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Sammanfattning 

Den första november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. För 

redovisningskonsulterna har denna förändring medfört att de kommer vara sista instans till 

myndigheterna om ett företag väljer bort revisorn. Tidigare har de haft revisorn som säkerhet och 

om det skulle finnas några felaktigheter har revisorn kunnat upptäcka detta. Frågan vi ställer oss är 

om deras ansvar har förändrats om stödet från revisorn försvinner. Syftet med denna uppsats är att 

identifiera och beskriva ansvaret för en redovisningskonsult och hur den förändrats till följd av 

denna förändring. För att besvara vår frågeställning och syfte har vi genomfört tre kvalitativa 

intervjuer på en medelstor revisionsbyrå i Stockholm. Vi utformade en intervjuguide där vi utgick 

från vår teori för att generera empiri. Det vi fick fram var att redovisningskonsultens ansvar har 

ändrats då stödet från revisorn försvunnit. Redovisningskonsulten är tvungen att ta mer ansvar för 

sitt arbete då risken för konsekvenser ökar. Om redovisningskonsulten däremot känner ett högt 

självansvar strävar de alltid efter att göra ett så bra jobb som möjligt vilket innebär att de redan tar 

ansvar för att inga konsekvenser skall uppstå. 

 

Abstract 

The first of november 2010 the obligation of revision was abolished for smaller limited companies 

in Sweden. This change means that the accounting consultants will be the last instance when 

material is forwarded to Skatteverket if the limitied company chooses not to have an auditor to go 

through the material. Earler, before the change, the auditor served as a free quality check for the 

accounting consultants since the material would go through them before ending up at Skatteverket. 

The question that is posed in this essay is whether the accountability changes for an accounting 

consultant when the auditors free quality check is no longer present. The purpose of this essay is to 

identify and describe this shift in accountability that has occurred. To answer these questions we 

have performed three qualitative interviews on a medium-large accounting firm in Stockholm. We 

designed an interview guide where we emanated from established accountability theories. After 

having performed these interviews we found out that a shift in accountability for the accounting 

consultants had occurred. The accounting consultants now face a larger risk for consequences and 

are therefore considered more accountable. If an accounting consultant, however, have high self-

responsibility it means that they always strive to do their job as well as possible which means that 

they are already taking a greater responsibility for their work which implies less consequences. 

 



Begreppslista 

SOU - Statens offentliga utredningar 

FAR - Förenade Auktoriserade Revisorer är branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

REKO - Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är ett ramverk för god sed för 

redovisningstjänster 

SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande 

branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Den 7 september år 2006 beslutade regeringen att tillkalla en speciell utredare som hade uppdraget 

att bland annat se över reglerna om revision för små företag. Några månader senare, den 14 

december 2006, beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv att ge utredaren i uppgift att föreslå de 

ändringar i regelverket som krävdes för att ta bort revisionsplikten för små företag. EU och dess 

medlemsländer har arbetat hårt med att minska de administrativa kostnaderna hos små företag och 

har som mål att minska dem med 25 % innan år 2012. Som ett steg för att minska dessa kostnader 

hade utredaren som mål att undanta de små företagen från revisionsplikten. Han skulle också finna 

lämpliga mått på storleken som är lätta att tillämpa, svåra att manipulera och som ska ge möjlighet 

att jämföra med företag i andra länder och som enkelt ska kunna justeras om EU:s gränsvärden 

ändras. Gränsvärdena som utredaren föreslog var att företag endast får överskrida ett av dessa 

nedanstående kriterier. (SOU 2008:32 s.16) 

• En nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. 

• En balansomslutning på högst 1.5 miljoner kronor. 

• Högst 3 anställda. (SOU 2008:32 s. 16) 

 

Den första november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Enligt proposition 

till lagförslaget kommer detta innebära en hel del skillnader för både revisorerna och 

redovisningskonsulterna (SOU 2008:32 s. 105). Två olika typer av redovisningskonsulter beskrivs 

nedan. 

 

Redovisningskonsult 

En redovisningskonsult är en person som hjälper externa uppdragsgivare med rådgivning och 

redovisningstjänster. Redovisningskonsulternas arbetsfördelning kan variera, de kan sköta allt från 

löpande bokföring till färdigställande av årsredovisningar eller andra finansiella rapporter. Många 

redovisningskonsulter är också specialister inom ett visst område, till exempel koncernredovisning. 

En redovisningskonsult måste följa vissa lagar och normer, det är i huvudsak bestämmelser i 

bokföringslagen, årsredovisningslagen och bokföringsnämdens normgivning. Jämfört med 

revisorsyrket är redovisningskonsulternas arbete inte lika hårt reglerat och det finns egentligen inte 

några direktiv hur en redovisningskonsult ska vara. Titeln redovisningskonsult är inte skyddad utan 

vem som helst kan kalla sig redovisningskonsult. Det har lett till att SRF har börjat auktorisera 

redovisningskonsulter. (FAR 2011a) 



Auktoriserad redovisningskonsult 

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och 

utvecklingen av den nya standarden enligt REKO. För att bli auktoriserad krävs en ekonomisk 

utbildning på högskolenivå inom bl a företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt. Dessutom 

krävs dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet från arbete inom redovisning, beskattning och 

ekonomisk rådgivning. För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste den 

auktoriserade redovisningskonsulten genomgå regelbunden aktualitetsutbildning inom redovisning 

och beskattning. Han måste även följa kraven i REKO, fastslagna etiska regler samt genomgå en 

föreskriven kvalitetskontroll. För att försäkra att den auktoriserade redovisningskonsulten jobbar 

utefter dessa riktlinjer genomför FAR och SRF regelbundna kvalitetskontroller i form av fysiska 

besök. För att ytterligare stärka tillförlitligheten måste den auktoriserade redovisningskonsultens 

certifikat förnyas var tredje år. (SRF 2011) 

 

Ansvar 

De skillnader som lagförslaget innebär för redovisningskonsulterna kan komma att påverka 

ansvarstagandet för redovisningskonsulten.  

 

Det finns två olika sorter ansvar, ansvaret kan vara av så kallad „formell‟ natur eller av „informell‟ 

natur. Det formella ansvaret uppstår genom att det finns formella regler och bestämmelser som 

måste följas. Informellt ansvar kan skapas genom exempelvis gruppnormer, företagskultur, lojalitet, 

förhållande till kollegor och kunders önskemål. Ansvar uppstår inte bara som en följd av yttre 

förväntningar utan kan även uppstå på grund av inre förväntningar, så kallat ”självansvar”. Detta 

innebär att individen upplever ett visst ansvar gentemot sig själv men detta kommer beskrivas mer i 

detalj senare. Som vi kan se befinner sig individen i en hel djungel av olika sorters ansvar (Frink & 

Klimoski, 2004, s. 3). Nedan redogörs för det formella ansvaret som finns för revisorn, 

redovisningskonsulten och den auktoriserade redovisningskonsulten vid sitt yrkesutövande. 

 

En revisor ska ansvara för att deras arbete utförs enligt god revisionssed. De ska även följa de lagar 

och regler som är gällande under avtalstiden. Revisorn ska vara objektiv och utföra arbetet med 

integritet. Krav på opartiskhet och självständighet gäller för en revisor vid bestyrkandeuppdrag. I ett 

uppdrag ska det klart och tydligt framkomma hur ansvaret ska fördelas mellan revisorn och bolaget. 

Det är revisorns uppgift och ansvar att förse bolaget med råd och synpunkter men de får däremot 

inte vara vara med i beslutsfattandet i bolaget. Revisorns huvudansvar är inte att upptäcka 

oegentligheter utan det ansvaret ligger hos företagsledningen. Vid revidering har dock revisorn stor 

chans att upptäcka dessa oegentligheter och om han gör det måste han upplysa om det. (FAR 2011b) 



Redovisningskonsultens ansvar är att följa och hålla sig uppdaterad om lagar och föreskrifter från 

myndigheter samt upprätthålla god redovisningsed när denne tar sig an ett uppdrag. Uppdraget ska 

precis som för revisorn planeras tillsammans med uppdragsgivaren. Det för att 

redovisningskonsulten ska kunna genomföra uppgiften samt tillfredställa kundens behov. Det är 

redovisningskonsulten som har ansvar, till skillnad från revisorn, att upplysa uppdragsgivaren att 

det är företagsledningen som ansvarar för att redovisningen och de finansiella rapporterna trots att 

det är redovisningskonsulterna som har utfört arbetet. (FAR 2011a) 

 

Ansvaret för en auktoriserad redovisningskonsult är att utföra sitt arbete i enlighet med Svensk 

standard för redovisningstjänster (REKO). Det innebär att de har följt bestämmelserna i 

bokföringslagen, årsredovisningslagen och andra normer som är relevanta. En auktoriserad 

redovisningskonsult måste också genomföra kontroller och rimlighetsanalyser för att bokslutet eller 

årsredovisningen ska hålla hög kvalitet och fungera som ett bra beslutsunderlag i verksamheten. 

Ansvaret för ett årsbokslut eller årsredovisning har företagsledningen/styrelsen men den 

auktoriserade redovisningskonsulten har i uppgift att upplysa dem om det. (SRF 2011) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns många olika parter som berörs av den nya lagstiftningen om slopad revisionsplikt. Sverige 

är i stor grad ett småföretagarland med cirka 250 000 aktiva och 70 000 ej aktiva mindre aktiebolag. 

