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Sammanfattning 

Revisionsplikten avskaffades år 2010 för mindre företag i Sverige. Samtidigt 
utvecklades auktorisationen för redovisningskonsulter med syfte att höja 
kunskapen i branschen samt att öka statusen för dessa. Efter revisionspliktens 
avskaffande har Bolagsverket upptäckt fler fel i redovisningen från företagen, 
främst från de företag som varken har anlitat en revisor eller en 
redovisningskonsult. En anledning till att ha en revisor sägs vara deras 
betydelse för kreditgivning. Dock framkommer det från empirin att 
oberoendet som anses vara en av revisorns viktigaste egenskaper inte är det 
som kreditgivarna framställer som viktigast hos revisorn. Det är 
yrkeskunskapen som anses viktigast och rådgivning är det som små och 
medelstora företag (SME) verkar efterfråga mest. För att revisorerna ska 
kunna konkurrera med redovisningskonsulterna i de företag som inte omfattas 
av revisionsplikten bör revisorerna rikta in sig mer på rådgivning. Framförallt 
då gränserna för revisionsplikt i framtiden förmodligen kommer att höjas och 
bli mer likt övriga EU. Anledning till att många företag fortfarande har kvar 
revisorn anser vi kan beror på ett långt samarbete som känns för bekvämt för 
att avsluta.  

Undersökningen är avgränsad till att endast omfatta aktiebolag som inte 
omfattas av revisionsplikten samt auktoriserade redovisningskonsulter. De 
intressenter som studien berör är kreditinstitut samt Skatteverket. Med 
Skatteverket genomfördes en intervju medan resterande respondenter fick 
enkäter varför både en kvantitativ och kvalitativ metod använts. 

Slutsatsen är att SME företag tjänar på att anlita en auktoriserad 
redovisningskonsult istället för en revisor. Redovisningskonsulten tar mindre i 
arvode samt har i jämförelse med revisorerna ett relativt högt förtroende vilket 
troligtvis kommer öka med tiden på grund av auktorisationen. Vi anser även 
att revisorerna kommer bli tvungna att rikta in sig mer på rådgivningstjänster 
för att kunna konkurrera med redovisningskonsulterna om företag utan 
revisionsplikt. Revisionens tid för mindre företag verkar vara förbi.  
 
Nyckelord: Auktoriserad redovisningskonsult, revisor, revision, revisionsplikt, 
revisionsberättelse, bokslutsrapport 
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Abstract 

In 2010 mandatory audit was revoked for small and medium sized companies 
in Sweden. At the same time the authorization for accounting consultants was 
established with the aim of raising the knowledge and status of the profession. 
Even though The Swedish Companies Registration Office has discovered 
more errors in the accounting after the mandatory audit was eliminated, it 
especially concerns those companies who does not have neither an auditor or 
an accounting consultant. One of the reasons often mentioned to be audited is 
the auditors role when it comes to lending decisions. Our empirical studie 
show that the auditors most important function, being unbiased, is not what is 
of greatest importance for the credit institutions.  

Instead it was professional skills, and for small and medium enterprises (SME) 
it was consulting they requested the most. We believe that auditors should 
focus more on consulting. Especially when the limits for mandatory audit 
expects to increase in Sweden to harmonize with the rest of the European 
Union. The fact that some companies still hire an auditor is probably because 
of a long collaboration which feels to convenient to end.   

This study is limited to merely cover companies who does not need to be 
audited and only authorized accounting consultants. The studie concerns 
credit institutions and Skatteverket. Emprical information was gathered with 
both quantative and qualitative studies. 

Our conclusion is that SME companies are better off with an authorized 
accounting consultant than an auditor. The accounting consultants often 
charge lower fees and have a relatively high trust in comparison with auditors, 
which probably will be even higher in the future because of the authorization. 
We also believe that auditors will have to focus more on consulting if they are 
going to be able to face the abolishment of mandatory audit and compete with 
the accounting consultants. It now seems that the time for audit in small 
companies has come to an end. 
 

Key words: Authorized accounting consultant, auditor, audit, mandatory audit, 
audit report, financial report 
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Begreppsdefinitioner och förkortningar 
 
 
ARK      Auktoriserad Redovisningskonsult 
 
FAR   Föreningen Auktoriserade Revisorer, 

branschorganisation för revisorer, rådgivare och 
redovisningskonsulter. 

 
Reko  En standard för redovisning som måste följas av 

auktoriserade redovisningskonsulter. 
 
SFS  Svensk författningssamling 
 
SME     Små- och medelstora företag. I denna uppsats menas 

de företag som inte omfattas av revisionsplikten.  

SOU  Statens Offentliga Utredningar 
 
SRF   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 

branschorganisation för ekonomi-, och 
redovisningskonsulter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag i Sverige skedde i slutet av 
år 2010 med syftet att vara en kostnadsbesparing för företagen. Detta så att de 
bättre kan konkurrera med företag som inte har revisionsplikt samt med 
företag som har lägre kostnader än de svenska för revision (SOU 2008:32). 
Enligt statistik från Bolagsverket väljer idag hela 75 procent av de nystartade 
bolagen bort revisorn från start vilket tros öka behovet av auktoriserade 
redovisningskonsulter (SRF 2013b).  

Redovisningskonsulten arbetar bland annat med ett företags löpande 
bokföring, bokslut, och årsredovisning. Eftersom kontakten mellan 
redovisningskonsulten och kunden är fortlöpande under hela året är 
rådgivning en viktig del av redovisningskonsultens arbetsuppgifter (SRF 
2013a).  

Revisorns roll däremot är att utifrån god revisionssed granska ett företags 
bokföring, årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Revisorns arbete ska 
efter räkenskapsårets slut mynna ut i en revisionsberättelse (SFS 1999:1079). 
Revisionsberättelsen ska i sin tur informera företagets intressenter om 
företagets ekonomiska ställning, därför ses revisorn som en viktig länk mellan 
företaget och dess intressenter. Revisorn har även en rådgivande roll för att 
minimera risker och utveckla rutiner i företaget, dock endast i den 
utsträckningen att revisorns oberoende inte kan ifrågasättas (FAR 2013a). 
Rollen som rådgivare märks särskilt tydligt i små och medelstora företag där 
revisorn ofta är företagets enda kontakt med en utomstående rådgivare 
(Svanström 2008).  Ett problem som potentiellt kan uppstå är att revisorns 
oberoende riskerar att äventyras om de erbjuder allt för många 
rådgivningstjänster (Wines 1994).  

Allmänna fördelar med revision som brukar nämnas är bland annat att 
företagen lättare kan erhålla finansiering från kreditinstituten vilket är en av 
småföretagens viktigaste intressent (Ekonomisverige 2013). Även Skatteverket 
har ett behov av företagsinformation då det är viktigt att informationen i 
deklarationen är tillförlitlig (Skatteverket 2013a). Revision underlättar även 
skattekontroller och hjälper till att minska ekonomisk brottslighet, samtidigt 
befriar revision från personligt ansvar och skapar ordning och reda i 
räkenskaperna (Thorell & Norberg 2005). När ägandet och kontrollen i ett 
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företag är brett skilda överväger nyttan av revisorn i de flesta fall kostnaden av 
att anlita en revisor, oavsett om revisorn är intern eller extern (Carey et al. 
2000). Ett företags storlek blir därmed en faktor, ju större företaget är desto 
mer sannolikt är det att företagets ledning kan tänka sig att revidera företaget 
(Collis et al. 2004). I Sverige är gränserna för revision såpass låga att ägandet 
och kontrollen i företaget sällan är särskilt separerade vilket gör att behovet av 
revision minskar.  

I en artikel i Balans skriver Norkvist (2008) om förtroendet för 
redovisningskonsulter där hon påpekar vikten av att utveckla kunskapen inom 
yrket. Norkvist ansåg att den dåvarande utbildningsdagen för att bli 
auktoriserad redovisningskonsult inte räckte för att ge kvalitet och trovärdighet 
till yrkeskåren. Därför föreslog Norkvist att redovisningskonsulter bör få 
särskilda krav ställda på sig samt utföra ett kunskapstest. Även Föreningen 
auktoriserade revisorer (FAR) ansåg att ett kunskapstest var befogat för 
redovisningskonsulterna vilket förverkligades då den första 
redovisningskonsultexamen hölls i december 2011 (Ekonomisverige 2012). 
Syftet med ett skriftligt prov är att garantera de teoretiska kunskaperna samt 
hur en redovisningskonsult i praktiken ska agera i olika situationer (Danielsson 
2012a).  

Både Reko, som är den standard som auktoriserade redovisningskonsulter 
måste följa, samt den bokslutsrapport som de avlämnar följer en internationell 
standard som finns i övriga EU-länder.  Där har det sedan lång tid tillbaka 
funnits en erkänd process av denna typ av kvalitetssäkring för ekonomisk 
rapportering och redovisning (SRF 2013c). Det finns ingenting som säger att 
detta inte skulle kunna funka lika bra i Sverige.  

I en undersökning som utförts på begäran av FAR visar det sig att revisorn på 
delad plats med poliser och endast slagna av läkare hamnar på andraplats i 
förtroendeligan bland företagarna. Redovisningskonsulten kommer därefter på 
platsen direkt efter. Undersökningen visar också att medan företagen visar 
större förtroende för revisorn än redovisningskonsulten är resultatet det 
omvända hos allmänheten. Samtidigt visar politikerna stort förtroende till båda 
grupper (Danielsson 2012b). I vissa fall har det visat sig att allmänheten har 
svårt att förstå vad revisorn egentligen uträttar (Porter 1993). Förståelsen för 
både revisorns och redovisningskonsultens arbetsuppgifter är för kunden i 
vissa fall oklara varför ett förväntningsgap verkar föreligga (Halling 2008). 
Förväntningsgapet i sin tur kan bero på ett kommunikationsproblem mellan 
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revisorer och kunden där budskapet från revisorn förändras på vägen till 
kunden (Day 2000).    

1.2 Problematisering 

Det finns inga tvivel om att redovisning och revision i teorin är två skilda saker 
och att redovisningskonsulten idag inte förväntas ha den granskande roll som 
revisorn har. Undersökningar visar också att revisorn har ett mycket högt 
förtroende bland företagen (Danielsson 2012b). I bakgrunden nämns också att 
det finns flera fördelar med revisionen men att det trots detta är hela 75 
procent av alla nystartade företag som väljer bort att ha revision i sitt företag. 
Särskilt företag som kräver en större finansiering anses ha ett behov av en 
revisionsberättelse (Lennox & Pittman 2011). Siffror från UC (2013) visar att 
kreditvärdigheten hos företag som anlitat en revisor är högre än företag som 
inte har en revisor. En förklaring till att många ändå väljer bort revision kan 
ligga i att revisionen tenderar att minska i betydelse i mindre företag där ägare 
och ledning sällan är separerade. Det är framförallt företag som hade revisor 
innan den nya lagen trädde i kraft 2010 som också behållit revisorn, detta kan 
bero på att företaget har en god relation till revisorn. Företagen nämner ofta 
att revisorn funkar som en rådgivare som kan hjälpa dem med diverse 
ekonomiska spörsmål (FAR 2013a). Dock skriver Simunic (1984) att det ofta 
debatteras om hur mycket rådgivning en revisor kan ge utan att det hotar 
dennes oberoende. Frågan som kan ställas är hur viktigt oberoendet egentligen 
är i SME företag då det sällan föreligger ett agentproblem samt att små företag 
ofta inte har lika många och stora intressenter. Vidare skriver Ribbestam 
(2008) att det inte är revisionen i sig självt som små företag behöver utan 
snarare revisorns kunskap.  

I och med auktorisationen av redovisningskonsulter har vissa revisionsbyråer 
börjat ge ut fler konsulttjänster för att kunna behålla de kunder som inte längre 
har ett krav på revision (Vikström 2008). Redan i en artikel från slutet av 2009 
talas om en revisionsbransch i förändring där de stora byråerna säger sig 
anställa allt fler civilekonomer med annan inriktning än redovisning. Detta för 
att möta de nya kraven som uppkommer när revisorn går allt mer från att 
“vara polis till att bli mer av en coach” (Axelsson 2009). Auktorisationen bör 
ge ett större förtroende för företagets räkenskaper även utan att de revideras i 
och med bokslutsrapporten som upprättas av redovisningskonsulten 
(Bokslutsrapporten 2013a). För mindre företag torde en auktoriserad 
redovisningskonsult kunna ta över en del av revisorns rådgivning samtidigt 
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som företagen får en trovärdig och riktig redovisning. Detta kan anses leda till 
en smal gräns mellan redovisningskonsulten och revisorns roll vad gäller deras 
betydelse för SME företag. Oklarheten vad gäller revisorns roll kontra 
redovisningskonsultens roll kan vara en anledning till att många behåller 
revisorn då de tror att revisorer gör mer för företaget än vad som är lagstadgat, 
det så kallade förväntningsgapet.  

