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Förord 

Vi vill tacka de redovisningskonsulter, revisorer och representanter från 

branschorganisationerna FAR och SRF som medverkat i intervjuer och därmed gjort 

den här studien möjlig. Ett stort tack riktas även till vår handledare Gunilla Myreteg 

som bidragit med handledning under arbetets gång. Vi vill även tacka våra opponenter 

som givit oss konstruktiv kritik under arbetets gång samt familj och vänner som hjälpt 

oss med korrekturläsning. 

 

Uppsala, 12 augusti 2013 

 

Annika Liljeberg och Alexander Wang   
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Sammandrag 

Efter revisionspliktens avskaffande har kvaliteten på ekonomiska rapporter försämrats 

då företag väljer att varken ta hjälp av en revisor eller redovisningskonsult. I 

samhället är det svårt att skilja mellan en revisor och redovisningskonsult samtidigt 

som inte alla företag inser värdet av en redovisningskonsults tjänster. I bolag som 

väljer bort revisorn innebär det ett större ansvar för redovisningskonsulten vilket är ett 

problem om denne inte kan axla det ökade ansvaret. Syftet med föreliggande studie är 

att förklara hur de auktoriserade redovisningskonsulternas yrkesroll har påverkats av 

revisionspliktens avskaffande och därefter se om de är redo att bemöta de nämnda 

problemen. För att studera förändringen har redovisningskonsulter, revisorer och 

branschorganisationerna FAR samt SRF intervjuats. Deras svar ställdes mot en 

analysmodell som har utformats utifrån professionsteorier och slutsatsen är att den 

auktoriserade redovisningskonsulten efter revisionspliktens avskaffande utför mer 

kvalitetssäkring och tar större ansvar samt att yrkesrollen har förtydligats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Profession, redovisningskonsult, revisionspliktens avskaffande, revisor, 

yrkesroll.  
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1. Inledning 

En revisors uppgift är att granska organisationer och deras redovisning samt 

förvaltning (FAR 2013b). Sedan den 1 november 2010 är det frivilligt för mindre 

aktiebolag att ha en revisor och detta berör omkring 70% av alla aktiebolag i Sverige. 

Trots att mindre bolag inte längre behöver ha en revisor ställs fortfarande samma höga 

krav på bolagen gällande bland annat avläggande av årsredovisning och 

inkomstdeklaration (PwC, 2013a). 

 

En redovisningskonsults arbetsuppgifter består främst av löpande bokföring, 

upprättande av bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt ekonomisk rådgivning 

(SRF, 2013b). Tidigare har redovisningskonsulter haft en relativt dold roll och ofta 

blivit förväxlade med revisorer (Brännström, 2013a). Branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare, FAR, anger att revisionspliktens 

avskaffande för mindre aktiebolag ger nya yrkes- och utvecklingsmöjligheter för 

framtidens redovisningskonsulter. Det förväntas att redovisningskonsulten kommer få 

en tydligare roll med stort ansvar bland de bolag som väljer att avstå revisionen (FAR, 

2013a). Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, menar att en slopad 

revisionsplikt innebär att Sverige behöver fler auktoriserade redovisningskonsulter, 

detta för att stärka bolagens kreditvärdighet, höja lönsamheten och stärka bolagens 

överlevnadsförmåga (SRF Nyhetsbrev, 2013). Det finns diskussioner om att 

gränsvärdena för revisionsplikten ska höjas ytterligare (Brännström, 2013b; Frivision, 

2013), vilket skulle kunna påverka redovisningskonsulternas yrkeskår ännu mer då 

deras potentiella marknad växer. 

 

Enligt branschorganisationerna torde alltså revisionspliktens avskaffande, som i det 

här fallet är en extern händelse för redovisningskonsultens yrkeskår, ha en påverkan 

på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll. Den här studien ämnar visa 

hur situationen egentligen ser ut och beroende på hur yrkesrollen förändrats kan det 

därefter diskuteras om yrkeskåren är redo att bemöta de problem som uppstått i 

samband med slopandet av revisionsplikten. Studien bör vara av intresse för mindre 

bolag som omfattas av revisionspliktens avskaffande då de inte alltid känner till vad 

en redovisningskonsult erbjuder för tjänster samt värdet av dessa. Studien ämnar även 
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vara intressant för redovisningskonsulter då de får en uppdaterad bild av situationen 

och kan anpassa sig till de förändringar som förefaller ske inom yrkeskåren. 

 

Studier som behandlar yrkesroller tillämpar ofta teorier från professionssociologin 

som grund för att definiera och förklara yrkesroller. Begreppet yrke kan ibland 

innebära detsamma som profession och i dagsläget är det lämpligt att tillämpa 

professionssociologins vetenskap på yrken i allmänhet (Svensson, 2003, s. 28-41). 

Mot bakgrund av det har professionsteorier valts som teoretisk grund i denna studie 

för att förklara hur den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll/profession har 

påverkats av revisionspliktens avskaffande. Begreppen yrkesroll och profession är 

därmed liktydiga i föreliggande studie. 

2. Problemdiskussion  

Revisionen är en trygghet både för klienten och dennes redovisningskonsult. När 

revisorn väljs bort blir istället redovisningskonsulten den sista utposten som avgör om 

bokföring och årsredovisning uppfyller gällande krav. Detta innebär dock inte att 

redovisningskonsulten gör en oberoende granskning vilket en revisor gör (Malm, 

2011).  

 

När revisorns granskning faller bort innebär det en risk för sämre ekonomisk 

rapportering. Bolagsverket har konstaterat att de sedan revisionspliktens avskaffande 

har fått in fler årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare. Detta är ett resultat 

av att många mindre företag väljer att varken ta hjälp av en revisor eller en 

redovisningskonsult (Danielsson, 2012). Bristfällig ekonomisk rapportering skapar 

problem för ett företags intressenter då de inte kan förlita sig på att rapporten är 

tillförlitlig. Typiska intressenter för ett företag är aktieägare, fordringsägare samt stat 

och kommun (Freeman, 1984). Att kunna förlita sig på den ekonomiska 

rapporteringen är av betydelse för intressenterna då den ofta ligger till grund för till 

exempel investerings- och inköpsbeslut. För att upprätthålla en korrekt redovisning är 

redovisningskonsulten ett alternativ till revisorn. Historiskt sett har det dock visat sig 

vara svårt för många att skilja mellan revisorer och redovisningskonsulter 

(Carrington, 2010, s. 8). Detta är ett problem eftersom företagen inte alltid förstår 
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vilken nytta de kan ha av redovisningskonsulternas tjänster, då dessa likt revisorns 

tjänster kan avhjälpa bristande ekonomisk rapportering. 

 

Ytterligare ett problem som kan uppkomma i och med revisionspliktens avskaffande 

är att inte alla auktoriserade redovisningskonsulter nödvändigtvis besitter den 

kompetens som krävs för att axla det ökade ansvar som uppstått för yrkeskåren efter 

revisionspliktens avskaffande.  

 

Det teoretiska problemet i den här studien är att revisionspliktens avskaffande har 

resulterat i sämre kvalitet i ekonomiska rapporter vilket skapar implikationer för 

företags intressenter. De två praktiska problemen i studien är dels att det är få företag 

som känner till vem redovisningskonsulten är och nyttan av en redovisningskonsults 

tjänster samt att det är oklart om yrkeskåren besitter nog med kompetens för att axla 

det ökade ansvaret som revisionspliktens avskaffande har medfört. Först kommer det 

att utredas hur revisionspliktens avskaffande har påverkat redovisningskonsulternas 

yrkesroll och invävt i detta undersöks vad som görs för att förtydliga 

redovisningskonsultens yrkesroll samt om redovisningskonsulterna besitter nog med 

kompetens. Resultatet av detta kommer sedan att användas för att besvara det 

teoretiska problemet; huruvida redovisningskonsulterna kan förbättra kvaliteten på 

företagens ekonomiska rapportering. 

 

Studien är helt inriktad på den auktoriserade redovisningskonsulten och därmed inte 

redovisningskonsulter utan auktorisation.______________ 

 

3. Forskningsfråga 

- Hur har revisionspliktens avskaffande påverkat den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll/profession? 

4. Syfte 

Syftet med den här studien är att förklara i vilka avseenden den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll/profession har påverkats av revisionspliktens 

avskaffande för mindre bolag. Utifrån resultatet av studien ska det diskuteras ifall den 

auktoriserade redovisningskonsulten som yrkeskår kan vara en lösning i de två 
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praktiska problem som föreligger i studien. Svaret på de här diskussionerna efterföljs 

därefter av hur resultatet av forskningsfrågan är kopplad till det teoretiska problemet.  

5. Studiens bidrag 

Studien ämnar bidra med förståelse för hur en extern händelse kan påverka en 

yrkesroll och vad följderna blir av det, detta genom att se på hur olika faktorer inom 

yrkesrollen förändras efter en extern händelse och hur detta därmed påverkar 

yrkesrollens utveckling. Med stöd från tidigare forskning och de teoretiska ansatser 

som ligger till grund för vår analysmodell, kan analysmodellen förhoppningsvis 

tillämpas i framtida studier om professioner i förändring, vilket är studiens teoretiska 

bidrag. Det praktiska bidraget är främst riktat till mindre bolag som inte omfattas av 

revisionsplikt för att dessa ska veta vem redovisningskonsulten är, samt till 

redovisningskonsulterna som yrkeskår genom att de får en uppdaterad bild av 

situationen. Till sist ämnar studien även öka förståelsen för hur redovisningsområdets 

yrkesroller ser ut och har förändrats efter revisionspliktens avskaffande för mindre 

bolag.  

6. Disposition av arbetet 

I bakgrundsavsnittet presenteras information om vem revisorn respektive 

redovisningskonsulten är, samt kort om vilka arbetsuppgifter de har. Därefter 

behandlas tidigare forskning om professioner i förändring. I teorikapitlet definieras 

begreppet profession och i slutet presenteras en analysmodell baserad på tidigare 

forskning som en sammanfattning av den teoretiska referensram som tillämpas i 

föreliggande studie. I metoddelen presenteras metodologiska val, urval av 

respondenter, operationalisering, metodkritik, litteratursökning samt källkritik. 

Empirin är strukturerad efter de tre olika typerna av respondenter som intervjuats i 

studien samt utefter intervjufrågornas indelning. I analysen ställs empirin mot den 

teoretiska analysmodellen och därefter redogör slutsats och diskussion för hur den här 

studien är kopplad till problemformuleringen. Avslutningsvis ges förslag på framtida 

forskning. I bilaga I återfinns intervjufrågorna. 
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7. Revisorn och redovisningskonsulten 

7.1 Revisorn 

7.1.1 Revisorns grundläggande arbetsuppgifter 

En revisor arbetar som konsult och får inblick i många olika företag och branscher. 

Revisorns huvudsakliga arbetsuppgift är att granska organisationers redovisning och 

förvaltning. Revisorns granskning fungerar som en oberoende kvalitetsstämpel, vilket 

kan vara av betydelse för revisorns klient samt klientens intressenter (FAR, 2013b). 

Ofta tas revision och revisor för samma som redovisning och redovisare, men så är 

inte fallet. Revisorn får inte upprätta den redovisning som därefter ska granskas då det 

skulle äventyra revisorns oberoende och förtroende. Revisorn ska ha inblick och 

förståelse i redovisning, men behöver inte vara lika insatt som den som upprättar 

redovisningen (Carrington, 2010, s. 8). 

7.1.2 Revisionsplikt 

Tidigare omfattades alla aktiebolag av revisionsplikt, men sedan den första november 

2010 är revisionen frivillig för mindre aktiebolag (PwC, 2013a). Som mindre företag i 

det här sammanhanget räknas de aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av följande 

kriterier under de senaste två räkenskapsåren: 

- Omsättning som överstiger 3 miljoner kronor 

- Fler än tre anställda  

- Balansomslutning om mer än 1,5 miljoner kronor 

(SFS 2005:551). 

7.2 Redovisningskonsulten 

7.2.1 Redovisningskonsultens grundläggande arbetsuppgifter 

Alla aktiebolag i Sverige omfattas av bokföringsplikt. Detta innebär att de har en 

skyldighet att upprätta bokföring och årsredovisning (FAR, 2013a). För att utföra 

dessa uppgifter kan företaget antingen välja att göra det på egen hand genom anställd 

ekonomipersonal eller så kan de välja att outsourca dessa tjänster så att de utförs av en 

redovisningskonsult. En redovisningskonsult kan göra allt från löpande bokföring, 

bokslut, årsredovisningar och deklarationer till ekonomisk rådgivning (SRF, 2013b). 

Redovisningskonsulten är i jämförelse med revisorn betydligt mer insatt i företagets 

löpande verksamhet under året (SRF, 2013b).  
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Nedan bild, figur 1, är framtagen av SRF och visar en schematisk indelning av 

redovisningskonsultens och revisorns arbete (SRF, 2013b). 

 

 

Figur 1. Redovisnings- och revisionsbranschen. Uppdelning av yrkesroll och tjänster (SRF, 

2013b). 

7.2.2 Auktorisation 

En redovisningskonsult kan uppnå titeln auktoriserad redovisningskonsult. För att 

vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult krävs det att denne är medlem i 

någon av branschorganisationerna SRF eller FAR. Redovisningskonsulten måste 

dessutom uppnå vissa invalskrav (FAR, 2013a).  