Det här innebär att en stor majoritet omfattas av denna slopade revisionsplikt, nämligen omkring 72% 

av Sveriges alla aktiebolag. Det är inte bara de mindre svenska företagen i sig som påverkas av 

detta. Det är även många andra stora intressentgrupper som dessutom påverkas av denna slopade 

revisionsplikt. Fyra stora grupper som direkt påverkas är Skatteverket, revisionsbyråer, 

redovisningsbyråer och kreditinstititut så som banker etc. Som man kan se omfattas majoriteten av 

de svenska aktiebolagen av detta och även stora intressentgrupper vilket innebär att detta är ett 

mycket aktuellt samt viktigt ämne. (SOU 2008:32 s. 98) 

 

 

Det fungerar som så att revisorn får ett arvode för sitt arbete med företagets räkenskaper. 

Enligt en statlig utredning uppgår det genomsnittliga arvodet för revision av ett aktivt aktiebolag 

med en omsättning som understiger tre miljoner kronor och med högst tre anställda till 15 000 

kronor (SOU 2008:32 s. 98). I och med den slopade revisionsplikten kan många företag undvika 

denna kostnad helt vilket gör ämnet väldigt aktuellt. Om man som företagare väljer att slopa 

revisionen utökar det möjligheterna för redovisningskonsulter och andra rådgivare som biträder 

företag i redovisningsekonomiska frågor att erbjuda sina tjänster markant. Detta kommer skäligen 



även leda till att revisorer går ifrån sina traditionella arbetsuppgifter för att möta den ökade 

konkurrensen. (SOU 2008:32 s. 105) 

 

Nu när revisionen är slopad innebär det att företaget kan välja att ha en revisor som reviderar eller 

inte. Om företaget väljer att inte använda sig av en revisor kommer den som sköter bokföringen att 

vara sista instans innan Skatteverket när rapporten och skatteunderlaget skall skickas in. Den som 

sköter den löpande bokföringen är i de flesta fall en redovisningskonsult. Vem som helst kan kalla 

sig för “redovisningskonsult” vilket innebär att man behöver nästintill ingen kunskap alls om 

redovisningen och dess principer. Förut kan man säga att redovisningskonsulten haft revisorn som 

stöd då revisorn går igenom konsultens arbete och kommenterar om vad som är fel så att det kan 

åtgärdas innan det skickas in till Skatteverket. Underlagen som skickas in till Skatteverket har exakt 

samma krav på sig när det kommer till pålitlighet och hur det ska vara utfört som innan. Man 

behöver dock inte samma kompetens som innan för att få skicka in materialet. Frågan man då måste 

ställa sig är om materialet ens är pålitligt. Eftersom redovisningskonsulten tidigare haft revisorn 

som stöd för att säkerställa pålitligheten hos materialet hur kommer konsulten nu när den är på egen 

hand gå till väga för att säkerställa pålitligheten. Det juridiska ansvaret är som sagt inte förändrat 

men vad händer när redovisningskonsulten går miste om revisorns stödfunktion? Blir det ett större 

ansvar ändå? 

 

Problemet vi ser med detta och vill undersöka är om det skett en ansvarförskjutning och hur denna 

ansvarsförskjutning sker och vad det innebär samt hur redovisningskonsulterna hanterar den. 

 

1.3 Problemformulering: 

Har ansvaret förändrats och i så fall hur har det förändrats för en redovisningskonsult när den mister 

revisorns stöd?  

 

1.4 Syfte 

Vår ambition är att med denna uppsats identifiera och beskriva ansvaret för en redovisningskonsult 

och hur det förändras när revisorns stöd försvinner. 

 

 



1.5 Utredningar och diskussioner 

I det här avsnittet redogörs det för hur dagens debatt ser ut kring slopandet av revisionsplikten och 

redovisningskonsultens del i förändringen. 

 

Den slopade revisionsplikten har gett upphov till en hel del spekulationer kring både revisorns och 

redovisningskonsultens yrkesroll. Den påstådda förändringen har dessutom tagits upp som en 

anledning till varför slopandet bör ske. Detta kommer leda till att revisorerna behöva utveckla nya 

tjänster för att kunna behålla de kunder som inte behöver ha en revisor, då de kommer att 

konkurrera på samma marknad som redovisningskonsulter, bokföringsbyråer och andra företag som 

erbjuder ekonomiska tjänster (SOU 2008:32). För redovisningskonsulter och andra rådgivare 

kommer marknaden att öppnas upp eftersom de kommer kunna erbjuda sina tjänster till de små 

företag som inte behöver få sina räkenskaper reviderade av en revisor. Konkurrensen på marknaden 

kommer därmed öka(SOU 2008:32). 

 

Norkvist (2008) menar att kunderna kommer vända sig till revisorn när de behöver mer kvalificerad 

rådgivning. Denna form av rådgivning skulle redovisningskonsulterna också kunna hantera. Detta 

skulle innebära ett större ansvar för redovisningskonsulterna och hon ställer sig kritisk till om alla är 

beredda att ta på sig det ökade ansvaret. Det krävs utbildning och högre kompetens för att motverka 

deras osäkerhet, annars kommer aldrig redovisningskonsulten och revisorn anses som jämlika 

(Norkvist, 2008). 

 

Trots att det finns flera likheter mellan revisorer och redovisningskonsulter så har kunderna som 

anställer dessa  dessa olika roller och uppgifter dem (Börsvik, 2008). Han anser att båda 

yrkesrollerna behövs och är nödvändiga, dock skulle alla parter dra nytta av ett sammarbete mellan 

yrkesgrupperna. 

 

En central fråga är vad det egentligen är som höjer kvaliteten på ett företags räkenskaper.  

Thorell och Norberg (2005) ställer sig frågan om det är bokföringshjälpen eller revisionen som 

förbättrar kvaliteten på redovisningen. Det här leder oss till frågan i hur stor utsträckning 

bokslutsrapporten kan ersätta revisionsberättelsen. 

 

Skatteverket ser redovisningskonsulterna som sin ”förlängda arm” (SKV 2004:3), de anser detta för 

att redovisningskonsulterna ställer krav på företagens bokföring. Detta har gjort att företagen följer 

uppsatta lagar och regler i större utsträckning. Det är naturligtvis något som också kan anses om 

revisorerna, då de upprätthåller god kvalité på redovisningen. Båda dessa kontrollfunktioner är 



viktiga i brottsförebyggande syfte (BRÅ 2004:4). 

 

Bokslutsrapporten förutspås ersätta revisionsberättelsen i de företag som väljer bort revisorn 

(Dahlberg, 2010). En auktoriserad redovisningskonsult gör en bokslutsrapport. Den anses vara ett 

fullvärdigt bevis gentemot företagens intressenter menar och ska fungera som ett kvalitetsbevis för 

företagets räkenskaper (Dahlberg, 2010). Han anser att det är mer naturligt att kvalitetssäkringen 

kommer från den auktoriserade redovisningskonsulten då denne har en ständig insyn i företaget och 

dess räkenskaper. Dahlberg (2010) hävdar att en bokslutsrapport är smidigare och effektivare 

samtidigt som den spar kostnader för företaget. 

 

Ansvar är en central del i redovisningen. Tidigare har det ofta varit revisorn som har hamnat i fokus 

när ansvarsfrågor diskuterats. Men nu när revisionspliken har slopats kommer 

redovisningskonsulternas roll och ansvar bli mer framträdande (Paulsson & Agélii, 2010). De ställer 

sig också frågan om redovisningskonsulterna är medvetna om detta.  

 

Paulsson & Agélii (2010) menar på att det inte finns någon trollformel som kan eliminera riskerna 

eller förebygga att en redovisningskonsult inte ska hamna i olika ansvarssituationer eller hur de ska 

agera i dessa. Däremot finns det olika förutsättningar för att höja beredskapen inför tänkbara 

ansvarssituationer. Det mest grundläggande är att man höjer sin egen medvetenhet om riskerna. 

 

 



2. Teoretisk referensram 

Utgångspunkten för vår teoretiska referensram är begreppet ‘ansvar’. Teorin fungerar som ett 

verktyg då vi undersöker ett konkret problem. Teorin gör det möjligt för oss att förstå ett empiriskt 

fenomen, men det leder inte till någon ny teori. 

 

2.1 Ansvarsbegrepp 

Ansvarsbegreppets två huvudsynsätt 

Definitioner av ansvar brukar delas upp i två olika synsätt. Ett av dessa synsätt behandlar kontexten, 

det vill säga vem och vad som är involverat i en viss situation. Det andra synsättet bygger på idén 

om att en utvärdering kommer ske och att respons kommer uppstå som en följd av detta. (Frink & 

Klimoski, 2004, s. 3) 

 

Det första synsättet handlar om hur personer interagerar och fokuserar på personer med två åtskilda 

roller. Den ena rollen brukar oftast kallas för ”agent”, det är den här rollen som är fokuspersonen, 

det vill säga subjektet för utvärderingen. Den andra rollen brukar oftast kallas för ”principal” 

eller ”publik”. Denna eller dessa personer har en möjlighet eller anledning till att utvärdera agentens 

beteende. Man bör tillägga att agenten kan utvärdera sitt eget beteende också, det behöver inte göras 

av en principal. “Självansvar” är därför ett viktigt koncept vilket kommer att förklaras mer ingående 

senare. 

Det andra synsättet behandlar de aktiviteter som kan ses som beståndsdelar av begreppet ansvar. I 

grund och botten handlar det här också om aktiviteter som har med en utvärdering och observation 

av en agents beteende. Det handlar även om det beteende som agenten kan bli tvungen att 

rättfärdiga, försvara, eller på något vis stå till svars för och de aktiviteter som ligger till grund för en 

sådan skyldighet. Slutligen behandlar detta synsätt de aktiviteter som påverkar agentens beteende. 

För att beteendet skall kunna påverkas måste det finnas belöningar och straff som är kopplade till 

utvärderingen av dess beteende. De eventuella straffen och belöningarna måste vara meningsfulla 

för att utvärderingen ska ha någon betydelse för agenten. (Frink & Klimoski, 2004, s. 3) 

 

Vi kommer i detta avsnitt ta upp tre teorier som vi anser beskriver ansvar väl utifrån dessa två 

synsätt. Den första teorin behandlar ansvar utifrån förväntningar och bygger på det första synsättet. 

