsulter  för  att  säkerställa  kvalitén  på  redovisningen. 

Revisorerna  är  något  mer  eniga  om  att  en  auktorisation  skulle  vara  önskvärt.  78%   av 

                                                        
9 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 
10 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 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revisorerna  instämmer  delvis  eller  helt  i  påståendet,  motsvarande  siffra  är  56%   bland 

redovisningskonsulterna. En av  redovisningskonsulterna som delvis håller med menar dock att 

”det  är  beroende  på  hur  kraven  för  auktorisation  och  uppföljning  utformas”.  Vi  är  av  samma 

åsikt  då  vi  anser  att  det  finns  en  möjlighet  att  auktorisationen  kan  utvecklas  till  att  bli  en 

värdelös titel om inga krav ställs för att få inneha och upprätthålla titeln. Vi anser att det finns 

en övertro på auktorisationen som den är utformad idag, men vi är likt respondenterna positivt 

inställda  till  att  den  kan  komma  att  medföra  att  kvalitén  på  de  som  är  auktoriserade 

redovisningskonsulter blir  jämnare. Vi vill dock poängtera att det  idag  inte  finns något krav på 

att alla redovisningsbyråer måste ha en auktoriserad redovisningskonsult och därmed behöver 

inte byrån heller följa REKO. Flertalet av revisorrespondenterna är av samma åsikt och menar att 

kvalitet  inte kommer av en  titel utan kommer av kompetens  för  rätt uppgift. Noterbart är att 

44%11  av redovisningskonsulterna anser att det inte är nödvändigt med en auktorisation för att 

säkerställa kvalitén, av  samtliga  inte auktoriserade  redovisningskonsulter anser  två  tredjedelar 

att det  inte är nödvändigt. En av dessa motiverar detta med att ”så  länge auktorisationen inte 

innebär något kunskapstest är  tituleringen meningslös eftersom det  inte nödvändigtvis medför 

hög kvalité”. (Fråga 18, bilaga 3)  

Om det skulle ställas krav på auktorisation tror vi att prisläget också kan komma att förändras. 

Redovisningskonsulten  kommer  förmodligen  vilja  ha  ett  högre  arvode  då  en  auktorisation 

innebär  ett  större  ansvar. Vi  ställer  oss dock  frågande  till  om  företagen är  beredda att  betala 

extra  för  den  kompetensen.  Inser  företagen  vikten  av  en  kompetenshöjning  bland 

redovisningskonsulterna?  Det  kommer  fortfarande  finnas  redovisningskonsulter  som  inte  är 

auktoriserade men fortfarande håller en hög standard. Som det beskrivs  i SOU 2008:32 är det 

huvudskaliga syftet med den slopade revisionsplikten att det ska innebära en kostnadsbesparing 

för  företaget men  om prisläget  förändras  på  redovisningstjänster  så  krymper  besparingen  för 

företaget.  

Redovisningskonsulterna  är  mer  övertygade  än  revisorerna  om  att  konkurrensen  på 

redovisningstjänsten  kommer  att  öka  och  kvalitén  därmed  höjas.  60%  av 

redovisningskonsulterna  anser  delvis  eller  helt  att  den  slopade  revisionsplikten  kommer  öka 

konkurrensen och höja kvalitén. De resterande 40%12 är mer tveksamma. Bland revisorerna är 

                                                        
11 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 
12 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 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det färre som anser att konkurrensen kommer att öka, siffran uppgår till 45% men endast 5% av 

dessa  instämmer  helt.  De  resterande  55%13  är  tveksamma  och  ett  flertal  av  dessa  revisorer 

menar att den ökade konkurrensen kan få effekten att priserna pressas ner och att det därmed 

inte  leder  till  högre  kvalité.  En  revisors bestämda åsikt  är  att ”om  redovisningskonsulterna  vill 

konkurrera med  revisorn  och  dess  roll  som  kvalitetssäkrare måste  de  ta  ett  större  ansvar  och 

granska mer och fördjupat”. (Fråga 19, bilaga 3)  

Det råder delade meningar bland respondenterna i undersökningen. Utifrån kommentarer som 

respondenterna  lämnat  har  vi  fått  uppfattningen  att  de  respondenter  som  inte  instämmer  i 

påståendet tror att konkurrensen kommer att öka men att kvalitén inte kommer att höjas. I SOU 

