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FÖRORD   

Detta arbete har vi genomfört med anledning av nyfikenheten på en tänkbar yrkesroll efter 

vår avslutade högskoleutbildning. Vi ville också uppmärksamma Reko, Svensk standard för 

redovisningstjänster, och hur införandet av standarden upplevs av de yrkesverksamma.  

Vi vill tacka Olle Larsson från SRF som ville bidra till vår kunskap om Reko i inlednings-

fasen av arbetet och därför skickade oss böcker om Reko. Ett tack går också till de som kom 

med synpunkter på vår enkät under pilotundersökningen. Vi vill även tacka våra familjer 

som ställt upp med stöd och korrekturläsning för att därmed bidra till att uppsatsen blivit 

mer lättläst och lättförståelig. Självklart ska även ett tack riktas till de redovisningskonsul-

ter som svarat på enkäten och stödjer studenter i sin jakt på kunskap. 

 

 

Gävle den 23 maj 2011 

 

 

Jessica Brundin Franksson  Anne Eisersiö  
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

Far: Branschorganisation för revisorer och rådgivare som utvecklar revisions- och redovis-

ningsbranschen genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. (Far 1). 

FAR SRS: Den tidigare organisationen för revisions- och redovisningsbranschen som bilda-

des när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och SRS, gick samman. Branschorganisationen 

gick under namnet FAR SRS fram till april år 2011 för att sedan byta till att endast benämnas 

som Far. (Far 1). 

SRF: Sveriges Redovisningskonsulters Förbund är en branschorganisation för redovisnings- 

och ekonomikonsulter i Sverige. SRF håller sig uppdaterade med förändringar inom med-

lemmarnas verksamhetsområde samt påverkar dess utveckling genom remissarbeten och sam-

arbeten med myndigheter och organisationer.
 
(SRF 1). 

Reko: Svensk standard för redovisningstjänster är ett ramverk för redovisningskonsulter som 

har utvecklats genom ett samarbete mellan FAR SRS och SRF. (Far 6). 

Reds: Tidigare namn för Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, när den ursprungli-

gen togs fram av FAR SRS (Balans 2008c). 

Balans: En tidskrift som publiceras av branschorganisationen Far och som inom redovis-

nings- och revisionsområdet är den ledande skriften. (Carrington 2010, s. 212). 

IFAC: International Federation of Accountants organiserar revisionsförbund över hela värl-

den. Organisationens uppgift är att tillgodose allmänhetens intressen främst genom att utge 

olika revisionsstandarder, underlätta för samarbeten medlemsorganisationer emellan och vara 

ett ombud för den internationella revisionsprofessionen. (Carrington 2010, s. 216 ). 

AICPA: American Institute of Certified Public Accountants är i USA den största organisatio-

nen för auktoriserade revisorer och är likt Far en inflytelserik branschorganisation. (Nilsson 

2010, s. 89). 

Profession: Ett yrke som erhåller status och auktoritet med anledning av en högre formell 

utbildning som i de flesta fallen erhållits från ett universitet (NE 1).  
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ABSTRACT 

Titel: Redovisningskonsulten och Reko - Är Reko ett steg mot att utveckla yrket som auk-

toriserad redovisningskonsult till att bli en profession? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Jessica Brundin Franksson och Anne Eisersiö 

Handledare: Fredrik Hartwig 

Datum: 23 maj 2011 

Syfte: FAR SRS och SRF inledde under år 2008 ett samarbete för att lyfta den auktoriserade 

redovisningskonsulten genom ett förtydligande av dess uppgift, roll och ansvar. Resultatet 

blev Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Huvudsyftet är att belysa redovisnings-

konsulter och Reko samt att återge en representativ överblick över hur redovisningskonsulter 

själva upplever att Reko påverkar deras yrkesrolls utveckling till att bli en profession.  

Metod: I denna studie har kvantitativ metod använts. Data har samlats in genom en 

granskning av teori och tidigare forskning inom ämnesområdet samt en enkätundersökning 

som har gått ut till branschorganisationen Fars redovisningskonsulter. Vi har redovisat och 

analyserat data med hjälp av en regressionsanalys, hypoteser och tabeller. 

Resultat & slutsats: Reko är ett steg mot att utveckla yrkesrollen som auktoriserad redovis-

ningskonsult till att bli en profession och medverkar till att yrket uppfyller många egenskaper 

av en profession. Redovisningskonsulterna i studien upplever dock inte de positiva effekterna 

för yrkesrollen i den utsträckning som eftersträvas av Far och SRF. Rekos nytta för yrkesrol-

len har med andra ord kommit längre i teorin än i praktiken.  

Förslag till fortsatt forskning: SRF:s medlemmars åsikter finns inte representerade i stu-

dien, vilket hade gett en bättre överblick över det undersökta området. Intressant vore att 

undersöka om Reko minskar förväntningsgapet mellan den auktoriserade redovisningskon-

sulten och kunden samt behovet av en oberoende tillsynsmyndighet för yrkesrollen. 

Uppsatsens bidrag: Intresserade av auktoriserade redovisningskonsulters yrkesroll och 

Reko kommer att ha användning för studien. Den ger en översiktlig bild om hur redovis-

ningskonsulter upplever att Reko bidrar till utvecklingen av en profession. 

Nyckelord: auktoriserad redovisningskonsult, Far, profession, Reko, revisor, standard. 
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ABSTRACT  

Title: The accounting consultant and Reko – Is Reko a step towards the development of the 

occupation as a certified accounting consultant to become a profession? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Jessica Brundin Franksson and Anne Eisersiö 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2011 – May 

Aim: FAR SRS and SRF initiated in year 2008 a collaboration to raise the certified account-

ing consultant by clarifying its mission, role and responsibilities. The result was Swedish 

standard for accounting services, Reko. The main purpose is to illustrate accounting consul-

tants and Reko and to give a representative overview of how accounting consultants them-

selves feel that Reko affect their professional role development to be a profession. 