 

Invalskraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult har under de senaste åren 

förändrats och under 2006 införde SRF en auktorisationstitel för 

redovisningskonsulter med höga antagningskrav samt kvalitetskontroll som utförs av 

branschorganisationen. Under 2009 inledde FAR och SRF ett samarbete för att få en 

enhetlighet av rollen som auktoriserad redovisningskonsult (SRF, 2013b). Efter att 

man uppnått titeln auktoriserad redovisningskonsult är det flertalet riktlinjer som 

måste efterföljas för att man ska få behålla titeln. Dessa utgörs av att man ska fullfölja 

aktualitetsutbildning, följa etiska regler, genomgå kvalitetskontroll som utförs av 

någon av branschorganisationerna samt inneha godkänd ansvarsförsäkring (SRF, 

2013b).  
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7.2.3 Reko och bokslutsrapport 

För några år sedan infördes den så kallade bokslutsrapporten som den auktoriserade 

redovisningskonsulten är berättigad att skriva. Bokslutsrapporten är ett kvalitetsbevis 

på att redovisningen utförts i enlighet med Reko (Svensk standard för 

redovisningstjänster), vilket är en standard med grundläggande principer och riktlinjer 

för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Reko har utvecklats genom ett 

samarbete mellan FAR och SRF och riktar sig till auktoriserade 

redovisningskonsulter. Reko samt möjligheten till att skriva bokslutsrapport togs fram 

i samband med revisionspliktens avskaffande för anpassning till den internationella 

standarden i övriga EU-länder där man sedan tidigare haft etablerade processer för 

sådan typ av kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering (SRF, 

2013b). 

7.3 Redovisningens och revisionens betydelse för företags intressenter 

Redovisningen ska visa på en sammanfattande bild av företagets resultat och ställning 

ur ett objektivt och verifierbart synsätt (Artsberg, 2003, s. 21). Redovisningen är av 

betydelse för ett företags intressenter då den ligger till grund för beslut såsom 

investeringar och beviljande av kredit. (Gröjer, 1997, s. 19; Verksamt, 2013). Ett 

företags intressenter är främst leverantörer, stat och kommun, ägare, kreditgivare, 

kunder, anställda och företagsledning (Freeman, 1984). Revisorer och 

redovisningskonsulter har i högsta grad möjlighet att påverka kvaliteten i 

redovisningen då deras uppgift är att säkerställa denna och därmed kan det vara av 

betydelse för ett företags intressenter att företaget anlitar en revisor eller 

redovisningskonsult. (FAR, 2013b; Verksamt, 2013). 

8. Tidigare forskning om professioner i förändring 

En profession är vardagligt talat detsamma som yrke, men när det kommer till 

vetenskapliga studier inom samhällsvetenskap innebär begreppet profession mer än 

bara vad man har för sysselsättning (Nationalencyklopedin, 2013a). Begreppet 

professionalism inbegriper den yrkesmässighet som ett förvärvsarbete innebär och 

kan ses som motsats till amatörmässighet (Nationalencyklopedin, 2013b). 

Professionalism är ett begrepp som diskuteras inom yrkes- och professionssociologin 

och som under de senaste årtiondena har kommit att förändrats något. Tidigare 
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forskning och definitioner av begreppen profession och professionalism har 

omarbetats av dagens forskare (Brante, 2009; Svensson, 2003).  

 

Studier som behandlar förändrade yrkesroller och professioner finns utförda inom 

olika yrkeskategorier där en vanligt förekommande yrkesroll inom svensk forskning 

är bibliotekarien. Anna Kåring Wagman (2008) kommer i en studie fram till att 

bibliotekariens yrkesroll har förändrats över tid och att professionens arbetsuppgifter 

bland annat har påverkats av teknikens utveckling. En annan forskare som behandlat 

bibliotekariens förändrade yrkesroll är Lena Olsson (1995) som drar slutsatsen att 

bibliotekarien genom att utveckla sin kompetens som generalist har störst möjlighet 

att uppnå en roll som expert. 

 

Studier av förändrade professioner är inte enbart av intresse för den sociologiska 

vetenskapen utan även för den företagsekonomiska. Till exempel har internrevisorns 

och controllerns förändrade roll undersökts i flertalet studier under det senaste 

decenniet. Nagy och Cenker (2002) genomförde i början av 2000-talet en studie 

avseende definitionen av internrevisorn som profession och förändringarna inom 

professionen. De kom fram till att professionen har rört sig mer mot operationella 

aktiviteter, men respondenterna i studien trycker även på vikten av att inte helt 

förkasta internrevisorns traditionella roll. En annan studie utförd av Clinton och White 

(2012) undersöker controllerns förändrade roll under en tio-årsperiod mellan åren 

2003-2012 och hur rollen har påverkats av diverse händelser och faktorer såsom den 

senaste finanskrisen, IFRS och operationaliseringen av Sarbanes-Oxley act. Även 

Baldvinsdottir, Burns, Nørreklit och Scapens (2009) studerar controllerns roll och 

kommer fram till att denne går mot att bli en företagspartner jämfört med att enbart 

uppfylla en granskande funktion.  

 

Professionaliseringsprocessen och regleringar inom redovisnings- och 

revisionsbranschen är ett vanligt ämne inom redovisningens litteratur. Däribland 

innefattas bland annat internationella och nationella normgivande organ samt statliga 

regelverk. Konflikter kan uppstå mellan dominerande arbetsorganisationer och de 

statliga instanserna om vart gränsdragning för uteslutning ska ske samt vilka 

utbildningskrav som ska vara gällande. Statliga organ, dominerande 

arbetsorganisationer samt branschorganisationer spelar alla en avgörande roll för 



 14 

redovisningskonsultens respektive revisorns roll (Cooper & Robson, 2006). Det finns 

studier som visar på att revisorsrollen har förändrats över tiden då den har gått från att 

vara ett kall till att bli en affärsinriktad konsult. En av de förklaringar som ges till 

förändringen av revisorns roll är de stora revisionsbyråernas val att inrikta sig mot 

annan typ av konsultverksamhet än enbart lagstadgad revision (Carrington, 2010, s. 

223).  

 

En kandidatuppsats av Eriksson, Johansson och Velasquez vid Mälardalens Högskola 

behandlar frågan om redovisningskonsulten kommer att få en förändrad yrkesroll 

orsakad av den slopade revisionsplikten. Den här studien utfördes 2009 vilket var 

innan revisionsplikten avskaffades och slutsatsen de drog av studien var att 

redovisningskonsulten troligtvis kommer att få en mer affärsrådgivande roll, att 

konkurrensen kan öka mellan revisorer och redovisningskonsulter samt att 

auktorisationen av redovisningskonsulten kommer att utvecklas för att på så vis skapa 

en större trovärdighet i redovisningen (Eriksson et al., 2009). 

9. Profession ur ett teoretiskt perspektiv 

9.1 Vad är en profession 

Enligt Nationalencyklopedin innebär ordet profession vardagligt talat detsamma som 

yrke, men inom samhällsvetenskaplig terminologi har ordet en snävare innebörd. 

Profession syftar då till ett yrke vars auktoritet och status bygger på en hög formell 

utbildning som ofta är universitetsbaserad (Nationalencyklopedin, 2013a). Yrke är ett 

ord som används frekvent, men det är ett ganska ovanligt uppslagsord och kan syfta 

till bland annat vad en person är utbildad till, vilken titel man har eller helt enkelt 

vilket arbete man har. I de nordiska och anglosaxiska länderna utgör profession en 

undergrupp till yrke. Denna särskiljning görs dock inte i länder såsom Italien, Spanien 

och Frankrike, vilket skapar vissa problem för professionssociologin (Svensson, 2003, 

ss. 28-30). Svensson, som är en svensk forskare inom professionssociologin, menar 

dock att det i dagsläget är fördelaktigt att tillämpa professionssociologin på yrken i 

allmänhet. Två skäl till detta är att allt fler yrken har en längre teoretisk utbildning 

samt att de professionella anspråken har brett ut sig på grund av en större andel 

tjänsteyrken med kund- och klientinriktning (Svensson, 2003, ss. 34-41).  
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Med hänsyn till Svenssons (2003, ss. 34-41) argument om att det är möjligt att 

tillämpa professionssociologin på yrken i allmänhet är det möjligt att i föreliggande 

studie använda begreppet profession om den auktoriserade redovisningskonsulten. 

Vid en analys av den auktoriserade redovisningskonsulten utifrån 

Nationalencyklopedins (2013a) tolkning av profession skulle yrket auktoriserad 

redovisningskonsult även då kunna klassificeras som en profession eftersom 

teoretiska utbildningskrav samt branschorganisationernas antagningskrav måste 

uppfyllas för att erhålla auktorisationstiteln. 

9.2 Professionsforskning 

Professionsforskningen har präglats av flera olika definitioner och synsätt där en av de 

stora professorerna är Andrew Abbott (Brante, 2009). The Systems of Professions är 

en av Abbotts fem böcker och den har varit mycket framstående inom 

professionssociologin (The University of Chicago, 2013). Två svenska professorer 

inom den sociologiska professionsforskningen har under det senaste decenniet 

publicerat studier med uppdaterade synsätt på ämnet profession och professionalism, 

dessa är Thomas Brante och Lennart G Svensson (Brante, 2009; Svensson, 2003; 

Svensson, 2011).  

 

Delar ur de tre professorerna Abbott, Brante och Svenssons teorier har valts ut för att 

visa på hur en extern händelse kan påverka och förändra faktorerna som utgör en 

profession. En analysmodell har arbetats fram för att visa det här händelseförloppet, 

vilken presenteras i slutet av teorikapitlet.  

9.3 Profession och förändring 

Abbott (1988) undersöker hur samhället genom professionalism strukturerar 

yrkesmässig kunskap och han menar att en profession kan ses som ett system med 

olika men sammanhängande nivåer. Den översta nivån är en övergripande makronivå 

som avser sociala krafter och omgivande miljö som möjligtvis kan påverka yrket. 

Professionssystemet utgör mellannivån som syftar till professionen samt dess 

arbetsuppgifter. Mikronivån som är den nedersta nivån undersöker skillnader och 

förändringar som finns inom själva professionen. Oavsett på vilken nivå en förändring 

sker, påverkar förändringen hela systemet eftersom alla nivåer är sammanhängande 
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och inverkar på varandra. Abbot kallar detta fenomen för störning, störningen kan i 

slutändan ha både positiva och negativa effekter för professionen.  

9.4 Faktorer som utgör en profession 

En definition av profession kan tas fram med utgångspunkt i främst Brantes forskning 

men där delar av Svenssons och Abbotts forskning vävs in och definitionen utgörs då 

av följande sju faktorer.  

9.4.1 Profession och universitet/utbildning  

Enligt Brante (2009) har relationen mellan universitetsutbildning och profession blivit 

svagare under de senaste åren då fler yrkesutbildningar har inkorporerats med 

universiteten. Detta innebär att den tidigare kopplingen med etablerade professioner 

blir mindre entydig, det vill säga att akademisk utbildning inte alltid leder till 

professionalism. Därför menar Brante att man inte ska lägga för stor vikt på 

kopplingen mellan profession och universitet, även om professionell utbildning idag 

oftast sker via universiteten så är det ingen definitionsmässig eller historisk 

nödvändighet. Svensson (2003, s. 36) menar att professionalism är ett fenomen som 

uppstår både på organisatorisk nivå och individnivå och det sägs därmed att 

professionalism kan vara både kollektiv och individuell. Den kollektiva 

professionalismen innefattar enligt Svensson en specifik formell utbildning som 

eventuellt kan vara säkrad genom legal och statlig reglering. Den individuella 

professionalismen hänförs till den enskilda individens expertis eller kompetens vid 

utförande av vissa arbetsuppgifter i enlighet med standarder och kvaliteter. 

9.4.2 Profession och förtroende 

Professioner som är framgångsrika åtnjuter ett stort förtroende som är baserat på en 

allmän uppfattning om yrkesområdets betydelse och svårigheter. Detta förtroende 

stöds och bevaras av professioners uppvisande av etik, integritet och andra 

disciplinerande mekanismer och genom betoningen av kollegialitet samt altruism. 

Branschorganisationer är ett exempel på organ som försöker uppnå och bevara dessa 

kriterier. De bestämmer vilka som kan bli medlemmar, ställer krav på medlemmarna 

och agerar allmänt i professions intresse (Brante, 2009). Generellt har professionella 

yrken en högre status än andra yrken i samhället. Förtroende hos intressenter är något 

som är viktigt för professionella och i det här hänseendet kan media spela stor roll 

(Svensson, 2011). 
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9.4.3 Profession som förmedlare av kunskapssystem  

Förtroende är som nämnt avgörande för en profession då det är förbindelsen mellan 

klienten och den professionelle. De professionella utgör tillgångspunkter, till exempel 

så har präster tillgång till Gud och läkare har tillgång till det medicinska 

kunskapssystemet. Professionella är alltså förmedlare mellan klienter och ett 

kunskapssystem (Brante, 2009). 