2008:32  lyfter  man  fram  just  detta,  att  konkurrensen  på  redovisningstjänster  med  största 

sannolikhet kommer att öka i och med den frivilliga revisionen. I SKV 2004:3 flaggas det för att 

priserna  därmed  kommer  att  pressas  ner,  vilket  är  naturligt  ur  ett  nationalekonomiskt 

perspektiv och  kan därför  även ha en negativ  inverkan på  kvalitén. Om utvecklingen  i  Sverige 

liknar den i Tyskland, måste det därför införas vissa kompetenskrav på redovisningskonsulterna 

för att säkerställa kvalitén på redovisningen, det räcker inte med att konkurrensen ökar. 

5.7 Hur kommer rollerna att närma sig varandra?  

51%  av  revisorerna  tror  att  revisorn  delvis  kommer  närma  sig  redovisningskonsultens  roll, 

medan endast 4% av revisorerna instämmer helt. En av anledningarna till att revisorerna tror att 

deras  roll  kommer närma  sig  redovisningskonsulternas  roll  är  att  de  tror  att  deras oberoende 

försvinner  och  de  därmed  kan  erbjuda  andra  tjänster  utan  att  oberoende  hotas.  Det  anser  vi 

öppnar upp möjligheten för revisorerna att erbjuda helhetslösningar för sina kunder. Hela 65%14 

av redovisningskonsulterna  instämmer med revisorerna om att revisorn kommer att närma sig 

redovisningskonsultens roll. När vi sedan vänder på frågan och påstår att redovisningskonsulten 

istället  kommer  närma  sig  revisorns  roll,  ställer  sig  83%  av  revisorerna  emot  detta.  Det 

motiveras  av  ett  flertal  respondenter  att  redovisningskonsulterna  inte  har  tillräcklig 

kompetensen för att bära revisorns ansvar. 56% av redovisningskonsulterna tror dock att deras 

yrkesgrupp kommer närma sig  revisorn. En av de auktoriserade redovisningskonsulterna anser 

att  införandet av REKO kommer  innebära att många regler  förs över till  redovisningskonsulten 

som  tidigare  varit  revisorns  ansvar.  En  av  revisorerna  som  inte  tror  att  någon  av  rollerna 

                                                        
13 Procenttalet är en summering av instämmer inte alls och instämmer inte riktigt 
14 Procenttalet är en summering av instämmer delvis och instämmer helt 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Diagram 6 visar respondenternas 
ställningstagande till påståendet: Revisorns roll 
kommer att närma sig redovisningskonsultens roll 
när revisionsplikten försvinner. 

kommer närma sig varandra  tror  snarare att effekten kommer bli  tvärtom, alltså att en större 

renodling och en tydligare skillnad mellan rollerna och ansvarsfördelningen. (Fråga 20‐21, bilaga 

3) 

                       

 

 

 

Vi ser en tendens till att  redovisningskonsulterna tror att  rollerna kommer närma sig varandra 

medan  revisorerna  snarare  tror att  revisorn enbart kommer närma sig  redovisningskonsultens 

roll.  Det  anser  vi  grundar  sig  i  att  revisorerna  inte  tycker  att  redovisningskonsulterna  har 

tillräckligt med kompetens för nå upp till revisorns nivå. Därför finner inte revisorerna det som 

troligt att redovisningskonsultens roll kommer närma sig deras roll. 

 

Diagram 7 visar respondenternas 
ställningstagande till påståendet: 
Redovisningskonsultens roll kommer att närma 
sig revisorns roll när revisionsplikten försvinner. 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6. Slutdiskussion  
I uppsatsens sjätte och sista kapitel besvaras syftet genom att undersökningens resultat 

sammanfattas utifrån de tre nyckelbegreppen som referensramen identifierar kontrollfunktion 

genom. Det leder oss fram till ett svar på frågan om redovisningskonsulten kan ersätta revisorns 

kontrollfunktion i det mindre aktiebolaget. 