Method: In this study quantitative method is used. Data were collected through a review of 

theory and previous research in the topic and a survey that has gone out to accounting consul-

tants in the organization Far. We have reported and analyzed the data using a regression anal-

ysis, hypotheses and tables. 

Results & conclusion: Reko is a step towards developing the professional role as a chartered 

accounting consultant to become a profession and contributes to the occupation by meeting 

many characteristics of a profession. However accountants in the study do not experience the 

positive effects on the professional role to the extent intended by Far and SRF. Reko benefits 

for the professional role have in other words come further in theory than in practice. 

Suggestions for future research: SRF:s members’ views are not represented in the study, 

which would give a better overview of the investigated area. It would be interesting to inves-

tigate whether Reko reduces the expectation gap between the certified accounting consultant 

and the customer, and the need for an independent regulator for the occupation. 

Contribution of the thesis: Interested in certified accounting consultants’ occupation and 

Reko will have use of the study. It gives an overview of how accounting consultants feel that 

Reko contribute to the development of a profession. 

Key words: certified accounting consultant, Far, profession, Reko, auditor, standard.  
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1. Inledning 

Under detta kapitel beskrivs bakgrunden till ämnesområdet, syftet till att studien har genom-

förts och avgränsningar till undersökningsunderlaget. 

 

1.1 Bakgrund 

Förändringar på marknaden genom erbjudandet av nya tjänster inom redovisning, ökad outso-

urcing från företagens sida och avskaffandet av revisionsplikten har medverkat till att yrkes-

rollen som redovisningskonsult har blivit allt mer omtalad (Halling 2009). Branschorganisa-

tionen FAR SRS beslutade i december år 2007 att bilda en redovisningssektion och därmed 

utöka sin medlemskrets med redovisningskonsulter (Halling 2008a). Organisationen ansåg att 

det var positivt för revisions- och redovisningsbranschen att samla revision, redovisning och 

branschens olika rådgivare i en och samma organisation (FAR SRS 2007). FAR SRS hänvi-

sade till att det föreligger en intressegemenskap mellan de som praktiserar som redovisnings-

konsulter, revisorer och andra ekonomiska rådgivare.  

Titeln redovisningskonsult är inte skyddad, till skillnad från auktoriserad redovisningskonsult. 

Auktorisering av redovisningskonsulter har i Sverige funnits sedan år 2006 och skedde till en 

början endast av SRF (SRF 2). Valet att införa auktorisation av redovisningskonsulter i FAR 

SRS motiverades med att det skulle gynna yrkesgruppen med en starkare yrkesidentitet och 

en tydligare position i näringslivet (FAR SRS 2007). Intresset var även stort för att få titeln 

som auktoriserad redovisningskonsult genom FAR SRS under början av året 2008 och organi-

sationen såg utökningen av medlemmar som ett positivt tillskott (Balans 2008a). FAR SRS 

var medveten om utmaningen att stödja redovisningskonsulter i deras yrkesutövning och i 

detta arbete skulle den nya standarden för redovisningskonsulter, Reds, bli ett användbart 

verktyg.  

Under mitten av år 2008 inleddes ett samarbete mellan FAR SRS och SRF för att lyfta aukto-

riserade redovisningskonsulter genom ett förtydligande av dess uppgift, roll och ansvar (Ba-

lans 2008d). Det fattades samtidigt ett beslut om att döpa om Reds till Reko (Balans 2008c). 

Införandet av Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, för alla auktoriserade redovis-

ningskonsulter är ett resultat av samarbetet mellan FAR SRS och SRF. Reko ska tillsammans 

med en framtagen handbok om standarden beskriva hur auktoriserade redovisningskonsulters 

arbete ska ske (Halling 2009). 
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna kvantitativa studie är att belysa redovisningskonsulter och Reko samt 

att återge en representativ överblick över hur redovisningskonsulter själva upplever att Reko 

påverkar deras yrkesrolls utveckling till att bli en profession.  

Utgångspunkten kommer från olika branschmedier, däribland Balans, där det står skrivet att 

standarden exempelvis kommer att medverka till högre status för redovisningskonsulter, bätt-

re kvalité på redovisningen och en jämnare kunskapsnivå hos redovisningskonsulter. Föränd-

ringarna ska åstadkommas genom bland annat högre krav för auktorisation och genom arbete 

utifrån Reko som standardiserar processerna i redovisningskonsulters yrkesutövning. Det exi-

sterar enligt oss likheter mellan de eftersträvade förändringarna från branschorganisationernas 

sida, Far och SRF, och egenskaper av en profession. Vi vill därmed undersöka om de positiva 

följderna av Reko, som branschorganisationerna framhåller, även upplevs av anslutna redo-

visningskonsulter för att därefter ta ställning till om Reko ökar yrkesgruppens möjligheter att 

utvecklas till att bli en profession. 

Delsyftet är att vi även ska undersöka om de tre oberoende variablerna; antal anställda, antal 

år inom redovisningsyrket och om de är auktoriserad/godkänd revisor har någon inverkan på 

deras upplevelse av Reko. Eventuella samband mellan de oberoende och beroende variablerna 

undersöks med hjälp av hypoteser och en regressionsanalys.  

Studien riktar sig till alla som är intresserade av att läsa om förändringen av auktoriserade 

redovisningskonsulters yrkesroll och hur Reko påverkar yrkesrollens möjlighet till att bli en 

framtida profession. 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till de redovisningskonsulter som var anslutna till Far under peri-

oden när vi hämtade e-postadresser från branschorganisationens webbsida. Redovisningskon-

sulterna är verksamma på olika orter i Sverige och vi har därför inte avgränsat oss geografiskt. 

Vi har valt att fokusera på helheten av Reko, hur standarden är tänkt att bidra till utvecklingen 

av yrket, och kommer därmed inte att beröra enskilda bestämmelser. 
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1.4 Disposition 

För att få en bättre förståelse för uppsatsens uppbyggnad presenteras här en disposition.  

Kapitel 1: Inledning 

Här redogörs för bakgrunden till ämnesområdet, syfte och avgränsningar för uppsatsen.  