Under oktober 2010 nämnde SVD i en artikel att antalet kunder per revisor 
har ökat de senaste åren.  En ökning på hela 50 procent gällde för de revisorer 
som har fler än 200 uppdrag, den revisor som hittills har haft flest 
revisionsuppdrag hade under ett och samma år 733 stycken. Anledningen till 
att så många uppdrag går att genomföra per revisor är på grund av att 
revisionens grundarbete görs av konsulter (Bursell 2010).  

Kan det vara så att revisorn har en status som i nuläget saknar grund? Det 
nämns mycket om kreditvärdigheten som fås av revision, men samtidigt kan 
det ifrågasättas hur oberoende revisorn är i mindre företag då rådgivning är en 
viktig del för SME företag. Det verkar även som att SME företag har en dålig 
uppfattning om vad revisorn egentligen gör. Samtidigt kan det ifrågasättas om 
kunderna verkligen får valuta för sina pengar när det finns revisorer som tar 
sig an omkring 200 revisionsuppdrag under ett år? En av våra 
redovisningsrespondenter redogjorde dessutom för situationer där revisorn 
endast frågat om redovisningen stämde och därefter skrivit under 
revisionsberättelsen. Detta får oss att ifrågasätta hur mycket SME företag får 
ut av att betala dyra pengar för en revisor. Är den status som revisorn har idag 
rättfärdigad i mindre företag?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att se om redovisningskonsulten fått ett högre anseende efter 
auktorisationen och om detta på sikt kommer att förändra revisorernas roll i 
SME företag. Vidare vill vi dra en slutsats om huruvida företag bör välja att 
anlita en redovisningskonsult eller en revisor. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur har redovisningskonsultens roll i SME företag påverkats av deras 
auktorisation? 

• Hur har revisorns roll förändrats i SME företag efter revisionspliktens 
avskaffande? 

• Har kreditinstitutens och Skatteverkets förtroende för redovisningskonsulter ökat 
i och med auktorisationen?  
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• Trots revisionspliktens avskaffande, varför har vissa företag fortfarande en 
revisor? 

1.5 Avgränsning 

Geografiskt sett avgränsas undersökningen inom Sverige då vi behövde få ut 
enkäter till så många som möjligt. Vi anser också att en större bredd ger ett 
mer tillförlitligt resultat än om vi endast hade hållit oss till ett mindre 
geografiskt område.  

Uppsatsen kommer endast behandla redovisningskonsulter som är 
auktoriserade, antingen genom auktorisationsdagar eller genom examensprov 
då vi särskilt belyser betydelsen av auktorisationen. Hos revisorer har ingen 
avgränsning gjorts i fråga om de är godkända, auktoriserade eller ingetdera. 
Eftersom de företag som vi belyser får välja om de ska ha revisor eller inte 
krävs det därmed ingen särskild auktorisation för om de skulle välja att anlita 
en revisor. För att belysa revisionspliktens avskaffande och eventuellt 
förändrade roller för revisorer och redovisningskonsulter har vi valt att endast 
beröra aktiebolag som numera inte omfattas av revisionsplikten.  

När det kommer till de små och medelstora aktiebolagens intressenter har vi 
valt att begränsa oss till att endast omfatta Skatteverket samt kreditinstitut.  

1.6 Disposition 

Kapitel 2: I andra kapitlet redogör vi för vilken metod som använts och varför 
samt hur vi gått tillväga för att genomföra undersökningen. Lite 
bakgrundsinformation om de olika ansatserna beskrivs samt vilket urval som 
valts. Avsnittet avslutas med källkritik. 

Kapitel 3: I tredje avsnittet presenteras referensramen som uppsatsen utgår 
ifrån. Dels tydliggörs revisorns och redovisningskonsultens yrkesroller samt 
auktorisationen av redovisningskonsulter. Även förväntningsgapet och 
revisorns oberoende förklaras. Revisionsplikten är en viktig del i det här 
arbetet och har därmed en given plats i referensramen. Det förklaras även 
vilka som omfattas av frivillig revision och hur reglerna ser ut i andra 
europeiska länder. 

Kapitel 4: I denna del redovisas resultaten från vår empiriska undersökning.  
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Kapitel 5: I uppsatsens näst sista kapitel knyts uppsatsen ihop där vi 
analyserar våra resultat med den teori som tidigare redovisats. Frågeställningen 
besvaras utifrån den analysdiskussion som ges. 

Kapitel 6: Det sista kapitlet mynnar ut i en slutsats där de viktigaste resultaten 
redovisas samt en återkoppling till frågeställningen görs. En slutdiskussion ges 
samt förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

  



 14 

2. Metod 

En teoretisk förklaring kring aspekter om metodval samt vårt tillvägagångssätt för vår 
undersökning inleder detta avsnitt. Vårt metodval beskrivs samt källkritik och en 
diskussion kring valet om metod framförs. Här framgår även vilka respondenter som valts 
samt en redogörelse för vår undersöknings tillförlitlighet. 

2.1 Deduktiv och induktiv ansats 

Ett av de vanligaste synsätten som knyter samman undersökning och teori är 
den deduktiva teorin. Utifrån en deduktiv ansats formuleras en eller flera 
hypoteser som utformas av vad som redan är bevisat om det specifika 
forskningsområdet. När hypoteserna är fastställda gäller det att samla in data 
som krävs för att antingen kunna förkasta eller acceptera hypoteserna (Bryman 
& Bell 2011). Den deduktiva ansatsen kan anses användbar när utföraren har 
viss kunskap inom ämnet samt har egna förväntningar om hur utfallet kommer 
att bli. Dock kan en deduktiv ansats avgränsa informationen som samlas in på 
ett sådant sätt att endast den information som stödjer forskarens tankar stärks 
vilket kan ge en felaktig bild av verkligheten (Jacobsen 2002). En annan ansats 
är den induktiva som beskriver ett utförande där forskaren inte har några 
förutfattade meningar om utfallet. Därmed anses den insamlade informationen 
ge en mer rättvisande bild av verkligheten (Jacobsen 2002). I denna uppsats 
har i huvudsak en deduktiv ansats tillämpats.  

Vid val av metod kan det underlätta att särskilja på begreppen kvalitativ och 
kvantitativ metod. Den deduktiva ansatsen anses höra till den kvantitativa 
metoden där undersökningen syftar till att testa olika teorier (Bryman & Bell 
2011). Vid en kvantitativ metod bör informationen som samlas in kunna mätas 
i siffror. Det är en statistisk undersökning som vanligtvis genomförs via 
enkäter där forskaren har bred kunskap inom ämnet eftersom svarsalternativen 
är låsta. Den kvalitativa metoden har däremot fria svarsalternativ, oväntad 
information är vanlig varför den induktiva ansatsen anses höra till den 
kvalitativa metoden. Dock behöver en metod inte vara helt kvalitativ eller 
kvantitativ utan det kan vara en blandning av båda. I undersökningen kan till 
exempel enkäter utformas med öppna frågor istället för med slutna 
svarsalternativ (Jacobsen 2002). Vi har använt oss av både en kvantitativ och 
en kvalitativ metod i denna uppsats. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Intresset som vi båda har inom redovisning gjorde att vi började läsa in oss på 
fakta som finns inom området. För att få en inblick i aktuella frågor och idéer 
till vad som kunde vara av intresse att utreda började vi med att gå igenom 
flera tidningar från Balans, en branschtidning som ges ut av FAR. Vi fastnade 
på artiklar som beskrev revisionspliktens avskaffande och dess betydelse för 
både revisorer och redovisningskonsulter. Vi ville veta hur deras yrkesroller 
påverkats av revisionspliktens avskaffande i samband med att auktorisationen 
av redovisningskonsulter har förändrats. Eftersom vi båda studerar 
redovisning finns en del grundkunskaper inom området. För att få ännu mer 
information inom ämnet började vi leta efter teori från bland annat 
vetenskapliga artiklar och från branschernas hemsidor, som SRF och FAR.  

När tillräcklig information samlats in skickade vi ut enkäter till auktoriserade 
redovisningskonsulter, revisorer samt kreditinstitut. Innan enkäterna skickades 
ut valde vi att skicka en enkät till en redovisningskonsult som stod utanför vårt 
urval. Detta för att få en inblick i hur enkäten uppfattades och för att få 
konstruktiv kritik. Enkäterna skickades sedan ut via Surveymesh.com som 
används för just enkätutskick samt från våra privata mejladresser. Trots risk 
för ett stort bortfall har vi resonerat kring ett tidsperspektiv där enkätutskick 
var vårt bästa alternativ. Detta med tanke på den tidsram som vi haft till 
förfogande samt att vi velat nå ut till så många respondenter som möjligt. Vi 
har även tagit kontakt med en person på Skatteverket där våra frågor 
uteslutande besvarats via mejl. På grund av dålig svarsfrekvens på våra 
enkätutskick har flera påminnelser skickats ut. Under tiden vi väntade på svar 
har vi samlat in ytterligare teori för att kunna stärka det som kommit fram från 
empirin och därmed lättare dra paralleller däremellan. Ett slutdatum sattes för 
enkäterna då vi ansåg att vår empiri fick vara tillräckligt för att kunna gå vidare 
med uppsatsskrivandet. Därefter följde ett analyserande kring teori och empiri 
samt en slutsats där våra frågeställningar besvarades.  

2.3 Val av metod 

I undersökningen har vi till stor del använt oss av en kvantitativ metod. På 
grund av förkunskaper inom området och våra förväntningar av 
undersökningen har en deduktiv ansats tillämpats vad gäller 
redovisningskonsulter, revisorer och kreditinstitut. Frågorna till Skatteverket 
blev av kvalitativ metod då vi valde att endast kontakta en person där som fick 
stå för Skatteverkets åsikter. Då undersökningen har handlat om hur 
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respondenterna ser på revisorns och redovisningskonsultens roll i mindre 
aktiebolag valdes kvalitativa intervjuer bort eftersom det hade blivit för 
tidskrävande och det kändes mer relevant att få ett större underlag.  

Frågorna till redovisningskonsulterna och revisorerna var delvis utformade 
med rangordnade svarsalternativ såsom: instämmer helt, instämmer delvis, 
instämmer inte riktigt och instämmer inte alls. Genom att utforma frågorna 
utefter ett sådant rangsystem kommer styrkan i åsikterna fram (Jacobsen 
2002). Redovisningskonsulter och revisorer har fått i stort sett samma enkät, 
endast några frågor skiljer sig som främst varit yrkesspecifika och svåra att 
besvara om personen inte innehar det yrket.  

Anledningen till att vi till största delen använt slutna frågor är för att lättare 
kunna sammanställa samt jämföra mellan grupperna. I enkäterna har det i vissa 
fall funnits möjlighet att ge ett svar utöver de fasta svarsalternativen då vi 
ansåg att det kan finnas fler svarsalternativ än vad som räknades upp. Det kan 
vara en viss risk med att tillåta ett fritt svarsalternativ då det ger ett betydligt 
bredare svarsspektrum med tanke på att ett nytt svar kan komma från varje 
respondent (Jacobsen 2002). Vi ansåg dock att de flesta väljer ett av de redan 
förutbestämda svarsalternativen samtidigt som vi gärna lät respondenter med 
en särskild åsikt komma till tals.  

2.4 Urval 

Vår kontakt från Skatteverket kommer från skattekontoret i Karlstad. De 
respondenter som var revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter har 
kommit från både små, medelstora och stora firmor. Vi valde endast att 
kontakta de revisorer som inte också var auktoriserade redovisningskonsulter 
då vi inte ville att de skulle sitta på dubbla stolar. De redovisningskonsulter 
som kontaktades var endast de som genomfört någon typ av auktorisation.  

Kreditinstituten som är med i undersökningen är institut som endast jobbar 
med utlåning samt några av de allra största bankerna. De personer som vi valt 
att kontakta från kreditinstituten är personer som arbetar med finansiering till 
företag. Även om det har varit relativt svårt att få tag på kontaktuppgifter har 
svarsfrekvensen från kreditinstituten varit hög, 70,5 procent (12 av 17). Det är 
en skarp kontrast till den svarsfrekvens som fåtts från framförallt revisorerna 
men inte heller redovisningskonsulternas svarsfrekvens har varit särskilt hög. 
Svarsfrekvensen hos revisorerna var anmärkningsvärd låg då endast 16,3 
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procent (14 av 86) har valt att svara. Hos de auktoriserade 
redovisningskonsulterna var svarsfrekvensen 40,7 procent (24 av 59).  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att ta reda på en särskild studies tillförlitlighet genom 
att se om resultatet kan ha påverkats av diverse slumpfel. För att kunna 
uppskatta reliabiliteten används tre olika tillvägagångssätt. Ett att dessa 
tillvägagångssätt är att jämföra resultat från flera observatörer. När 
observatörerna visar på liknande värden kan resultatet anses innehålla låg grad 
av slumpfel och därmed hög reliabilitet (Lantz 2011). Tillförlitligheten i vår 
undersökning skiljer sig mellan de olika utskicken. Vi fick en bra svarsfrekvens 
från kreditinstituten men en betydligt sämre från revisorerna. Detta kan 
innebära att svaren från revisorerna blir en aning missvisande och det blir 
ännu viktigare att analysera varför frekvensen var så låg. Majoriteten av 
revisorernas svar visar ändå på liknande åsikter varför tillförlitligheten anses 
bättre än om svaren hade skiljt sig betydligt mellan respondenterna. Även 
redovisningskonsulterna svarade relativt lika, enstaka personer utmärkte sig 
mer åt det ena eller andra hållet men en tydlig majoritet kunde ändå utläsas.   