9.4.4 Profession och abstrakt kunskap  

En annan faktor i definitionen av profession är kopplingen mellan profession och 

abstrakt kunskap. Den här faktorn behandlar i vilken utsträckning professionella 

kunskapssystem kan ta tillvara och införliva nya problem i kompetensområdet 

(Brante, 2009). Historiskt sett är professionella generellt sett bra på att anpassa sig till 

nya villkor (Svensson, 2011). 

9.4.5 Profession och osäkerhet  

Det moderna samhället definieras både som ett kunskapssamhälle och ett 

risksamhälle. Osäkerhet präglar det moderna livet och syftet med att anlita 

professionella är för att minska denna risk (Brante, 2009). Enligt Brante (2009) finns 

det en optimal ratio mellan osäkerhet och teknikalitet (mekanisk och rutinmässigt 

arbete). En för hög nivå av osäkerhet innebär att professionen kommer lida av 

fluktuerande prestanda medan en hög nivå av teknikalitet innebär att yrkesrollen blir 

lätt utbytbar (extern utbytbarhet). Brante menar att yrkesgrupper bör sträva efter den 

perfekta balansen för att framstå som någon som kan övervinna klientens problem. 

9.4.6 Profession och intern utbytbarhet 

Utbytbarhet i det här sammanhanget är inte kopplat till jurisdiktion eller konkurrens 

mellan yrkesgrupper utan intern utbytbarhet är den kollektiva strategin att betona 

kårens kompetens och färdigheter. Vilken utövare som helst inom kompetensområdet 

ska vara kapabel att utföra arbetsuppgifterna i fråga. Specialisering och arbetsdelning 

inom en kår motverkas av utbytbarheten och sammanhållningen mellan kollegor 

(Brante, 2009).  

9.4.7 Profession och organisationer  

Professionsstudier bland yrken såsom revisorer, affärsjurister och andra konsulter 

inom stora internationella professionella byråkratier kännetecknas i hög grad av att 

gränsdragning och uteslutning skapas av maktutövande genom arbetsorganisationer 
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snarare än genom formell utbildning och licensiering (Svensson, 2011). Den 

kollektiva professionalismen som förekommer på organisationsnivå innebär vanligen 

kontroll av kunskap inom ett visst område som resulterar i en avgränsning i 

förhållande till andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden (Svensson, 2003, s. 36). Den 

här avgränsningen kan kopplas till Abbotts (1988) begrepp jurisdiktion vilket Abbott 

använder sig av för att förklara det område inom en profession där de utövande 

innehar sin kunskap och bedriver verksamheten. En professions jurisdiktion kan vara 

mer eller mindre stark beroende på hur tydligt det här området är avgränsat. 

9.5 Analysmodell 
 

 

 
Figur 2. Analysmodell av en störnings påverkan på faktorer som utgör en profession/yrkesroll. 

 

Störningen i analysmodellen förklaras av Abbots teori i stycke 9.3 avseende 

professioner i förändring. Analysmodellen visar hur en störning på makronivå i form 

av revisionspliktens avskaffande kan påverka de sju faktorerna i stycke 9.4 som enligt 

den här studien utgör en definition av profession. Störningen påverkar nödvändigtvis 

inte alla faktorer i samma utsträckning, då vissa faktorer kanske påverkas i hög grad 

av revisionspliktens avskaffande och andra inte alls. Faktorernas aggregerade 

förändring visar den totala påverkan som störningen har på professionen/yrkesrollen.  
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10. Metod 

10.1 Val av metod 

Vid undersökning av samhällsvetenskapliga frågor finns det två metoder, kvalitativ 

och kvantitativ metod, där lämpligheten av respektive metod beror på 

forskningsfrågan och ämnet. Fördelen med kvalitativ metod är att den visar på 

totalsituationen vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Närkontakten som skapas av sådana metoder öppnar också för en bättre 

uppfattning av den enskildes situation (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Det finns tre 

typer av studier som kan tillämpas i en undersökning vilka är explorativ, beskrivande 

och förklarande. En förklarande studie undersöker kopplingen mellan olika variabler 

för att förklara en situation eller ett problem (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, ss. 

140-141). Eftersom den här undersökningen syftar till att vara en förklarande studie 

där det ska utrönas om revisionspliktens avskaffande har påverkat den auktoriserade 

redovisningskonsultens profession har metoden kvalitativa intervjuer valts som 

tillvägagångssätt.  

 

Semistrukturerade intervjuer är en typ av kvalitativ intervju och denna 

empiriinsamlingsmetod innebär att intervjuarna utgår från en lista av teman och frågor 

som ska tas upp, men vilka frågor som faktiskt ställs och ordningen de kommer i kan 

skilja sig från intervju till intervju beroende på hur intervjun fortlöper (Saunders et al., 

2009, ss. 320-321). Denna typ av intervjuform är passande i den här studien eftersom 

det ska undersökas hur vardera respondent upplever situationen, vilket gör att svaren 

kan skilja sig väsentligt åt mellan de olika individerna samt att en fråga kan leda till 

svaret på en annan fråga. En semistrukturerad intervju ger därmed möjlighet till 

följdfrågor som inte varit påtänkta innan intervjun. 

10.2 Urval av respondenter 

Det finns en faktor i analysmodellen som omfattar organisationers och däribland 

arbetsgivares påverkan på professionens definition och med bakgrund av det 

beslutades att respondenter från minst tre olika byråer skulle intervjuas. De här 

företagen skulle vara av olika storlek då arbetsgivarens storlek skulle kunna ha 

betydelse i svaren. Via personliga nätverk kontaktades de tre företagen PwC, Visma 

och Klok ekonomi i Uppsala AB där medarbetare från samtliga företag var villiga att 
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ställa upp på intervjuer. Även två andra företag kontaktades men utan att respons 

erhölls.  

 

Åtta intervjuer genomfördes med auktoriserade redovisningskonsulter från PwC i 

Uppsala och Stockholm vilka utfördes på företagens respektive kontor. I samband 

med de här intervjuerna utfördes även tre intervjuer med revisorer på kontoret i 

Uppsala. Tre auktoriserade redovisningskonsulter från Visma medverkade i intervjuer 

och dessa medarbetare var lokaliserade på tre olika platser i Sverige; Stockholm, 

Falun och Rättvik. På grund av den geografiska spridningen ansågs telefonintervjuer 

vara mest lämpligt för de här intervjuerna. PwC är en av Sveriges störta revisions- 

samt redovisningsbyråer (PwC, 2013b), medan Visma är en renodlad 

redovisningsbyrå som även är utvecklare av redovisningssystem (Vismaspcs, 2013). 

För att få ett perspektiv från en auktoriserad redovisningskonsult som arbetar i en liten 

organisation intervjuades därefter enmansföretaget Klok ekonomi i Uppsala AB. I det 

här fallet föll frågan om arbetsgivarens påverkan på professionen bort, men 

intervjuobjektet ansågs ändå vara relevant då det var av intresse att få perspektiv från 

olika typer av organisationer. Intervjun med redovisningskonsulten från Klok 

ekonomi i Uppsala AB utfördes per telefon på dennes önskan. Samtliga 

redovisningskonsulter och revisorer benämns inte vid namn, då det inte anses 

väsentligt för studien eftersom det är yrkesgrupperna som ska representeras och inte 

vardera individ. 

 

Branschorganisationerna FAR och SRF kontaktades för möjligheten att intervjua en 

medarbetare från vardera organisation där personen i fråga skulle vara insatt i ämnet 

som den här studien behandlar. En person från vardera organisation valde att 

medverka i en intervju som utfördes per telefon, då detta ansågs mest tidseffektivt för 

båda parter. De här två intervjuobjekten kommer att benämnas vid namn eftersom att 

det underlättar läsningen jämfört med att benämna dem vid representant för vardera 

branschorganisation. 

 

Frågorna skickades ut via e-post i förväg till de respondenter som intervjuades per 

telefon. Risken för att respondenterna skulle svara annorlunda på grund av att de fick 

extra tid att förbereda sina svar ansågs vara försumlig. Alla intervjuer har spelats in 

och sedan transkriberats. Enstaka respondenter har kontaktats i efterhand gällande 



 21 

oklarheter kring vissa svar och de två representanterna för branschorganisationerna 

har i efterhand läst igenom den transkriberade texten från deras intervjuer och kommit 

med åsikter om ändringar. Detta för att undgå risken att feltolkningar uppstod under 

intervjun.  

Sammanställning intervjuer 

Intervjuobjekt Organisation Tidsåtgång 

intervju 

Datum 

 

Telefon eller 

personlig 

intervju 

8 auktoriserade 

redovisningskonsulter 

PwC 15-25 

minuter 

2013-04-25 

samt 

2013-07-09 

Personlig 

3 auktoriserade 

redovisningskonsulter 

Visma 15-20 

minuter 

2013-05-02 

samt 

2013-05-03 

Telefon 

Auktoriserad 

redovisningskonsult 

Klok ekonomi 

i Uppsala AB 

15 minuter 

 

2013-05-03 Telefon 

3 påskrivande 

revisorer 

PwC 10-15 

minuter 

2013-04-25 Personlig 

Branschansvarig 

Mikael Carlson 

SRF 45 minuter 2013-05-03 Telefon 

Ansvarig 

redovisningstjänster 

Lena Sjöblom 

FAR 30 minuter 2013-05-06 Telefon 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuer 

 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga I och de omfattade bland annat i vilken utsträckning 

respondenterna ansåg att redovisningskonsultens roll har utvecklats, något om 

redovisningsstandarder, kvalitetssäkring av finansiella rapporter samt hur 

branschorganisationerna och arbetsgivare arbetar för förändring av den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll.  

10.3 Operationalisering 

Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i den teoretiska analysmodellen och 

dess sju faktorer samt störningsfaktorn vilken utgörs av revisionspliktens avskaffande. 

Svaren ställdes mot varje faktor för att se om någon förändring eller utveckling har 

skett inom respektive område efter revisionspliktens avskaffande. Vissa frågor 

behandlar flera faktorer i analysmodellen. För detaljerad operationalisering där det 
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framgår vilka frågor som är relaterade till vilka faktorer i analysmodellen hänvisas till 

bilaga II. 

10.4 Dataanalys 

I samband med metodval av kvalitativ art uppkommer det svårigheter vid analysen, 

vilket beror på att typen av information i kvalitativa studier oftast inte ligger i någon 

ordnad eller systematiserad form (Holme & Solvang, 1997). Dataanalysen i 

föreliggande studie hade sin utgångspunkt i teorin. Denna analysstrategi användes för 

att tolka intervjusvaren, och den valda teorin bestämde därmed var fokus och 

uppmärksamhet låg. Svar som var mer relevanta för frågeställningen fick större 

utrymme och svar som var mindre relevanta har filtrerats 

bort.___________________________________  

 

Primärdata från intervjuerna har analyserats genom att se på svarens likheter och 

skillnader samt gemensamma faktorer som är särskilt intressanta för studiens 

problemformulering och frågeställning. Detta gjordes exempelvis genom att se 

mönster i hur en särskild arbetsgivare påverkade intervjuobjektens arbetsuppgifter. 

10.5 Metodkritik 

I samband med semistrukturerade intervjuer uppkommer det vissa 

reliabilitetsproblem; frågorna som ställs kan vara ledande och intervjuarnas egna 

åsikter kan återspeglas i deras tonläge, kroppsspråk och kommentarer. 

Intervjuobjektet kan även svara på ett sätt som sätter dem själva i en socialt åtråvärd 

position och de kan även vinkla bilden av sig själva och sin organisation genom att 

undvika vissa frågor samt utelämna viktiga detaljer (Saunders et al., 2009, ss. 326-

327).  

 

Det förekommer ett antal problem i samband med telefonintervjuer, till exempel går 

möjligheten att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck förlorad (Saunders et al., 2009, 

ss. 348-349). Fördelen med telefonintervjuer är den ökade tillgängligheten, minskade 

tidsåtgången och att respondenterna i mindre utsträckning blir påverkade av 

intervjuaren (Bryman, 2011, ss. 208-209). Nackdelarna med telefonintervjuer ansågs 

inte vara väsentliga och med hänsyn till en del av respondenternas geografiska 

spridning bedömdes telefonintervjuer vara ett tillfredställande tillvägagångssätt för 
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empiriinsamling._________________________ 

 

Frågorna 6 och 7 i intervjumallen för de auktoriserade redovisningskonsulterna 

behandlade förtroendeaspekten och det var inte optimalt att intervjua 

redovisningskonsulten om detta då det var svårt för denne att veta exakt hur sin 

klients förtroende har förändrats, särskilt i samband med en viss händelse. Det hade 

varit att föredra att frågan istället ställts till företag som valt bort revisionen och 

behållit sin auktoriserade redovisningskonsult. Problemet med det tillvägagångssättet 

är att många små företag inte vet skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult 

vilket skulle göra det svårt för dem att svara på fråga 6. För att få ett tillförlitligt 

resultat skulle det kräva ett flertal klienter som både vet skillnaden mellan 

yrkesgrupperna och aktivt har valt bort revision samtidigt som de har behållit sin 

auktoriserade redovisningskonsult. 