Undersökningen  har,  när  det  gäller  kommunikationen,  visat  att  redovisningskonsulten  har  en 

mer kontinuerlig kontakt med företaget än revisorn. Det var också med den utgångspunkten vi 

startade  detta  arbete  men  huruvida  den  mer  kontinuerliga  kontakten  medför  att 

redovisningskonsulten  är  en  tillräcklig  kontrollfunktion  för  att  ersätta  revisorn  är  svårare  att 

säga.  Dahlberg  (2010)  refererar  till  att  just  den  mer  kontinuerliga  kontakten  skulle  göra  det 

naturligt att det  snarare är  redovisningskonsulten som kvalitetssäkrar  företaget. Vi har genom 

undersökningen  sett  att  detta  samband  idag  inte  riktigt  är möjligt  då många  faktorer  där  till 

saknas för att redovisningskonsulten ska kunna anses som revisorns jämlike. 

Om vi ser på kontrollfunktionen ur ett granskningsperspektiv visar det sig att både revisorerna 

och  redovisningskonsulterna utför kvalitetskontroller av  redovisningen men att majoriteten av 

revisorerna gör det mer sällan.  I mindre  företag, som ofta saknar  interna kontroller, ser vi det 

som  naturligt  att  revisionens  omfattning  beror  på  kompetensen  hos  den  som  upprättat 

redovisningen.  Det  skulle  innebära  att  om  kvalitén  på  redovisningskonsulterna  säkerställs 

genom  en  auktorisation  eller  liknande medför  det  att  redovisningskonsulten  skulle  kunna  ha 

potential att utgöra en fullgod kontrollfunktion. Det visade sig även att majoriteten av de båda 

grupperna ansåg att redovisningskonsulten har en stor möjlighet att upptäcka felaktigheter då 

de har  full  insyn  i  redovisningen. Det har dock genomgående  i undersökningen  funnits en viss 

skepsis inför redovisningskonsulternas kompetens, även inom den egna yrkesgruppen. Det tyder 

på att det i många fall inte är möjligt att säkerställa samma kvalité som vid en extern granskning. 

Majoriteten  av  redovisningskonsulterna  ansåg  att  felaktigheterna  i  redovisningen  skulle  öka 

utan revision. Flertalet påpekade just att detta berodde på den ojämna kompetensspridningen. 

En  av  de  viktigare  frågorna  i  samband  med  diskussionen  kring  revisorerna  och 

redovisningskonsulternas  kontrollfunktion är att  klargöra vilken möjlighet de har att  lämna en 

rapportering som kvalitetssäkrar redovisningen. I undersökningen råder det ingen tvekan om att 

revisorerna anser att  revisionsberättelse  idag är den enda kvalitetssäkringen,  vilket också mer 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än  hälften  av  redovisningskonsulterna  håller med  om. Det  intressanta  är  dock  att  resultatet  i 

undersökningen  går  emot  Ribberstam  och  Szabo  (2010)  samt  Dahlbergs  (2010)  åsikter  som 

anser  att  bokslutsrapporten  är  en  fullgod  kvalitetssäkring.  Det  som  bör  hållas  i  åtanke  är  att 

samtliga är högt uppsatta inom redovisningsbranschen och att det därigenom kan finnas vinning 

i att belysa fördelarna med bokslutsrapporten och därigenom höja statusen på yrkesgruppen. Vi 

anser dock att bokslutsrapporten är en ypperlig möjlighet för redovisningskonsulterna att få axla 

ett större ansvar men för att det ska vara en rapport av värde krävs det att den som upprättar 

rapporten  har  tillräcklig  kompetens.  Att  så  pass  många  av  de  auktoriserade 

redovisningskonsulterna som utfärdar rapporten anser att den är bristfällig visar på att det krävs 

att  bokslutsrapporten  utvecklas  till  att  bli  mer  utav  en  granskningsrapport  där 

redovisningskonsulten också uttalar sig  i värderingsfrågor och liknande. Det handlar egentligen 

inte  om vem  som uttalar  sig  om  redovisningen,  revisorn  eller  redovisningskonsulten,  så  länge 

rapporten håller tillräckligt hög kvalité för att vara av värde för tredje man. 