Validitet berör studiens giltighet, huruvida undersökningen har mätt det som 
var tänkt att mätas. Det innebär också att det inte ska ha gjorts några felaktiga 
antagningar eller att felaktiga metoder använts för att genomföra 
undersökningen. Vid dålig validitet är det något annat än slumpfel som ligger 
bakom resultatet som till exempel fel metod eller andra systematiska fel. 
Exempel på ett systematiskt fel är att vid insamling av data inte veta om 
bortfallet är för stort eller om mätningar har genomförts på ett korrekt sätt. 
Därefter gäller det också att inte dra några felaktiga slutsatser om analysen och 
att innebörden i resultaten tolkas på ett riktigt sätt. Både reliabilitet och 
validitet är med andra ord relaterade till hur korrekta resultaten av 
undersökningen blir. Dock bör det påpekas att validiteten i en studie aldrig kan 
bli högre än reliabiliteten (Lantz 2011). Hot mot giltigheten i en kvantitativ 
undersökning är först och främst utformningen på de frågor som ställs, ger 
enkäten verkligen svar på det som ska undersökas? För att minimera risken 
med att ha felformulerade frågor skickade vi ut enkäten som riktades till 
redovisningskonsulter till en redovisningskonsult som inte medverkade i 
undersökningen. En viss validitet ges till undersökningen då frågorna 
kontrolleras av en person med kunskap inom området (Jacobsen 2002).  
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2.6 Metoddiskussion 

Vi misstänkte tidigt att svaren från revisorerna och auktoriserade 
redovisningskonsulterna till viss del skulle vara vinklade, båda kategorier vill 
såklart försvara sitt yrke. Det är vår åsikt att detta hade riskerat att lysa igenom 
ännu mer om vi valt att göra intervjuer. I det fallet hade vi fått ännu färre 
respondenter och det hade varit en större risk att vi träffat på någon med 
väldigt vinklade och personliga åsikter som gett ett snett synsätt. Det är vår 
åsikt att vi med enkäterna ändå lyckades balansera de som hade väldigt 
avvikande åsikter och på detta sätt få ett mer nyanserat resultat. Intervjuer 
valdes också bort av den anledningen att vi var mer intresserade att få vissa 
påståenden bekräftade eller förkastade än att få fram nya åsikter.  

Att bortfallet var så stort hos framförallt revisorerna tror vi kan ha att göra 
med att många av dem känner att denna typ av undersökning inte ligger i deras 
intresse. Även studiens tidpunkt kan ha varit en anledning till låg svarsfrekvens 
hos revisorerna då våren anses som en stressig tidpunkt för dem. Av de som 
svarat har det ändå varit en bra variation på auktoriserade och godkända 
revisorer samt på den erfarenhet de haft. För att vi skulle fått upp 
svarsfrekvensen hos revisorerna kan tänkas att enkäten borde ha varit kortare. 

Endast en av de deltagande redovisningskonsulterna hade blivit auktoriserad 
genom examensprov, resten var auktoriserade genom auktorisationsdagar. 
Majoriteten av redovisningskonsulterna, 87,5 procent hade arbetat i mer än 10 
år. Resterande 12,5 procent i mellan 5-9 år. Vi fick trots det en bra blandning 
av erfarenhet även om majoriteten arbetet i över 10 år. Revisorerna var jämt 
utspridda mellan att vara revisor, godkänd eller auktoriserad. 

 
2.7 Källkritik 

I uppsatsen har teori och bakgrund hämtats från vetenskapliga källor i den 
utsträckning som varit möjlig. Dock är vårt ämne relativt nytt då lagändringen 
om slopad revisionsplikt i Sverige trädde i kraft för endast tre år sedan. Detta 
har lett till att vi även hämtat en del information från tidningsartiklar och 
framförallt från branschtidningen Balans. Denna information finns främst i 
styckena om bakgrund och problemformulering men till viss del även i teorin. 
Informationen från nyhetskällor har också varit intressant då det belyser 
kunniga människors åsikter som är insatta i ämnet. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att det är just olika människors åsikter som framförs i dessa 
nyhetskällor. I de fall vi citerar vad olika personer sagt är det viktigt att ha i 
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åtanke att det endast är vad dessa människor anser och inget som är 
vetenskapligt bevisat eller nödvändigtvis måste stämma. Till teoridelen är 
merparten hämtad från vetenskapliga artiklar, läroböcker samt avhandlingar. 
De vetenskapliga artiklarna är hittade via Google Schoolar vilket gett oss 
möjligheten att se relevansen på artiklarna då vi kunnat se hur många som 
citerat artiklarna.  

I uppsatsen har också två avhandlingar använts från nordiska universitet, vilka 
båda har känts uttömmande och relevanta för uppsatsen. Viss information är 
också hämtad från Internet där vi varit mycket noga med att se till att 
hemsidorna har en hög trovärdighet. Framförallt är det sidor som är kopplade 
till FAR och SRF, men också sidor som till exempel Skatteverket och 
Bolagsverket vilka får anses vara tillförlitliga inom de områden de verkar. 
Något att vara uppmärksam på är det faktum att FAR och SRF är 
branschorganisationer för sina yrkeskategorier. Det kan leda till att 
informationen riskerar att bli något vinklad då det alltid är ur deras synvinkel. 
Till metoddelen är källorna uteslutande läroböcker vilka får anses hålla en hög 
trovärdighet. 
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3. Referensram 

I det här avsnittet förklaras de delar som uppsatsen grundas på. Det ska ge en förståelse för 
vad som sedan kommer att utredas. Bland annat förklaras redovisningskonsultens och 
revisorns roller samt viktiga aspekter kring dessa som oberoende och förväntningsgap. Även 
en redogörelse för revisionsplikten och dess avskaffande för mindre företag återfinns senare i 
kapitlet. 

3.1 Redovisningskonsulten 

Enligt Bokföringslagen (BFL) är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska 
föreningar alltid skyldiga att upprätta bokföring. Bokföringsskyldigheten 
innefattar bland annat att löpande presentera alla affärshändelser i en 
huvudbok samt att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning. Mer 
omfattande regler som berör den bokföringsskyldiga angående årsbokslut och 
årsredovisning finns i Årsredovisningslagen (ÅRL). Anledningen till att ett 
företag bör bokföra är dels för att intressenter som leverantörer och långivare 
är intresserade av hur företagets resultat ser ut. Detta för att därefter kunna 
göra bra och medvetna val som att eventuellt investera i eller göra affärer med 
företaget (Skatteverket 2013).  

Redovisningskonsultens arbete kan innefatta allt från bokföring, deklarationer, 
företagets finansiella rapporter till att sköta hela företagets ekonomi. En annan 
viktig del av redovisningskonsultens tjänster är den rådgivande rollen som 
denne naturligt har i företaget då en kontinuerlig kontakt dem emellan är 
vanlig (SRF 2013a).  

3.1.1.  Auktorisat ionen av redovisningskonsul ter  

2006 var första året som en auktorisationsordning inrättades. Det var då via 
Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) med syftet att framhäva 
professionella och kunniga redovisningskonsulter samt att ge status till yrket. 
Begreppet auktoriserad redovisningskonsult infördes dock inom SRF redan 
2004 (Halling 2009). För att erhålla auktorisation genom SRF ska 
redovisningskonsulten ha en ekonomisk utbildning samt några års erfarenhet 
inom ekonomi. Utöver det ska de genomgå aktualitetsutbildning, 
kvalitetskontroll, inneha en godkänd ansvarsförsäkring, följa SRF:s etiska 
regler samt uppfylla SRF:s krav på yrkeskvalitet (SRF 2013d). I januari 2008 
blev det också möjligt för redovisningskonsulter att bli auktoriserade via FAR 
SRS (Halling 2008). I slutet på 2011 införde FAR SRS ett examensprov utöver 
auktorisationsdagarna för att kunna bli auktoriserad, vilket var ytterligare ett 
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led i att ge yrket en högre status (Ekonomisverige 2012). För att ytterligare 
utveckla rollen som auktoriserad redovisningskonsult infördes en auktorisation 
med start våren 2013 för medlemmar i FAR och SRF (FAR 2013b).  

3.1.2.  Reko  

För att höja statusen på redovisningsyrket har inte bara en auktorisation 
införts. Det har också arbetats med att ta fram en standard som branschen ska 
följa. Sedan 2008 kallas denna för Reko och har utarbetats gemensamt av SRF 
och FAR. Reko får följas av alla redovisningskonsulter men måste följas av de 
som är auktoriserade. Det är endast auktoriserade redovisningskonsulter som 
får utfärda en bokslutsrapport vilket ses som en kvalitetssäkring av företagets 
redovisning (Bokslutsrapporten 2013a). Bokslutsrapporten talar om för 
användarna att redovisningen har skett i enlighet med Reko men också att 
övriga krav i den svenska standarden är uppfyllda. Reko säger också att 
redovisningskonsulten ska arbeta proaktivt för att skapa kvalitet och undvika 
fel. Redovisningskonsulten ska även vara aktiv med att föreslå förslag till 
förbättringar för kunden (Bokslutsrapporten 2013b). 

3.2 Revisorn 

Gränsen mellan en redovisningskonsult och en revisors roll upplevs ofta diffus 
av allmänheten. Även om skillnaden i teorin är betydande kan det vara 
problematiskt för den som inte är insatt att förstå dess skillnad. Revisorns 
huvudsakliga uppgift är att vara en oberoende part som granskar ett företags 
redovisning för att på så vis ge redovisningen en ytterligare kvalitetsstämpel 
för företagets intressenter. Revisorns slutliga kommentarer om företagets 
redovisning framställs i en rapport som benämns revisionsberättelsen (SRF 
2013a). Revisionsberättelsen ska innehålla företagsspecifika uppgifter, 
huruvida redovisningen följer gällande lag samt vilka eller vilket normsystem 
revisorn tillämpar. Utöver det finns information om huruvida revisorn anser 
att företaget har gjort sig skyldig till eventuella försenade skatteinbetalningar 
eller liknande (SFS 1999:1079). En revisionsberättelse som revisorn inte har 
några anmärkningar på kallas för en ren revisionsberättelse. Om revisorn hittar 
betydande fel ska denne dock skriva en oren revisionsberättelse 
(Årsredovisning 2013).  



 22 

 
Figur 1: Redovisnings- och revisionsbranschen (SRF 2013e).  
 

3.2.1  Auktoriserad e l l er  godkänd rev isor  

För den som vill göra examen för att bli godkänd revisor krävs genomförd 
teoretisk utbildning som innefattar minst 180 högskolepoäng i särskilda ämnen 
(RNFS 2009:1). Även en praktisk utbildning är obligatorisk vilket innebär en 
period på tre år med främst arbete inom revision i aktiebolag (RNFS 2010:1). 
För att bli auktoriserad revisor krävs att revisorn uppfyller de krav som finns 
för att bli godkänd revisor samt gjort revisorsexamen på en högre nivå. Det 
krävs en teoretisk utbildning på 240 högskolepoäng (RNFS 2009:1) och fem 
års praktisk erfarenhet för att få avlägga en högre revisorsexamen (RNFS 
1996:1). Om ett aktiebolag inte är tvunget enligt lag att ha en auktoriserad eller 
godkänd revisor kan bolaget anställa en så kallade lekmannarevisor. 
Uppgifterna för en lekmannarevisor liknar till viss del en auktoriserad eller 
godkänd revisors. En skillnad är att de inte får underteckna en 
revisionsberättelse utan istället får bolagsordningen en undertecknad 
granskningsrapport (SFS 2005:551).  
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Figur 2: Utbildningskrav för att bli auktoriserad respektive godkänd revisor 
(Revisorsnämnden 2013b).  

 
En lagändring angående att vara auktoriserad och godkänd revisor kommer 
träda i kraft den 1 juni 2013. Då kommer den som är godkänd revisor med 
revisorsexamen att få kalla sig auktoriserad revisor och den som är godkänd 
utan revisorsexamen kommer i fortsättningen att kallas godkänd revisor. Det 
kommer alltså fortfarande finnas auktoriserade och godkända revisorer men 
kraven är under omarbetning (Revisorsnämnden 2013a).  Godkänd revisor 
utan revisorsexamen var en titel som framkom på grund av en 
övergångsreglering. Idag måste personen i fråga dock genomföra 
revisorsexamen för att bli godkänd revisor (Prop. 2012/13:61). 