Kapitel 2: Branschfakta 

Detta kapitel beskriver den branschfakta som behövs för att förstå yrkesrollen som auktoriserad redo-

visningskonsult.  

Kapitel 3: Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 

I detta kapitel presenteras Reko. Standarden beskrivs för att ge en inblick i dess funktion och betydel-

se för redovisningskonsulter. 

Kapitel 4: Teori, tidigare forskning och hypotesutveckling 

Kapitlet beskriver relevant teori och tidigare forskning kring ämnesområdet. Vidare beskrivs de sta-

tistiska metoder, variabler och hypoteser som används för att redovisa resultatet. 

Kapitel 5: Metod 

Här beskrivs de vetenskapliga utgångspunkterna, val av metod och hur primär- och sekundärdata har 

införskaffats och analyserats. 

Kapitel 6: Resultat 

Här redovisas resultat från insamlingen av primärdata, den kvantitativa undersökningen, och en sta-

tistisk analys genomförs med efterföljande hypotesprövning. 

Kapitel 7: Analys 

Kapitlet består av en analys där teori och tidigare forskning ställs mot resultatet. 

Kapitel 8: Avslutning 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna, egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
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2. Branschfakta 

I detta kapitel behandlas branschfakta som innefattar branschorganisationen Far, inval och 

auktorisation inom Far, kvalitetskontroll, yrkesroll och status samt utbildning och kompetens. 

Informationen är till för att läsaren ska få en större förståelse och en helhetsbild under studi-

en.  

 

2.1 Branschorganisationen Far 

FAR bildades år 1923 genom en utbrytning från revisorsorganisationen SRS som funnits se-

dan år 1899 (Nilsson 2010, s. 77). Efter att delvis ha varit konkurrenter under en period gick 

de två organisationerna FAR och SRS samman år 2006 och tog namnet FAR SRS. I slutet av 

år 2009 bestämdes det att organisationen endast skulle heta Far (Balans 2010). Namnbytet 

skulle gälla från den 6:e april 2010. Idag är Far inte endast en revisionsorganisation eftersom 

organisationen innehåller, förutom medlemmarna från revisionsbranschen, även medlemmar 

från rådgivningsbranschen och andra angränsande yrkesområden (Nilsson 2010, s. 77).  Anta-

let medlemmar är cirka 6500 stycken och består av auktoriserade och godkända revisorer, 

auktoriserade och icke auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och 

andra specialister exempelvis inom hållbarhetsredovisning (Far 1).  

Fars redovisningssektion skapades 1:a december 2007 med förhoppningen att inom ett par år 

uppnå målet på 3000-5000 medlemmar (Halling 2008a). I Sverige fanns vid denna tidpunkt 

redan en organisation för landets redovisningskonsulter, SRF, men Far såg ändå ett behov av 

att inkludera redovisningskonsulter i sin egen organisation. Skälet till att välja FAR SRS, som 

organisationen hette vid tidpunkten, istället för SRF motiverades med att FAR SRS var Sveri-

ges starkaste branschorganisation för redovisningskonsulter.  

2.2 Inval och auktorisation inom Far 

För de redovisningskonsulter som innan den 31:a december 2010 blivit medlemmar eller an-

sökt om medlemskap i Far finns ett krav på att delta vid en av organisationens auktorisations-

dagar
 
(Far 2). Medlemskapet har för dem beviljats enligt övergångsreglerna och deras delta-

gande krävs för att de ska kunna behålla eller erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult. 

Övergångsreglerna har funnits till för de redovisningskonsulter som inte uppfyller de nuva-

rande formella kraven men har betydande erfarenhet från yrket. Införandet av mer formella 
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invalsregler för yrkesrollen från 1:a januari 2011 är ett resultat av det ökade behovet av ut-

bildning och erfarenhet för den förändrade innebörden av yrkesrollen som auktoriserad redo-

visningskonsult. Kritik har riktats mot att auktorisationen kunde inskaffas genom auktorisa-

tionsdagar och det har funnits ett intresse för att redovisningskonsulter likt revisorer bör ge-

nomgå ett prov före auktorisationen (Balans 2008b).  

Idag har Far tagit till sig av invändningar kring auktorisationen och anpassat sig efter föränd-

ringarna av yrkesrollen. Om en redovisningskonsult önskar att bli medlem i branschorganisa-

tionen ska denne ansöka om medlemskap via Fars medlemsråd (Far 3). Rådet tar sedan ställ-

ning till om alla invalskrav är uppfyllda, det finns dels allmänna krav som gäller för alla med-

lemmar och sedan mer specificerade för varje yrkesgrupp. För en auktoriserad redovisnings-

konsult finns en huvudregel där den sökande ska inneha en akademisk examen om 180 hp 

(nuvarande poängsystem som tidigare motsvarade 120 hp) eller annan godkänd eftergymnasi-

al utbildning om minst två år. Den ansökande ska dessutom utfört praktik inom redovisnings-

området och fått godkänt resultat i Fars redovisningskonsultsexamen. En mer utförlig be-

skrivning av invalskraven finns i bilaga 1.  

Nytt för invalskraven från 1:a januari 2011 är att medlemmen ska ha godkänt resultat i en av 

Far godkänd redovisningskonsultexamen (Lennartsson 2010b) och under hösten 2011 kom-

mer denna förändring att ske för första gången (Far 4). Denna examen kan jämföras med den 

examen som Revisorsnämnden har för dem som vill bli godkända eller auktoriserade reviso-

rer. Far har tagit fram de nya invalskraven för att skapa mer likvärdiga invalsregler för deras 

medlemskategorier och även för att höja kvalitén på tjänsterna som medlemmarna erbjuder. 

Branschorganisationen strävar efter att medlemskapet ska vara en kvalitetsstämpel och med-

lemmarna följs upp regelbundet med Fars kvalitetskontroll. Med auktorisationen följer också 

skyldigheten att följa Svensk standard för redovisningstjänster, Reko (Sjöblom 2011, s. 22). 