När  det  gäller  ansvaret  har  det  även  här  visat  sig  finnas  tvivel  kring  redovisningskonsultens 

kompetens men också dess funktion i det mindre aktiebolaget. Det finns en grupp revisorer och 

redovisningskonsulter  i  undersökningen  som  anser  att  redovisningskonsulten  inte  har  något 

ansvar att hitta  felaktigheter.  I och med att det  inte  råder enighet om redovisningskonsultens 

ansvar har det en betydande effekt på  redovisningskonsultens kontrollfunktion, då det ger en 

indikation  på  att  felaktigheter  i  vissa  fall  kommer  att  öka  utan  revisorn.  Det  bekräftar  också 

undersökningen  då  samtliga  revisorer  och  majoriteten  av  redovisningskonsulterna  anser  att 

felaktigheterna kommer att öka. Det finns också en grupp bland både redovisningskonsulterna 

och  revisorerna  som  inte  anser  att  kompetensen hos  redovisningskonsulterna  är  tillräcklig  för 

mer avancerad rådgivning. Majoriteten av de auktoriserade redovisningskonsulterna anser dock 

att kompetensen är tillräcklig, vilket tyder på att en auktorisation möjligtvis höjer kompetensen. 

Undersökningen visar också på att en auktorisation är önskvärd av revisorerna men att det finns 

två  läger bland  redovisningskonsulterna. Det  tvivel  som  finns grundar  sig  i  att  auktorisationen 

som den är utformad idag inte är tillräcklig, vilket är det spår som undersökningen lett oss in på. 

I och med att majoriteten tror att redovisningskonsulterna kommer att få ett större ansvar i de 

företag  som  väljer  bort  revisionen,  kommer  det med  största  sannolikhet  uppstå  problem  om 

inte kvalitén på redovisningskonsulterna säkerställs. Vi anser att det är viktigt att poängtera att 

det  borde  ligga  i  företagens  intresse  att  redovisningskonsulten  som  anlitas  håller  hög  kvalité, 

genom att det i slutändan är företaget som är ytterst ansvarigt för redovisningen. Det kan vara 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svårt  för  företagen att avgöra redovisningskonsultens kvalité då det  i undersökningen visat sig 

att  företagens  ekonomiska  kunskaper  i  många  fall  är  begränsade.  Därför  anser  vi  att  en 

auktorisation  borde  ligga  i  företagens  intresse  då  den,  med  rätt  utformning,  skulle  kunna 

fungera som ett ”kvitto” på redovisningskonsultens kompetens.  

Hur  rollerna kommer att  förändras  i och med att  revisionsplikten  försvinner kan man bara  sia 

om men utifrån resultatet i undersökningen pekar mycket på att revisorn kommer att närma sig 

redovisningskonsultens roll, eftersom branschen öppnas upp för ännu en aktör. Samtidigt som 

redovisningskonsulten förutspås få ett större ansvar i de företag som väljer bort revisorn medför 

det också att det blir nödvändigt att yrket redovisningskonsult blir en kvalitetssäkrad titel. Stora 

förändringar är på gång att ske tillföljd av FAR SRS och SRF:s samarbete, vilket  innebär att den 

avskaffade  revisionsplikten  inte enbart medför  förändringar  för  revisionsbranschen utan också 

påskyndar en utveckling av redovisningsbranschen. Att ha i åtanke är att redovisningsbranschen 

ligger  långt efter  revisionsbranschen då de  första revisorerna auktoriserades redan  i början på 

1900‐talet.  Så  även  om  redovisningskonsultens  kontrollfunktion  idag  inte  är  tillräcklig,  så 

utesluter  det  inte  att  de  i  framtiden  mycket  väl  kan  ha  närmat  sig  revisorn  och  även  kunna 

kvalitetssäkra redovisningen i det mindre aktiebolaget.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Arbetet  med  uppsatsen  har  inte  bara  väckt  många  nya  frågor  hos  oss  utan  också  nya 

infallsvinklar. Det  skulle  vara  intressant  att  utföra  en  liknande  studie  igen när  revisionsplikten 

varit avskaffad ett tag för att se hur rollerna förändrats, men framför allt för att se på vilket sätt 

kontrollfunktionen  i  företagen utan  revisorer  säkerställs.  I  och med att  uppsatsen  visar  på  att 

det finns en skepsis till redovisningskonsulternas kompetens skulle det vara intressant att utföra 

en  studie  för att klargöra hur man på bästa  sätt kan uppnå en  jämnare och högre kompetens 

inom yrkesgruppen. Det har visat sig att en auktorisation  inom yrkesgruppen är önskvärd men 

många ställer sig frågande till om den är tillräcklig. Därför anser vi att en undersökning av denna 

karaktär skulle vara ytterst aktuell. 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Bilaga 1 Enkät för redovisningskonsulter 

Enkätundersökning  

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver vår magisteruppsats inom 
redovisning och har valt att genomföra en enkätundersökning för att identifiera vad 
redovisningskonsulten har för roll i det mindre aktiebolaget.  