3.2.2  Revisorns ro l l   

En revisors oberoende beskrivs ofta som förmågan att agera med objektivitet 
och integritet (AICPA 1979). Revisorslagen (SFS 2001:883) trycker hårt på 
betydelsen av revisorns opartiskhet vid kundkontakter samt att deras arbete 
ska utföras självständigt. För revisorerna är det en skyldighet att berätta för 
företaget om brister som upptäcks i det material revisorn granskar. Detta kallas 
för revisionsrådgivning vilket syftar till att förbättra företagets redovisning. 
Revisorn rådger dock ofta sin klient utöver denna skyldighet. Extra rådgivning 
är dock inte alltid helt oproblematiskt då revisorn riskerar att bli beroende av 
dessa intäkter och hellre godtar fel i redovisningen än att bli av med intäkterna 
(Carrington 2010).  
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Carrington (2010) påstår i sin bok om revision att “de riktigt stora 
revisionsbyråerna kan beskrivas som stora konsultföretag vars verksamhet till 
en del råkar vara revision”. Enligt honom är en anledning till detta att många 
revisionsbyråer sitter på stor kunskap genom sin personal, vilket ger dem 
mycket goda möjligheter att konkurrera på marknader bortom revision. Vidare 
menar Carrington att revisionsbolagen genom att revidera företagen får en 
insikt i dessa vilket gör att de kan erbjuda ett lägre pris än sina konkurrenter. 
En annan anledning till revisionsbolagens framgång på konsultmarknaden är 
också det förtroende som revisionsbolag ofta har. Det ska dock poängteras att 
revisorer inte får utföra vilka tjänster som helst och speciellt inte till de företag 
där de är valda revisorer. Det brukar sägas att mycket av värdet i revision 
kommer från att revisorn bestyrker företagsledningens påståenden. I sin tur 
blir detta bestyrkande värdefullt för att revisorn är en oberoende part 
(Carrington 2010). Hope och Langli (2010) beskriver det som att den externa 
revisionen potentiellt kan minska agentproblemet mellan företag och 
intressenter och på så sätt minska kostnaderna för företagen. Detta förutsätter 
dock att utomstående intressenter kan lita på revisorns oberoende. Simunic 
(1984) skriver i sin artikel samma sak som Carrington nämner, att det minskar 
kostnaderna för företagen att kunna få rådgivning om hur de ska förvalta 
företaget av revisorn. Samtidigt poängterar Simunic att det har debatteras 
mycket om detta och framförallt om att det kan uppstå en intressekonflikt om 
revisorn får en allt för rådgivande roll. Ribbestam (2008) menar i en 
debattartikel i Balans att borttagandet av revisionsplikten borde vara något 
positivt för revisorer. Detta då det öppnar upp för ökad rådgivning när 
revisorn inte längre behöver sitta på två stolar och antingen hoppa av sitt 
uppdrag eller bryta mot de lagar och regler som gäller när rådgivningen går för 
långt. Ribbestam menar att det som mindre företag behöver är revisorns 
kunskap snarare än revisionen i sig självt. 

3.2.3  Revis ionspl ikt  

Vad som idag avses med revisionsplikt är ett företags skyldighet att låta sin 
årsredovisning, bokföring samt styrelsens förvaltning granskas av en 
oberoende tredje part (SFS 1999:1079). Redan år 1895 kom den första lagen 
om revision i Sverige för vissa bolag, dock krävdes varken att revisorn var 
godkänd eller auktoriserad. Att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor 
blev lag först år 1987 (Carrington 2010). Även om den första lagen om 
revision kom på slutet av 1800-talet blev kravet på revision av nystartade 
aktiebolag infört först år 1983 i Sverige. Anledningen till att man införde en lag 
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om revision var att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ville minska den ökade 
kriminaliteten i företagen och staten ville ha en bättre kontroll över företagens 
redovisning. Fem år senare utökades kravet på revision till att även innefatta 
äldre företag.  

När Sverige blev medlem i EU 1995 blev skillnaderna i revisionsplikt tydlig 
mellan de europeiska länderna. Vissa länder inom EU hade endast 
revisionsplikt för företag med fler än 50 anställda vilket skiljde sig markant 
från Sverige där även de allra minsta aktiebolagen omfattades av revisionsplikt 
(Ryberg 2010). Under mars 2007 betonade Europeiska rådet vikten av ett 
gemensamt EU med en strävan att öka små och medelstora företags (SME) 
konkurrenskraft för att få fart på Europas ekonomi. Företagens administrativa 
kostnader ansågs vara en anledning som bromsade takten för deras 
utveckling.  Av dessa kostnader sågs utgifter för revision vara särskilt krävande 
och det tycktes finnas ett behov av förenklade regler kring revisionsplikten. 
Utifrån detta uttalade den svenska regeringen ett önskemål om att införa en 
kostnadsreduktion på 25 procent till år 2010 för SME företag (SOU 2008:32). 
Kostnadsreduktionen förverkligades i en proposition om slopad revisionsplikt 
som lades fram av regeringen i april 2010 för att mötas av riksdagen. Den 1 
november 2010 infördes därmed frivillig revision för SME aktiebolag 
(Regeringskansliet 2010).  

Företag som uppfyller max två av följande kriterier omfattas ej av 
revisionsplikten: 
• 3 anställda 
• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• 3 miljoner kronor i nettoomsättning   

Detta resulterar i ca 300 000 aktiebolag i Sverige vilket är ungefär 70 procent 
av alla aktiebolag som i och med avskaffandet av revisionsplikten nu har 
möjligheten att välja om de vill använda sig av revision eller inte (Frivision 
2013). I februari 2013 meddelade Bolagsverket att det var ca 140 000 
aktiebolag som hade valt bort att ha revision (Far 2013c). De företag som 
väljer bort revision kompenserar ofta bortfallet med hjälp från en annan 
rådgivare som till exempel skatterådgivare (Grant Thornton 2013). 

Sverige var ett av de sista länderna i EU som avskaffade revisionsplikten för 
mindre aktiebolag. Dock är EU:s direktiv om gränserna för revisionsplikt 
betydligt högre än vad de i dagsläget är i Sverige. EU har en gräns på 50 
anställda, 35 miljoner kronor i balansomslutning samt en omsättning på 
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maximalt 70 miljoner. Även Danmark har valt bort revisionsplikten vilket 
skedde år 2006 för små företag. Deras gränser liknar Sveriges men är dock lite 
högre, till exempel har de 12 anställda som gränsvärde istället för tre (Grant 
Thornton 2013). Redan år 1994 bestämde Storbritannien att revision för 
väldigt små privata företag skulle vara frivilligt, vilket utökades år 2004 för att 
även innefatta större privata företag (Lennox & Pittman 2011). Även Österrike 
och Irland har frivillig revisionsplikt med betydligt högre gränsvärden än 
Sverige. Bland annat är det 65 miljoner kronor i omsättning och uppemot 50 
anställda som är tillåtet (Frivision 2011). 

3. 3 Intressenter  

Tidigare forskning har visat att de största intressenterna av ett litet företags 
redovisning är framförallt cheferna själva men att också kreditinstitut är 
intresserade. I en artikel ur DN från 2012 meddelade kreditvärderingsföretaget 
Soliditet att kreditvärdigheten har sänkts för företag som valt bort revision. 
Detta på grund av osäkerheten berörande företagens årsredovisningar (Spängs 
2012). Osäkerheten finns även hos Bolagsverket (2012) som sedan 
revisionspliktens avskaffande fått in fler årsredovisningar med ett sämre 
utförande än innan. Enligt Bolagsverket riskerar felaktiga årsredovisningar att 
öka då företag inte anlitar vare sig en revisor eller redovisningskonsult. 

Berger och Udell (2005) forskade kring under vilka omständigheter som 
möjliggör för SME företag att få kredit. De kom bland annat fram till att 
infrastrukturen gällande utlåning till SME företag har stor betydelse för deras 
kreditvärdighet, ett sätt att förbättra kreditvärdigheten på ansågs vara en bättre 
redovisningsstandard. 

Duréndez Gómez-Guillamón (2003) forskade kring vikten av 
revisionsberättelsen vid kreditinstitutens beslut om utlåning och investering till 
företag. I slutsatsen framkommer det att kreditinstitut anser att 
revisionsberättelsen är användbar och relevant vid beslut om utlåning. Dock 
togs det upp en del annan forskning kring ämnet där andra forskare kommit 
fram till en annan slutsats. Deras resultat var att revisionsberättelsen hade liten 
eller ingen betydelse vid utlåning till företag. När företaget inte kräver någon 
större finansiering är det mer sannolikt att kostnaden för att ha en revisor 
överväger vad företaget tror revisorns nytta är. I de företag där det krävs större 
finansiering kan det däremot underlätta med en revisionsberättelse (Lennox & 
Pittman 2011).  
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3.3.1  Agentteor in 

Vanligtvis när det pratas om behovet av revision så är det ur ett 
agentperspektiv. Enligt agentteorin uppstår behovet av en reviderad 
redovisning på grund av informationsassymetri (Collis et al. 2012). Den ena 
parten som ska utföra något kallas för agent medan den andra parten kallas för 
principal, vilket ofta är ägaren. Principalen har svårt att försäkra sig om 
agentens handlingar varför det uppstår en informationslucka mellan de båda 
individerna (Grossman & Hart 1983). Informationsassymetrin innebär att 
agenten genom att ta hand om verksamheten får ett informationsövertag över 
ägaren. Informationsassymetri i sig behöver inte vara något negativt, det är när 
parterna har olika mål och incitament som problem kan uppstå. När agenten 
har informationsövertaget kan denne styra företaget i en för ägaren oönskad 
riktning. (Carrington 2010). Handlingen som kan anses bäst utifrån agentens 
perspektiv beror på hur riskbenäget förhållandet är till ägaren (Grossman & 
Hart 1983).  

3.4 Förväntningsgap 

Med förväntningsgap menas att intressenter, allmänhet och media ofta har en 
tendens att förvänta sig mer av revisionstjänsten än vad revisorn faktiskt ska 
utföra enligt revisionsstandarder och lagar (Carrington 2010). Koh och Woo 
(1998) skriver att icke-revisorer tenderar att se revisorn mer som en polis än 
som någon som bara rapporterar om ett företags ekonomiska ställning.  

Porter (1993) definierar revisorns förväntningsgap som skillnaden mellan 
samhällets förväntningar av revisorn och dess faktiska arbete, utifrån 
samhällets uppfattning. Enligt Porter kan förväntningsgapet delas in i två delar 
varav den ena delen handlar om gapet mellan samhällets förväntningar och 
vad de rimligen kan förvänta sig av revisorn. Andra gapet är mellan samhällets 
rimliga förväntningar på revisorn och vad de faktiskt uppfattar att revisorn 
gör. Denna kan i sin tur delas upp i två nya gap varav ena gapet beror på 
skillnaden mellan revisorns skyldigheter enligt lag samt vad samhället rätteligen 
kan förvänta sig att revisorns uppgift är. Det sista gapet innefattar revisorns 
prestation av dess aktuella arbetsuppgifter och vilken prestation samhället 
upplever att revisorn utfört.  

Det tycks finnas ett visst förväntningsgap inte endast mellan revisorer och 
allmänhet utan även mellan revisorn och kunden. Enligt Dan Brännström är 
det vanligt att många småföretagare kallar sin redovisningskonsult för sin 
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revisor och menar vidare att många inte kan skilja på vad som är 
redovisningskonsultens uppgifter och vad som är revisorns uppgifter (Halling 
2008). Detta trots att det finns ett tydligt förbud för revisorer att hjälpa sin 
kund med redovisningen, vilket regeringen håller hårt på för att se till att 
oberoendet hålls intakt (Lennartsson 2013).  

3.5 Kommunikationsmodell 

Syftet med kommunikation är att föra vidare ett budskap, idag finns det ett 
flertal kommunikationsmodeller som beskriver förflyttningen från avsändare 
till mottagare. Vid en lyckad kommunikation har mottagaren uppfattat 
budskapet på det sätt som var menat från avsändaren (Carlsson 1997).  En 
relativt välkänd kommunikationsmodell publicerades år 1949 och skapades av 
Claude Shannon och Warren Weaver. Modellen beskriver den klassiska 
överföringen från informationskällan till dess slutdestination, mottagaren. På 
vägen riskerar meddelandet att utsättas för viss störning som kallas för brus 
vilket kan leda till att budskapet ändrar betydelse (Day 2000). Deras modell har 
kritiserats på grund av dess enkelhet och eftersom mottagaren enligt modellen 
är passiv och anses därmed inte påverka budskapet. I övrigt beskriver 
modellen vilka kanaler som meddelandet går via både vid avsändandet och vid 
mottagandet (Viesverk 2013).  