Därefter följer agentteorin som beskriver relationen mellan agent och principal. Denna teori bygger 

också på första synsättet. Den sista teorin, Ansvarstriangeln, beskriver ansvar utifrån utvärderingar 

och konsekvenser. Ansvarstriangeln bygger på det andra synsättet. I den teoretiska referensramen 

beskrivs teorin allmänt för att sedan i analysen anpassas till den givna kontexten. 

 



2.2 Förväntningar 

Från det mest primitiva sociala systemet till de mest avancerade nätverken och 

produktionssystemen, dvs. alla typer av sociala system, finns det alltid en sorts grundläggande 

överenskommelse om vad som förväntas och vad för regler som gäller. För att dessa system skall 

kunna fungera är det ytterst nödvändigt att en sådan överenskommelse existerar. Man skulle kunna 

säga att sociala system kan definieras genom de gemensamma förväntningarna man har på varandra. 

För att skapa överensstämmelse med vad som förväntas genomför och skapar man observationer, 

utvärderingar och sanktioner utifrån hur människor agerar. (Frink & Klimoski, 2004, s. 2-3) 

 

Det är här ansvaret kommer in i bilden. Att någon tar ansvar för att de överenskomna 

förväntningarna uppfylls är oerhört väsentligt. Ansvar kan ses som det självhäftande medlet som 

binder ihop de sociala systemen. Man kan då påstå att ansvarstagande ligger till grund för alla 

funktionella sociala system. Det är alltid en individ som har dessa förväntningar på sig, och därmed 

har ett ansvar. Ansvarets betydelse ökar desto mer formell en organisation blir. I en formell 

organisation utvecklas system för att kontrollera detta ansvar i form av rapporteringssystem, 

prestationsutvärderingar, anställningsavtal, bonussystem samt disciplinåtgärder. Detta är olika 

sorters mekanismer som används för att utkräva ett sorts formellt ansvar av individen. Kontexten 

som undersöks här är högst formell då den innefattar etablerade organisationer som dessutom 

regleras av lagar, praxis och seder. Det vill säga att ansvar är av hög betydelse inom denna kontext. 

(Frink & Klimoski, 2004, s. 3) 

 

För att illustrera ansvarets enorma betydelse räcker det med att vi ser till ett par exempel. Det 

amerikanska energibolaget Enron drabbades av en skandal år 2000 då företaget fifflat med sin 

redovisning. Detta hade kunnat skett då det fanns stora oklarheter i vem som bar ansvar för vad och 

innebar att flera 100 000 anställda världen över fick söka ny arbetsgivare. Efterdyningar från denna 

skandal finns fortfarande kvar idag. Ett mer inhemskt exempel är den så kallade Trustorhärvan där 

det svenska finansbolaget Trustor plundrades på cirka 600 miljoner kronor. Detta kunde ske då det 

även här fanns oklarheter i vem som var ansvarig och det finns det även idag. 

 

Rollteori & Ansvar: hur det hänger ihop 

Nedan är en modell som illustrerar hur ansvar mellan agenten och dess omgivning påverkas av 

olika faktorer. Modellen är baserad på ”Role systems theory”, dvs att den bygger på rollteori. 

Rollteori är framtaget för att förklara hur organisationer skapar ett pålitligt beteende hos sina 

medlemmar. Ansvarsteori och rollteori bygger i grund och botten på samma antaganden och 

förklarar väldigt ofta snarlika fenomen. Ansvarsteorin grundar sig även den i förklaringar om ett 
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förutsägbart beteende. Båda teorierna har dessutom ett stort fokus på interpersonella förhållanden. 

De båda bygger även på förutsättningar om interpersonella förväntningar och att uppgifter och 

aktiviteter hänger ihop. Teorierna förutsätter också att tyngd läggs vid konsekvenser och efterlevnad 

samt att uppgifter och aktiviteter är länkade till individer. Som vi kan se är rollteorins och 

ansvarsteorins struktur och funktion slående lika. (Frink & Klimoski, 2004 s. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Modelling for predictable behavior in the workplace” 

(Frink & Klimoski, 2004 s. 6) 

 

För att modellen skall vara relevant är förutsättningarna att saker och ting äger rum i ett socialt 

sammanhang och att det involverar åtminstone två personers förväntningar. Beteende förutsätts 

också vara resultatet av en process där personerna gemensamt påverkar varandra. Detta betyder att 

de förväntningar som finns personerna emellan är det som också påverkar. Resultatet av denna 

process blir då förstående för varandra och ett förutsägbart beteende. (Frink & Klimoski, 2004 s. 6) 

 

De förväntningar som ligger på fokuspersonen innehas av en så kallad ”Role sender”. Modellen 

visar även att fokuspersonen har förväntningar tillbaka på ”Role sender”. En ”Role sender” är en 

person eller personer som fokuspersonen är beroende av och måste interagera med regelbundet. I 

figuren identifieras två andra faktorer som påverkar förväntningarna emellan de två aktörerna. Det 

första är både ”Role senders” och fokuspersonens personliga egenskaper och attribut. 

Förväntningarna påverkas alltså av saker så som kunskap, färdigheter, förmågor och personlighet 

hos aktörerna. Den andra faktorn som har stor betydelse för förväntningarna är aktörernas 



förhållande till varandra. Samma sorts förväntningar kan tas in och uppfattas på ett annorlunda sätt 

beroende på hur förhållandet ser ut aktörerna emellan. Saker som exempelvis hårt arbete, ärlighet 

och bra service kan upplevas olika beroende på förhållandet. Om de historiskt sett har ett positivt 

och sunt förhållande kommer reaktionerna på förväntningarna med största sannolikhet vara 

annorlunda om det varit ett dåligt förhållande (Frink & Klimoski, 2004 s. 7). 

 

2.3 Agentteorin  

Det första synsättet inom ansvar är agentteorin som utgår från relationer mellan aktörer som 

omfattas av redovisningsskyldighet och förklarar fenomen inom området redovisning. Agentteorin 

utgår från att alla aktörer är rationella, nyttomaximerade och handlar till sin egen fördel. 

Agentteorin beskriver relationen mellan två parter, en agent och en principal. Principalen är 

uppdragsgivaren som exempelvis kan vara aktieägarna i ett bolag och agenten är uppdragstagaren 

som utför uppdraget, förslagsvis en revisor. (Artsberg 2005 s. 84) 

 

Relationen mellan principalen och agenten är konfliktartad, dvs. att agenten försöker öka sin nytta 

på bekostnad av principalens. Det handlar inte enbart om redovisningsskyldighet och att slippa stå 

för det moraliska ansvaret vid dåliga affärer utan det kan även innefatta direkta ekonomiska 

konsekvenser. Agenten förväntas välja det arbetssätt som nyttomaximerar hans intresse. Till 

exempel förväntas agenten välja den redovisningsprincip som ger högst vinst om dennes ersättning 

är relaterat till vinstnivån, vanligtvis bonusavtal. För principalen innebär det extra kostnader då det 

medför ett större kontrollarbete att överlåta förvaltningen till en extern part. Principalen kommer att 

anlita en agent att utföra uppdrag så länge som det bedöms att den ekonomiska nyttan överstiger 

kostnaden. En annan kostnad för principalen är att binda upp agenten med olika förmåner för att få 

honom att agera i dennes intresse samt att sträva mot samma mål. (Artsberg 2005 s. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 The accountability triangle 

Ett stort betydande synsätt inom ansvar handlar om aktiviteter. Dessa grundar sig på samband 

mellan observation och utvärdering av agenter, agenternas beteende när de kan vara tvungna att 

försvara sig eller stå till svars för ens handlingar och skapandet av förväntningar. Det kommer leda 

till att agenten tar ansvar för dess aktiviteter som utvärderas av sina företrädare eller andra externa 

personer. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 29) 

 

All utvärdering av dessa aktiviteter görs utifrån tre nyckelelement där man tar i beaktning 

kopplingar och samband emellan dem. Dessa tre element är Identity, Prescriptions och Event. 

Elementen och deras koppling beskrivs som en triangel i modellen ”The accountability triangle” 

och ses som centrala begrepp inom denna ansvarsteori. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 29) 

 

 

 

  ”The accountability triangle” (Schlenker & Weigold, 1989)  

 

Värdet av elementen i triangeln avgör ansvarets betydelse medan kopplingen mellan dem avgör 

dess påverkan på agentens Identitet (Schlenker & Weigold, 1989 s. 29). 

 

Element 

Prescriptions är normer för hur det ska vara. Det inkluderar information om vad personer vill 

åstadkomma, hur de ska gå till väga för att uppnå sina mål och vilken prestationsnivå som anses 

vara tillfredställande. Dessa är prestationskriterier som kan användas för att styra beteende och 

används också för att utvärdera detta beteende. Ansvaret har en större inverkan i den mån detta 

element är av större vikt. Elementet anses viktigare när det finns värdefulla principer för uppförande, 



arbetsuppgifter eller moral strävan, eller har höga personliga konsekvenser som exempelvis att 

uppfylla de normer som leder till större belöningar från ens chef. Om de inte har några personliga 

konsekvenser och belöningarna anses tråkiga har de mindre påverkan på ansvarstagandet. 

(Schlenker & Weigold, 1989 s. 30) 

 

Det andra elementet i triangeln är Event och det är själva händelsen. Det kan vara ens beteende och 

konsekvenserna som detta beteende genererar, eller hur en enhet som man leder har presterat. 

Ansvarets inverkan är av större vikt i den mån när den relevanta händelsen, prestationen av en viss 

uppgift, är förknippade med betydelsefulla konsekvenser som exempelvis större monetära vinster 

kontra förluster. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 30) 

 

Identity är det tredje elementet. Det är identiteten av agenten i fråga som utför uppgiften. 