När Du svarar på följande frågor ber vi dig besvara dessa med utgångspunkten att 
kunden är ett litet aktiebolag. Med litet aktiebolag menar vi de bolag som omfattas av den 
frivilliga revisionsplikten.  

Vi är medvetna om att det naturligtvis skiljer sig en del mellan olika kunder och ber Dig därför 
svara utifrån genomsnittet så långt det är möjligt. Det finns möjlighet under de flesta frågor 
att tillägga förtydligande kommentar om så önskas. 

Enkäten tar cirka 5 minuter. 

Tack för Er medverkan! 

Anna Ågren & Camila Mahan 
 

 

Sätt ett kryss inom parenteserna för det alternativ som stämmer in på Dig 

1. Kön?        

 (   ) Kvinna  (   ) Man 

2. Är du auktoriserad redovisningskonsult?        

 (   ) Ja    (   ) Nej 

3. Hur lång erfarenhet har du av arbete med redovisning?    
(   ) 0‐3 år  (   ) 4‐9 år    (   ) 10‐ år 

4. Vilka är de 3 vanligaste tjänsterna som kunden anlitar Dig för? (tre kryss accepteras) 

(   )  Löpande bokföring          
(   )  Rådgivning     

(   )  Fakturering     
(   )  Årsredovisning och bokslut     

(   )  Deklarationer 

(   )  Löneadministration 
(   )  Hela ekonomifunktionen 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5. Hur anser du att kundernas ekonomiska kunskaper är? 

  (   ) Obefintliga  (   ) Begränsade  (   ) Goda  (   ) Mycket goda 

Övrig kommentar: 

6. Hur tät kontakt har du med dina kunder? 

  (   ) Dagligen  (   ) En gång i veckan  (   ) En gång i månaden (   ) 1‐2 gånger/år 
Övrig kommentar:  

7. Hur ofta träffar du kunden personligen? 
  (   ) 1 gång/veckan  (   ) 1 gång/mån     (   ) 1gång/halvår     (  ) 1 gång/år  

Övrig kommentar: 

8. Genomför du någon form av kvalitetskontroll av redovisningen. 

  (   ) Ja, kontinuerligt    (   ) Ja, sällan    (   ) Aldrig 

Övrig kommentar: 

9. Genomför du någon kontroll av underlagen som lämnas av företagen? 

  (   ) Ja, tveksamma underlag kontrolleras med företaget 
  (   ) Ja, enbart om det är uppenbart att underlaget är felaktigt 

(   ) Nej, det är företagets uppgift att se till att underlagen är korrekta.  

Övrig kommentar: 

Välj om Du instämmer: inte alls, inte riktigt, delvis eller helt med påståendet genom att sätta 
ett kryss inom parenteserna. 

 
10. Redovisningskonsulten har en stor möjlighet att upptäcka fel då de har full insyn 
i företaget 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

11. Utan revision skulle felaktigheterna i redovisningen öka. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 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12. Redovisningskonsulten har inget ansvar att hitta felaktigeter i företagets 
redovisning. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

13. Revisionen höjer kvalitén på företagets redovisning.   
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

14. Redovisningskonsulten höjer kvalitén på företagets redovisning. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

15. Revisionsberättelsen är den enda kvalitetssäkringen som tillför trovärdighet till 
redovisningen. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

16. En bokslutsrapport är en fullgod kvalitetssäkring. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

17. Redovisningskonsulten har tillräcklig kompetens för att rådgiva kunden i mer 
komplexa frågor. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

18. Auktorisation för redovisningskonsulter är ett måste för att kvalitén på 
redovisningen i mindre bolag ska kunna säkerställas.  

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

19. Den slopade revisionsplikten ökar konkurrensen på redovisningstjänster och 
höjer därmed kvalitén. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 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20. Revisorns roll kommer att närma sig redovisningskonsultens roll när 
revisionsplikten försvinner. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

21. Redovisningskonsultens roll kommer att närma sig revisorns roll när 
revisionsplikten försvinner. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

22. Redovisningskonsulten kommer att få ett större ansvar i de företag som väljer 
bort revisionen. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

 

Tack för din medverkan! 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Bilaga 2 Enkät för revisorer 
 
Enkätundersökning  

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver vår magisteruppsats inom 
redovisning och har valt att genomföra en enkätundersökning för att identifiera vad revisorn 
har för roll i det mindre aktiebolaget.  