2.3 Kvalitetskontroll 

Redovisningskonsulter som vill fortsätta att inneha sin auktorisation har kravet på sig att 

minst vart sjätte år genomgå en kvalitetskontroll (FAR SRS & SRF 2009, s. 22). Denna kvali-

tetskontroll ska säkerställa att alla redovisningsuppdrag utförs enligt god redovisningskonsult-

sed. Det sker när redovisningskonsulten följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, 

som även är grunden för kvalitetskontrollen (Precht 2008). Kvalitetskontrollen är nödvändig 

för att det ska finns ett förtroende för yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult. Före-
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Källa: Fars webbsida (Far 5) 

 

tag ska kunna lita på att redovisningskonsulter innehar den kunskap och kompetens som be-

hövs för att utföra sina uppdrag. Kvalitetskontrollen ska bidra till att höja statusen för de yr-

kesverksamma med titeln auktoriserad redovisningskonsult med hänvisning till att arbetet 

utförs för att skapa samhällsnytta. Det vill säga att det ligger i samhällets intresse och är för-

delaktigt för alla inblandade parter.  

2.4 Yrkesroll och status 

Med ändamålet att arbeta för utveckling och förstärkning av rollen som redovisningskonsult 

har Far anställt Lena Sjöblom med mångårig erfarenhet inom revision och redovisning (Len-

nartsson 2010a). Sjöblom, som är ansvarig för redovisningstjänsterna inom Fars sektion för 

små och medelstora företag, är positiv till att vara med och utveckla branschen. Sjöblom ser 

ett ökat ansvar för redovisningskonsulter efter avskaffandet av revisionsplikten och det med-

verkar till krav och möjligheter för yrkesrollen.  

Aktivt praktiserande inom branschen tror att redovisningskonsulters yrkesroll i framtiden kan 

komma att bli mer lik yrkesrollen hos dagens revisorer (Halling 2010). Redovisningskonsulter 

kommer att utvecklas och bli mer självständiga samt inte begränsa sig till att bara arbeta med 

årsbokslut och årsredovisningar utan även med rådgivningsverksamhet. Lotta Jörgensen, tidi-

gare vice ordförande i FAR SRS, sade att: ”En redovisningskonsult kommer i princip att göra 

vad revisorn gör idag, förutom att utföra själva revisionen. Det innebär att yrkeskårerna blir 

mer jämbördiga i ansvar och arbetsuppgifter” (Halling 2010, Balans nr 1 s. 26). 

Enligt Tove Hagberg Källberg, auktoriserad redovisningskonsult i Far, finns det en risk att 

konkurrensen kommer att öka revisorer och redovisningskonsulter emellan och framför allt 

kommer ett större ansvar att läggas på redovisningskonsulter
 

(Danielsson 2010b). Till denna oro har Bengt Skogh, verk-

sam vid sektionen för små och medelstora företag inom Far, 

svarat att han tror redovisningskonsulter kommer kunna 

hävda sig i konkurrensen och hänvisar till Svensk standard 

för redovisningskonsulter, Reko, och kvalitetskontrollen. 

Behovet av andra tjänster än revision kommer att öka, menar 

Skogh, och refererar till förtroendehuset. Modellen består av 

alla branschens värde- och förtroendeskapande tjänster där 
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kunden utgår från sina egna behov och väljer att använda de tjänster som företaget behöver. 

Skogh anser även att trots konkurrens mellan yrkeskårerna upplevs öka kommer det finnas 

plats i branschen för både revisorer och redovisningskonsulter. Det har ändå visat sig att ett 

flertal revisorer valt att införskaffa sig titeln auktoriserad redovisningskonsult för att gardera 

sig när redovisningstjänsterna blir allt mer aktuella (Halling 2010). 

Förändringarna för yrkesrollen som redovisningskonsult kan på sikt komma att leda till en 

högre status för yrkeskåren och bidragande till denna utveckling är Svensk standard för redo-

visningstjänster, Reko, samt en fungerande kvalitetskontroll (Halling 2010). Stödet från bran-

schen kan inte ensamt lyfta redovisningskonsulter utan ett stort ansvar ligger på yrkesgrup-

pen. Utan deras engagemang och vilja hjälper varken standarder eller kvalitetskontroller. Far 

och SRF har, förutom framtagandet av Reko, ingått ett samarbetsavtal kring auktorisationen 

av redovisningskonsulter med syftet att skapa ”enhetlighet och respekt för yrkesrollen” (Hal-

ling 2009). Branschorganisationerna ska tillsammans tydliggöra yrkesrollens uppgift och an-

svar och har enats om en grundsyn på redovisningskonsultens yrkesroll som ska förmedlas 

vidare till marknaden.  

Den framtida yrkesrollen som redovisningskonsult beskriver Skogh likt en företagscoach. 

Med ett proaktivt arbetssätt ska redovisningskonsulten vara en rådgivare med en djupare för-

ståelse för kundernas affärer. Han anser att redovisningskonsulter som arbetar efter Reko 

kommer att efterfrågas i framtiden av kunder och att även myndigheter kommer värdesätta 

arbete utifrån standarden. Med god insikt i de regler och normer som styr redovisningskonsul-

ters och kunders kompetensområden ska värde skapas för kunden utifrån de redovisnings-

tjänster som erbjuds. (Visma 1). 

Auktoriserade redovisningskonsulter har ofta en kontinuerlig kontakt med kunder under året 

och genomför uppdrag som löpande redovisning, deklarationer, bokslut och årsredovisningar 

(Bokslutsrapporten 3). De blir väl insatta i kundernas verksamhet och kan då på ett effektivt 

sätt erbjuda dem rådgivning kring olika beslut och den framtida utvecklingen av företaget. 

”Redovisningskonsulten är många gånger en viktig rådgivare till de mindre företagen och 

målsättningen är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att möta de stora krav och förvänt-

ningar som ställs av samhället och näringslivet.” (Bokslutsrapporten 3, hämtat 2011-04-30). 