 

Studiens syfte är att förklara följderna av en förändring, det hade därför varit att 

föredra om första delen av studien gjordes före den externa händelsen, alltså 

revisionspliktens avskaffande, och den andra delen en tid senare. Dock är det inte 

möjligt givet gällande omständigheter. Detta innebär en risk då respondenterna inte 

alltid med säkerhet kan erinra sig om dåtiden.  

10.6 Källkritik 

Teorierna som används i föreliggande studie kommer från erkända forskare inom 

professionssociologin och dessa har även använts i liknande studier vilket ytterligare 

stärker källornas tillförlitlighet. Litteratursökningen har skett via Uppsala 

universitetsbiblioteks sökmotor Summon, scholar.google.se, uppsatser.se samt 

Business Source Premier. Sökord som inledningsvis tillämpades var ”förändrad 

yrkesroll”, ”role change”, ”förändrad profession”, ”profession change” och 

”accountant role”.:::::::::::::::::::::::::::::______________________________________ 

 

Enligt Brante (2009) finns det åtta faktorer som en definition av profession bör ta 

hänsyn till. Analysmodellen i föreliggande studie utgår från sju av dem, där även 

åsikter från Abbott och Svensson har vävts in i modellen. Den åttonde faktorn är 

autonomi vilken Brante menar är relativ samt att det finns flera former av autonomi 

som verkar på olika nivåer. För den här studien anses det vara för omfattande att 
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undersöka autonomifaktorn utifrån alla dess nivåer och aspekter. Det anses inte heller 

ge en fullständig bild att endast undersöka faktorn i ett avseende och bortse från de 

andra delarna. Brante menar att man bör ta hänsyn till de här åtta faktorerna vid 

definiering av en profession, men att det inte är givet att alla måste vara med. Mot 

bakgrund av detta har det valts att bortse från faktorn autonomi i den här studiens 

analysmodell. 

 

En aspekt som skulle kunna ha en påverkan på det empiriska resultatet är att vissa 

intervjuobjekt är bekanta med författarna medan andra intervjuobjekt inte är det. 

11. Intervjuresultat 

11.1 Intervjuer auktoriserade redovisningskonsulter 

Alla förutom en av de intervjuade redovisningskonsulterna har någon form av 

eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi, marknadskommunikation 

eller juridik där sju av elva är inriktade mot ekonomi. Det har varit möjligt att 

komplettera sin utbildning inför auktorisationen med kurser från SRF, vilket de som 

inte har läst en ekonomisk högskole- eller universitetsutbildning har gjort. 

Spridningen av vilket år intervjuobjekten auktoriserades är från 1998 till 2011 där sju 

av tolv auktoriserades mellan 2006 och 2007 då titeln auktoriserad 

redovisningskonsult infördes. De respondenter som hade en titel innan 

auktorisationstiteln togs fram nämnde att titeln dessförinnan kallades för diplomerad 

och därefter legitimerad. Tio av tolv respondenter upplever att kraven för 

auktorisation har blivit högre. En respondent uttrycker det som ”Högre krav nu, det 

var väldigt enkelt förut”, medan respondenten som skiljer sig från de andra säger 

”Nej, kraven är lika”.  

 

Sju av tolv respondenter svarade att de upplever en större ansvarskänsla vid 

kvalitetssäkring av bokslut som inte ska revideras. ”Egentligen ska det inte spela 

någon roll men i praktiken så är det skillnad”, menar en av redovisningskonsulterna. 

De respondenter som upplever ett större ansvar anger att pressen är större eftersom de 

är sista handen på arbetet och att det inte längre finns en revisor som gör sista 

granskningen. ”Kraven har alltid varit höga och man är alltid noggrann men det är 
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ändå en större ansvarskänsla”, säger en av respondenterna. De övriga fem 

intervjuobjekten anger att de är lika noggranna och grundliga vid varje tillfälle oavsett 

om revision förekommer eller inte och att de därför inte upplever en större 

ansvarskänsla. De menar att kvaliteten måste vara lika hög varje gång och att kraven 

som ställs på dem alltid har varit höga.  

 

Sex av tolv respondenter upplever ingen större förändring av 

redovisningskonsulternas yrkesroll efter revisionspliktens avskaffande medan fyra har 

upplevt en klar effekt. De personer som upplever en skillnad menar att det främst 

beror på att deras arbetsgivares interna processer har förändrats till att den 

auktoriserade redovisningskonsultens arbetsuppgifter består av mer kvalitetssäkring 

och mindre upprättande av till exempel bokslut. En respondent säger ”Tanken är att 

yrkesrollen ska förändras och branschorganisationerna jobbar hårt med att lyfta den 

auktoriserade redovisningskonsulten, dock är det lite för tidigt att säga om det har 

skett någon riktig förändring ännu”. En annan respondent menar att revisionspliktens 

avskaffande har haft en påverkan på både branschorganisationernas arbete och sin 

arbetsgivares förändrade processarbete och att yrkesrollen på så sätt har förändrats. 

 

Ingen av redovisningskonsulterna upplever någon skillnad på kundens förväntningar 

på dem eftersom de arbetar kundmässigt på ungefär samma sätt som tidigare och att 

kunden bör ha samma förväntningar. Två respondenter svarar att kunden känner ett 

större förtroende för dem efter revisionspliktens avskaffande, medan de resterande är 

osäkra då det är svårt för dem att med säkerhet veta hur deras klienter känner.  

 

Fyra av tolv respondenter upplever att de arbetar med mer rådgivning och åtta av tolv 

menar att de arbetar med mer kvalitetssäkring efter revisionspliktens avskaffande. 

Ökningen av rådgivning är mindre kännbar i byråer som sedan tidigare har arbetat 

mycket med rådgivning. De som upplever förändring förklarar att arbetsgivaren vill ta 

vara på de auktoriserade redovisningskonsulternas kompetens genom att enklare 

uppgifter lämnas över till mindre erfarna redovisningskonsulter medan de 

auktoriserade redovisningskonsulterna blir ansvariga för mer avancerade frågor. 

 

Respondenterna fick frågan om de har upprättat en bokslutsrapport ännu och om den 

är efterfrågad bland klienter. Fem av tolv anger att de har upprättat en eller flera 
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bokslutsrapporter medan samtliga respondenter är överens om att den inte är 

efterfrågad bland klienterna, åtminstone inte förrän de talat om för klienten om 

rapporten och dess innebörd. Då flertalet ännu inte upprättat en bokslutsrapport 

ställdes frågan om hur de ser på dess betydelse och framtida utveckling. Fyra av 

respondenterna tror att den kommer att bli mer efterfrågad medan resterande är lite 

osäkra på dess utveckling och värde för klienten. Tre av respondenterna tror att 

rapportens värde för klienten kommer att öka i och med att externa intressenter såsom 

banker finner den värdefull. Två av respondenterna tar upp problemet med att det bara 

är för de klienter där de kan garantera att redovisningen inte innehåller några större 

felaktigheter som de upplever att de kan upprätta en bokslutsrapport, vilket ofta kan 

vara svårt att garantera.  

 

Nio av tolv respondenter är övertygade om att branschorganisationerna FAR och SRF 

har påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll, medan resterande tre 

är osäkra på vilken påverkan de har haft. De som tycker att branschorganisationerna 

har påverkat rollen nämner bland annat att FAR och SRF försöker lyfta fram den 

auktoriserade redovisningskonsulten på marknaden samt att Reko är betydelsefull för 

redovisningskonsultens arbete. En respondent menar att de högre krav som ställs på 

den auktoriserade redovisningskonsulten kan ha vissa följder och säger ”Vissa som 

blivit auktoriserade på gamla meriter kan få det jobbigt, främst på mindre byråer. De 

kommer kanske inte klara av jobbet och kunna fortsätta vara auktoriserade”. När det 

gäller frågan om branschorganisationernas arbete påverkar förtroendet mellan konsult 

och klient nämner fem av respondenterna problemet med att klienter fortfarande har 

svårt att skilja mellan redovisningskonsult och revisor och att man har en bit kvar på 

den här punkten. Två respondenter tror däremot att titeln auktoriserad 

redovisningskonsult kommer att få större betydelse i framtiden och att en konsult som 

är auktoriserad kommer kunna slå ut en konsult som inte innehar auktorisationstiteln. 

Tre av respondenterna svarar att de tror att branschorganisationernas arbete har en 

påverkan på klienternas förtroende för yrkesrollen i dagsläget. 

 

Gällande frågan om respondenternas arbetsgivare arbetar för en förändrad yrkesroll 

skiljer sig svaren åt mellan respondenterna och de olika byråerna. Då respondenten på 

Klok ekonomi i Uppsala AB är egen företagare faller den här frågan bort i intervjun 

med denne. 



 27 

 

De tre respondenterna från Visma är överens om att Visma arbetar för att framhäva 

den auktoriserade redovisningskonsulten och en av dem säger ”Syftet är att en 

auktoriserad redovisningskonsult ska stå för kvalitetsstämpling på samma sätt som en 

auktoriserad revisor står för en kvalitetsstämpling”. Dock säger en av dem att detta 

inte har något med revisionspliktens avskaffande att göra, utan att man på Visma 

alltid har arbetat för att framhäva den auktoriserade redovisningskonsulten. En av de 

andra respondenterna menar att detta troligtvis kan bero på att Visma är en renodlad 

redovisningsbyrå och att revisionspliktens avskaffande därför inte har påverkat hur 

man arbetar för att framhäva den auktoriserade redovisningskonsulten. 

 

Hos PwC är samtliga åtta respondenter överens om att byrån arbetar för att den 

auktoriserade redovisningskonsulten ska få en förändrad roll och detta är en del i ett 

processarbete som pågått under några års tid. En av respondenterna anger att 

processarbetet började vid ungefär samma tidpunkt som revisionspliktens 

avskaffande, även om det inte behöver finnas ett direkt samband mellan de här två 

händelserna. Det processarbete som pågår hos PwC innebär att den auktoriserade 

redovisningskonsulten ska få en mer övergripande kvalitetssäkrande roll med mindre 

praktiskt arbete och mer ledning, försäljning och rådgivning. En av respondenterna 

menar att PwC har gjort ett stort arbete för att framhäva den auktoriserade 

redovisningskonsultens roll och även om denne aldrig känt sig mindre kompetent än 

en revisor så har det historiskt sett varit stor skillnad i status mellan en 

redovisningskonsult och en revisor vilket nu håller på att förändras. Två av 

respondenterna nämner även en form av internetbaserad redovisningsportal kallad 

MyBusiness som är framtagen av PwC och att denna har varit uppskattad både bland 

klienter och bland medarbetare på PwC då den förenklar arbetssättet och 

processarbetet.  

 

Samtliga tolv respondenter anser att Reko har en positiv påverkan på deras yrkesroll. 

Respondenterna nämner att Reko tydliggör ramar och höjer kvaliteten genom striktare 

riktlinjer och detta översätts till en högre lägsta-nivå och utbytbarhet bland de som 

följer Reko då alla som har följt riktlinjerna har gjort rätt. En respondent menar att 

även om de på arbetsplatsen hade liknande interna processer sedan innan kan man nu 

trycka på kunder hårdare genom att hänvisa till Reko, ”Det här står faktiskt i Reko, vi 
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borde göra på det här sättet”, samtidigt som de lättare kan visa kunden vad det är som 

görs och vilka riktlinjer som den auktoriserade redovisningskonsulten följer. 

 

Alla förutom en av respondenterna tror att rollen auktoriserad redovisningskonsult 

kommer att klargöras och lyftas fram mer framöver eftersom titeln ska vara direkt 

förknippad med kvalitet och de som inte håller måttet ska sorteras ut. Två 

respondenter tror att efterfrågan kommer att öka när allmänheten kan separera mellan 

revisor och redovisningskonsult samt när klienterna förstår hur pass kompetent 

yrkesgruppen auktoriserade redovisningskonsulter faktiskt är. En av dessa 

respondenter säger även ”Det är viktigt att branschorganisationerna gör 

kvalitetskontroller som säkerställer att måttet hålls och att de som inte är kvalificerade 

nog sållas ut, det ger större legitimitet till yrkesgruppen som helhet”. En annan 

respondent håller dock inte med om att den auktoriserade redovisningskonsultens roll 

kommer att förändras framöver utan anser att framtiden är oklar. Resterande 

medverkande redovisningskonsulter är överens om att arbetsuppgifterna kommer att 

bestå till större del av rådgivning och kvalitetssäkring samt mindre grundläggande 

redovisningsuppgifter. 

 

11.2 Intervjuer revisorer 

Tre revisorer från revisionsbyrån PwC har intervjuats och på frågan om hur deras syn 

på den auktoriserade redovisningskonsulten har förändrats efter revisionspliktens 

avskaffande svarar en av dem att den inte har förändrats alls, medan den andra säger 

att byrån har blivit bättre på att ge redovisningskonsulten en ny arena med till 

exempelvis mer rådgivning. Den tredje menar att det är bra att det har kommit en 

auktorisationstitel även för redovisningskonsulterna. Därefter anger revisorerna ifall 

de anser att den auktoriserade redovisningskonsultens kvalitetssäkring kan vara ett 

substitut till revisionen och på den frågan svarar den första nej, den andra att den nog 

skulle kunna vara det och den tredje att den i många mindre bolag absolut kan vara 

tillräcklig. 