Kommunikation är en betydande roll i en människas liv genom dess skapande 
av bland annat sociala och ekonomiska relationer. Schramm´s definition av 
relationer har ett samband med kommunikation, han menar att om 
kommunikation inte existerar så går det inte att ha en relation. Övertygelse är 
enligt Schramm en del i kommunikationen, utan kommunikation blir 
processen att övertyga betydligt svårare. Duncan och Moriarty (1998) anser 
dock att det finns mer till kommunikation än övertygelse, som till exempel att 
lyssna, svara och informera i en kommunikationsprocess.  Schramm´s 
kommunikationsmodell grundas till viss del från Shannon och Weavers 
modell. Till skillnad från deras kommunikationsmodell bygger Schramm´s på 
en tvåvägskommunikation. Utan respons från mottagaren anses inte 
kommunikationsprocessen fullständig. Alltså krävs det att mottagaren svarar 
på ett sätt så att avsändaren uppfattar att rätt budskap har kommit fram 
(Management study guide 2013).   
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     Figur 3: Schramm´s kommunikationsmodell (Tutorialspoint 2013). 
 

3.6 D&D modellen 

Både redovisningskonsulter och revisorer säljer olika typer av tjänster 
samtidigt som de ofta jobbar nära kunden och bygger upp en relation. 
Holmlund (1997) skriver om en modell som innefattar tre dimensioner, den så 
kallade “D&D model in business relationships”. Modellen börjar med den 
tekniska dimensionen som handlar om kärnan i erbjudandet. Utfallet av detta 
kärnerbjudande kan sedan bli till exempel funktionalitet och felfrihet. Den 
andra dimensionen är den sociala som behandlar den sociala interaktionen på 
både individ och företagsnivå. Den sociala processen pågår under hela tiden 
för relationen och innefattar till exempel förtroende, smidighet, respekt och 
bekantskap. Den sista dimensionen är den ekonomiska som bland annat 
handlar om hur ekonomiska fördelar och kostnader uppfattas i relationen. Att 
ha med en ekonomisk aspekt i kvalitetsmodeller är ytterst sällsynt men den har 
i detta fall tagits med eftersom ekonomiska frågor ofta spelar en signifikant roll 
i affärsrelationer.  D&D modellen kan med andra ord sägas vara en kvalitets- 
och relationsmodell. Det här sättet att se på en affärsrelation i tre delar gör att 
det går att få en bättre uppfattning om vad som är viktigt i relationen 
(Holmlund 2001). 
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4 Empiri 

I följande kapitel framförs de resultat som framkommit av vår empiriska undersökning. I 
tabellerna är svaren givna i procent. För att se hela frågeformulären samt fler tabeller 
hänvisas till bilagan på sid 54. 

4.1 Revisorer och redovisningskonsulter 

4.1.1 Revisorns och redovisningskonsul tens ro l l  

 
Figur 4.1 Hur anser du att kunskapen är inom din profession? 

Det framgår här att revisorerna överlag anser sig ha en något högre kunskap 
inom sin bransch än vad redovisningskonsulterna anser om sin. Det går också 
att utläsa att redovisningskonsulterna överlag anser att kunskapen i sin bransch 
är mer spridd från hög till låg. 

 
Figur 4.2 Vad tror du att företagen tycker är det mest fördelaktiga med att anlita en revisor? 

Intressant i denna fråga är att det skiljer en del mellan vad 
redovisningskonsulter tror att företag uppskattar med revisorn och vad 
revisorerna själva tror. Samtidigt som inte en enda revisor anser att deras 
granskande roll är vad som är mest fördelaktigt anser nästan 35 procent av 
redovisningskonsulterna detta. Noterbart är också att ingen av 
yrkeskategorierna anser att oberoendet skulle vara det mest fördelaktiga.  
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Figur 4.3 Vad tror du att företagen tycker är det mest fördelaktiga med att anlita en 
auktoriserad redovisningskonsult? 

Också här märks en skillnad mellan vad revisorer och redovisningskonsulter 
anser. Bland de som svarat ”annat” av revisorerna har någon sagt att det är 
billigare med en redovisningskonsult, en annan är också inne på samma spår 
och menar också att det är inte auktorisationen som är viktig utan att det ofta 
är priset som styr. Den redovisningskonsult som svarat annat tror att det mest 
fördelaktiga är att en redovisningskonsult blir mer insatt i företagets 
räkenskaper vilket i sin tur ger trygghet.  

 
Figur 4.4  Hur ofta brukar kunden kontakta dig för rådgivning? 

Det framgår tydligt att både revisorer och redovisningskonsulter arbetar 
mycket med just rådgivning även om andelen är något högre hos 
redovisningskonsulterna. Båda yrkeskategorierna fick också frågan om hur tät 
kontakt de har med kunderna där det tydligt framgick att 
redovisningskonsulterna har en tätare kontakt med sina kunder än vad 
revisorerna hade. Revisorerna påpekade dock att det skilde sig mycket mellan 
kunder och beroende på vilken tid det var på året, i bokslutstider 
intensifierades ofta kontakten (Se figur 4.16 i bilaga 8.1). 
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4.1.2  Redovisningskonsul tens ro l l  

 

 
Figur 4.5 Har ansvaret för auktoriserade redovisningskonsulter ökat i företag utan revisor? 

På båda frågorna som vi ställde om ansvar framgick det tydligt att de flesta av 
redovisningskonsulterna känner att de fått ett ökat ansvar. Det trots att inte 
ens majoriteten vill ha ett större ansvar (se figur 4.18 i bilaga 8.1).  

 
Figur 4.6 Den auktoriserade redovisningskonsulten har stor möjlighet att upptäck fel i 
företagets redovisning. 

Liksom på flera tidigare frågor märks det att redovisningskonsulterna själva är 
mer positiva mot sitt yrke än vad revisorerna är mot dem.  

Vad gäller redovisningskonsultens ansvar för att hitta felaktigheter i företagets 
redovisning var åsikterna från både grupperna förhållandevis lika. De instämde 
antingen helt eller delvis till att redovisningskonsulten har ett ansvar vad gäller 
att upptäcka felaktigheter (se figur 4.19 i bilaga 8.1).   
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Figur 4.7 Bokslutsrapporten är en fullgod kvalitetssäkring. 

På detta påstående är svaren relativt spretiga, redovisningskonsulterna verkar 
inte riktigt vara överens om hur god kvalitetssäkring bokslutsrapporten är. Inte 
heller revisorerna är riktigt överens även om de är överlag något mer negativa 
än redovisningskonsulterna.  

4.1.3  Auktorisat ionen av redovisningskonsul ter  

 
Figur 4.8 Högre krav på auktorisationen av redovisningskonsulter var nödvändig för att 
säkerställa kunskapen hos redovisningskonsulterna, särskilt på grund av att revisionsplikten 
avskaffades. 

Här är det redovisningskonsulterna själva som anser att det var nödvändigt. 
Som diagrammet visar instämmer nästan 80 procent av 
redovisningskonsulterna helt eller delvis samtidigt som nästan 70 procent av 
revisorerna instämmer inte riktigt eller inte alls. Fördelningen kan till viss del 
ha att göra med att redovisningskonsulterna överlag är måna om att få upp 
standarden i sin bransch samtidigt som revisorerna inte vill förlora sin 
ställning.  
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Figur 4.9 Anser du att syftet med auktorisationen av redovisningskonsulter, kvalitetssäkring 
av dennes kompetens, har uppnåtts? 

På frågan om syftet med auktorisationen uppnåtts, kvalitetssäkring av dennes 
kompetens, instämde 46 procent helt. Även om det är nästan hälften av 
respondenterna är det ändå en relativt stor andel som anser att auktorisationen 
inte direkt eller rent av inte alls har haft de effekter som tanken var att den 
skulle ha. 

 
Figur 4.10 Kan auktorisationen av redovisningskonsulter skapa ett så pass stort förtroende 
att behovet av revision kommer att minska i framtiden? 

Här syns en markant skillnad mellan vad revisorer och redovisningskonsulter 
anser.  Redovisningskonsulterna själva tror att de i framtiden kommer att 
kunna ta marknadsandelar från revisorerna medan revisorerna själva inte tror 
att redovisningskonsulterna är ett framtida hot.  

De tillfrågades också om huruvida de ansåg att auktorisationen av 
redovisningskonsulter har gett ett större förtroende för arbetet de utför. Svaret 
blev ganska spretigt där drygt 65 procent instämde helt eller delvis medan 
resterande inte riktigt instämde, instämde inte alls eller valde annat. Svaret blev 
liknande när vi frågade om auktorisationen har höjt kunskapen hos 
redovisningskonsulterna samt höjt statusen för yrket. Där instämde 58 procent 
helt eller delvis, 33 procent instämde inte riktigt och resterande instämde inte 
alls. 

46%	  

29%	  

13%	  

8%	   4%	   Ja	  

Inte	  direkt	  

Nej	  

Vet	  ej	  

Annat	  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  

Ja,	  absolut	   Eventuellt	   Nej,	  det	  tror	  
jag	  inte	  

Vet	  ej	  

Revisorer	  

Auk.	  Redovisningskonsulter	  



 35 

4.1.4  Revisorns ro l l  

 
Figur 4.11 Utan revisorn ökar felaktigheterna i redovisningen. 

Riktigt markanta skillnader mellan yrkeskategorierna där revisorerna tycker att 
deras arbete är viktigt och felen skulle öka utan dem medan 
redovisningskonsulternas svar kan tolkas som att de tycker att det arbete de 
utför i företaget är tillräcklig. Den redovisningskonsult som svarade ”annat” på 
detta påstående frågade varför det skulle bli mer fel i redovisningen utan 
revisorn och påpekade att redovisningskonsulten ofta är sista instans med 
redovisningen i relativt stora företag och har varit så även innan avskaffandet 
av revisionsplikten i företag som drivs i annan form än aktiebolag.  

 

Figur 4.12 Om redovisningen blir rätt från början krävs ingen revisor. 

Ganska spretiga svar, noterbart är att revisorerna instämmer helt till högre 
grad än vad redovisningskonsulterna gör. Detta trots att det ju ändå är dessa 
som upprättar redovisningen. 
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Figur 4.13 Revisionsberättelsen är den enda kvalitetssäkring som tillför trovärdighet till 
redovisningen. 

Cirka 35 procent av revisorerna anser att revisionsberättelsen är en fullgod 
kvalitetssäkring medan nästan häften av redovisningskonsulterna, drygt 45 
procent inte instämmer alls. I övrigt är revisorerna ganska oeniga om huruvida 
revisionsberättelsen är det enda som kan fungera som en fullgod 
kvalitetssäkring även om det endast är 7 procent som inte håller med alls.  

 

Figur 4.14 Ju fler rådgivande tjänster som revisorn erbjuder desto större hot är det mot 
revisorns oberoende. 

Överlag verkar revisorer och redovisningskonsulter ha liknande åsikter i denna 
fråga.  

Revisorerna tillfrågade också om huruvida deras yrkesroll förändrats efter 
införandet av revisionsplikten. Drygt 35 procent svarade att de antingen 
ägnade sig mer åt konsulttjänster eller mer åt rådgivning. 50 procent svarade 
att de inte påverkats alls och resterande berättade att de framförallt påverkats 
genom att många små företag i dag väljer bort revisionen redan från start.  

När det kommer till om revisorns och redovisningskonsultens roll kommer att 
flyta ihop med tiden är både revisorer och redovisningskonsulter relativt 
överens om att detta inte kommer ske, även om revisorerna är något mer 
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negativa (se figur 4.20 i bilaga 8.1). Slutligen så tror majoriteten av både 
revisorer och redovisningskonsulter att gränsvärdena för frivillig revision i 
framtiden kommer att höjas (se figur 4.21 i bilaga 8.1).  

4.2 Kreditinstituten  

Det första som kreditinstituten tillfrågades om var hur deras förtroende för 
auktoriserade redovisningskonsulter respektive revisorer såg ut. Svaret blev 
något bättre i favör till revisorerna men var i övrigt ganska jämt fördelat. 42 
procent har ett högt eller mycket högt förtroende för auktoriserade 
redovisningskonsulter mot 59 procent för revisorerna. Resterande svar 
hamnade på ganska högt för båda kategorierna. Noterbart var att när 
respondenterna ombads säga vad de ansåg vara det mest fördelaktiga med 
revisorerna svarade hela 83 procent yrkeskunskap. Samma siffra för 
redovisningskonsulterna var 42 procent, där den kontinuerliga kontakten 
sedan stod för ytterligare 42 procent.  

Större chans att få lån med reviderade räkenskaper 

Hela 92 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis i att företag har 
lättare att få lån när deras räkenskaper blivit granskade av en revisor. Under 
påståendet att företag har lättare att få lån om de har en auktoriserad 
redovisningskonsult (givet ingen revisor) instämde 67 procent helt eller delvis.  