Utvärderingen sker genom att bedöma information om agenten och dess uppförande. Vissa delar av 

agentens identitet anses mer relevanta i detta sammanhang. Agentens tidigare rykte kan påverka 

utvärderingen, just som en utvärdering från tidigare händelser kan ändra en agents identitet. 

Ansvaret har större inverkan i den mån det avser viktigare eller mer centrala delar av agentens 

identitet. Centrala delar av agentens identitet är delar som agenten ser som åtråvärda och har för 

avsikt att uppfylla. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 30) 

 

Länkar 

Länkarna mellan de tre elementen Prescriptions, Event och Identity anses vara avgörande för 

ansvarstagandet eftersom de bestämmer dess påverkan på agentens identitet. Länkarna reflekterar i 

den utsträckning som de två elementen Prescriptions och Event har tydliga konsekvenser för 

agentens identitet och dess utfall. Ju starkare länkarna är och ju mer engagerande är uppgiften för 

agenten själv, förutsatt att uppgiften är betydande, desto mer kommer det påverka agentens 

prestation. När agenten dessutom förväntar sig att prestationen kommer leda till framgång kommer 

de försöka att stärka länkarna mellan elementen då detta kommer att påverka agentens identitet 

positivt. Om agenten förväntar sig att misslyckas med sin uppgift kommer agenten att försöka 

minska styrkan på länkarna och för att minimera dess påverkan av hans identitet. (Schlenker & 

Weigold, 1989 s. 31) 

 

Länken mellan Prescription och Event hänvisar till vilken utsträckning det finns tydliga existerande 

regler som styr beteendet, lagar och andra order exempelvis. Agenter kommer prestera bättre om 

mål och regler för prestationen är specifika och klara. Speciellt agenter med höga behov av att 

prestera bra kommer att prestera bättre om målen och reglerna är mer specifika. Agenter kan öka sin 



egen påverkan att lyckas med uppgiften genom att tolka sambandet mellan de två elementen. 

(Schlenker & Weigold, 1989 s. 31) 

 

Agentens skyldigheter avgör hur stark länken mellan Prescription och Identity kommer att vara. För 

att länken ska vara stark krävs det att rollen är tydlig och att agenten tar hänsyn till de framträdande 

normer som finns. Länken kommer däremot vara svag om normerna inte är relevanta till agentens 

uppgift eller om de inte anses vara så starka att behöva följas. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 32) 

 

Den sista länken är mellan Event och Identity och den handlar om hur hängiven och hur stort 

personligt ansvar agenten har beroende på uppgiften och dess utfall. Länken kommer vara stark om 

agenten har hög självdisciplin och är driven till att klara uppgiften. Agenter med höga behov av att 

lyckas kommer att prestera bättre om länken mellan elementen är stark. Genom att minska det 

personliga ansvaret kommer styrkan på länken också att minska (Schlenker & Weigold, 1989 s. 32). 

 

2.5 Självansvar 

Självansvar uppstår enligt Schlenker & Weigold när det finns viktiga interna principer för 

uppförande som är framträdande, när agenterna tror att dessa principer gäller för deras beteende i 

situationen som gäller och att agenten tar personligt ansvar för konsekvenserna från sitt beteende 

som relaterar till dessa principer. Det menas med att agenten upplever en personlig kontroll över sitt 

beteende och dess resultat. Dessa förhållanden kommer maximera styrkan på länkarna i ”the 

accountability triangle” när de uppfattas och avser sig själv. Länkarna i triangeln gör så att agenten 

blir engagerad och agenten blir då ansvarig för sig själv på samma vis som personer är ansvariga 

när de ägnar sig åt utvärderingar av sig själv och själva ger injektioner på resultatbaserade 

belöningar eller straff. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 35) 

 

Personer som känner sig ansvariga gentemot sig själva, i jämförelse med de som inte känner så, kan 

vara mindre påverkade av tanken och förekomsten om att bli utvärderad av andra människor. Till 

exempel anses personer som är mer självmedveten vara benägna att uppträda i enlighet med de 

interna principerna och vara mindre influerade av förväntningar och press från andra. 

Självmedvetande gör att de interna principerna blir mer framträdande och därmed stärka länken 

mellan elementen prescription och identity och i de flesta fall också länken mellan prescription och 

event. Schlenker & Weigold tror att förekomsten eller avsaknaden av ansvar inför andra har mindre 

effekt på människors beteende när de känner ett större självansvar. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 

35) 

 



2.6 The Accountability Pyramid 

En utveckling av ”The accountability triangle” är att lägga till Audience så det bildar en pyramid. 

 

 

 

  ”The accountability pyramid” (Schlenker & Weigold, 1989) 

 

De tre elementen i triangeln utgör grunden i pyramiden och Audience dess topp. Audience, som kan 

vara både utomstående och en själv, anses titta ner på de tre elementen, tolka och bedöma agenten 

utifrån dessa element. Fenomenet där personer utvärderar deras eget uppförande då de tittar på sig 

själv och deras handlingar genom en annans perspektiv förklaras genom att en själv tittar genom 

Audience på de tre elementen. (Schlenker & Weigold, 1989 s. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Allt började med att vi båda studerade Företagsekonomi C - externredovisning i bolag och 

koncerner och ville göra något som anknöt till detta. I och med att revisionsplikten nyligen slopades 

utgick vi från den lagförändringen. När vi läste in oss på vad denna slopade revisionsplikt innebar 

kom vi fram till att redovisningskonsulternas roll i denna förändring var intressant och att det inte 

hade skrivits så mycket uppsatser med just redovisningskonsulten i centrum. Eftersom 

redovisningskonsulternas roll vid denna förändring påverkas mycket blev det ett naturligt spår för 

oss. Desto mer vi undersökte redovisningskonsultens roll började tankar och frågetecken kring 

deras ansvarstagande bildas. Vi bestämde oss härnäst att en passande avgränsning för oss var just 

redovisningskonsulten och dess ansvarstagande vid slopandet av revisionsplikten. 

 

3.2 Vetenskaplig ansats 

Vårat syfte är att identifiera och beskriva ansvar i en given kontext. Med en kvalitativ ansats ämnar 

man att beskriva bakomliggande mekanismer och orsaker till ett fenomen. Man försöker skapa 

kontextuell förståelse och ser till ordens betydelse. Vi har valt den kvalitativa ansatsen då den 

lämpar sig väl till vårt syfte. Eftersom vi undersöker det teoretiska begreppet ansvar, vilket kan vara 

svårt att förstå sig på för undersökningspersonen, kan man med hjälp av en kvalitativ metod höja 

kvaliteten på  svaren genom att exempelvis förklara mer för undersökningspersonen eller ställa 

följdfrågor. Detta ger en mer rik och omfattande information som gör det lättare för oss, som 

undersökare, att se bakomliggande mönster och tendenser. (Bryman & Bell, 2005 s.298) 

 

3.3 Forskningsansats 

Vi har valt att utgå från en deduktiv forskningsansats som innebär att vi utgått från befintlig teori 

om vårt undersökningsämne ansvar. Detta har vi gjort för att få kunskap om ämnet och få fram 

lämpliga teorier och modeller som vi kan använda för att genom empirin få svar på vår 

problemformulering (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Eftersom vårt syfte var att identifiera och 

beskriva vårt undersökningsproblem var det viktigt för oss att ha kunskap om ämnet innan vi går ut 

och samlar empiri för att kunna ställa frågor på det som är relevant. Det var också viktigt för oss att 

utgå från teorin för att få fram modeller och teorier om vårt undersökningsproblem för att kunna 

analysera den empiri vi samlar in. Då detta ämne är ganska komplext behövs det olika teorier som 

beskriver ansvarstagandet för att kunna dra slutsatser om detta.  

 



 

3.4 Urval 

För att få svar på vårt forskningsproblem hölls intervjuer med redovisningskonsulter. Det var viktigt 

för oss att dessa redovisningskonsulter fortfarande var aktiva inom redovisningsbranschen och att 

de jobbade med redovisning även innan slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Detta 

var viktigt eftersom det hjälper om redovisningskonsulten har insyn i hur det var innan förändringen 

och hur det ser ut efter. Vi fick, genom kontakter, kontakt med ägaren av en byrå som jobbar med 

både revision och redovisning. Vi samtalade med ägaren om vad för sorts respondenter det var vi 

sökte. Intervjun skedde med ägaren och två av byråns anställda redovisningskonsulter. Alla 

respondenter är aktiva inom redovisningsbranschen och har varit det både före och efter slopandet 

av revisionsplikten för mindre aktiebolag. 

 

Vårt urval klassificeras som ett bekvämlighetsurval då det består av personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell, 2005, s. 124). 

 

3.5 Datainsamling 

 

Primärdata 

Informationen som vi samlar in benämns primärdata. Det är data som samlas in av forskaren själv 

som använder olika typer av fältundersökningar för att få information om sitt problem. En fördel 

med primärdata är att man kan anpassa den data som samlas in till det man undersöker 

(Christiensen, 2010 s. 103). Vi har valt att samla in primärdata för att få fram ny empiri som är 

avsedd för vårt forskningsproblem. Primärdata är aktuell men det behöver inte vara fallet med 

sekundärdata (Christiensen, 2010 s. 106). Eftersom lagen om revisionsplikt trädde i kraft den första 

november förra året är detta ett aktuellt ämne och för att se hur förändringen påverkar 

ansvarstagandet för redovisningskonsulter måste datan som samlas in vara ny och aktuell och därför 

passar det oss att samla in primärdata. Eftersom vårt syfte är att identifiera och beskriva anser vi att 

det är viktigt att vi själva samlar in empirin för att materialet vi får fram ska vara pålitlig och ha 

med det vi undersöker att göra. Primärdata är pålitligt då man samlar in det själv, sekundärdata som 

andra samlat in kan vara vinklade och ha forskarens åsikter samt vara irrelevant för just ens eget 

undersökningsproblem (Christiensen, 2010 s. 106). 