 

Två av de tre revisorerna har inget svar på vilken påverkan branschorganisationerna 

FAR och SRF har på den auktoriserade redovisningskonsultens roll medan den tredje 

menar att branschorganisationerna påverkar genom att förtydliga auktorisationstiteln 
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och därmed ger en kvalitetsstämpling på yrket. Avseende frågan om arbetsgivaren har 

en påverkan på yrkesrollen så svarar en att den tycker att PwC som stor aktör på 

marknaden borde kunna påverka rollen, men är osäker på om och på vilket sätt det 

görs. De andra två menar att arbetsgivaren PwC har påverkat den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll bland annat genom processarbetet och en högre grad 

av övergripande kvalitetssäkringsarbete, ”den auktoriserade redovisningskonsulten 

har nästan som en revisorsroll då det innebär mycket kvalitetssäkring” menar en av 

revisorerna.  

11.3 Intervjuer branschorganisationer 

11.3.1 FAR 

Lena Sjöblom är ansvarig för redovisningstjänster på FAR och hon börjar intervjun 

med att klargöra hur antagningskraven för auktorisation av redovisningskonsulter har 

förändrats under de senaste åren. FAR och SRF är överens om hur kraven avseende 

auktorisationen ska se ut och de arbetar nu med att samordna även kraven i 

kvalitetskontrollerna. Tanken med arbetet avseende auktorisationen var att ha 

generösa övergångsregler de första åren då det ger möjlighet för många med lång 

erfarenhet att bli auktoriserade. De som därefter inte klarar kvalitetskontroll eller lever 

upp till vidareutbildningskraven riskerar att förlora sin titel. 

 

Sjöblom menar att vissa tror att den auktoriserade redovisningskonsultens yrke har 

förändrats efter revisionspliktens avskaffande, men så är det egentligen inte eftersom 

att en redovisningskonsults ansvar inte påverkas av om dess klient har revision eller 

inte. Det som däremot har hänt är att redovisningskonsulten har fått en tydligare roll 

bland allmänheten sedan revisionsplikten avskaffades. Det är framförallt för kunden 

som det har blivit tydligare vad redovisningskonsulten gör och inte gör, vilket kan 

vara till fördel för de duktiga konsulterna. Redovisningskonsulten blir plötsligt den 

sista utposten då bolaget inte har någon revisor längre och Sjöblom menar att detta är 

ett ansvar som den auktoriserade redovisningskonsulten ska kunna hantera. 

 

Framtagningen av Reko har inget med revision eller revisionspliktens avskaffande att 

göra utan är en standard för redovisningstjänster som arbetades fram redan innan 

revisionsplikten avskaffades. FAR arbetar strukturerat med att lyfta fram den 

auktoriserade redovisningskonsulten samt att stötta de som innehar yrkesrollen idag. 
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Exempel på insatser som FAR gör i detta arbete är utvecklingen av Reko, anpassade 

utbildningar för den auktoriserade redovisningskonsulten samt samarbetsprojekt med 

bland annat Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. 

 

Sjöblom anger därefter att bokslutsrapporten är viktig och att den är vanlig idag, men 

att det ibland är ett problem att en del aktörer tror att den ersätter en 

revisionsberättelse, vilket inte alls är fallet. Bokslutsrapporten syftar till att 

redovisningskonsulten ska se över sitt arbete en extra gång och på så vis upptäcka 

eventuella felaktigheter. Den är alltså ett kvitto på att konsulten utfört ett bra arbete 

utan väsentliga fel och den är inte en granskningsrapport som revisionsberättelsen.  

 

Angående den framtida utvecklingen för de auktoriserade redovisningskonsulterna 

tror Sjöblom att hanteringstid för löpande bokföring kommer att minska till förmån 

för mer analyser och konsultationer. Bokföringen blir mer och mer teknikdriven och 

det kommer att behövas mindre tid för hanteringen av enklare bokföringsuppgifter. 

FAR anser att den auktoriserade redovisningskonsulten är en viktig del i framtidens 

företagande och att efterfrågan på konsulter med hög kompetens som arbetar proaktivt 

kommer att öka. 

 

Avslutningsvis sammanfattar Sjöblom hur hon tror att den auktoriserade 

redovisningskonsultens roll kommer att se ut framöver och hon menar att den 

auktoriserade redovisningskonsulten kommer att ha en fortsatt bred roll och vara en 

duktig rådgivare som är ännu mer kommunikativ än idag. Konsulten behöver inte 

kunna allting och ska tydliggöra för kunden vilken kompetens den innehar och inte. 

Framtidens redovisningskonsult kommer också i mindre grad försöka utföra allt 

arbete på egen hand och istället samarbeta med andra professioner som exempelvis 

skatterådgivare när frågeställningar utanför redovisningskonsultens kompetensområde 

uppkommer. Det är på tal att gränsvärdena för revisionsplikt ska höjas ytterligare och 

Sjöblom tror att detta kan komma att tydliggöra den auktoriserade 

redovisningskonsultens roll ytterligare. 

11.3.2 SRF 

Mikael Carlson är branschansvarig för redovisningskonsulter inom 

branschorganisationen SRF. Han satt i styrelsen på SRF i 21 år fram till 2010 och var 
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ordförande de sista åtta åren. Carlson har arbetat med införandet av auktorisation för 

redovisningskonsulter och är även en representant för utvecklingen av Reko som 

genomförs tillsammans med FAR. 

 

De högre kraven på auktorisation genom SRF är enligt Carlson inte direkt relaterat till 

revisionspliktens avskaffande utan är snarare något som SRF har arbetat med under en 

längre tid. I början auktoriserade man redovisningskonsulter både på teoretiska 

meriter och lång praktisk erfarenhet med hjälp av övergångsregler, men de senaste 

åren har teorikraven höjts väsentligt och det krävs därför ofta kompletterande 

utbildning för att uppnå auktorisation. De förändrade kraven på auktorisation har inte 

ett kausalt samband med revisionspliktens avskaffande utan de två händelserna har 

löpt parallellt. 

 

Carlson menar att det finns större utrymme för självständighet för 

redovisningskonsulterna efter revisionspliktens avskaffande. Självständigheten 

översätts till större ansvar, ett ansvar som man kanske hade velat ta tidigare men som 

inte varit möjligt då det var en del av revisorns arbetsområde. Sammanfattningsvis har 

rollen blivit betydligt tydligare och skapar mer förtroende än vad den gjorde tidigare, 

mycket tack vare yrkesrollens ökade synlighet. 

 

Framtagningen av Reko är inte heller direkt kopplat till revisionspliktens avskaffande 

utan dessa processer löpte parallellt och har på sin höjd endast drivit på varandra. 

Carlson menar att avskaffandet av revisionsplikten bara har varit en tidsfråga och 

råkade sammanfalla med framtagningen av Reko. 

 

SRF arbetar aktivt med att informera om och höja upp den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll, till exempel genom sina bankturnéer där de bland 

annat informerar om bokslutsrapporten. SRF arbetar främst mot intressenter såsom 

banker samt Skatteverket och inte direkt mot redovisningskonsulternas klienter.  

 

Auktorisationen har enligt Carlson skapat respekt för yrkesrollen på två sätt. Dels har 

kraven för auktorisation ökat till en nivå som innebär teorikunskaper på högskolenivå, 

delvis liknande kraven för en revisor. Detta medför att förtroendet för 

redovisningskonsultens kompetens har ökat. Sedan utför SRF och FAR 
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kvalitetskontroller hos alla auktoriserade redovisningskonsulter, vilket innebär att 

man utövar en tillsyn över arbetets kvalitet. Dessa krav på kvalitetskontroll har 

medfört att utomstående kan utgå från att det arbete som utförs uppnår en viss 

standard vilket skapar förtroende. 

 

Bokslutsrapporten är ett dokument som den auktoriserade redovisningskonsulten kan 

ta fram när han eller hon anser att det inte föreligger några fel i redovisningen, man 

ska alltså ha följt alla riktlinjer samt lagar och sedan utfört lämpliga 

rimlighetskontroller. När revisionsplikten avskaffades så uppstod en oro bland flera 

av företags intressenter såsom Skatteverket, Bolagsverket och banker. Carlson menar 

att banker nu istället kan använda sig av bokslutsrapporten som trygghet, och den 

upplevs av många intressenter som ett substitut till revisionsberättelsen. 

Bokslutsrapporten börjar spridas på marknaden och kommer troligtvis få mer 

betydelse som kvalitetskvitto och är ett bevis på att man följer Reko. Enligt 

Upplysningscentralens senaste riskprognos är kreditrisken minst bland företag som 

använder sig av auktoriserade redovisningskonsulter som har avlämnat en 

bokslutsrapport. Bokslutsrapporten var från början bara ett internet dokument men har 

nu börjat kliva in i rampljuset. Kunden själv kanske inte behöver den men däremot 

kan dess intressenter vara intresserade av bokslutsrapporten. 

 

Angående den auktoriserade redovisningskonsultens arbetsuppgifter tror Carlson att 

de kommer arbeta mer med rådgivning och högre grad kvalificerade arbetsuppgifter, 

främst av två anledningar. Den första är teknikutvecklingen då de enklaste uppgifterna 

blir automatiserade. Man använder istället kompetensen till annat än att boka debet 

och kredit och det är konsultens uppdrag att vara till så mycket nytta som möjligt för 

kunden. Den andra anledningen är att det finns en risk för revisorn att utföra 

rådgivning till sin klient eftersom en sådan situation äventyrar revisorns oberoende. 

Däremot kan redovisningskonsulten ge kunden råd vilket lyfter fram 

redovisningskonsultens möjligheter till roll som rådgivare. Om man kollar på 

utvecklingen i Norge efter revisionspliktens avskaffande så har situationen blivit 

mycket svårare för redovisningskonsulter som inte är auktoriserade då mera 

avancerade tjänster efterfrågas av dem. 
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Carlson menar att utvecklingen av den auktoriserade redovisningskonsultens roll 

troligtvis har fått ett uppsving av revisionspliktens avskaffande. Det fanns en 

redovisningskonsult redan innan, men de viktiga intressenterna såsom banker börjar 

efterfråga den auktoriserade redovisningskonsulten mer nu eftersom revisorn tidigare 

alltid har varit det naturliga valet. Revisionspliktens avskaffande har alltså skapat en 

något större efterfrågan på den auktoriserade redovisningskonsulten. Slutligen 

prognostiserar Carlson den auktoriserade redovisningskonsultens framtid och han 

menar att yrkesrollen kommer gå mot mer rådgivning och större tydlighet om vem 

som är producent. Även Reko kommer fortsätta att utvecklas och gränserna för 

revisionsplikt kommer troligtvis höjas ytterligare vilket innebär en större spelplan för 

den auktoriserade redovisningskonsulten. Intressenter kommer att efterfråga den 

auktoriserade redovisningskonsulten mer i samband med att det blir mer och mer 

uppenbart att det är en väldigt kompetent yrkeskår. 

12. Analys 

Analysen är uppbyggd utefter analysmodellen och inleds med att beskriva störningen 

i form av revisionspliktens avskaffande och därefter hur denna har påverkat 

respektive av de sju faktorer som utgör en yrkesroll/profession. 

12.1 Profession och förändring 

Abbott (1988) menar att en profession kan ses som ett system som är strukturerat på 

olika men sammanhängande nivåer. Förändringar i form av störningar kan ske på 

vilken som helst av de olika nivåerna men oavsett på vilken nivå den sker har 

störningen effekt på professionen som helhet. Störningen i analysmodellen utgörs i 

föreliggande studie av revisionspliktens avskaffande och vardera av de sju faktorerna 

analyseras därmed utefter hur de har förändrats och om förändringen beror av 

störningen revisionspliktens avskaffande. Förändringskomponenten är därmed invävd 

i vardera kommande stycke gällande de sju faktorerna. 

12.2 Profession och universitet/utbildning  

Enligt Brante (2009) finns en koppling mellan profession och universitetsutbildning, 

även om den kopplingen idag inte är lika stark som tidigare då akademisk utbildning i 

dagsläget inte alltid leder till professionalism. För att uppnå titeln auktoriserad 

redovisningskonsult krävs en eftergymnasial utbildning och samtliga respondenter 
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utom en har sådan utbildning. För att bli auktoriserad enligt dagens regler krävs det att 

utbildningskravet uppnås. Man kan inte längre bli auktoriserad på enbart praktisk 

erfarenhet samt kompletterande kurser vilket man kunde i en övergångsperiod när 

auktorisationstiteln togs fram. Som Sjöblom anger är antagningskraven utformade 

gemensamt mellan FAR och SRF men att de fortfarande har en bit kvar i arbetet för 

att uppnå enhetliga kvalitetskontroller. Antagnings- och utbildningskraven för 

auktorisation har förändrats under de senaste åren, men det här arbetet har enligt FAR 

och SRF ingen direkt koppling till revisionspliktens avskaffande utan har varit en 

kontinuerlig process. Professionen har förändrats när det kommer till faktorn 

universitet och utbildning, men av intervjuresultaten framgår det inte att den här 

förändringen är en följd av störningen revisionspliktens avskaffande. 

12.3 Profession och förtroende  

En framgångsrik profession utgörs av en yrkesgrupp som innehar ett stort förtroende 

hos allmänheten, vilket är viktigt för de professionella utövarna. 