När Du svarar på följande frågor ber vi dig besvara dessa med utgångspunkten att 
kunden är ett litet aktiebolag. Med litet aktiebolag menar vi de bolag som omfattas av den 
frivilliga revisionsplikten.  

Vi är medvetna om att det naturligtvis skiljer sig en del mellan olika kunder och ber Dig därför 
svara utifrån genomsnittet så långt det är möjligt. Det finns möjlighet under de flesta frågor 
att tillägga förtydligande kommentar om så önskas. 

Enkäten tar cirka 5 minuter. 

Tack för Er medverkan! 

Anna Ågren & Camila Mahan 
 

Sätt ett kryss inom parenteserna för det alternativ som stämmer in på Dig 

1. Kön?        
 (   ) Kvinna    (   ) Man 

2. Vilken titel har du?      

 (   ) Revisor    (   ) Godkänd  revisor  (   ) Auktoriserad revisor 

3. Hur lång erfarenhet har du av arbete med revision?    

(   ) 3‐5 år    (   ) 5‐9 år    (   ) 10‐ år 

4. Hur vanligt är det att kunden anlitar dig för rådgivning? 

(   ) Aldrig      (   ) Sällan     (  ) Ofta   (   ) Mycket vanligt 

5. Hur anser du att kundernas ekonomiska kunskaper är? 

  (   ) Obefintliga  (   ) Begränsade  (   ) Goda  (   ) Mycket goda 

Övrig kommentar: 

6. Hur tät kontakt har du med dina kunder? 
  (   ) Dagligen  (   ) En gång i veckan  (   ) En gång i månaden (   ) 1‐2 gånger/år 
Övrig kommentar: 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7. Hur ofta träffar du kunden personligen? 

  (   ) 1 gång/veckan  (   ) 1 gång/mån     (   ) 1gång/halvår     (  ) 1 gång/år  

Övrig kommentar: 

8. Genomför Du någon form av kvalitetskontroll av redovisningen annat än i 
samband med revisionen? 
  (   ) Ja, kontinuerligt    (   ) Ja, sällan    (   ) Aldrig 

Övrig kommentar: 

9. Genomför Du någon kontroll av underlagen som lämnas av företagen? 
  (   ) Ja, tveksamma underlag kontrolleras med företaget 

  (   ) Ja, enbart om det är uppenbart att underlaget är felaktigt 

(   ) Nej, det är företagets uppgift att se till att underlagen är korrekta.  

Övrig kommentar: 

Välj om Du instämmer: inte alls, inte riktigt, delvis eller helt med påståendet genom att sätta 
ett kryss inom parenteserna. 

10. Redovisningskonsulten har en stor möjlighet att upptäcka fel då de har full insyn 
i företaget 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

11. Utan revisorn skulle felaktigheterna i redovisningen öka. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

12. Redovisningskonsulten har inget ansvar att hitta felaktigeter i företagets 
redovisning. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

13. Revisorn höjer kvalitén på företagets redovisning.    

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 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14. Redovisningskonsulten höjer kvalitén på företagets redovisning. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

15. Revisionsberättelsen är den enda kvalitetssäkringen som tillför trovärdighet till 
redovisningen. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

16. En bokslutsrapport är en fullgod kvalitetssäkring. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

17. Redovisningskonsulten har tillräcklig kompetens för att rådgiva kunden i mer 
komplexa frågor. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

18. Auktorisation för redovisningskonsulter är ett måste för att kvalitén på 
redovisningen i mindre bolag ska kunna säkerställas.  

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

19. Den slopade revisionsplikten ökar konkurrensen på redovisningstjänster och 
höjer därmed kvalitén. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

20. Revisorns roll kommer att närma sig redovisningskonsultens roll när 
revisionsplikten försvinner. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

21. Redovisningskonsultens roll kommer att närma sig revisorns roll när 
revisionsplikten försvinner. 

Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 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22. Redovisningskonsulten kommer att få ett större ansvar i de företag som väljer 
bort revision. 
Instämmer:  (   ) inte alls    (   ) inte riktigt  (   ) delvis   (   ) helt 

Övrig kommentar: 

 

Tack för din medverkan! 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Fråga 2 (redovisningskonsulter): Är du 
auktoriserad redovisningskonsult? 