Ökat förtroende för redovisningskonsulter 

Hela 84 procent av de svarande ansåg att ökade krav för att bli auktoriserad 
redovisningskonsult har höjt förtroendet för den redovisning som de 
upprättar. 67 procent instämde också helt eller delvis i att de ökade kraven på 
auktoriserade redovisningskonsulter på sikt kan leda till att behovet av revision 
minskar.  

4.3 Skatteverket 

Vår kontakt med Skatteverket har uteslutande varit via mejl, våra frågor 
besvarades av en skatterevisor efter ungefär en veckas betänketid. Frågorna 
berörde bland annat företagens skattedeklaration där vi undrade om fler fel har 
upptäckts i deklarationen hos de företag som varken har en 
redovisningskonsult eller en revisor. Meijer1 svarade att det har blivit fler fel i 
deklarationerna men främst på grund av oavsiktliga fel som summeringsfel, 

                                                
1 Tobias Meijer, Skatterevisor på Skatteverket, intervju den 7 maj 2013. 
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han anser att de flesta vill göra rättvisande redovisningar. Dock för de redan 
oseriösa företagarna tror Meijer att ingen extern kontroll för dessa företag 
kommer resultera i att deras redovisning lär innehålla fler felaktiga uppgifter än 
tidigare.   

Något som det pratats mycket om är att kvaliteten anses skilja sig mellan 
företag som har en revisor och de som har en redovisningskonsult varför vi 
tyckte att det var en intressant fråga att ställa till Skatteverket. Företagens 
kunskap om att veta att kreditgivare anser att kontroll över verksamheten är en 
viktig del inför kreditgivning gör att Meijer tror att företagen som väljer bort 
revisorn istället anställer en redovisningskonsult. Åsikten angående kvaliteten 
på redovisningen var den att revisorns och redovisningskonsultens arbete var 
densamma när personen i fråga tar seriöst på sin arbetsuppgift. 

“Revisorer har dock en lagstadgad anmälningsplikt vilket inte 
redovisningskonsulter har. Det medför att mindre seriösa 
redovisningskonsulter har mindre att förlora på att inte påpeka brister och 
rena felaktigheter än en revisor” Citatet av Meijer visar på en viss osäkerhet 
kring förtroendet på redovisningskonsulter eftersom de inte har samma 
lagstadgade anmälningsplikt vid fel i redovisningen som revisorer har. Om en 
person inte själv blir drabbad kan alltså detta medföra att man ser mellan 
fingrarna och därmed redovisar felaktiga uppgifter.  

Förtroendet som Meijer hade för de olika yrkesgrupperna var högt, alltså 
samma för både revisorer och redovisningskonsulter. Dock påpekades att det 
som i de flesta fall finns undantag i arbetslivet där personerna i fråga inte är 
lika seriösa. 

En av våra frågor behandlade givetvis auktorisationen av 
redovisningskonsulter och om det kan ha påverkar förtroendet för dessa ur 
Skatteverkets perspektiv. Meijer ansåg att auktorisationen som innefattar 
utbildning, praktisk erfarenhet och att följa SRF´s regler har höjt Skatteverkets 
förtroende för redovisningskonsulter. “Kunderna likväl som Skatteverket är 
medvetna om de höjda kraven och därav har också förtroendet ökat mot förut 
då i kraven för att kalla sig redovisningskonsult var mycket lägre.”  
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4.1.2  Förväntningsgap 

 
Figur 4.15 Förväntningsgap 

När vi frågade revisorerna om huruvida de upplevde att det fanns ett 
förväntningsgap från kundens sida om vad revisorn ska göra och vad kunden 
tycker att revisorn ska utföra blev svaret att exakt hälften av respondenterna 
ansåg att det ibland eller ofta finns ett förväntningsgap. Den som svarade 
”annat” menade att det försvinner i den process där de utbildar kunden. 
Resten menade att förväntningsgapet finns sällan men ingen svarade ”nej, 
aldrig”. Både redovisningskonsulter och revisorer instämde också i hög grad 
om att kunder ofta eller ibland har svårt att skilja på vad respektive 
yrkeskategori gör (se figur 4.17 i bilaga 8.1) 
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5. Analys 

I analysen knyts teoridelen samman med den empiri som samlats in. Vi diskuterar likheter 
och vad vi anser varit extra uppseendeväckande. Egna åsikter framförs och kopplas till både 
teori och empiri för att slutligen komma fram till en slutsats och svar på våra 
frågeställningar. 

5.1 Redovisningskonsultens roll  

En viktig del i redovisningskonsultens roll är den rådgivande roll som de har 
gentemot sina kunder (SRF 2013a). I empirin framkommer det att 75 procent 
av redovisningskonsulterna ofta har kontakt med sina kunder angående just 
rådgivning. Dock var det endast ca 23 procent av redovisningskonsulterna 
som trodde att rådgivning var det företagen uppskattade mest med deras 
yrkesroll. Utifrån resultaten ser vi att rådgivning är en stor del av 
redovisningskonsultens arbete och att redovisningskonsulterna själva anser att 
deras yrkeskunskap är viktig. Detta kan vara ytterligare en förklaring till deras 
positiva inställning till högre krav på auktorisationen. Deras kunskap kan anses 
vara en betydande del för att redovisningskonsulterna ska kunna bidra med bra 
och givande rådgivning till företagen.  

I empirin frågade vi om redovisningskonsulten på sikt kan överta en del av 
revisorns arbete. Bland annat ställdes frågan om redovisningskonsulterna har 
möjlighet att hitta fel i företagets redovisning. Samtliga redovisningskonsulter 
instämde i påståendet att de har stor möjlighet att upptäcka fel i redovisningen, 
75 procent instämde helt och resten delvis. Även revisorerna instämde till en 
ganska hög grad i detta påstående. Även i påståendet om att 
redovisningskonsulten har ett ansvar att upptäcka felaktigheter höll både 
revisorer och redovisningskonsulter med till en hög grad.  

Nästan 70 procent av redovisningskonsulterna trodde inte att felen i 
redovisningen skulle öka utan en revisor. Här ska dock tilläggas att det var 
något som revisorerna verkligen inte instämde i. Dessa svar kan tolkas som att 
redovisningskonsulterna själva känner att de faktiskt upptäcker fel som de 
rättar till och att det egentligen inte behöver finnas en instans efter dem. 
Skatteverket uppgav också att de ansåg att kvaliteten på inlämnat material inte 
skiljer sig åt beroende på om företaget anlitat en revisor eller en 
redovisningskonsult. Den enda skillnaden som Skatteverket tog upp var att 
revisorerna har en lagstadgad anmälningsplikt vilket redovisningskonsulterna 
inte har. Men trots detta var förtroendet lika högt för redovisningskonsulterna 
och revisorerna från Skatteverkets sida. Om redovisningskonsulterna skulle få 
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en lagstadgad anmälningsplikt kunde detta ytterligare ge ett högre anseende för 
dem. Enligt oss kommer ett högre ansvarsstagande ofta med ett högre 
förtroende. När det kom till huruvida rollerna på sikt kan flyta ihop var dock 
grupperna eniga om att det inte är särskilt troligt att detta kommer att ske.  

Sverige har en av de lägsta gränserna för frivillig revision i Europa (Grant 
Thornton 2013) och om en jämförelse görs mellan andra europeiska länder 
kan det antas att gränsvärdena kommer att höjas i Sverige. Detta stämmer även 
väl överens med vad redovisningskonsulterna och revisorerna antydde i vår 
undersökning. En klar majoritet trodde att gränsvärdena för revision kommer 
att höjas i framtiden. I och med revisionspliktens avskaffande ansåg 39 
procent av redovisningskonsulterna i vår empiri att deras ansvar har ökat i 
företag som inte anlitat en revisor. Dock var det knappt hälften av 
redovisningskonsulterna som ville ha ett större ansvar. Vi tror att 
redovisningskonsulternas ansvar kommer att öka i framtiden, särskilt om 
gränsvärdena höjs. Vid valet om revisionspliktens avskaffande var 
konkurrenskraften en betydande faktor (SOU 2008:32). Högre gränsvärden för 
revisionen i framtiden lär betyda en ännu attraktivare arbetsmarknad för 
redovisningskonsulter. En ytterligare faktor som kan innebära en eftertraktad 
marknad för redovisningskonsulter är deras arvode, vilket bland annat Meijer 
på Skatteverket påpekade ofta var lägre för redovisningskonsulter än för 
revisorer. 

5.2 Auktorisationen av redovisningskonsulter 

En anledning till auktorisationen av redovisningskonsulter var att ge en högre 
status till yrket vilket 58 procent av redovisningskonsulterna ansåg att det har 
gjort. Ett annat syfte med auktorisationen var enligt Halling (2009) att 
framhäva kunniga redovisningskonsulter. Mer kunskap inom sitt yrke kan 
antas leda till ett större förtroende för det redovisningskonsulten upprättar. 
Vår empiri visar att 65 procent av redovisningskonsulterna anser att de helt 
eller delvis har fått ett större förtroende vilket är en förhållandevis hög siffra. 
Även respondenten från Skatteverket ansåg att förtroendet ökat i och med 
auktorisationen. Auktorisationen borde innebära att redovisningskonsulterna 
med tiden får känna ett ännu större förtroende i och med den kvalitetssäkring 
som det innebär. Examensprovet för auktorisationen var säkerligen ett svar på 
att många redovisningskonsulter inte ansåg att auktorisationsdagar räckte för 
att säkerställa kunskapen. Med ett examensprov närmar sig också 
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redovisningskonsulterna de krav som finns för att bli revisor vilket på sikt 
skulle kunna ge samma status som revisorerna har.  

När vi frågade revisorer och redovisningskonsulter om de trodde att 
auktorisationen av redovisningskonsulter kan skapa ett så pass stort förtroende 
för dem att behovet av revision kan minska i framtiden svarade drygt hälften 
av redovisningskonsulterna ja eller eventuellt. Bland revisorerna var 
motsvarande siffra närmare 30 procent. Det visar att det inom båda 
kategorierna finns de som anser att redovisningskonsulterna kan ersätta 
revisorn.  

5.2 Revisorns roll 

I teorin nämns hur viktigt oberoendet är för revisorn och dennes förtroende 
(Carrington 2010). I empirin framgår dock att varken revisorn själv, 
redovisningskonsulterna eller kreditinstituten nämner oberoendet som något 
de anser vara särskilt viktigt. Faktum är att ingen av revisorerna eller 
redovisningskonsulterna tror att detta är vad som anses vara det mest 
attraktiva för företagen då de anlitar en revisor. Hos kreditinstituten var det 
endast en svarande som ansåg att oberoendet var det viktigast hos revisorn. 
Svaren från revisorerna och redovisningskonsulterna i denna fråga känns inte 
särskilt anmärkningsvärda. Det är ändå rimligt att anta att de väljer att se andra 
sidor av sitt yrke, som exempelvis yrkeskunskap väga högre. Det är dock 
intressant att så få av kreditinstituten inte ser oberoendet som mer 
betydelsefullt. Hela 83 procent ansåg att det var yrkeskunskapen som var mest 
fördelaktig hos revisorerna, inte oberoende eller den rådgivande rollen. 
Oberoendet är i mångt och mycket ändå till för att skydda intressenterna från 
att få oriktig information om företaget. Både revisorer och 
redovisningskonsulter instämde i viss mån till att ju fler rådgivande tjänster 
som revisorn erbjuder ju större hot är det mot oberoendet.    

I teorin skrivs om huruvida revisorn ska få ägna sig åt rådgivning om hur 
företaget ska skötas och var dessa gränser går. Bland annat nämner Ribbestam 
(2008) att den slopade revisionsplikten torde vara något positivt för 
revisorerna då det öppnar upp för dem att ägna sig mer åt just rådgivning. 
Vidare menade han att detta var något positivt också för små företag då dessa i 
hög utsträckning inte behöver revisionen i sig utan snarare revisorns kunskap. 
Vår empiri visar också att när det kommer till revisorns yrkeskunskap och 
vilket förtroende de har är båda dessa mycket höga. Revisorerna anser överlag 
att deras yrkeskunskap inom branschen är hög, högre än vad 
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redovisningskonsulterna ansåg i sin egen bransch. Intressant att notera är 
också att redovisningskonsulterna i högre utsträckning än revisorerna ansåg att 
kunskapen var spridd i sin bransch. Detta kan ha att göra med att kraven för 
att bli godkänd och auktoriserad revisor under en längre tid varit högre och 
mer omfattande än de auktorisationsdagar som krävts för att bli auktoriserad 
redovisningskonsult. Kreditinstituten visade sig ha ett något högre förtroende 
för revisorerna än för redovisningskonsulterna. Skatteverket hade också ett 
högt förtroende för revisorer, men det var lika högt för 
redovisningskonsulterna.  