Branschorganisationer är ofta ett organ som arbetar för att skapa förtroende för 

professionen (Brante, 2009; Svensson, 2011). Två av respondenterna upplever att 

deras klienter har ett ökat förtroende för dem efter revisionspliktens avskaffande, 

medan resterande tio inte upplever någon förändring. Ingen av respondenterna 

upplever att en klient som inte har revision förväntar sig mer av dem jämfört med de 

klienter som har en revisor. Däremot tycker tre av respondenterna att 

branschorganisationerna genom deras arbete har påverkat klienters förtroende för 

yrkesgruppen auktoriserade redovisningskonsulter. Carlson poängterar även att de 

antagningskrav som finns för att bli auktoriserad samt de kvalitetskontroller som 

branschorganisationerna utför på auktoriserade redovisningskonsulter skapar 

förtroende för auktoriserade redovisningskonsulter som yrkeskår. Sett från 

redovisningskonsultens aspekt verkar dock inte förtroendeförhållandet mellan 

redovisningskonsulten och dess klient ha påverkats av revisionspliktens avskaffande, 

dock är det svårt för redovisningskonsulterna att avgöra hur klienten upplever 

situationen.   

12.4 Profession som förmedlare av kunskapssystem  

Professionella karaktäriseras av att de är tillgångspunkter av kunskap och förmedlare 

av kunskapssystem. Det innebär att en profession innehar en viss kunskap som dess 
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yrkeskår förmedlar till klienter (Brante, 2009). De auktoriserade 

redovisningskonsulterna har genom Reko fått klara riktlinjer för hur deras arbete ska 

utföras vilket har skapat en enhetlighet i deras tjänster. De gemensamt beslutade 

antagningskraven som FAR och SRF har utformat säkerställer att den auktoriserade 

redovisningskonsulten uppnår en viss teoretisk standard. De kvalitetssäkringar som 

FAR och SRF utför på de auktoriserade redovisningskonsulterna säkerställer även en 

praktisk standard i den auktoriserade redovisningskonsultens arbete. Den 

auktoriserade redovisningskonsulten har genom Reko och branschorganisationernas 

krav blivit en tillgångspunkt som förmedlar en viss standardiserad kunskap till sina 

klienter. Reko sätter en lägsta nivå som garanterar att alla auktoriserade 

redovisningskonsulter ska hålla en viss kvalitet som kunskapskälla. De auktoriserade 

redovisningskonsulterna har dock även innan revisionspliktens avskaffande varit en 

förmedlare av kunskapssystem även om det förändrats något i och med Reko och 

branschorganisationernas arbete.  

12.5 Profession och abstrakt kunskap  

En profession kännetecknas av att yrkesutövarna innehar abstrakt kunskap vilket 

innebär att de kan ta tillvara och införliva nya problem inom kompetensområdet, 

vilket professionella historiskt sett är bra på att göra (Brante, 2009; Svensson, 2011). 

Respondenterna fick ange ifall de upplever att de fått ändrade arbetsuppgifter efter 

revisionspliktens avskaffande och åtta av dem anger då att de utför mer övergripande 

arbete såsom kvalitetssäkring medan fyra av dem även anser att de nu utför mer 

rådgivning. En av de intervjuade revisorerna håller med om att den auktoriserade 

redovisningskonsulten har fått en mer rådgivande roll efter revisionspliktens 

avskaffande. Både Sjöblom och Carlson menar att den auktoriserade 

redovisningskonsulten är tänkt att få en mer rådgivande roll där mer kvalificerade 

arbetsuppgifter utförs och mindre grundläggande praktiskt arbete såsom löpande 

bokföring. När ett företag inte har en revisor är det redovisningskonsulten som 

ansvarar över alla eventuella ekonomiska frågor och som Sjöblom menar ska den 

auktoriserade redovisningskonsulten ha kunskapen som krävs för att ta sig an dessa 

frågeställningar. Reko lägger även tyngd på att den auktoriserade 

redovisningskonsulten ska arbeta proaktivt och detta innebär att den auktoriserade 

redovisningskonsulten ställs inför uppgiften att införliva nya problem inom dess 

kompetensområde. I det här fallet utför den auktoriserade redovisningskonsulten nya 
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arbetsuppgifter såsom mer rådgivning och kvalitetssäkring genom att använda sig av 

kunskap som den innehar från tidigare erfarenheter. När revisorn faller bort öppnar 

det upp nya möjligheter för redovisningskonsulten som kan ta över delar av revisorns 

gamla arbetsuppgifter, såsom kvalitetssäkring och rådgivning. Revisionspliktens 

avskaffande har därmed haft en påverkan på abstraktionsnivån av 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter.  

12.6 Profession och osäkerhet 

En profession uppnår en viss ratio av osäkerhet samt mekaniskt/rutinmässigt arbete 

och en optimal balans mellan dessa två faktorer är eftersträvansvärt (Brante, 2009). 

Som nämnts ovan anser åtta av respondenterna att de innehar en mer 

kvalitetssäkrande och övergripande roll samtidigt som fyra av dem tycker att de utför 

mer rådgivning och de här svaren har även betydelse för osäkerhetsfaktorn. Mindre 

rutinmässigt arbete såsom grundläggande bokföring och mer rådgivning samt 

kvalitetssäkring innebär högre nivå av osäkerhet. Enligt Sjöblom, Carlson och ett 

antal andra respondenter kommer mindre kompetenta redovisningskonsulter troligtvis 

inte kunna förbli auktoriserade och i samband med högre kompetens samt kvalitet på 

yrkeskåren minskar därmed den externa utbytbarheten. Mer än hälften av 

respondenterna anger att de känner ett större ansvar vid kvalitetssäkring av bokslut 

och årsredovisningar som inte ska revideras och det här hade inte att göra med att de 

arbetar på ett annat vis då bokslutet och/eller årsredovisningen inte ska revideras utan 

är enbart en subjektiv upplevelse av ett större ansvarstagande. Den här känslan av 

ansvarstagande är kopplad till nivån av osäkerhet inom professionen eftersom 

osäkerheten torde kunna bli högre när revisorns kontrollfunktion faller bort. Två av de 

tre intervjuade revisorerna från PwC anser att den auktoriserade 

redovisningskonsultens kvalitetssäkring i många mindre bolag borde eller kan vara ett 

substitut till revisionen, vilket visar på att dessa revisorer tror att den auktoriserade 

redovisningskonsulten har kunskapen som krävs i den osäkra situation som 

kvalitetssäkring kan innebära. Både Reko och bokslutsrapporten motverkar graden av 

osäkerhet och därmed fluktuerande prestanda inom yrkeskåren. Samtliga respondenter 

ställer sig positiva till införandet av Reko då det ger klara riktlinjer till hur de ska 

förhålla sig till sitt arbete. Fem av tolv respondenter har i dagsläget upprättat en eller 

flera bokslutsrapporter och det råder meningsskiljaktigheter bland respondenterna 

kring dess betydelse och framtida utveckling. Även Sjöblom och Carlson har skilda 
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åsikter om bokslutsrapportens användningsområde. Oavsett hur bokslutsrapporten 

används kan den vara ett verktyg för att minska graden av osäkerhet. Både Reko och 

bokslutsrapporten minskar graden av osäkerhet, men framtagningen av dessa är inte 

direkt kopplade till slopandet av revisionspliktens avskaffande. 

12.7 Profession och intern utbytbarhet  

Nivån av intern utbytbarhet betonar yrkeskårens generella kompetens och färdighet, 

då vilken utövare som helst inom kompetensområdet ska vara kapabel att utföra ett 

tillfredställande arbete (Brante, 2009). Samtliga respondenter anser att Reko har en 

positiv påverkan på deras yrkesroll och rykte då tydliga riktlinjer och förhållningssätt 

höjer yrkeskårens genomsnittliga kompetens. En auktoriserad redovisningskonsult 

måste följa Reko, det ska därmed inte vara en alltför stor skillnad auktoriserade 

redovisningskonsulter emellan. En klient ska kunna välja vilken auktoriserad 

redovisningskonsult som helst och vara säker på att denne utför ett ordentligt arbete. 

Auktorisationstiteln innebär en kvalitetsstämpel vilket majoriteten av respondenterna 

samt Sjöblom anger. Den interna utbytbarheten är även kopplad till 

branschorganisationernas antagningskrav samt deras krav för att upprätthålla 

auktorisationen såsom kvalitetskontroller och fortbildning. Både Carlson och Sjöblom 

poängterar att den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll har blivit tydligare 

efter revisionspliktens avskaffande och att den förväntas bli än tydligare framöver. 

Tydligheten av rollen innebär att samhället ska veta vad en auktoriserad 

redovisningskonsult står för och att utövare inom yrkesrollen uppnår en viss 

kompetens. Som Carlson menar har utvecklingen av den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll sannolikt påskyndats av revisionspliktens 

avskaffande, men det går inte att säga att Reko och de förändrade invalskraven samt 

kraven för att upprätthålla auktorisation är en följd av revisionspliktens avskaffande. 

12.8 Profession och organisationer 

Professioners koppling till organisationer kännetecknas främst av att uteslutning och 

gränsdragning skapas genom arbetsorganisationers maktutövande snarare än genom 

statlig reglering och formell kunskap (Svensson, 2011). Till det här området hör 

därmed branschorganisationernas samt arbetsgivares påverkan på den auktoriserade 

redovisningskonsultens profession. 
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Majoriteten av respondenterna anser att FAR och SRF har påverkat den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll bland annat genom att de försöker lyfta fram titeln 

på marknaden samt att Reko är betydelsefull för yrkeskårens arbete. En av 

respondenterna tror att branschorganisationernas arbete med att framhäva den 

auktoriserade redovisningskonsulten är påverkat av revisionspliktens avskaffande. 

Sjöblom och Carlson nämner ett flertal åtgärder som FAR och SRF vidtar för att 

tydliggöra den auktoriserade redovisningskonsultens roll och kompetens, vilket bland 

annat är Reko, bankturnéer, bokslutsrapporten, anpassade utbildningar samt 

samarbeten med andra instanser såsom Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. En 

av de tre intervjuade revisorerna anser att branschorganisationerna har lyckats med att 

förtydliga den auktoriserade redovisningskonsultens roll och därmed skapat en 

kvalitetsstämpel på yrket. Både Sjöblom och Carlson menar dock att 

branschorganisationernas arbete med att framhäva den auktoriserade 

redovisningskonsulten inte är kopplat till revisionspliktens avskaffande, men att det 

däremot kan ha fått ett uppsving i och med slopandet av revisionsplikten.  

 

Arbetsgivare är en annan typ av organisation som kan påverka en profession och i det 

här fallet skiljer sig respondenternas svar beroende på vilken arbetsgivare de har. 

Respondenten på Klok ekonomi i Uppsala AB är egenföretagare och faller som sagt 

bort i den här frågan. Samtliga respondenterna på Visma anser att deras arbetsgivare 

arbetar hårt för att framhäva den auktoriserade redovisningskonsulten så att 

yrkesrollen ska innebära en kvalitetsstämpel. Däremot är det ingen av dem som säger 

att det här arbetet är kopplat till revisionspliktens avskaffande. En av respondenterna 

menar att eftersom Visma är en renodlad redovisningsbyrå så har det här arbetet 

pågått redan innan slopandet av revisionsplikten. Respondenterna på PwC är också 

överens om att deras arbetsgivare arbetar för att yrkesrollen auktoriserad 

redovisningskonsult ska förändras och här nämns ett internt processarbete som pågått 

sedan revisionsplikten avskaffades. Processarbetet innebär främst att de 

redovisningskonsulter som är auktoriserade inte ska utföra grundläggande praktiskt 

arbete utan ska ha en mer övergripande och kvalitetssäkrande roll. Några nämner även 

en internetbaserad redovisningsportal som varit uppskattad både internt bland 

medarbetare på PwC samt externt av klienter och den här typen av teknikutveckling 

nämner även Carlson som en anledning till att den auktoriserade 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter förändras. Två av de intervjuade revisorerna 



 39 

på PwC anser att byråns processarbete har påverkat den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll till att arbetsuppgifterna består av mer övergripande 

kvalitetssäkring och rådgivning. Den tredje är osäker på vad PwC gör, men tror att 

byrån som en stor aktör på marknaden bör ha möjlighet att påverka yrkesrollen. PwCs 

processarbete startade som sagt i samband med revisionspliktens avskaffande och en 

av de intervjuade redovisningskonsulterna menar att detta processarbete sannolikt är 

påverkat av revisionspliktens avskaffande.  

 

Som anges i teorikapitlet stycke 9.4.7 har organisationer en stor möjlighet att påverka 

en profession vilket bekräftas i det här fallet då både branschorganisationerna och 

arbetsgivarna har uppnått resultat i arbetet att förändra den auktoriserade 

redovisningskonsultens profession. De förändringar som har skett på grund av 

organisationernas förändringsarbete är inte direkt kopplat till revisionspliktens 

avskaffande men kan ha fått ett uppsving i och med lagändringen. 
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12.9 Sammanfattning av analysen 
 

Sammanfattning av analysen 

Faktor Förändring efter störningen (revisionspliktens 

avskaffande) 

Är förändring en 

följd av 

störningen? 