I ett remissvar från år 2008 angående avskaffandet av revisionsplikten kommenterar Skatte-

verket om kompenserande åtgärder, bland dem redovisningskonsultmarknaden, för att undvi-
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ka de eventuellt negativa konsekvenser som kan komma av beslutet. Skatteverket framhåller 

värdet av att redovisningen hos företag är korrekt och av god kvalité, myndigheten menar att 

redovisningskonsulter kommer därmed att ha en större betydelse. Skatteverket ansåg år 2008 

att en hårdare reglering av redovisningsbranschen och de tjänster som erbjuds kommer med-

verka till fler korrekta inkomst- och skattedeklarationer. En annan fördel är att en redovis-

ningskonsultskår skulle kunna vara en kvalificerad part i rättsliga och administrativa frågor 

om de arbetade efter samma regler och riktlinjer. (Skatteverket 1). 

2.5 Utbildning och kompetens 

Det har debatterats kring om det verkligen behövs en akademisk examen för att utföra en del 

av de uppdrag som en redovisningskonsult utför, till exempel löpande bokföring i ett mindre 

företag (Jörgensen & Drefeldt 2010). Far, som har infört en akademisk ribba för att bli aukto-

riserad redovisningskonsult, hänvisar till att det inte är storleken på företaget som avgör kom-

plexiteten i frågorna en redovisningskonsult kan bli tvungen att bemästra. Ett företag som inte 

anser sig ha behov av en redovisningskonsult med akademisk utbildning är inte heller hindrad 

att istället vända sig till en icke auktoriserad redovisningskonsult. Kravet om en akademisk 

utbildning på sina medlemmar är för Far styrt ifrån IFAC, vilket är den internationella organi-

sationen för revisorer. IFAC begär av sina medlemsorganisationer, inklusive Far, att med-

lemmarna minst ska ha en utbildning enligt Bolognaprocessen
1
 eller en motsvarande godtag-

bar utbildning.  

På Fars medlemmar ställs ett utbildningskrav med 60 timmars vidareutbildning fördelat på tre 

år (Danielsson
 
 2010a). Det stöds av att praktiserandet hos auktoriserade redovisningskonsul-

ter sker i en kunskapsbransch vilket medför att kontinuerlig utbildning är nödvändigt. Vidare-

utbildningen säkerställer de kunskaper som krävs för yrkesrollen och försäkrar kunder om att 

de innehar en kompetens som är anpassad till förändringarna på marknaden. Kravet medver-

kar också till att arbetet sker med hög kvalité och med god yrkessed. Alla medlemmar inom 

Far omfattas av vidareutbildningskravet som bygger på direktiv från IFAC och är en del av 

kvalitetskontrollen. I regel 6 i Fars yrkesetiska regler finns kravet på vidareutbildning specifi-

cerat (Fars medlemsvolym).  

                                                 

1 Definition av Bolognaprocessen se http://www.sweden.gov.se/sb/d/9267 (2011-04-25) 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/9267%202011-04-25
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3. Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 

Detta kapitel behandlar redovisningsstandarden Reko. 

 

3.1 Tanken bakom Reko 

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är ett ramverk som har tillkommit för att bi-

dra till högre kvalité på redovisningstjänster och därmed komma till nytta för företagen, när-

ingslivet och samhället (Far 6). Standarden infördes för att bilda en norm för arbetet som ut-

förs av redovisningskonsulter och för att medverka till att försäkra kunder om att tjänsterna är 

av hög kvalité oavsett vilken auktoriserad redovisningskonsult som anlitas (Halling 2008b). 

Det betyder att företag ska kunna lita på att både Fars och SRF:s medlemmar arbetar efter 

samma regelverk och att titeln auktoriserad redovisningskonsult innebär kvalité (Balans 

2008d).  

Grundtanken med Reko är att redovisningen i ett företag ska kvalitetssäkras redan i produk-

tionen och inte kräva ändringar och rättelser vid en senare tidpunkt eller genom revision 

(Bokslutsrapporten 1). För att kvalitetssäkra redovisningen ska arbetet göras i tre olika steg; 

skapa rätt förutsättningar för uppdraget, arbeta efter riktlinjerna i Reko och slutligen styrka 

kvalitén på redovisningen med en bokslutsrapport. Arbetet med Reko innebär att arbetspro-

cesserna standardiseras, där dokumentation och riskbedömningar är viktiga inslag (Precht 

2008). Standarden kommer att verka för att distansera redovisningskonsulten från företaget 

för att därmed undvika att misstag begås där felaktigheter och misstankar inte följs upp i den 

utsträckning som krävs. Arbetet enligt Reko som auktoriserad redovisningskonsult ska ske 

med utgångspunkt från professionalitet vilket sker genom att redovisningskonsulter tillämpar 

integritet och objektivitet. Trots att objektivitet föreligger är inte redovisningskonsulter själv-

ständiga i sitt arbete som existerar hos revisorer. 

3.2 Utveckling och användning av Reko 

Reko kom att utvecklas som ett resultat av att det saknades tydliga riktlinjer för utövandet av 

redovisningstjänster. Med utgångspunkt i den internationella standarden för sammanställ-
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ningsuppdrag (ISRS 4410
2
) var avsikten att ta hänsyn till behoven hos både kunder och redo-

visningskonsulter. Kvalitén på redovisningstjänster skulle förbättras, yrkesrollen som redo-

visningskonsult skulle specificeras och statusen för yrkesgruppen skulle höjas. (Visma 1). 

 
Alla auktoriserade redovisningskonsulter har kravet på sig att följa standarden annars kan de 

förlora sin auktorisation. Likaså gäller det att alla medarbetare som är verksamma på samma 

redovisningsuppdrag måste följa standarden trots att de inte innehar titeln auktoriserad redo-

visningskonsult. Förutom att Reko är kvalitetshöjande för redovisningen och ska stärka redo-

visningskonsulters yrke medverkar standarden också till att klargöra förväntningarna mellan 

redovisningskonsulten och kunden. Tillsammans med kunden ska ett uppdragsavtal upprättas 

som uttrycker fördelningen av redovisningsarbetet och viktiga tidpunkter. (Visma 2). 