Fråga 2 (revisorer): Vilken titel har du? 

Bilaga 3 Sammanställning av enkäterna  
Antal respondenter som besvarat enkäterna är 55 stycken revisorer och 57 stycken 
redovisningskonsulter. 
    
  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fråga 3 (redovisningskonsulter): Hur 
lång erfarenhet har du av att arbeta 
med redovisning? 

Fråga 3 (revisorer): Hur lång erfarenhet 
har du av att arbeta med revision?  

  

 

Fråga 1: Kön? 

Revisorer 
Män:   40 st (73%)  
Kvinnor: 15 st (27%) 

Redovisningskonsulter 
Män:  12 st (21%) 
Kvinnor: 45 st (79%) 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Fråga 5: Hur anser du att kundernas 
ekonomiska kunskaper är? 

 

          Revisorer              Redovisningskonsulter 

Obefintliga         0 st         (0%)        0 st       (0%) 
Begränsade:    40 st       (73%)     41 st    (72%) 
Goda:            15 st       (27%)     14 st    (24%) 
Mycket goda:     0 st        (0%)        2 st       (4%) 
 
 

Fråga 6: Hur tät kontakt har du med dina 
kunder? 

 

                 Revisorer        Redovisningskonsulter 

Dagligen:                  3 st       (6%)       4 st        (7%) 
1 gång/vecka:         0 st       (0%)     12 st     (21%) 
1 gång/månad:    15 st     (27%)     40 st     (70%) 
1‐2 gånger/år:     37 st     (67%)        1 st       (2%) 
 
 
 

Fråga 4 (redovisningskonsulter): Vilka är 
de tre vanligaste tjänsterna som kunden 
anlitar dig för? 

Fråga 4 (revisorer): Hur vanligt är 
det att kunden anlitar dig för 
rådgivning? 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Fråga 7: Hur ofta träffar du kunden 
personligen? 

 

                    Revisorer        Redovisningskonsulter 

1 gång/vecka:           1 st       (2%)       2 st       (4%) 
1 gång/månad:         4 st       (7%)     35 st    (61%) 
1 gång/halv år:       19 st    (35%)     13 st    (23%) 
1 gånger/år:            31 st    (56%)        7 st    (12%) 
 
 

Fråga 8: Genomför du någon kvalitetskontroll 
av redovisningen (annat än i samband med 
revisionen)? 

 

                    Revisorer         Redovisningskonsulter 

Ja, kontinuerligt:      21 st    (38%)       52 st   (91%) 
Ja, sällan:             29 st    (53%)         5 st      (9%) 
Aldrig:                            5 st      (9%)          0 st     (0%) 
 
 

Fråga 9: Genomför du någon kontroll av 
underlagen som lämnas av företaget? 

 

                   Revisorer         Redovisningskonsulter 

Ja, tveksamma(…):  52 st  (95%)       56 st   (98%) 
Ja, enbart om(…):       3 st    (5%)         1 st      (2%) 
Nej, det är(…):             0 st    (0%)         0 st     (0%) 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Fråga 10: Redovisningskonsulten har stor 
möjlighet att upptäcka fel då de har full 
insyn i företaget. 

 

        Revisorer           Redovisningskonsulter 

Inte alls:           0 st       (0%)        0 st      (0%) 
Inte riktigt:     3 st       (5%)        7 st    (12%) 
Delvis:         24 st    (44%)      34 st    (60%) 
Helt:                28 st    (51%)      16 st    (28%) 
 
 

Fråga 11: Utan revision skulle 
felaktigheterna i redovisningen öka. 

 

      Revisorer            Redovisningskonsulter 

Inte alls:          0 st       (0%)        4 st      (7%) 
Inte riktigt:    0 st       (0%)      15 st   (26%) 
Delvis:        20 st    (36%)      32 st   (56%) 
Helt:               35 st    (64%)        6 st   (11%) 
 
 

Fråga 12: Redovisningskonsulten har 
inget ansvar att hitta felaktigheter i 
företagets redovisning. 