 

Semi-strukturerad intervju 

En semi-strukturerad intervju är när forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som 

ska tas upp under intervjuens gång, denna lista kallas ofta för intervjuguide. Intervjuguiden fungerar 



helt enkelt som en vägledning för forskaren under intervjun. Frågor utanför intervjuguiden kan även 

ställas så länge de har anknytning till det intervjupersonen sagt. Detta leder till att personen som blir 

intervjuad har stor frihet att formulera sina svar.  Med stor frihet i att formulera sina svar får man 

med en semi-strukturerad intervju fram fylliga svar där man förhoppningsvis kan utröna vad det är 

intervjupersonen tycker är viktigt (Bryman & Bell, 2003, s. 361-362). Det vi undersöker till stor del 

är hur individer ser på saker och hur de upplever olika situationer. Det är svårt att ställa raka frågor 

om ansvar eftersom det ibland kan vara en underliggande känsla hos intervjupersonen som ger 

uttryck för det ansvar som upplevs. Vi valde att använda oss av en semi-strukturerad intervju därför 

att intervjupersonen här ges stor frihet att utveckla och formulera sina svar själv. Beroende på vad 

för svar vi får kan vi ställa relevanta följdfrågor för att generera den data vi är ute efter. Med hjälp 

av en intervjuguide som specificerar de synsätt vi är ute efter lyckades vi i våra intervjuer fånga in 

de tankar och åsikter som vi sökte inom dessa synsätt. Vår teori är i princip uppdelad i tre delar, vi 

utformade intervjuguiden utefter detta. Intervjuguiden börjar med ett par specifika allmänna frågor 

om själva respondenten för att få lite bakgrundsfakta om personen. Därefter är intervjun uppdelad i 

tre delar som behandlar våra tre olika teoriavsnitt med löst formulerade frågor som anpassas efter 

hur intervjun fortlöper. 

 

3.6 Validitet/Reliabilitet 

 

Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl en fråga har mätt eller beskrivit det undersökaren avsåg att mäta 

(Christensen, 2010 s. 307). Validiteten är hög om man får svar på sin undersökningsfråga. För att 

höja validiteten har vi gjort en pilotintervju med en redovisningskonsult på en annan byrå än på den 

vi gjorde våra riktiga intervjuer på. Under pilotintervjun testade vi vår intervjuguide för att kolla om 

vi fått med alla områden som vi ville ta upp och att intervjupersonen förstod alla frågor som vi 

ställde. Vi anpassade sedan intervjuguiden efter det vi fått fram av pilotintervjun. Detta har gjort att 

validiteten har ökat då intervjuguiden anpassas mer till vår undersökningsfråga och det leder till att 

vi får ut mer relevant fakta från intervjuerna som vi kan använda för att svara på vår 

undersökningsfråga. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på i vilken grad undersökningsresult kan upprepas om studien läggs upp på 

ett likartat sätt. Reliabilitet kan vara svårt att mäta. Vid en kvalitativ undersökning består de data 

som samlas in av interaktioner med andra människor vid specifika tillfällen. Då verkligheten 

ständigt förändras kan inte dessa resultat återskapas då identiska data inte kan samlas in och mätas 



(Christensen, 2010 s. 307). Då revisionsplikten avskaffades förra året pågår fortfarande 

förändringen och redovisningskonsulten anpassar sig fortfarande till denna förändring. Detta 

innebär att om man skulle göra samma undersökning om exempelvis ett år framåt kanske resultaten 

skiljer sig lite, detta gör att reliabiliteten minskar då förändringen inte har satt sig. En ytterligare 

kritik mot uppsatsens reliabilitet är att vi kunde ha intervjuat folk på fler än ett företag. Det kanske 

exempelvis finns en enhetlig inställning och uppfattning kring den slopade revisionsplikten och 

ansvar på det företag vi intervjuat folk på vilket innebär att vi kanske får en mer ensidig bild av 

problemet. 

 

 



4. Empiri 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företaget som vi varit på och intervjuat är en revisionsbyrå som ligger i Stockholm. De inriktar sig 

på små och medelstora företag. Företaget har 17 anställda och de har både revisorer och 

redovisningskonsulter. 

 

4.2 Respondent A 

Respondenten har jobbat som redovisningskonsult i fyra år, tre år som redovisningskonsult och 

drygt ett år som auktoriserad redovisningskonsult och blev blev auktoriserad i mars 2011. 

Respondenten har en civilekonomexamen från sitt hemland och har sedan studerat i Sverige i två år 

för att kunna bli redovisningskonsult. 

 

Som auktoriserad redovisningskonsult måste respondenten följa Svensk standard för 

redovisningstjänster (REKO). Det ställs mycket krav på en auktoriserad redovisningskonsult om att 

hålla hög kvalitet. Det ställs också höga krav på dokumentation och det tar väldigt lång tid och blir 

ormständigt att hela tiden kolla rutiner och checklistor etc. Respondenten anser att förändringen 

gjordes i syfte att företag skulle slippa revision och på så sätt spara pengar men iom REKO:s ökade 

krav på en auktoriserad redovisningskonsult kommer arbetsprocessen för dessa bli mer omfattande 

och därmed bli dyrare för företag att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Respondenten tror 

inte heller att alla banker och liknande kommer godkänna en bokslutsrapport som ett giltigt intyg 

utan att många kommer att kräva att företaget har blivit reviderat av en revisor. 

 

Respondenten har mest hand om små och medelstora företag och kontakten som hålls mellan dem 

sker oftast med aktieägaren eller ägaren då det ofta är enmannaföretag. Relationen och 

kommunikationen mellan respondenten och kunden sker oftast via telefon, mail eller muntligen när 

kunden lämnar materialet till henne. Problemet med muntlig kommunikation är att REKO kräver 

hög dokumentation och då måste en auktoriserad redovisningskonsult dokumentera det som sägs 

muntligen och det kräver tid. 

 

Kundernas förväntningar på respondenten är att hon ska göra arbetet snabbt och billigt. Kunden är 

väldigt priskänslig och inte riktigt förstår vad kvalitet är i arbetet som en redovisningskonsult gör. 

Kunden väljer då att vilja ha det snabbt och billigt istället. Kundernas förväntningar inte har ändrats 

sedan respondenten blev auktoriserad redovisningskonsult och har inte heller ändrat sitt arbetssätt 

då respondenten alltid försöker göra sitt bästa och hålla hög kvalitet. Det ända som har ändrats är 



sedan respondenten blev auktoriserad är att REKO måste följas och att det därmed bli mer uppgifter. 

 

Respondenten anser att hennes arbete inte går ut på att vara polis och leta fel utan man ska ge råd 

till kunden om vad som är rätt, vad som är fel och vad lagen säger. Sedan är det upp till kunden att 

avgöra vad som ska göras. Respondenten anser att hennes arbetsroll inte bara är att bokföra åt 

kunden utan försöker mer ha en konsultroll där man försöker underlätta så mycket som möjligt för 

kunden. Respondenten försöker även tipsa kunden om vad denna ska göra för att underlätta för 

respondenten och på så sätt minska arbetstimmarna och därmed bli billigare för kunden. 

 

Respondenten är överraskad över att företaget inte förlorat många revisionskunder och att få företag 

har valt bort revisorn. De företag som valt bort revision är oftast vilande eller väldigt små företag. 

Respondenten tror också att små företag som bildas nu efter att förändringen har skett kommer att 

välja bort revisorn från start. 

 

Ett argument för att välja en redovisningskonsult istället för en revisor är att en redovisningskonsult 

har mycket bättre koll på företaget som granskas då de går igenom företaget grundligt med varje 

verifikation etc. Revisorn gör bara stickprovsgranskningar och då kollar de bara en liten del av 

företaget. 

 

Respondenten skulle inte ändra sitt arbetssätt omstödet från revisorn fanns då man alltid strävar 

efter att vara så prickfri som möjligt i sitt arbete. Det gäller för en redovisningskonsult att vara så 

noggrann och duktig som möjligt då revisorn bara granskar helheten och inte alla små delar och då 

är det upp till redovisningskonsulten att göra dessa delar rätt. 

 

Den perfekta kunden anser respondenten vara en kund som tar åt sig råd och är villig att bidra och 

hjälpa till med att skicka material etc, då man inte kan förvänta sig att kunden ska ha ekonomiska 

kunskaper för det är oftast därför som den anlitar en redovisningskonsult.  

 

 



4.3 Respondent B 

Respondenten är både auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor. Han är en av 

delägarna i företaget vi valt att intervjua. Än så länge är det endast 5% av företagets kunder som fått 

sin revisionsplikt slopad som valt att avskaffa revisorn. De kunder som valt bort revisorn har gjort 

det för att spara pengar. Det är huvudsakligen kunder som är fattiga eller snåla eller för att det är 

vilande bolag där det inte behövs som valt bort revisorn. 

 

Respondenten berättade för oss att de inte försöker sälja på kunder revision om företaget själva 

anser att kunden inte behöver det. Deras inställning är att de finns där för kunden och hjälper till 

med det som behövs och det företagaren önskar, om detta innefattar revision eller inte spelar ingen 

roll. Kunden är ansvarig för sin redovisning och årsredovisning gentemot Skatteverket och 

Bolagsverket men de lejer ut det arbetet till företaget. Det juridiska ansvaret är således 

avtalsrättsligt mellan kunden och företaget. Det vill säga om det är något fel som uppstår kommer 

Skatteverket eller Bolagsverket att vända sig till kunden som i sin tur får vända sig till företaget. 