Far genomförde tillsammans med SRF under år 2010 en kampanj där branschorganisationerna 

gentemot banker och kreditinstitut marknadsförde auktoriserade redovisningskonsulter, Reko 

och bokslutsrapporten (Visma 2). Budskapet var att det finns andra sätt att kvalitetssäkra re-

dovisningen hos företag än att använda sig av revision.  Kvalitén bekräftas istället genom en 

bokslutsrapport som är ett kvitto på att redovisningen utförs i enlighet med Reko (Boksluts-

rapporten 1). Auktoriserade redovisningskonsulter som följer Reko och biträtt med att upprät-

ta eller upprättat och sammanställt uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut 

kan avge en bokslutsrapport (Bokslutsrapporten 2). Ett villkor för att kunna avge en boksluts-

rapport är att den auktoriserade redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal med 

kunden som definierar hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när det görs. 

Reko ska fungera som en referensram för redovisningskonsulter i deras arbete och är indelad i 

olika delar; uppgifter och ansvar, planering, ekonomistyrning, bokslut och årsredovisning, 

användning av andras arbete, rapportering och redogörelser. I slutet av ramverket ligger även 

olika författningar bifogade som berör till exempel rådgivningsansvar och penningtvätt. (FAR 

SRS & SRF 2009, s. 5 & 61). 

  

                                                 

2 ISRS 4410 Engagements to compile financial statements som är en internationell motsvarighet till Reko. 
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4. Teori, tidigare forskning och hypotesutveckling 

Detta kapitel behandlar den teori och tidigare forskning som använts. Inledningsvis kommer 

en beskrivning av begreppen profession och professionalisering, Revisorsnämnden och stan-

darder. En presentation sker sedan av en kandidatuppsats från 2008, ”En standard för en ny 

redovisningsprofession?”, och efter det beskrivs de statistiska metoder som använts i arbetet. 

Avslutningsvis redogörs för uppsatsens beroende och oberoende variabler samt hypoteser. 

4.1 Profession och professionalisering 

Yrken har professionaliserats sedan antiken (Lester 2007, s. 1) och professionernas verksam-

het, med stöd av forskningen, har haft en stor inverkan på utvecklingen av samhället (Brante, 

s. 15ff). Faktumet att professionernas kunskap har haft stor betydelse har i sin tur medverkat 

till att de erhållit hög status i samhället för dess praktiserande och exempel på professioner är 

läkare, ingenjörer och arkitekter. Bedriven forskning kring begreppet profession har haft svå-

righeter med att definiera vilka attribut som är utmärkande men anknytningen till högre for-

mell utbildning är en av de återkommande faktorerna.  

Sathe (2010, s. 498ff) redogör för att revisorsbranschen och dess yrkesverksamma gärna vill 

skildra sig själva utifrån funktionalismens syn på en profession. Inom detta synsätt karakteri-

seras en profession i egenskap av en likartad grupp som i ett välfungerande samhälle utför 

kvalificerade tjänster. Det finns också en reglering av yrket med avsikten att säkerställa hög 

kompetens hos de praktiserande. Talcott Parson och funktionalismen ansåg att professionerna 

leder oss mot framtiden (Brante 2009, s. 18). Parson definierade en profession enligt följande; 

”formell utbildning”, ”visar skicklighet vid tillämpningen av sin inhämtade kunskap” och 

”institutionella mekanismer som garanterar att kompetensen används på ett socialt ansvars-

fullt sätt” (Parson 1964 se Brante 2009, s. 18). 

En likartad definition till Parsons gavs av Car-Saunders och Wilson (1964 se Hellberg 1995, 

s. 90). De framhävde drag som 1) att grunden för yrket finns inom forskningen, 2) vid till-

lämpningen av yrket krävs ett visst hantverk och 3) det finns en organisering av de praktise-

rande. Car-Saunders och Wilson menade att det var den praktiserandes uppgift att förmedla 

vetenskapen och den senaste utvecklingen inom området till de kunder som var i behov av 

och efterfrågade de professionellas tjänster. I sin definition av en profession framhöll Car-

Saunders och Wilson tre aktörer: forskarna, yrkesutövarna och kunderna men Hellberg (1995, 
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s. 91) gör ett tillägg med staten som den fjärde aktören. Hellberg menade att även staten har 

haft en stor betydelse för utvecklingen av en profession och har därför formulerat följande 

definition: ”En profession är en yrkesgrupp som har en viss kunskap, som av stat och klienter 

värderas som nyttig och värdefull. Kunskapen bygger på en vetenskap och utgör grunden för yr-

kesgruppens anspråk på positioner på arbetsmarknaden och i samhället.” (Hellberg 1995, s. 91) 

En utveckling av Parsons definition av en profession gavs av Millerson som formulerade föl-

jande punkter (1964 se Brante 2009, s. 18):  

1. Användande av färdigheter som är grundande i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsteknik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkesanslutning som organiserar medlemmarna 

Montagna (1974 se Artsberg 2005, s. 108) bedömde istället att det fanns tio egenskaper som 

utmärkte en profession och tillämpade dem på revisionskåren. Dessa är: samhälleliga värde-

ringar, formaliserad utbildningsprocess, gemensam kunskapsbas, formell testning, statlig li-

censiering, etikregler, symboler, föreningstillhörighet, personliga kvalifikationer och oskrivna 

handlingsnormer. Redan under 1800-talet började revisionsprofessionen ha en betydelsefull 

inverkan på utformningen av normer inom redovisningsområdet och blev därför tidigt en re-

presentant för redovisningsprofessionen (Nilsson 2010, s. 107). Det skapades normer för de-

ras praktiska arbete och deras profession. Krav på formell kompetens och utbildning för revi-

sorer utarbetades och yrkesgruppen ansågs uppfylla de krav på egenskaper för att kategorise-

ras som en profession (Montagna 1974 se Artsberg 2005).  