Huruvida revisionsberättelsen är den enda kvalitetssäkring som tillför 
trovärdighet till redovisningen var det 64 procent av revisorerna som instämde 
helt eller delvis mot knappt 25 procent av redovisningskonsulterna. Att 
redovisningskonsulterna är så motvilliga kan till viss del förklaras av att hälften 
av de tillfrågade redovisningskonsulterna instämmer helt eller delvis i att 
bokslutsrapporten är en fullgod kvalitetssäkring. Vikten av revisionsberättelsen 
tror vi har att göra med företagets storlek. Lennox och Pittman (2011) menar 
att revisionsberättelsen är viktig vid större finansiering vilket i de flesta fall inte 
gäller SME företag. När summan är relativt liten blir det ingen stor affär för 
kreditinstituten varför de eventuellt inte kräver den säkerhet som en 
revisionsberättelse ger. Samtidigt visar tidigare forskning på olika vikt vid 
revisionsberättelsen (Duréndez Gómez-Guillamón 2003) vilket vi anser tyder 
på att det är mycket annat som spelar roll vid beslut om utlåning. Ekonomin i 
företaget eller omvärldsfaktorer tror vi spelar stor roll vid kreditinstitutens 
beslut.   

Intressant från empirin var att det var fler revisorer än redovisningskonsulter 
som ansåg att om redovisningen blir rätt från början så behövs ingen revisor. 
Detta skulle till viss del kunna bero på att revisorer inte känner att de har så 
mycket att säga till om när en redovisning är rätt redan när de får den. Något 
som är värt att diskutera är huruvida revisorns yrkeskunskap framkommer när 
vissa revisorer under ett yrkesår har fler än 200 revisionsuppdrag. En 
häpnadsväckande siffra är de 733 uppdrag som är rekordet för den revisor 
som haft flest revisionsuppdrag under en period (Bursell 2010). 200 
revisionsuppdrag skulle innebära att revisorn kan ägna ungefär en dag till ett 
företags redovisning. Istället för att revisorn gör allt grundarbete med att ta 
fram och granska företagsfakta görs detta av konsulter (Bursell 2010) som 
förmodligen inte har samma kunskap som revisorn. Hur värdesätts 
konsulternas kunskap i förhållande till revisorns? Det som företagen betalar 
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för bör i viss mån vara den kunskap som revisorn besitter. Men när konsulter 
istället genomför en stor del av arbetet läggs arvodet på något annat än vad 
som från början var kundens syfte.  

5.3 Intressenter 

Fler felaktiga årsredovisningar har ökat på senare tid då företag inte har en 
revisor och det ökar ännu mer när företagen inte heller anlitat en 
redovisningskonsult (Bolagsverket 2012). Från Skatteverkets sida kan man se 
att deras förtroende är lika vad gäller revisorer och redovisningskonsulter. 
Även fast fler fel i boksluten har kommit in till Skatteverket är det framförallt 
från de företag som varken har anlitat en revisor eller redovisningskonsult. 
Efter revisionspliktens avskaffande kan de företag som väljer att anlita en 
redovisningskonsult ses som en seriös företagare även utan revisor. Med andra 
ord kan bättre redovisningsstandarder göra att företagen har större chans att få 
kredit (Berger & Udell 2005). Meijer trodde att företagen inser att bra interna 
kontroller, genom att till exempel anlita en redovisningskonsult gör det lättare 
att få kredit. Detta innebär att oavsett om företaget anlitat en revisor eller 
redovisningskonsult så visar deras val återigen på ett seriöst engagemang vilket 
höjer deras förtroende gentemot externa parter. Att överlag ta in en extern 
part kan tyda på att företaget inte har något att dölja samt att de har en vilja att 
göra rätt.  

Av kreditinstituten var det 67 procent som trodde att behovet av revision kan 
komma att minska i och med auktorisationen av redovisningskonsulter. 
Kunskapen hos redovisningskonsulterna höjs vilket kan antas är för att möta 
de krav som ställs från de företag som inte har revisor. Det i samband med att 
oberoendet inte ansågs som det viktigaste hos revisorn utan yrkeskunskapen, 
gör att trovärdigheten kan komma att jämna ut sig mellan revisorerna och 
redovisningskonsulterna ur ett kreditperspektiv. Ett påstående som denna gör 
att media tappar ett av deras starkaste argument om varför en revisor bör 
anlitas.  

5.4 Förväntningsgap 

Hälften av de tillfrågade revisorerna ansåg att det ofta eller ibland förelåg ett 
förväntningsgap. En respondent nämnde även att de i processen med kunden 
utbildar denne med vad de har att förvänta sig av revisionsprocessen. 
Resterande svarade att det sällan förelåg ett förväntningsgap men ingen 
svarade aldrig. Ett på många sätt oroande resultat eftersom det är ett tecken på 
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att det finns en dålig kunskap om vad revisorn faktiskt gör och framförallt 
förväntas göra. Vår empiri visar också på att flera respondenter anser att deras 
kunder har svårt att skilja på revisorn och redovisningskonsulten. Intressant att 
fundera på är varför det är såhär. När budskapet som avses för mottagaren 
inte kommer fram så som avsändaren avsåg kan det bero på olika 
störningsmoment i kommunikationsledet, detta benämner Day (2000) som 
brus. Bruset kan i redovisningskonsultens och revisorns fall eventuellt bero på 
bristfällig information kring yrkena vilket medför att kunderna inte förstår 
innebörden av budskapet. Kanske handlar det om okunskap från kundens sida 
då yrkesrollen är främmande och anses krånglig. Information kring vad 
kunden kan förvänta sig bör vara viktigt för en bra kundrelation och fortsatt 
samarbete. I längden kan det antas att revisorn och redovisningskonsulten 
vinner på en tydligare kommunikation. Att tydligare beskriva yrkenas olikheter 
ger en tydligare inblick i vem kunden behöver anlita.  

I teorin nämns D&D modellen, en kvalitet och relationsmodell, som innefattar 
tre delar vilka är den tekniska dimensionen, den sociala relationen samt den 
ekonomiska relationen (Holmlund 2001). Både revisorer och 
redovisningskonsulter erbjuder ju tjänster men det verkar som att de ibland 
har svårt att förmedla vilken den tekniska dimensionen av det de erbjuder 
egentligen är. Det faktum att det framförallt är nystartade företag som väljer 
bort revisorn (SRF 2013b) kan vara ett tecken på att den sociala relationen är 
väldigt viktig när det kommer till företags beslut om att anlita revisorn. Det är 
främst äldre företag som har behållit revisorn vilka i många fall redan byggt 
upp en relation till denne.  Relationen innefattar exempelvis förtroende, 
respekt och bekantskap vilka enligt Holmlund (2001) är viktiga aspekter i den 
sociala dimensionen. Den sista dimension är den ekonomiska och här tror vi 
att det för många företag är svårt att motivera kostnaden för revisorn då vi i 
vår empiri inte hittat särskilt mycket som tyder på att företagen tjänar på att ha 
en revisor. Ekonomiska fördelar skulle i SME företag framförallt komma från 
att få bättre lånevillkor samt lättare att få lån. Dock visar det sig i vår enkät till 
kreditinstitut att de flesta har ett lika stort förtroende för 
redovisningskonsulten som Meijer anser är billigare för företagen att anlita.   
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6. Slutsats 

I det här avslutandet stycket avgränsar vi analysen för att slutligen besvara våra 
frågeställningar och vårt syfte. 

 
• Har redovisningskonsultens roll i SME företag påverkats av deras auktorisation? 

Redovisningskonsulternas ansvar har till viss del ökat i SME företag och de 
har fått ett högre förtroende hos intressenter. I takt med att 
redovisningskonsulternas krav på auktorisation allt mer börjar likna 
revisorernas är det rimligt att anta att redovisningskonsulterna på sikt kommer 
få en lika stor respekt för sitt yrkeskunnande. 

 
• Hur har revisorns roll förändrats i SME företag efter revisionspliktens 

avskaffande? 

Även om det framkommit att oberoendet av många inte upplevs som 
revisorns viktigaste egenskap så tror vi ändå att det är viktigt att hålla på denna 
då det är något av en grundprincip bakom revisionsyrket. Noterbart är att det 
framförallt är revisorns yrkeskunskap som uppskattas. Inte ens kreditinstituten 
sätter oberoendet som den viktigaste egenskapen hos revisorn. Detta trots att 
oberoendet överlag i vetenskapliga artiklar, media och läroböcker ofta nämns 
som revisorns absolut viktigaste egenskap. Slutsatsen vi drar från detta är att 
revisorns roll är viktigare i större företag där agentproblemet är mer utbrett 
samt där företagen ofta har fler och större intressenter, oberoendet blir 
därmed av större betydelse. Vi tror att revisorn för att även i fortsättningen ha 
en chans att ta plats i mindre företag måste byta inriktning och mer ägna sig åt 
rådgivning och konsulttjänster. Detta då revisionen i sig inte tycks vara vad 
små företag är i störst behov av, det verkar istället vara revisons kunskap som 
de efterfrågar mest. Detta är också vad Ribbestam (2008) nämnde i en artikel 
från tidningen Balans.  

 
 

• Har kreditinstitutens och Skatteverkets förtroende för redovisningskonsulter ökat 
i och med auktorisationen?  

I empirin framkommer att kreditinstituten har ett något högre förtroende för 
revisorer än för redovisningskonsulter. Dock är denna skillnad inte särskilt 
stor. Intressant var att Skatteverket hade ett lika högt förtroende för båda 
yrkeskategorierna, de högre kraven på auktorisationen hade också ingivit ett 
större förtroende. Av det vi fått fram i empirin drar vi slutsatsen att med det 
arbete som lagts ner på att utveckla auktorisationen av redovisningskonsulter 
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kommer förtroendet öka ytterligare i takt med att kunskapen höjs överlag för 
branschen.  

 
• Trots revisionspliktens avskaffande, varför har vissa företag fortfarande revisor? 

Många företag har enligt både revisorer och redovisningskonsulter svårt att 
skilja på vad dessa yrkeskategorier gör. Vi tror att både revisorer och 
redovisningskonsulter måste bli bättre på att kommunicera vad deras faktiska 
yrkesroll är. Risken nu är att många företag tror att revisorn får hjälpa dem 
med mer än vad som faktiskt är lagstadgat. En anledning till varför SME 
företag har kvar revisorn kan bero på en långtgående relation vilket känns 
angenämt för företaget och att det därför blir av rena bekvämlighetsskäl som 
revisorn blir kvar.  

Utifrån våra frågeställningar är vår åsikt att SME företag tjänar mer på att 
anlita en auktoriserad redovisningskonsult som inte hindras av något 
oberoende. Dessutom är redovisningskonsulten enligt vår empiri ofta ett 
billigare alternativ för företagen. Vi har även konstaterat att revisorn i många 
fall är en onödig kostnad för mindre företag som inte verkar vägas upp av 
nyttan för denne i andra fall än möjligen när företaget har ett stort lånebehov.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Vi tycker dels att det hade varit intressant att forska vidare ur ett 
samhällsperspektiv och se om skattefusk har ökat. Intressant vore också att 
göra en liknande undersökning men ur ett företagsperspektiv. Vad är deras syn 
på revisorn och hur ser deras förtroende ut för respektive yrkeskategori.  
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8. Bilagor 

8.1 Tabeller  

 

 
Figur 4.16 Hur tät kontakt har du med dina kunder? 
 

 
 
Figur 4.17 Upplever du att företag har svårt att skilja på vad revisorn och 
redovisningskonsulten gör? 
 

 
Figur 4.18 Vill du som auktoriserad redovisningskonsult ha ett större ansvar? 
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Figur 4.19 Redovisningskonsulten har ett ansvar att hitta felaktigheter i företagets 
redovisning. 

 
Figur 4.20 Revisorns och den auktoriserade redovisningskonsultens roll kommer allt mer att 
flyta ihop. 
 

Figur 4.21  Tror du att gränsvärdena för frivillig revision kommer att höjas i framtiden? 
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Enkäten tar endast några få minuter att fylla i och det skulle betyda oerhört 
mycket om ni vill ta er tid och svara på frågorna, detta för att resultatet ska bli 
så pålitligt som möjligt. Enkäten ligger direkt i mailet och svara gör ni genom 
att sätta ett (x) i det svarsalternativ som passar dig. Undersökningen handlar 
endast om aktiebolag som ej omfattas av revisionsplikten. Svaren är självklart 
anonyma. 