Företagets relation till sina kunder avser inte bara de arbetsuppgifter som är klart utlagda, det vill 

säga revision och redovisning. Ett exempel på detta är att när en av företagets kunder drabbades av 

en kris och skulle lägga ner sin verksamhet hjälpte de till att lösa konflikten som hade uppstått i 

bolaget. De löste det på så vis att en av ägarna kunde köpa ut de andra och således fortsätta med 

verksamheten. 

 

Vi frågade lite kring vad det fanns för förväntningar mellan kunden och företaget. Respondenten 

svarade att företaget själva försöker anpassa sig efter kunden och att de inte har något standardpaket 

som de erbjuder. Förväntningarna hos kunderna varierar som sagt stort från kund till kund. Exempel 

på speciella saker vissa kunder förväntar sig kan vara att en del vill få exakta uppgifter om hur man 

fyller i en skattedeklaration, andra sköter det helt själva. En del vill bli uppringda och påminda om 

att skicka in sitt material. Det företaget förväntar sig av kunden är helt enkelt att de ger ett 

fullständigt material och att det skickas i tid. Respondenten säger även att det kan vara svårt att se 

hur förväntningarna ändrats mellan kunden och redovisningskonsulten då det inte gått så lång tid 

sedan förändringen. 

 

Enligt respondenten finns det ingen konflikt mellan kunden och företaget. Det är väldigt sällan 

någon som lägger sig i och har synpunkter på den andres arbete. Däremot finns det vissa kunder 

som vill bestämma mer själva och andra som vill bli ”omhändertagna”. Företaget försöker därför 

tänka, genomföra och hjälpa kunder med sådant som de själva inte vet eller kommer på. 

Småföretagare är ofta entreprenörer, de är duktiga på det dem gör men dem har svårt för 



administration. Speciellt folk med kreativa yrken. Företagets roll är att guida dessa så att de klarar 

sig, en konsultroll rent administrativt skulle man kunna säga. 

 

Respondenten säger att vi i Sverige är vana vid ordning och reda, det är lättare att göra affärer här. 

Det är mer fokus på själva produktionen av tjänster och varor till skillnad från på andra ställen där 

man kanske behöver pruta osv. Nu när detta luckras upp i och med revisionspliktens avskaffande 

tror han att det kommer bli svårare att göra affärer. Han säger även att vid en sådan här stor reform 

kan man inte bara tänka på sin egen lönsamhet utan man måste se till samhället i stort. 

 

Vi frågade om respondenten kunde beskriva en perfekt kund men hade svårigheter med detta och 

förklarade att det inte riktigt finns någon så kallad ”perfekt kund” för företaget. En kund kan vara 

perfekt utifrån två perspektiv, ett där man inte behöver göra några rättelser och ett där man får ett 

bra utbyte. En jättestökig kund medför däremot en lite sämre kalkyl. Branschen är på väg från att ta 

betalt på löpande räkning till att ta betalt för värde, dvs. ett fast pris för en revision exempelvis. 

Respondenten var kritisk till detta då han anser att det borde löna sig för kunden att ha god ordning 

på sitt material. 

 

Respondenten förklarade att om man som redovisningskonsult har ett högre självansvar skapar det 

mer trygghet för kunden. Oftast uttrycker sig detta ansvar i att man vill utvecklas och lära sig nya 

saker för att utöka sin arbetsroll. Det finns inga riktiga karriärvägar vilket betyder att man utvecklas 

inom yrkesrollen, det finns olika nivåer på redovisningskonsulter. 

Revision har varit som en gratis kvalitetskontroll för redovisningskonsulten och man blir av med 

ansvaret då revisorn oftast upptäcker oegentligheter i materialet. Respondenten menar att revisorn 

är ansvarsbefriande för redovisningskonsulten. 

 

Företaget måste passa sig om de genomför både revision och bokföring för sin kund då det uppstår 

en jävssituation. Om företaget bara sköter företagets bokföring kan de bidra med mycket mer i form 

av konsultation och rådgivning. Vid revision försöker dem alltid hjälpa kunden så gott dem kan utan 

att gå över gränsen för oberoende. 

 

 



4.4 Respondent C 

Respondenten har jobbat med redovisning i 50 år, varav 10 år på företaget han är på nu och 7 år på 

Kooperativa Förbundet. Respondenten är en redovisningskonsult men har genomfört de akademiska 

kraven som ställs för att få bli både auktoriserad redovisningskonsult och revisor. 

 

Respondenten tror att nu när revisionsplikten för mindre aktiebolag slopats kommer det bli fler 

auktoriserade redovisningskonsulter på marknaden. Som en följd av detta kommer Skatteverket att 

anställa mer personal och göra fler stickprover för att öka kontrollen. Det är många som vill ha kvar 

revisorn för att behålla trovärdigheten för sin verksamhet. Respondenten tycker att det bästa med 

revisionen är skrämseleffekten som den skapar. Skrämseleffekten innebär att revisorn har tillgång 

till allt och har möjlighet att kontrollera allt. Självklart kan man inte kolla på varje liten verifikation. 

Det är osäkerheten som skapar skrämseleffekten, man vet inte vad det är revisorn ska kolla på vilket 

innebär att man vill göra allt så noga som möjligt. Respondenten tror däremot att den här 

förändringen kommer ta lång tid, det är en långsam process. På företaget trodde man att 

förändringen skulle slå direkt men det har inte blivit några märkbara skillnader än. Detta kan bero 

på att företag är lite rädda att vara utan revisor. Det är skönt att ha någon som man kan ringa och 

flytta över ansvar på. 

 

Vi frågade vad för sorts relation det finns mellan respondenten och hans kunder. Svaret vi fick var 

att all kontakt sker oftast med ägaren av hela företaget. Respondenten anser sig själv ha väldigt bra 

kontakt med sina kunder och att det är viktigt. Det respondenten förväntar sig av sina kunder är helt 

enkelt att de ger honom rätt material från början och att de ger materialet i tid. Detta innebär att 

respondenten vill att de ska ge materialet som tillhör rörelsen och respondenten inte vill leka polis. 

Vissa kunder kan ställa väldigt tuffa krav. De anser att respondenten är specialist vilket innebär att 

de vill att allt ska vara perfekt och helt lagligt. Vissa kunder vill att det ska vara helt lagligt men de 

försöker fuska ändå vilket är jobbigt för respondenten. Förväntningarna från kunderna ändras inte 

beroende på om det finns en revisor eller inte. De förväntar sig fortfarande samma kvalitet på jobbet 

som respondenten gör.  

 

Vi frågade hur hans ansvar gentemot kunden ser ut. Respondenten beskriver sig ha ett ansvar 

gentemot kunden och att kunden i sin tur har ett ansvar gentemot myndigheten. Det här ansvaret 

kan däremot falla tillbaka på respondenten om det görs något fel i bokföringen. Angående 

självansvar anser sig respondenten ha så mycket erfarenhet att man inte behöver ändra sig så 

mycket. När man hållit på så länge så vet man ungefär hur kunder och chefer tänker och hur de vill 

ha det, så man tar ansvar därefter. 



 

Respondenten säger att många redovisningskonsulter inte vill ha revisor för att de anser att det är 

bortkastade pengar för företaget. De tror att de gör allting rätt. Respondenten tycker att det finns så 

många olika nivåer på redovisningskonsulters kunskap och kompetens, alla är inte lika duktiga. 

Detta innebär att vissa redovisningskonsulter kanske inte behöver revisor medan andra definitivt 

behöver det. Ett exempel på detta är en redovisningskonsult som respondenten har kontakt med som 

säger att han ska avråda företagen från att ha kvar revisorn så fort han kan för att han tycker att han 

gör allt rätt. Ändå så hävdar respondenten att han hittar fel i denna persons bokföring när han 

reviderar materialet. 

 

Respondenten anser att den perfekta kunden ska vara lätt att jobba med och ha koll på sitt material 

samt att de inte försöker fiffla. Kunden ska veta att allting stämmer och att det inte finns några fel. 

Det underlättar när kunderna är intresserade av sitt företag och de sköter dessa på ett bra sätt. En bra 

kund för respondenten ska också vara hjälpsamma och svara snabbt om frågor uppstår. 
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5. Analys 

I det här analysavsnittet ämnar vi till att förklara ansvarsförskjutningen för en redovisningskonsult 

med modellerna som ett hjälpande verktyg. 

 

5.1 Formellt & informellt ansvar 

Efter att vi samlat empiri kan vi klart konstatera att det formella ansvaret för 

redovisningskonsulterna ej har ändrats då våra respondenter intygat att det juridiska ansvaret är 

detsamma oberoende om en revisor granskar eller inte. Redovisningskonsulterna är alltså tvungna 

att följa samma regler och bestämmelser oberoende om de har en revisors stöd eller inte. Det som vi 

däremot uppmärksammat är hur det informella ansvaret påverkas beroende på om man har revisor 

som stöd eller inte. Nedan analyseras det informella ansvaret utifrån teorierna i vår teoretiska 

referensram. 

 

5.2 Förväntningar & ansvar 

För att kunna se hur redovisningskonsultens ansvar påverkas är det viktigt att identifiera vad det 

finns för förväntningar och hur dem ser ut. Förväntningarna i modellen existerar mellan olika roller 

och därför är det första steget att identifiera redovisningskonsulterna och deras kunders roll i detta 

sammanhang (Frink & Klimoski, 2004 s. 4). Redovisningskonsultens och deras kunders roll 

illustreras i modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassad version av ”Modelling for predictable behavior in the workplace” (Frink & Klimoski, 

2004 s. 6) 



Att någon tar ansvar för att förväntningarna uppfylls är mycket viktigt. Det här leder till att man får 

en bild av vad för ansvar som bör tas beroende på hur förväntningarna ser ut aktörerna emellan. När 

vi gjort våra intervjuer har vi försökt reda ut hur förväntningarna ser ut och om förväntningarna 

förändrats beroende på om en revisor finns med i bilden eller inte. Redovisningskonsulten är den 

som är i fokus för oss och är därför fokuspersonen medans kunden eller myndigheten innehar rollen 

som role sender. 