Organiseringen av professionerna kan vara slutna grupper i den meningen att motsvarande 

kunskap inte är tillräcklig utan det krävs en tillämpning på ett reglerat tillvägagångssätt (Hell-

berg 1995, s. 91). Skydd mot obehöriga har därför utvecklats av de professionella grupperna 

och exempel på olika barriärer är legitimationer, auktorisation av medlemmarna, titlar och 

examina (Hellberg 1986 se Hellberg 1995, s. 91). Jacobsson och Davidsson (2008, s. 37) 

genomförde en studie där de undersökte den förändrade yrkesrollen för redovisningskonsulter 

och auktorisationen. Författarna lyfter i sin studie fram problematiken angående när barriärer-
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na missbrukas och medlemmar inte uppfyller kraven som de omfattas av genom auktorisatio-

nen. Problemet kan medverka till att förtroendet för yrkesrollen ifrågasätts och denna grupp 

inte tillskrivs den kvalité som eftersträvas av branschorganisationer.  

Forskning om redovisning, revisorer och deras branschorganisationer har enligt Cooper och 

Robson (2006, s. 416) drivits av att undersöka hur och varför de har blivit tilldelade en sådan 

utmärkande roll i samhället. Cooper och Robson menade att för att förstå det moderna sam-

hället är det essentiellt att bedriva forskning kring revisionskåren och deras olika regelverk. 

Cooper och Robson framhåller dessutom inflytandet från revisionsbyråer beträffande utform-

ningen av normer, praxis, standarder och regler mot en professionalisering av yrket. Cooper 

och Robson (2006, s. 432) uttryckte sig som att byråerna, där regleringen sker, påverkar hur 

reglerna och praxis tillämpas men även processen när regelverken utformas. Carrington (2010 

s. 208) skriver, likt Cooper och Robson, att revisionsbyråerna och främst de större har ett be-

tydelsefullt inflytande i revisionsbranschen. Det märks enligt Carrington exempelvis genom 

representation av ledamöter i branschorganisationen Far från de fyra stora byråerna; PwC, 

Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Far ska dock inte endast ses som en spelplan för de 

största byråerna i Sverige utan även som en organisation som tar hand om medlemmarnas 

olika intressen (Carrington 2010, s. 208). 

Förmedlingen av en positiv bild utav redovisningsområdet och revisorerna är betydelsefullt 

(Carnegie & Napier 2010, s. 360). Yrkesutövarna själva vill förmedla attribut som förtroende 

och respekt. Det ska vara ett utmanade yrke med belöningar och goda framtidsutsikter för att 

locka till sig och behålla de mest kvalificerade medlemmarna. Allmänhetens förtroende är inte 

bara viktigt för att bli respekterade utan även för att bevara revisionsyrkets status. Utökningen 

av redovisningens verksamhetsområde och rättigheter är också beroende av hur samhället 

uppfattar utbildning, kompetens och etik hos de professionella inom revisionsyrket. Utifrån 

dessa antaganden är det enligt Carnegie och Napier (2010, s. 360) inte förvånande att organi-

sationer vill förmedla en positiv bild av redovisning och de verksamma för att värva de bästa 

medlemmarna, utvidga yrkets befogenheter och öka allmänhetens förtroende.  

4.2 Revisorsnämnden 

Revisorer i Sverige har en statlig tillsynsnämnd, Revisorsnämnden, vilken övervakar revi-

sionsbranschen och anordnar prov för godkännande och auktorisation av revisorer (Nilsson 
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2010, s. 119). Nämnden står för kvalitetskontroll av revisionen och att revisors- och revisions-

lagen tillämpas, de har även behörigheten att återkalla ett godkännande eller en auktorisation.  

Förnyandet av en behörighet som godkänd eller auktoriserad revisor sker genom att ansöka 

om förlängning hos Revisorsnämnden som utfärdar beslut med en giltighetstid på fem år 

(Carrington 2010, s. 213).  Kriteriet för att få behålla sin behörighet är att revisorn har inom 

den innan liggande femårsperioden arbetat aktivt som revisor. Ansvaret för en löpande kvali-

tetskontroll har tillskrivits branschorganisationen Far och om en revisor inte är medlem sker 

kontrollen av Revisorsnämnden (Carrington 2010, s. 215). 

4.3 Standarder 

Skriftliga standarder har fått en alltmer framträdande roll i tanken, praktisk tillämpning, re-

glering, undervisning och forskning inom redovisningsområdet (Sunder 2005, s. 368). Be-

grepp som god redovisningssed var inledningsvis endast ett allmänt accepterat uttryck, medan 

begreppet numera har en mer distinkt betydelse. Idag hänvisar även uttrycket till regler och 

föreskrifter som utfärdats av styrande organ med befogenhet att vidta åtgärder mot de berörda 

som inte rättar sig efter dem. God redovisningssed har sin grund i redovisningsteori och prax-

is och har under en längre tid i Sverige varit normgivningens allmänna grund (Nilsson 2010, 

s. 12 & 17). Sedan år 1976 är också begreppet en del av Bokföringslagen där det har ett starkt 

samband med praxis och utgivna rekommendationer (Nilsson 2010, s. 17).  

Normer definieras som förväntningar och oskrivna regler riktade mot medlemmarna i en 

grupp och deras beteende i olika situationer (Sunder 2005, s. 371). Skriftliga standarder är likt 

normer men är mer konkreta för en grupp och de kan publiceras, förmedlas, specificeras, hän-

visas till, analyseras och diskuteras (Sunder 2005, s. 373). En förutsättning för att en standard 

ska fungera effektivt är att det föreligger en kontroll av dess efterlevnad (Sunder 2005, s. 

374). Kontrollen kan ske av statliga myndigheter, domstolar, tillsynsmyndigheter, branschor-

ganisationer eller privata organisationer. Utfärdandet av redovisningsstandarder likställs idag 

ofta med framsteg inom redovisningsområdet eftersom det är enkelt att urskilja utvecklingen 

av redovisningsprinciper från de skrivna reglerna (Sunder 2010, s. 104). Till följd av att verk-

samhetsområdet för utfärdandet av standarder utvidgats har standarder även kommit att på-
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verka till exempel yrkesexamen för CPA
3
, certifiering som utförs av AICPA (Sunder 2010, s. 