 

       Revisorer            Redovisningskonsulter 

Inte alls:         31 st    (56%)      25 st     (44%) 
Inte riktigt:      8 st    (15%)       12 st    (21%) 
Delvis:            9 st    (16%)       20 st    (35%) 
Helt:                   7 st    (13%)         0 st       (0%) 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Fråga 13: Revisionen höjer kvalitén på 
företagets redovisning. 

 

         Revisorer           Redovisningskonsulter 

Inte alls:           0 st       (0%)        2 st      (4%) 
Inte riktigt:     0 st       (0%)        3 st      (5%) 
Delvis:         18 st    (33%)      30 st   (52%) 
Helt:                37 st    (67%)      22 st   (39%) 
 
 

Fråga 14: Redovisningskonsulten höjer 
kvalitén på företagets redovisning. 

         

       Revisorer           Redovisningskonsulter 

Inte alls:           0 st        (0%)      0 st       (0%) 
Inte riktigt:     5 st        (9%)      0 st       (0%) 
Delvis:         31 st     (56%)    25 st    (44%) 
Helt:                19 st     (35%)    32 st    (56%) 
 
 

Fråga 15: Revisionsberättelsen är den enda 
kvalitetssäkringen som tillför trovärdighet till 
redovisningen. 

 

        Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:           2 st       (4%)         4 st      (7%) 
Inte riktigt:     6 st     (11%)      22 st    (39%) 
Delvis:         26 st    (47%)      27 st    (47%) 
Helt:                21 st    (38%)         4 st      (7%) 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Fråga 16: En bokslutsrapport är en 
fullgod kvalitetssäkring. 

     

    Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:         22 st    (40%)        9 st        (16%) 
Inte riktigt:   22 st    (40%)      22 st        (38%) 
Delvis:         11 st    (20%)      21 st        (37%) 
Helt:                  0 st       (0%)         5 st          (9%) 
 
 

Fråga 17: Redovisningskonsulten har 
tillräckligt med kompetens att rådgiva 
kunden i mer komplexa frågor. 

 

Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:        11 st   (20%)         0 st      (0%) 
Inte riktigt:  27 st   (49%)      12 st    (21%) 
Delvis:        17 st   (31%)      41 st    (72%) 
Helt:                 0 st      (0%)         4 st      (7%) 
 
 

Fråga 18: Auktorisation för 
redovisningskonsulter är ett måste för att 
kvalitén på redovisningen i mindre bolag 
ska kunna säkerställas. 

       

   Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:           6 st     (11%)        9 st    (16%) 
Inte riktigt:     6 st     (11%)      16 st    (28%) 
Delvis:         27 st    (49%)      17 st    (30%) 
Helt:                16 st    (29%)      15 st    (26%) 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Fråga 19: Den slopade revisionsplikten ökar 
konkurrensen på redovisningstjänster och 
höjer därmed kvalitén. 

 

       Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:        17 st   (31%)        7 st    (12%) 
Inte riktigt:  13 st   (24%)      16 st    (28%) 
Delvis:        22 st   (40%)      28 st    (49%) 
Helt:                 3 st      (5%)         6 st   (11%) 
 
 

Fråga 20: Revisorns roll kommer att närma 
sig redovisningskonsultens roll när 
revisionsplikten försvinner. 

 

       Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:        13 st   (23%)         5 st      (9%) 
Inte riktigt:  12 st   (22%)      15 st    (26%) 
Delvis:        28 st   (51%)       34 st   (60%) 
Helt:                 2 st      (4%)         3 st      (5%) 
 
         

 

Fråga 21: Redovisningskonsultens roll 
kommer att närma sig revisorns roll när 
revisionsplikten försvinner. 

  

     Revisorer        Redovisningskonsulter 

Inte alls:        19 st   (34%)         5 st      (9%) 
Inte riktigt:  27 st   (49%)      20 st    (35%) 
Delvis:          8 st    (15%)      30 st   (52%) 
Helt:                 1 st      (2%)         2 st     (4%) 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Fråga 22: Redovisningskonsulten kommer att 
få ett större ansvar i de företag som väljer bort 
revisionen. 

     

                           Revisorer         Redovisningskonsulter 

Inte alls:          3 st     (6%)         1 st   (2%) 
Inte riktigt:    4 st     (7%)         4 st   (7%) 
Delvis:        15 st  (27%)      16 st (28%) 
Helt:               33 st  (60%)      36 st (63%) 
 
 