Universitet/

utbildning 

- Ändrade utbildnings- och invalskrav 

- Tio av tolv redovisningskonsulter upplever att 

det är högre krav på att bibehålla 

auktorisationstiteln idag jämfört med tidigare. 

- Inte direkt följd 

av störningen. 

Förtroende - Två av tolv redovisningskonsulter känner att 

deras klienter har större förtroende för dem. 

- Ingen av redovisningskonsulterna upplever att 

klienter har högre förväntningar på dem som 

redovisningskonsulter. 

- Tre av tolv redovisningskonsulter tycker att 

branschorganisationernas arbete har påverkat 

klienters förtroende för yrkeskåren. 

- Carlson menar att antagningskrav och 

kvalitetskontroller skapar förtroende för 

yrkeskåren. 

- Inga större 

förändringar har 

skett. 

Kunskaps-

system 

- Enhetligt kunskapssystem med en lägsta 

standard till följd av Reko och kvalitetssäkringar 

av branschorganisationerna. 

- Inte direkt följd 

av störningen. 

Abstrakt 

kunskap 

- Åtta av tolv redovisningskonsulter anser att de 

utför mer kvalitetssäkrande arbete. 

- Fyra av tolv redovisningskonsulter anser att de 

utför mer rådgivning. 

- Sjöblom och Carlson menar att arbetsuppgifterna 

ska bli mer kvalificerade än tidigare. 

- Reko lägger tyngd på att arbetet ska vara 

proaktivt. 

- Bortval av 

revision öppnar 

för nya 

möjligheter för 

redovisnings-

konsulten, i det 

avseendet en 

direkt följd av 

störningen. 

- Reko ingen 

direkt följd av 

störningen. 

Osäkerhet - Åtta av tolv redovisningskonsulter anser att de 

utför mer kvalitetssäkrande arbete, vilket är mer 

avancerat jämfört med grundläggande 

redovisningsuppgifter och därmed ökar graden av 

osäkerhet. 

- Åtta av tolv redovisningskonsulter anser att de 

- Bortval av 

revision öppnar 

för nya 

möjligheter för 

redovisnings-

konsulten, i det 
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utför mer rådgivning, vilket ökar graden av 

osäkerhet. 

- Sju av tolv redovisningskonsulter känner ett 

större ansvar vid kvalitetssäkring av bokslut och 

årsredovisningar som inte ska revideras, vilket 

ökar graden av osäkerhet. 

- Två av tre revisorer tror att 

redovisningskonsultens kvalitetssäkring kan vara 

tillräcklig i mindre bolag. 

- Reko motverkar graden av osäkerhet. 

- Bokslutsrapporten motverkar graden av 

osäkerhet, men det finns meningsskiljaktigheter 

kring rapportens betydelse och 

användningsområde. 

avseendet en 

direkt följd av 

störningen. 

- Reko och 

bokslutsrapporten 

ingen direkt följd 

av störningen.  

Intern 

utbytbarhet 

- Samtliga respondenter tycker att Reko har en 

positiv påverkan på deras yrkesroll. 

- Reko, antagningskrav och krav för att bibehålla 

auktorisation ökar den interna utbytbarheten 

genom en högre lägsta nivå. 

- Carlson och Sjöblom poängterar att rollen har 

blivit tydligare. 

- Tydligare roll 

har fått uppsving 

tack vare 

störningen. 

- Reko och kraven 

ingen direkt följd 

av störningen 

Organisa-

tioner 

- Nio av tolv redovisningskonsulter anser att 

branschorganisationerna har påverkat deras 

yrkesroll. 

- Alla redovisningskonsulter anser att deras 

arbetsgivare försöker lyfta fram den auktoriserade 

redovisningskonsulten som yrkesroll. 

- Organisation-

ernas arbete med 

att förändra och 

lyfta fram rollen 

har troligtvis fått 

uppsving av 

störningen. 

Tabell 2: Sammanfattning av analysen 

13. Slutsats och diskussion 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara i vilka avseenden den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll har påverkats av revisionspliktens avskaffande. 

Utifrån analysen kan slutsatsen dras att förändring har skett inom sex av de sju 

faktorerna i analysmodellen. Några av förändringarna har en direkt koppling till 

revisionspliktens avskaffande medan andra inte verkar vara direkt relaterade till 

störningen.  

 

En förändring som definitivt är kopplad till revisionspliktens avskaffande är att mer 

än hälften av de intervjuade redovisningskonsulterna känner ett större ansvarstagande 
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vid kvalitetssäkring av bokslut och årsredovisningar som inte ska revideras. Det här 

tyder på att det finns substans i det ökade ansvar som branschorganisationerna 

förväntar sig att den auktoriserade redovisningskonsulten får axla i och med 

revisionspliktens avskaffande. Ett av de praktiska problemen som kan uppkomma i 

samband med att den auktoriserade redovisningskonsulten får ett större ansvar är 

frågan om denne besitter kompetensen som krävs för att axla det ökade ansvaret. I den 

här studien har det framkommit att den auktoriserade redovisningskonsulten har 

uppnått en högre nivå av intern utbytbarhet under de senaste åren i och med tydliga 

antagningsregler för att bli auktoriserad, framtagningen av Reko samt de krav som 

ställs på den som innehar auktorisationstiteln som till exempel kvalitetskontroll. Den 

högre nivån av intern utbytbarhet behöver dock inte vara påverkad av 

revisionspliktens avskaffande utan har främst att göra med branschorganisationernas 

arbete. Däremot är det troligt att branschorganisationernas arbete har påskyndats i och 

med revisionspliktens avskaffande. Enligt ett flertal intervjuobjekt kommer det finnas 

redovisningskonsulter som inte klarar av att axla det ansvar som det innebär att vara 

auktoriserad och dessa personer kommer därmed sållas ut från yrkeskåren. Som 

flertalet respondenter påtalar ska den auktoriserade redovisningskonsulten, i och med 

de krav som ställs på denne, kunna axla det ansvar som det innebär att vara den sista 

utposten för en klient som valt bort revisionen. Utifrån den här studien kan därmed 

slutsatsen dras att den auktoriserade redovisningskonsultens ansvar har ökat i och med 

revisionspliktens avskaffande. Studien visar även på att de auktoriserade 

redovisningskonsulternas yrkeskår har en vilja att höja sin kompetensnivå och strävar 

därmed för att kunna bemöta det ena praktiska problemet som gäller frågan om 

kompetensnivån är tillräcklig.  

 

I samhället är det som sagt svårt att skilja mellan revisor och redovisningskonsult och 

därför kan det tänkas att det är många företag som väljer bort revisionen men inte vet 

att de kan ta ekonomisk hjälp från en redovisningskonsult istället, vilket är det andra 

praktiska problemet i den här studien. För att belysa detta praktiska problem har det i 

den här studien förklarats vad som görs för att lyfta fram den auktoriserade 

redovisningskonsultens roll i samhället. Resultatet av den här delen av studien visar 

på att både branschorganisationerna och arbetsgivare spelar en avgörande roll i att 

lyfta fram rollen och att det även har skett förändring i redovisningskonsulternas 

arbetsuppgifter i och med organisationernas arbete. Att arbetsorganisationer har 
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möjlighet att påverka yrkesroller har tidigare påvisats av Cooper och Robson (2006) 

samt Carrington (2010), vilket därmed bekräftas i föreliggande studie. Arbetet med att 

förtydliga vem den auktoriserade redovisningskonsulten är fortskrider dock, och man 

har fortfarande en bit kvar att nå för att den auktoriserade redovisningskonsulten ska 

ha en ännu tydligare roll i samhället och inte bli förväxlad med revisorn. Resultatet av 

arbetsorganisationernas arbete med att förtydliga redovisningskonsultens roll har som 

visats i den här studien sannolikt fått ett uppsving i och med revisionspliktens 

avskaffande.  

 

En jämförelse med studien av Eriksson, Johansson och Velasquez (2009) som 

utfördes innan revisionsplikten avskaffades visar på att deras slutsats om att 

redovisningskonsultens auktorisation kommer utvecklas stämmer enligt resultatet i 

föreliggande studie. Vissa respondenter i den här studien har upplevt att de fått en mer 

rådgivande roll, vilket innebär att den slutsatsen från den tidigare studien stämmer 

delvis. En tredje slutsats som Eriksson med flera nämner är att konkurrensen kan öka 

mellan redovisningskonsulter och revisorer, men det påståendet är dock inget som kan 

bekräftas utifrån resultaten i föreliggande studie.  

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att den auktoriserade redovisningskonsultens 

yrkesroll har förändrats i vissa avseenden efter revisionspliktens avskaffande. När det 

kommer till professionen och yrkesrollen som helhet kan vi dra slutsatsen att den har 

blivit tydligare under de senaste åren i och med lagar och riktlinjer samt 

branschorganisationernas och arbetsgivares arbete med att framhäva rollen. 

Yrkesrollen har även fått större ansvar och en mer kvalitetssäkrande funktion. Det 

teoretiska problemet som uppkommit efter revisionspliktens avskaffande är att sämre 

kvalitet i ekonomiska rapporter när företag väljer att varken använda sig av en revisor 

eller en redovisningskonsult påverkar företags intressenter. Med hänsyn till den 

utveckling som har påvisats i föreliggande studie om yrkeskårens förtydligade roll i 

samhället samt en yrkesroll som består av mer kvalitetssäkring och ansvarstagande så 

visar det på att den auktoriserade redovisningskonsulten kan bli mer efterfrågad 

framöver och därmed vara en lösning till det teoretiska problemet om bristande 

kvalitet i ekonomiska rapporter efter revisionspliktens avskaffande. 
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14. Förslag till fortsatt forskning 

Det är på tal att gränsvärdena för revisionsplikt kommer att höjas ytterligare och detta 

kan innebära att ännu fler aktiebolag får en bristande ekonomisk rapportering. Den 

här studien har förklarat hur den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll har 

påverkats av avskaffandet av revisionsplikt för mindre bolag och det tyder på en ökad 

ansvarsroll samt kvalitetssäkrande roll. Om revisionspliktens gränsvärden höjs 

ytterligare kan detta innebära en större marknad för redovisningskonsulterna och det 

är då av stor vikt att yrkeskåren kan axla det ökade ansvaret. Det framgick i 

föreliggande studien att bokslutsrapportens nytta och användningsområde fortfarande 

är otydligt då efterfrågan på den är låg och det råder delade meningar om dess värde. 

Detta kan bero på att bokslutsrapporten introducerades för inte så länge sedan och mer 

tid behövs för att fastställa dess nyttor och effekter. Därför kan det vara intressant att 

undersöka bokslutsrapporten i framtiden då den eventuellt har fått större spridning 

och mer definitiva slutsatser kan dras om dess funktion och betydelse.    



 45 

Referenser 

Tryckta källor 

Abbott, A. 1988. The System of Professions. Chicago: The University of Chicago 

Press.  

 

Artsberg, K. 2003. Redovisningsteori policy och praxis. Trelleborg: Liber ekonomi. 

 

Baldvinsdottir, G. Burns, J. Nørreklit, H. & Scapens, R. 2009. ”The management 

accountant’s role”, Financial Management, jul/aug 2009, ss. 34-35. 

 

Brante, T. 2009. ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner”, 

Vetenskap för profession, Rapport nr. 8, Högskolan i Borås, ss. 15-34. 

 

Bryman, A. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber AB. 

 

Carrington, T. 2010. Revision. 1 uppl. Malmö: Liber. 

 

Clinton, B. D. & White, L. R. 2012. ”The role of the management accountant: 2003-

2012”, Management Accounting Quarterly, vol. 14, ss. 40-74. 

 

Cooper, D. J. & Robson, K. 2006. ”Accounting, professions and regulation: Locating 

the sites of professionalization”, Organizations and Society, vol. 31, ss. 415-444. 

 

Danielsson, C. 2012. ”Sämre årsredovisningar hos bolag utan revisor”, Balans, nr 8-

9/2012, s. 10. 

 

Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A stakeholder approach. Boston: 

Pitman. 

 

Gröjer, J-E. 1997. Grundläggande redovisningsteori. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. 1997. Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 



 46 

 

Kåring Wagman, A. 2008. ”Bibliotekarien och professionen – En forskningsöversikt”, 

Svensk biblioteksförening, nr. 8.  

 

Nagy, A.L. & Cenker, W. J. 2002. ”An assessment of the newly defined internal audit 

function”, Managerial Auditing Journal, 17 mars 2002, ss. 130-137. 

 

Olsson, L. 1995. ”Det datoriserade biblioteket - maskindrömmar på 70-talet”, 

doktorsavhandling, Linköpings universitet. Linköping: Linköpings universitet, 

Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research methods for business 

students, 5 uppl. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.  

 

SFS (2005:551) Aktiebolagslag 

 

Svensson, L.G. 2011. ”Inledning till studier av professioner och professionellt 

arbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 4, ss. 254-267. 

 

Svensson, L. G. (2003). ”Yrkes- och professionssociologi”, i Blomsterberg, M. & 

Soidre, T. (red.) Reflektioner. Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad. 

Göteborg: Sociologiska institutionen Göteborgs universitet, ss. 27-43. 