Tack på förhand 

Malin Eriksson och Kaisa Rutanen  

 

Vänligen besvara följande frågor:  
Är du auktoriserad redovisningskonsult?  
( ) Ja 
( ) Nej   
Om du är auktoriserad, hur blev du det? 
( ) Examensprov 
( ) Auktorisationsdagar 
Hur många år har du arbetat med redovisning? 
( ) -4 år 
( ) 5-9 år 
( ) 10- år 
Jag anser att kunskapen inom min profession är: 
( ) Mycket hög 
( ) Hög 
( ) Ganska hög 
( ) Låg 
( ) Väldigt låg 
( ) Mycket spridd från hög till låg 
Hur ofta kontaktar kunden dig för rådgivning? 
( ) Aldrig 
( ) Sällan 
( ) Ibland 
( ) Ofta 
Hur ofta har du kontakt med dina kunder? 
( ) Dagligen 
( ) En gång i veckan 
( ) En gång i månaden 
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( ) 1-2 gånger per år 
Annat, nämligen:  
Har ansvaret för auktoriserade redovisningskonsulter ökat i företag utan 
revisor? 
( ) Ja, absolut 
( ) Ja, till viss del 
( ) Nej, samma som innan 
( ) Vet ej 
Annat, nämligen: 
Vill du som auktoriserad redovisningskonsult ha ett större ansvar? 
( ) Ja 
( ) Inte direkt 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
( ) Annat, nämligen: 
Kan auktorisationen av redovisningskonsulter skapa ett så pass stort 
förtroende att behovet av revision kommer att minska i framtiden? 
( ) Ja, absolut 
( ) Eventuellt 
( ) Nej, det tror jag inte 
( ) Vet ej 
Annat, nämligen: 
Anser du att det räcker för företag utan revisionsplikt att ha en 
auktoriserad redovisningskonsult och ingen revisor?  
( ) Ja 
( ) Eventuellt 
( ) Nej  
( ) Vet ej 
Annat, nämligen: 
Anser du att kunder har svårt att skilja mellan vad en 
redovisningskonsult gör och vad en revisor gör? 
( ) Ja, ofta 
( ) Ja, ibland 
( ) Sällan 
( ) Nej, aldrig 
( ) Vet ej 
Tror du att gränsvärdena för frivillig revision kommer att höjas i 
framtiden? 
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( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
( ) Annat, nämligen: 
Anser du att syftet med auktorisationen av redovisningskonsulter, 
kvalitetssäkring av dennes kompetens, har uppnåtts? 
( ) Ja 
( ) Inte direkt 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
Vad tror du att företagen tycker är det mest fördelaktiga med att anlita 
en auktoriserad redovisningskonsult: 
( ) Yrkeskunskap 
( ) Rådgivande roll 
( ) Kontinuerlig kontakt med företagen 
Annat, nämligen: 
Vad tror du att företagen tycker är det mest fördelaktiga med att anlita 
en revisor: 
( ) Yrkeskunskap 
( ) Rådgivande roll 
( ) Oberoende 
( ) Granskande roll 
Annat, nämligen:  
Markera det påstående som du anser bäst stämmer överens med 
din uppfattning: 
Den auktoriserade redovisningskonsulten har stor möjlighet att 
upptäcka fel i företagets redovisning. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Redovisningskonsulten har ett ansvar att hitta felaktigheter i företagets 
redovisning. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Utan revisorn ökar felaktigheterna i redovisningen. 
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( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Bokslutsrapporten är en fullgod kvalitetssäkring. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Revisionsrapporten är den enda kvalitetssäkring som tillför trovärdighet 
i företagets redovisning. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Högre krav på auktorisationen av redovisningskonsulter var nödvändig 
för att säkerställa kunskapen hos redovisningskonsulterna, särskilt på 
grund av att revisionsplikten avskaffades. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Auktorisationen av redovisningskonsulter har gett ett större förtroende 
för arbetet de utför. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Auktorisationen har höjt kunskapen hos redovisningskonsulterna och 
gett högre status till yrket. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
En auktoriserad redovisningskonsult har tillräcklig kompetens för att ge 
rådgivning i mer komplexa frågor. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 



 60 

( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Konkurrensen på redovisningstjänster har ökat i och med avskaffandet 
av revisionsplikten. 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Revisorns och den auktoriserade redovisningskonsultens roll kommer 
allt mer flyta ihop. 
( ) Instämmer helt  
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Ju fler rådgivande tjänster som revisorn erbjuder desto större hot är det 
mot revisorns oberoende. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Om redovisningen blir rätt för början krävs ingen revisor. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
	  

8.3 Enkät revisorer 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats inom redovisning på 
Karlstads universitet. Undersökningen handlar om vilken roll auktoriserade 
redovisningskonsulter och revisorer har i aktiebolag som inte omfattas av 
revisionsplikten.  

Enkäten tar endast några få minuter att fylla i och det skulle betyda oerhört 
mycket om ni vill ta er tid och svara på frågorna, detta för att resultatet ska bli 
så pålitligt som möjligt. Enkäten ligger direkt i mejlet och svara gör ni genom 
att sätta ett (x) i det svarsalternativ som passar dig. Undersökning handlar 
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endast om aktiebolag som ej omfattas av revisionsplikten.  Svaren är självklart 
anonyma. 

Tack på förhand 

Malin Eriksson och Kaisa Rutanen  

 

Vänligen besvara följande frågeställningar: 
Vilken titel har du? 
( ) Revisor 
( ) Godkänd revisor 
( ) Auktoriserad revisor 
 I hur många år har du arbetat med revision? 
( ) – 4år 
( ) 5-9år 
( ) 10år – 
 Hur ofta brukar kunden kontakta dig för rådgivning? 
( ) Aldrig 
( ) Sällan 
( ) Ibland 
( ) Ofta 
Annat: 
 Hur tät kontakt har du med dina kunder? 
( ) Dagligen 
( ) En gång I veckan 
( ) En gång I månaden 
( ) 1-2 gånger om året 
Annat: 
Genomför du någon typ av kvalitetskontroll av redovisningen annat än i 
samband med revisionen? 
( ) Ja, kontinuerligt 
( ) Ja, sällan 
( ) Nej 
Annat: 
Genomför du någon kontroll av underlagen som lämnas av företagen? 
( ) Ja 
( ) Ja, om underlaget verkar tveksamt 
( ) Ja, men enbart om det är uppenbart att underlaget är felaktigt 
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( ) Nej 
Annat: 
Upplever du att företag har svårt att skilja på vad revisorn och 
redovisningskonsulten gör? 
( ) Ja, ofta 
( ) Ja, ibland 
( ) Sällan 
( ) Nej, aldrig 
Annat: 
Upplever du att det finns ett förväntningsgap från kunden sida om vad 
du gör som revisor och vad kunden tycker att du ska göra? 
( ) Ja, ofta 
( ) Ja, ibland 
( ) Sällan 
( ) Nej, aldrig 
Annat: 
Kan auktorisationen av redovisningskonsulter skapa ett så pass stort 
förtroende att behovet av revision kommer att minska i framtiden? 
( ) Ja, absolut 
( ) Kanske 
( ) Nej, det tror jag inte 
( ) Vet ej 
Annat: 
Har din yrkesroll förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten? 
( ) Ja, mer rådgivning 
( ) Ja, mer konsulttjänster 
( ) Nej, inte alls 
Annat: 
Har du på annat sätt märkt av avskaffandet av revisionsplikten? 
Svar: 
Tror du att gränsvärdena för frivillig revision kommer höjas i framtiden? 
( ) Ja 
( ) Kanske 
( ) Nej 
Annat: 
Hur anser du att kunskapen är inom din profession? 
( ) Mycket hög 
( ) Hög 



 63 

( ) Ganska hög 
( ) Låg 
( ) Spridd från hög till låg 
Annat: 
Vad tror du företagen tycker är det mest fördelaktiga med att anlita en 
auktoriserad redovisningskonsult? 
( ) Yrkeskunskap 
( ) Rådgivande roll 
( ) Kontinuerlig kontakt med företagen 
Annat: 
Vad tror du företagen tycker är det mest fördelaktiga med att anlita en 
revisor? 
( ) Yrkeskunskap 
( ) Rådgivande roll 
( ) Oberoende 
( ) Granskande roll 
Annat: 
Anser du att det räcker för företag utan revisionsplikt att ha en 
auktoriserad redovisningskonsult? 
( ) Ja 
( ) Eventuellt 
( ) Nej 
Annat: 
Markera det påstående som du anser bäst stämmer överens med 
din uppfattning: 

Redovisningskonsulten har en stor möjlighet att upptäcka fel i 
redovisningen då de har full insyn i företaget 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Utan revisorn ökar felaktigheterna i redovisningen 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
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Redovisningskonsulten har ett ansvar att hitta felaktigheter i företagets 
redovisning 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Revisorn höjer kvalitén på företagets redovisning 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Auktoriserade redovisningskonsulter höjer kvaliteten på redovisningen 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Revisionsberättelsen är den enda kvalitetssäkring som tillför 
trovärdighet till redovisningen 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
En bokslutsrapport av en auktoriserad redovisningskonsult är en 
fullgod kvalitetssäkring 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
En auktoriserad redovisningskonsult har tillräcklig kompetens för att 
rådgiva kunden i mer komplexa frågor 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
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( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Den slopade revisionsplikten ökar konkurrensen på redovisningstjänster 
och höjer därmed kvalitén 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Revisorns och den auktoriserade redovisningskonsultens roll kommer 
med tiden allt mer att flyta ihop 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Högre krav på auktorisationen av redovisningskonsulter var nödvändig 
för att säkerställa kunskapen hos redovisningskonsulterna, särskilt på 
grund av att revisionsplikten avskaffades. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Om redovisningen blir rätt från början behövs ingen revision 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
Ju fler rådgivande tjänster som revisorn erbjuder ju större hot är det mot 
oberoendet 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
Annat: 
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8.4 Intervjufrågor Skatteverket 

1. Har ni märkt av en ökad andel fel i deklarationerna från företag utan 

vare sig revisor eller redovisningskonsult?   

2. Är det skillnad i kvalitet på deklarationen från företag som använt en 
redovisningskonsult och på de som använt en revisor? I så fall, hur 
utmärker sig skillnaden?  

3. Hur ser ert förtroende ut för revisorer? 
*Mycket högt  
*Högt  
*Ganska högt  
*Lågt  
*Mycket lågt 
4. Hur ser ert förtroende ut för auktoriserade 
redovisningskonsulter/redovisningskonsulter? 
*Mycket högt  
*Högt  
*Ganska högt  
*Lågt  
*Mycket lågt  
5. Anser ni att auktorisationen av redovisningskonsulter har ökat 
förtroendet för dessa? 

 

8.5 Enkät kreditinstitut 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats inom redovisning på 
Karlstads universitet. Undersökningen behandlar huruvida auktorisationen av 
redovisningskonsulter påverkar aktiebolag utan revisor vid utlåning. 

 Enkäten tar endast några få minuter att fylla i och det skulle betyda oerhört 
mycket om ni vill ta er tid och svara på frågorna, detta för att resultatet ska bli 
så pålitligt som möjligt. Enkäten ligger direkt i mailet och svara gör ni genom 
att sätta ett (x) i det svarsalternativ som passar dig. Undersökning handlar 
endast om aktiebolag som ej omfattas av revisionsplikten.  Svaren är självklart 
anonyma. 

Tack på förhand 
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Malin Eriksson och Kaisa Rutanen  

Vänligen besvara följande frågor: 

Mitt förtroende för auktoriserade redovisningskonsulter är:  
( ) Mycket högt 
( ) Högt 
( ) Ganska högt 
( ) Lågt 
( ) Mycket lågt 
Mitt förtroende för revisorer är: 
( ) Mycket högt 
( ) Högt 
( ) Ganska högt 
( ) Lågt 
( ) Mycket lågt 
Vad anser ni är det mest fördelaktiga med revisorer? 
( ) Oberoende 
( ) Yrkeskunskap 
( ) Rådgivande roll 
Annat, nämligen: 
Vad anser ni är det mest fördelaktiga med auktoriserade 
redovisningskonsulter? 
( ) Kontinuerlig kontakt med företagen 
( ) Rådgivande roll 
( ) Yrkeskunskap 
Annat, nämligen: 
Markera det påstående som du anser bäst stämmer överens med 
din uppfattning: 
Företag har större chans att få lån när deras räkenskaper har blivit 
granskade av en revisor. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
( ) Vet ej 
Företag har större chans att få lån beviljat när de har anlitat en 
auktoriserad redovisningskonsult men ingen revisor.  
( ) Instämmer helt 



 68 

( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
( ) Vet ej 
Det har stor betydelse om företaget har anlitat en revisor vid beslut om 
lånevillkor.  

( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
( ) Vet ej 
Det har stor betydelse om företaget har anlitat en auktoriserad 
redovisningskonsult vid beslut om lånevillkor, givet att företaget inte 
har en revisor.  
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
( ) Vet ej 
Med ökade krav för att bli auktoriserad redovisningskonsult har 
förtroendet ökat för den redovisning de upprättar.  
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) instämmer inte alls 
( ) Vet ej 
De ökade kraven på auktoriserade redovisningskonsulter kommer på 
sikt leda till att företagens redovisning kommer anses få en såpass 
mycket högre kvalitet att behovet av revision minskar.  
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer delvis 
( ) Instämmer inte riktigt 
( ) Instämmer inte alls 
( ) Vet ej 
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