 

Det som samtliga respondenter sagt när vi frågat vad det finns för förväntningar mellan 

redovisningskonsulten och kunden är att förväntningarna mest är på ett affärsmässigt plan. Det här 

innebär att redovisningskonsulten förväntar sig mest att kunden ska ge ett fullständigt material och 

rätt material samt att det skickas i rätt tid. Kundens förväntningar mot redovisningskonsulten är helt 

enkelt att det arbete som dem gör ska vara felfritt så att de inte får några problem med Skatteverket. 

Det ansvar som parterna således får gentemot varandra är att uppfylla dessa förväntningar. Om 

revisionsföretaget och kunden har en lång och bra relation till varandra finns det möjlighet till att 

tänja lite på dessa gränser. Det vill säga att om kunden exempelvis inte tar ansvar för att skicka in i 

tid kan man från företaget sida godta detta. Förväntningarna ändras inte permanent men ett 

undantag kan göras. (Frink & Klimoski, 2004 s. 7) 

 

Kundernas förväntningar på redovisningskonsulten varierar från kund till kund. Dessa förväntningar 

avser däremot mer tjänstens natur, vad det är för tjänst man som kund vill ha. Vissa kan ställa höga 

krav på att det ska bli rätt medan vissa vill ha det snabbt och billigt. Respondent B säger att 

redovisningskonsulten anpassar sig till kunden och dess förväntningar samt försöker uppfylla dessa. 

Det här innebär då att ansvarstagandet kan skilja sig mellan olika kunder. Eftersom förväntningarna 

kan variera från kund till kund förklarar respondent B hur företaget inte erbjuder kunden ett 

standardpaket, de försöker anpassa sig och uppfylla varje enskild kunds förväntningar. Ansvaret 

ändras då beroende på hur redovisningskonsulten måste anpassa sig till kunden. 

 

Förväntningarna mellan de två aktörerna förändras inte märkbart beroende på om revisorn finns 

som stöd eller inte. Förändringen i sig innebär därmed inget förändrat ansvar. Samma förväntningar 

om vem som ska göra vad och vad för kvalitet som skall uppnås finns kvar aktörerna emellan. Det 

är fokuspersonens, dvs redovisningskonsultens förväntningar på sig själv som blir större då han vet 

att han måste bli mer noggrann eftersom revisorn inte kan fånga upp eventuella felaktigheter i 

materialet och därmed ökar risken för konsekvenser. Enligt Frink & Klimoski innebär högre 

förväntningar ett större ansvar vilket betyder att redovisningskonsultens ansvar för att uppfylla 

dessa förväntningar ökar. 



5.3 Agentteori 

Agentteorin utgår från två aktörer, en agent och en principal, i ett sammanhang och beskriver deras 

relation (Artsberg 2005 s. 84). I detta sammanhang antas redovisningskonsulten vara agenten och 

företaget principalen som anställer redovisningskonsulten. 

 

En konflikt som kan uppstå mellan en redovisningskonsult och ett företag är olika syn på kvalitet på 

det jobb som redovisningskonsulten gör. Företaget vill oftast att redovisningskonsulten ska göra 

arbetet så snabbt och billigt som möjligt medan redovisningskonsulten vill göra sitt arbete så bra 

och korrekt som den bara kan. Ansvaret mot företaget blir då att göra det snabbt och billigt för att 

kunden ska bli nöjd. Respondent A säger att kunden, i det här fallet företaget, är väldigt priskänslig 

och att de inte riktigt förstår vad kvalitet är i arbetet hos en redovisningskonsult. Företaget kommer 

då att välja den agent som ger det snabbaste och billigaste arbetet. Det är olika viljor om vad man 

får ut av arbetet som gör att det uppstår en konflikt mellan redovisningskonsulten och företaget. 

 

Respondenterna som vi intervjuat menar på att deras roll är mer som en konsultroll där de försöker 

underlätta så mycket som möjligt för företaget. En redovisningskonsult och ett företag har 

gemensamma mål att sträva efter. Redovisningskonsulten kan exempelvis tipsa kunden hur denne 

ska göra för att underlätta för redovisningskonsulten, det leder till minskade arbetstimmar för 

redovisningskonsulten och blir därmed billigare för företaget. Detta innebär att båda aktörerna 

tjänar på att hjälpa varandra för det ligger i bådas intresse att arbetet ska gå så smidigt som möjligt. 

 

Vi ser här att det existerar en konflikt och kan identifiera att den finns mellan två olika typer av 

ansvar i denna situation för en redovisningskonsult. Redovisningskonsulten har ett ansvar gentemot 

att uppfylla kundens förväntningar och kvalitetskrav. Det här kan innefatta tidsramen inom vilket 

kunden förväntar sig att arbetet skall utföras, exempelvis förväntningar om att det skall ske snabbt 

och billigt. Det andra ansvaret som redovisningskonsulten har är att arbetet skall uppfylla alla lagar 

och regler samt vara felfritt. De här två sorternas olika ansvar är inte alltid förenliga och löper ofta 

inte parallellt med varandra. Det här innebär då rimligtvis att när redovisningskonsulten anpassar 

sig efter kunden måste han ta en gyllene medelväg mellan de olika ansvarstyperna. 

 

Respondent C intygar explicit att det inte har skett några förändringar i deras relation nu när det inte 

finns en revisor som stöd. Han säger att kunderna fortfarande förväntar sig samma kvalitet på det 

jobb som redovisningskonsulten utför. I och med det här och att det juridiska ansvaret inte har 

förändrats ser konflikten ut på samma vis oavsett om en revisor är med i bilden eller inte. 

 



5.4 The accountability triangle 

 

Element  

Elementet prescriptions är av större tyngd när det finns värdefulla principer för uppförande, 

arbetsuppgifter eller moral strävan som man måste följa. När man som redovisningskonsult gör sitt 

dagliga arbete ställs det en mängd olika krav på hur arbetet skall utföras (Schlenker & Weigold, 

1989 s. 30). Det finns ett flertal lagar som reglerar en redovisningskonsults arbete och det är av 

högsta betydelse att man följer dessa. Som auktoriserad redovisningskonsult måste man även följa 

Svensk standard för redovisningstjänster (REKO). Detta innebär att arbetsgången blir ytterligare 

reglerad. Det som även bestämmer hur betydelsefullt och starkt elementet prescriptions är 

personliga konsekvenser. Om det finns höga personliga konsekvenser när man inte följer de 

värdefulla principerna och normerna betyder det att agenten måste ta ett större ansvar (Schlenker & 

Weigold, 1989 s. 30). Man kan även konstatera att det finns höga personliga konsekvenser eftersom 

om man som redovisningskonsult ej följer det som är lagstadgat riskerar manatt bli bötfälld. Som 

auktoriserad redovisningskonsult kan man även bli utsparkad ur SRF om man inte följer REKOs 

rekommendationer. 

 

När redovisningskonsulten och den auktoriserade redovisningskonsulten mister revisorns stöd ökar 

risken för personliga konsekvenser. Revisorn har tidigare extrakollat materialet som vidarebefordras 

till myndigheten och på så vis minskat risken för redovisningskonsulten att missa oegentligheter 

och bryta mot de prescriptions som beskrivits ovan. Utan revisorns stöd blir man som 

redovisningskonsult tvungen att lägga ner mer tid på att säkra så att man följer de prescriptions man 

måste arbeta efter. Detta innebär att prescriptions är av större betydelse när revisorn är frånvarande. 

Det här innebär då i sin tur ett större ansvar för både redovisningskonsulten och den auktoriserade 

redovisningskonsulten.  

 

Elementet event ökar i styrka när konsekvenserna av ens handlingar blir starkare (Schlenker & 

Weigold, 1989 s. 30). När företag väljer bort revisorn kommer konsekvenserna för 

redovisningskonsulten att öka. Enligt respondent B har revisorn varit som en gratis 

kvalitetskonstroll för redovisningskonsulten då de ofta upptäcker oegentligheter i materialet. Detta 

har lett till att det har varit revisorn som tagit ansvaret om skatteverket upptäckt oegentligheter som 

lämnas in. Respondent B säger också att revisorn är ansvarsbefriande för redovisningskonsulten och 

därmed befriat den från många eventuella konsekvenser. Om företag valt bort revisorn kommer 

denna kvalitetskontroll som en revisor skulle innebära vara borta och oegentligheter som revisorn 

vanligtvis skulle upptäcka skulle lämnas in till Skatteverket direkt. Konsekvenserna från dessa 



oegentligheter skulle hänföras till redovisningskonsulten. Det här innebär då i sin tur att 

konsekvenserna för en redovisningskonsult kommer öka och bli starkare. Detta element kommer få 

större betydelse för en redovisningskonsult om företaget väljer bort revisorn då 

redovisningskonsulterna riskerar att få mer konsekvenser. 

 

Länkar 

Länken mellan elementen prescription och event visar i vilken utsträckning det finns tydliga regler 

som styr beteendet. Länken anses stark om dessa regler är specifika och klara (Schlenker & 

Weigold, 1989 s. 31). Eftersom redovisningskonsultens arbete är reglerat av lagar, principer och 

normer är länken stark då dessa är väldigt klara och tydliga. Dessa lagar och normer har också stor 

betydelse för länken mellan prescription och identity. Om dessa lagar och normer är viktiga för 

agenten och att hans roll är tydlig kommer prescription-identity länken vara stark. Eftersom lagarna 

och normerna som finns är viktiga för redovisningskonsulten att följa samt att de klargör deras roll 

är även denna länk stark. Den sista länken mellan event och identity är stark om agenten har hög 

självdisciplin och är driven till att klara uppgiften. Enligt respondenterna erbjuder de en service där 

de försöker hjälpa kunden så gott dem kan och att det är deras ambition att göra ett så bra jobb som 

möjligt. Detta indikerar att det är just denna självdisciplin och vilja till att klara uppgiften som gör 

att denna länk blir stark. 