Elektroniska källor 

Brännström, D., 2013a. ”Redovisningskonsultens väg”. Hämtad 2013-04-16 från 

http://danbrannstrom.se/redovisningskonsultens-vag 

 

Brännström, D., 2013b. ”Revision av gränsvärden”. Hämtad 2013-05-31 från 

http://danbrannstrom.se/revision-av-gransvarden 

 

Deloitte, 2013. ”Redovisning och ekonomifunktioner”. Hämtad 2013-04-16 från 

http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/redovisning-och-

ekonomifunktioner/index.htm 

 

http://danbrannstrom.se/redovisningskonsultens-vag
http://danbrannstrom.se/revision-av-gransvarden
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/redovisning-och-ekonomifunktioner/index.htm
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/redovisning-och-ekonomifunktioner/index.htm


 47 

Ekonomisverige, 2013. ”Så blir du auktoriserad redovisningskonsult”. Hämtad 2013-

04-16 från 

http://www.ekonomisverige.se/utbildning/sa-blir-du-auktoriserad-

redovisningskonsult/ 

 

FAR, 2013a. “Redovisningskonsult”. Hämtad 2013-04-17 från 

http://www.far.se/Branschen/Roller/Redovisningskonsult/ 

 

FAR, 2013b. “Revisor”. Hämtad 2013-04-05 från 

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/ 

 

Frivision, 2013. ”Frågor och svar om frivillig revision”. Hämtad 2013-05-17 från 

http://www.frivision.se/frivillig-revision/fragor-och-svar-om-frivillig-revision#14 

 

Malm, Å. R., 2011. ”Så blir den nya rollen för auktoriserade redovisningskonsulter”. 

Hämtad 2013-05-03 från 

http://www.ekonomisverige.se/nyheter/sa-blir-den-nya-rollen-for-auktoriserade-

redovisningskonsulter/ 

 

Nationalencyklopedin, 2013a. “Profession”. Hämtad 2013-04-10 från 

http://www.ne.se/sok?q=profession 

 

Nationalencyklopedin, 2013b. “Professionalism”. Hämtad 2013-07-09 från 

http://www.ne.se/professionalism 

 

PwC, 2013a. ”Frivillig revision för de minsta bolagen”. Hämtad 2013-04-16 från 

http://www.pwc.se/sv/revision/frivillig-revision-for-de-mindre-bolagen.jhtml 

 

PwC, 2013b. ”Sveriges största redovisningsbyrå”. Hämtad 2013-05-16 från 

http://www.pwc.se/sv/redovisning/sveriges-storsta-redovisningsbyra.jhtml 

 

SRF, 2013a. “Antagningskrav Auktoriserad Redovisningskonsult”. Hämtad 2013-04-

17 från 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/bli_medlem/antagningskrav 

http://www.ekonomisverige.se/utbildning/sa-blir-du-auktoriserad-redovisningskonsult/
http://www.ekonomisverige.se/utbildning/sa-blir-du-auktoriserad-redovisningskonsult/
http://www.far.se/Branschen/Roller/Redovisningskonsult/
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/
http://www.frivision.se/frivillig-revision/fragor-och-svar-om-frivillig-revision#14
http://www.ekonomisverige.se/nyheter/sa-blir-den-nya-rollen-for-auktoriserade-redovisningskonsulter/
http://www.ekonomisverige.se/nyheter/sa-blir-den-nya-rollen-for-auktoriserade-redovisningskonsulter/
http://www.ne.se/sok?q=profession
http://www.pwc.se/sv/revision/frivillig-revision-for-de-mindre-bolagen.jhtml
http://www.pwc.se/sv/redovisning/sveriges-storsta-redovisningsbyra.jhtml
http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/bli_medlem/antagningskrav


 48 

 

SRF, 2013b. “Auktoriserad Redovisningskonsult”. Hämtad 2013-04-05 från 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/bli_medlem/Auktoriserad_Re

dovisningskonsult 

 

SRF Nyhetsbrev, 2013. ”I maj startar SRFs Auktorisationsutbildningar”. Hämtad 

2013-03-04 från 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/41475147784340584372454759/44435940744

0415A4B77414159 

 

The University of Chicago, 2013. ”Biography”. Hämtad 2013-05-16 från 

http://home.uchicago.edu/aabbott/bio.html 

 

Verksamt, 2013. ”Bokföring”. Hämtad 2013-06-30 från 

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing 

 

Vismaspcs, 2013. ”Redovisningsbyråer”. Hämtad 2013-05-22 från 

http://www.vismaspcs.se/kontakta-oss/redovisningsbyraer 

Muntliga källor 

Respondent redovisningskonsult 1, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 25 april, 

2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 2, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 25 april, 

2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 3, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 25 april, 

2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 4, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 25 april, 

2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 5, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 25 april, 

2013, Uppsala. Personlig intervju. 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/bli_medlem/Auktoriserad_Redovisningskonsult
http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/medlem/bli_medlem/Auktoriserad_Redovisningskonsult
http://www.anpdm.com/newsletterweb/41475147784340584372454759/444359407440415A4B77414159
http://www.anpdm.com/newsletterweb/41475147784340584372454759/444359407440415A4B77414159
http://home.uchicago.edu/aabbott/bio.html
https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing
http://www.vismaspcs.se/kontakta-oss/redovisningsbyraer


 49 

 

Respondent redovisningskonsult 6, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 25 april, 

2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 7, Auktoriserad redovisningskonsult Visma, 2 maj, 

2013, Uppsala. Telefonintervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 8, Auktoriserad redovisningskonsult Visma, 3 maj, 

2013, Uppsala. Telefonintervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 9, Auktoriserad redovisningskonsult Visma, 3 maj, 

2013, Uppsala. Telefonintervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 10, Auktoriserad redovisningskonsult Klok ekonomi 

i Uppsala AB, 3 maj, 2013, Uppsala. Telefonintervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 11, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 9 juli, 

2013, Stockholm. Personlig intervju. 

 

Respondent redovisningskonsult 12, Auktoriserad redovisningskonsult PwC, 9 juli, 

2013, Stockholm. Personlig intervju. 

 

Respondent revisor 1, Revisor PwC, 25 april, 2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent revisor 2, Revisor PwC, 25 april, 2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Respondent revisor 3, Revisor PwC, 25 april, 2013, Uppsala. Personlig intervju. 

 

Carlson, M., Branschansvarig SRF, 3 maj, 2013, Uppsala. Telefonintervju. 

 

Sjöblom, L., Ansvarig för redovisningstjänster FAR, 6 maj, 2013, Uppsala. 

Telefonintervju. 

 

 



 50 

Bilaga I: Intervjufrågor 

Intervju auktoriserad redovisningskonsult 

1. Vad har du för akademisk utbildning? 

2. När blev du auktoriserad? 

3. Upplever du att det ställs högre krav på vidareutbildning för att behålla 

auktorisationstiteln nu än vad det gjorde för två år sedan? 

4. Känner du att du har större ansvar vid din kvalitetssäkring av bokslut och 

årsredovisning i bolag som inte ska revideras jämfört med de som ska 

revideras? 

5. Hur tycker du att yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult har förändrats 

sedan revisionspliktens avskaffande?  

6. Förväntar sig en klient som inte har revision mer av dig som auktoriserad 

redovisningskonsult jämfört med tidigare/jämfört med de som har revisor? 

7. På vilket sätt är förtroendet mellan dig och en klient som valt bort revisionen 

annorlunda jämfört med de som har en revisor? 

8. Har du fått nya arbetsuppgifter/annorlunda arbetsuppgifter efter 

revisionspliktens avskaffande? Om ja, i så fall vilka? 

9. Har du sedan revisionspliktens avskaffande utfört mer rådgivning än tidigare? 

10. Har du upprättat någon bokslutsrapport? Är den efterfrågad bland klienter? 

11. Anser du att branschorganisationerna FAR och SRF arbetar för att den 

auktoriserade redovisningskonsulten ska få en förändrad roll? Om ja, på vilket 

sätt? 

12. Tror du att FAR/SRF påverkar förtroendet mellan den auktoriserade 

redovisningskonsulten och dess klient? 

13. Anser du att din arbetsgivare arbetar för att den auktoriserade 

redovisningskonsulten ska få en förändrad roll? Om ja, på vilket sätt? 

14. Hur anser du att REKO påverkar den auktoriserade redovisningskonsultens 

yrkesroll? 

15. Hur tror du att den auktoriserade redovisningskonsultens roll kommer att 

förändras framöver? 
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Intervju revisor 

1. Hur har din syn på den auktoriserade redovisningskonsulten förändrats efter 

revisionspliktens avskaffande?  

2. Anser du att den auktoriserade redovisningskonsultens kvalitetssäkring kan 

vara substitut för revisionen? 

3. Vilken påverkan tror du att branschorganisationerna FAR och SRF har på den 

auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll? 

4. Vilken påverkan tror du att arbetsgivaren har på den auktoriserade 

redovisningskonsultens yrkesroll? 
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Intervju branschorganisationer FAR och SRF 

1. På vilket sätt är de förändrade/högre kraven på auktorisation kopplade till 

revisionspliktens avskaffande? 

2. Hur anser ni att den auktoriserade redovisningskonsultens roll har förändrats 

sedan revisionspliktens avskaffande?  

3. Var framtagningen av Reko kopplad till revisionspliktens avskaffande?  

4. Arbetar ni aktivt för att den auktoriserade redovisningskonsultens roll och 

betydelse ska förändras? Om ja, på vilket sätt och varför? 

5. Tror ni att de förändrade kraven på den auktoriserade redovisningskonsulten 

har eller kommer att öka förtroendet hos yrkesgruppen bland dess intressenter? 

6. Hur ser ni på bokslutsrapporten och dess betydelse? 

7. Anser ni att den auktoriserade redovisningskonsulten har/kommer få 

annorlunda arbetsuppgifter? Till exempel att de går mot en mer rådgivande 

roll? 

8. Hur vill ni att den auktoriserade redovisningskonsultens roll ska se ut i 

framtiden? Tror ni att den kommer uppnås och i så fall inom hur snar framtid? 
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Bilaga II: Operationalisering 

Profession och universitet/utbildning 

Frågorna 1-3 som ställdes till redovisningskonsulterna och fråga 1 till 

branschorganisationerna behandlade deras allmänna syn på utbildningskraven för 

auktorisation. Dessa frågor var kopplade till faktorn universitet/utbildning i 

analysmodellen. 

Profession och förtroende 

Förtroendeaspekten behandlades i frågorna 6 och 7 samt fråga 12 i intervjuerna med 

redovisningskonsulterna. I intervjuerna med branschorganisationerna behandlades 

förtroende i fråga 5. 

Profession som förmedlare av kunskapssystem 

Frågorna 1-3 till redovisningskonsulterna berörde faktorn kunskapssystem. 

Profession och abstrakt kunskap 

Frågorna 8 och 9 som var riktade till redovisningskonsulterna samt fråga 7 till 

branschorganisationerna behandlar faktorn abstrakt kunskap. 

Redovisningskonsulterna fick i fråga 8 redogöra för ifall de tyckte att deras 

arbetsuppgifter hade ändrats och fråga 9 behandlade specifikt rådgivning och ifall 

respondenternas arbete har gått mer mot en rådgivande roll. 

Profession och osäkerhet 

Frågorna 4, 8, 9 och 10 till redovisningskonsulterna samt fråga 6 till 

branschorganisationerna berörde faktorn osäkerhet. Fråga 4 avsåg redogöra för om 

redovisningskonsulterna kände större ansvar vid kvalitetssäkring av bokslut och 

årsredovisningar som inte ska revideras jämfört med de som är föremål för revision. 

Bokslutsrapporten behandlades i fråga 10 (redovisningskonsulter) och fråga 6 

(branschorganisationer). 

Profession och intern utbytbarhet 

Fråga 14 som ställdes till redovisningskonsulterna behandlade Reko och var 

sammankopplad till hur standarden påverkar graden av intern utbytbarhet. Även 

frågorna 1-3 till redovisningskonsulterna och fråga 1 till branschorganisationerna 

berörde denna faktor. 
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Profession och organisationer 

Frågorna 11-13 behandlade hur redovisningskonsulterna ansåg att 

branschorganisationerna FAR och SRF samt deras arbetsgivare hade påverkat deras 

profession, vilket var kopplat till faktorn organisatoriska influenser. Alla frågor som 

var riktade till branschorganisationerna är kopplade till denna faktor. Frågorna 3 och 4 

till revisorerna tog upp deras syn på hur branschorganisationer och arbetsgivare har 

påverkat redovisningskonsulternas yrkesroll. 

Öppna frågor 

Frågorna 5 och 15 i intervjuerna med redovisningskonsulterna var öppna frågor som 

tog upp personliga åsikter om hur den auktoriserade redovisningskonsultens roll hade 

förändrats och hur respondenterna trodde att rollen kommer att förändras i framtiden. 

Dessa frågor var inte i förväg kopplade till en specifik del i teorin, utan svaren 

kopplades istället i efterhand till passande delar av de teoretiska utgångspunkterna. 

Även frågorna 2 och 8 som ställdes till branschorganisationerna samt frågorna 1 och 2 

till revisorerna var öppna frågor. 

 

 