 

Om man som redovisningskonsult nu inte har stödet från revisorn har länkarnas styrka inte 

förändrats nämnvärt. Länkarna mellan prescription-event och prescription-identity är fortfarande 

starka. Redovisningskonsulterna är fortfarande bundna av samma lagar och normer oavsett om de 

har en revisor som stöd eller inte. Deras roll är genom dessa lagar och normer fortfarande klar. 

Enligt våra respondenter behöver de inte ändra på sig då de redan från början har hög självdisciplin 

och en ambition att göra ett så gott arbete som möjligt. Eftersom respondenterna anser sig ha hög 

självdisciplin och alltid strävar efter att göra så lite fel som möjligt innebär det förlorade stödet från 

revisorn ingen skillnad. Detta leder till att styrkan på länken event-identity är densamma oavsett om 

redovisningskonsulten har stöd från revisorn eller inte. 

 

Enligt ansvarstriangeln måste agenten öka sitt ansvarstagande när de tre olika elementen han 

utvärderas utifrån blir starkare. Vi kan konstatera att när redovisningskonsulten mister stödet från 

revisorn blir samtliga tre element starkare, det här innebär då ett större ansvar för 

redovisningskonsulten. Vi har även konstaterat att länkarna mellan elementen är starka men de har 

inte förändrats beroende på om redovisningskonsulten har revisorn som stöd eller inte. De tre olika 

elementen hänger fortfarande ihop på samma vis som förut, det vill säga att om du inte uppfyller de 



regler som finns länkas detta till din identitet och kunskap. 

 

5.5 Självansvar 

Personer som känner ett högt självansvar är mindre påverkade av utvärderingar från andra personer 

och följer sina personliga principer istället (Schlenker & Weigold, 1989 s.35). En 

redovisningskonsult med högt självansvar strävar alltid efter att göra sitt jobb så bra som möjligt. 

Respondent A anser sig inte ändra sitt arbetssätt om hon inte har stöd från en revisor då hon alltid 

strävar efter att vara prickfri och göra ett så bra jobb som möjligt. Respondenten följer sina egna 

principer och påverkas inte av andra vilket indikerar på att hon känner ett högt självansvar. 

 

Självmedvetna personer anses mer benägna att uppträda enligt sina egna principer och är mindre 

påverkade av andra (Schlenker & Weigold, 1989 s.35). Respondent C anser sig inte behöva ändra 

sitt arbetssätt nu när stödet från revisorn försvinner därför att denne har så pass stor erfarenhet och 

kunskap och vet vad han ska göra. Respondenten känner därför ingen ytterligare press från andra 

personer att ta mer ansvar. 

 

Redovisningskonsulter som känner ett högt personligt ansvar blir mindre påverkade av andra 

personers utvärderingar och behöver därmed inte ändra sitt beteende till att ta ett större ansvar. Om 

man som redovisningskonsult känner ett högt personligt ansvar innebär det att man inte ändrar sin 

arbetsgång när man förlorar revisorns stöd. Respondent C menar att detta är på gott och ont då det 

finns så många olika nivåer på kompetens hos redovisningskonsulter. Det innebär att vissa 

redovisningskonsulter behöver revisorns stöd då deras kompetens ej är tillräcklig för ett godtagbart 

material samtidigt som andra klarar sig på egen hand. Redovisningskonsulter som har ett högt 

självansvar men inte tillräcklig kompetens kan troligtvis tro att de tar det nödvändiga ansvaret som 

behövs. I praktiken räcker deras kompetens däremot inte till vilket kan leda till ett opålitligt material. 

 

 



6. Slutsatser 

Efter att ha analyserat vår empiri med hjälp av de tre teorierna har vi kommit fram till att ansvaret 

för redovisningskonsulten ändras om stödet från revisorn försvinner.  

 

Det som ändrats är att utan revisorns granskning av materialet blir redovisningskonsulten sista 

instans innan myndigheten, med detta menas att det är ingen annan än redovisningskonsulten som 

kontrollerar materialet innan det hamnar hos myndigheten. Det här ökar risken för att de eventuella 

felaktigheter som finns i det material som redovisningskonsulten sammanställt hamnar hos 

myndigheten vilket ökar risken för konsekvenser. Härmed läggs det ett större ansvar på 

redovisningskonsulten att säkerställa det material som sammanställs för att undvika konsekvenser. 

 

Vi har även kommit fram till att förväntningarna mellan redovisningskonsulten, dess kunder och 

myndigheter inte har ändrats märkbart om ett företag väljer bort sin revisor. Förväntningarna mellan 

de här tre aktörerna är nästan helt affärsmässiga och omfattar kvaliteten på det utförda arbetet. 

Förväntningarna på kvaliteten påverkas ej av revisorns frånvaro. Det ansvar som 

redovisningskonsulten har gentemot kunden är att göra arbetet snabbt och billigt samtidigt som det 

inte får bli några fel. Det här ansvaret består oavsett om revisorn är kvar eller 

inte.  Ansvarsfördelningen parterna emellan är således oförändrad. 

 

Totalt sett blir redovisningskonsulten tvungen att ta mer ansvar för sitt arbete då risken för 

konsekvenser ökar när stödet från revisorn går förlorat. Redovisningskonsulter som känner ett högt 

självansvar kommer däremot inte att påverkas av att risken för konsekvenser ökar. De strävar efter 

att göra ett så bra jobb som möjligt eller känner att de har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att 

inte göra några fel. De tar redan nog ansvar för sitt arbete vilket innebär att det inte blir några 

konsekvenser och behöver därför inte ändra sig när de förlorar revisorns stödfunktion. 

 

 



Diskussion  

Eftersom slopandet av revisionsplikten innebär en stor förändring har det spekulerats och 

diskuterats en hel del om vad den kommer att medföra. Många har förutspått att 

redovisningskonsulten och revisorns yrkesroll kommer förändras. I SOU 2008:32 sägs det även att 

båda yrkesgrupperna kommer att kunna erbjuda en större mängd olika tjänster till följd av slopandet 

av revisionsplikten. Alla våra respondenter nämnde att deras arbetsuppgifter kan komma att se 

annorlunda ut nu efter förändringen vilket bekräftar det som förutspåtts. Att säga hur kvaliteten på 

redovisat material påverkas samt vad för roll bokslutsrapporten kommer ha efter förändringen kan 

vi inte dra några slutsatser kring då det fulla utslaget inte går att observera än. 

 

Det den här uppsatsen bidrar med är förståelse kring hur och varför redovisningskonsultens 

ansvarstagande förändras i grund och botten. Det har spekulerats kring att redovisningskonsultens 

ansvar kommer att förändras, det har inte riktigt beskrivits hur denna ansvarsförskjutning sker vilket 

vi tycker att vi lyckats belysa och utröna. Att självansvar har en central roll för att kvaliteten skall 

bibehållas när revisorns stödfunktion går förlorad är särskilt intressant vilket ofta går förbisett. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har följande två observationer gjorts och gått obesvarade. Att svara på 

följande frågeställningar anser vi skulle bidra till en större förståelse av slopandet av 

revisionspliktens effekt. 

 

Om redovisningskonsulten nu hamnar i en situation där den måste ta ett större ansvar för att 

säkerställa säkerheten på det material den sammanställt blir frågan om den klarar av att ta det större 

ansvaret som krävs. När redovisningskonsulten haft revisorn som stöd har revisorn påpekat 

oegentligheter som redovisningskonsulten missat. Anledningen till att redovisningskonsulten har 

släppt igenom dessa oegentligheter kan då rimligtvis vara att den antingen inte har kunskap och 

kompetens nog för att uppmärksamma felen eller helt enkelt för att den inte är tillräckligt noggrann. 

Om anledningen till oegentligheterna i materialet är att redovisningskonsulten inte är tillräckligt 

noggrann är det bara att utöka sin arbetsinsats för att ta det ansvar som behövs. Om anledningen 

däremot är att kunskapen och kompetensen inte räcker till kan redovisningskonsulten helt enkelt 

inte ta det ansvar som krävs. Vad händer då med de redovisningskonsulter som inte har kunskap 

eller kompetens nog för att ta det ansvar som krävs för säkerställa sitt material? 

 

En av de huvudsakliga anledningarna till revisionsplikten för små aktiebolag slopades var att 

minska de administrativa kostnaderna (SOU:2008:32 s. 144). Revisorn har tidigare fungerat som en 



kvalitetskontroll av materialet för att det inte skall innehålla några felaktigheter. Om revisorn inte 

kontrollerar materialet till följd av att företaget väljer att inte att ha kvar revisorn måste materialet 

ändå vara korrekt och säkert. Detta innebär att det faller på redovisningskonsulten att utföra dessa 

extra kontroller. Då redovisningskonsulten troligtvis är mindre kvalificerad kan man tänka sig att 

det tar längre tid för honom att säkerställa materialet än om han skulle haft kvar revisorn som stöd. 

Om det tar längre tid för redovisningskonsulten innebär det mer arbete vilket troligtvis leder till 

större kostnader för kunden. Frågan blir då om lagförslaget uppfyller syftet att minska de totala 

administrativa kostnaderna för företagen då man kan tänka sig att redovisningskonsulten måste 

lägga ner mer arbete för att undvika fel i materialet. 
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