108). Syftet med denna examen är att skydda allmänheten från revisorer som praktiserar inom 

yrket utan att vara kvalificerade (AICPA/Nasba 2010 se Sathe 2010, s. 497).  Chandler (1997 

se Chandler & Fry 2008, s. 304) nämner en annan roll för yrkesmässiga standarder inom revi-

sionsbranschen och det är att utöva kvalitetskontroll över ett yrke. 

Nilsson (2010, s. 78) berättar att branschorganisationerna FAR och SRF har haft en betydande 

roll inom normbildningen. Utifrån antalet rekommendationer, uttalanden och andra publika-

tioner som getts ut under åren drar Nilsson även slutsatsen att det finns ett behov av vägled-

ning i branschen. Det uttrycker sig genom att revisionsprofessionen har efterfrågat råd angå-

ende olika faktiska tillämpningsfrågor från en auktoritet, organisation, med erfarenhet från 

branschen. Idag påverkar dock internationella organisationer till största del utvecklingen av 

normer och de nationella organisationernas inverkan på branschen sker genom direktiv från 

dem, vilket för Far är IFAC (Nilsson 2010, s. 107). Carrington (2010, s. 216) skriver liknande 

att utgivningen av standarder är en av IFAC:s uppgifter och där organisationen har störst på-

verkan på omvärlden. År 2004 blev RS (Revisionsstandard i Sverige) styrande för revisorer 

(Nilsson 2010, s. 115) och den bygger på en internationell motsvarighet (ISA
4
) utgiven av 

IFAC som tillsammans med kompletteringar från Far ska se till att revisorerna uppfyller de 

krav som finns på revisionen. När standarden (RS) kom ställdes mer formella krav på hanter-

ingen av revisionsuppdrag och det tillkom mer dokumentation (Nilsson 2010, s. 116). Det 

fanns vid tidpunkten en oro över att kostnadsnivån på revisorers arbete skulle öka och andra 

svårigheter på grund av att ISA som var mer anpassad för att tillämpas på större företag (Nils-

son 2010, s. 117). 

4.4 ”En standard för en ny redovisningsprofession?”  

I en uppsats på kandidatnivå från år 2008 hade författarna, Daina Bindere och Ingela Engk-

vist, som syfte att ta reda på hur redovisningskonsulter upplever användandet av Reko. Binde-

re och Engkvist undersökte om redovisningskonsulter upplevde införandet av Reko som posi-

tivt eller negativt i sin yrkesutövning. En enkät skickades ut till 1170 stycken redovisnings-

konsulter, varav 543 av dem var auktoriserade och de fick en svarsfrekvens på 55,8%. Förfat-

                                                 

3 Certified Public Accountant (CPA) motsvarar i Sverige en auktoriserad revisor.  

4 ISA är en förkortning för International Standards on Auditing. 
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tarna tog även ställning till om de ansåg att användandet av Reko ledde till att utveckla en 

profession. Studien visade, totalt sett, att redovisningskonsulterna tyckte att Reko var positivt 

för deras yrkesutövning. Auktoriserade redovisningskonsulter var mer positiva än icke aukto-

riserade, vilken typ av byrå redovisningskonsulterna arbetade på, revision eller redovisning, 

påverkade inte deras inställning. Studien visade också att 52,4 % ansåg att det fanns ett behov 

av en oberoende tillsynsmyndighet som utför auktorisationer och kvalitetskontroller, 25,2 % 

svarade nej och 22,5 % hade ingen åsikt alls.  

Författarna nämner i sina egna reflektioner kring studien att de tolkar de positiva gensvaren 

gentemot Reko som att det fanns ett behov av standarden. Revisorers beslut att auktorisera sig 

som redovisningskonsulter tolkar författarna som att de förbereder sig inför framtiden med 

sikte på den slopade revisionsplikten. Med stöd utifrån studien ansåg Bindere och Engkvist att 

redovisningskonsultsyrket har en möjlighet att utvecklas till en profession. Eftersom att Reko 

endast hade funnits i ett par månader vid författarnas enkätundersökning trodde de att redo-

visningskonsulternas inställning kunde komma att förändras. De rekommenderade därför att 

en ny undersökning genomförs vid ett senare tillfälle och att fokus skulle riktas mot redovis-

ningskonsulters situation. Nedan visas en figur ur uppsatsen med medelvärden och standard-

avvikelser på ett antal frågor och påståenden från enkäten. Värdena visas med anledning av att 

de återkommer senare under kapitlet analys. 

Figur 4.1, en redovisning av medelvärden och standardavvikelser (efter Bindere och Engkvist 2008, s. 30). 

Fråga  Medelvärde Standardavvikelse  

7 Hur ser du på de nuvarande kraven för att bli auktoriserad 

redovisningskonsult? 

3,53  

 

0,742  

 

10 Hur ser du på användandet av Reko i ditt yrkesutövande 

jämfört med hur du arbetat tidigare? 

3,80  

 

0,814  

 

13 Hur ser du på att auktoriserade redovisningskonsulter kan 

upprätta en bokslutsberättelse? 

3,97  

 

1,026  

 

14 Jag tycker att Reko leder till en gemensam kunskapsbas för 

redovisningskonsulter. 

4,04  

 

0,960  

 

15 Jag tycker att Reko leder till en gemensam praxis för redo-

visningskonsulter. 

4,26  

 

0,819  

 

16 Jag tycker att Reko bidrar till en större yrkesintegritet för 

redovisningskonsulter. 

4,21  

 

0,835  

 

17 Jag tycker att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre 

kvalité på sin redovisning. 

3,93  

 

0,968  

 

18 Jag tycker att Reko ger de externa intressenterna ett mer-

värde. 

3,86  

 

0,950  

 

19 Jag tror att Reko kommer att leda till fler auktorisationer av 

redovisningskonsulter. 

3,88  

 

0,992  

 



25 

 

4.5 Statistiska metoder 

Ibland kan det vara intressant att undersöka om det existerar ett samband mellan olika om-

ständigheter och om omständigheterna påverkar varandra (Løvås 2006, s. 266). Detta går att 

undersöka med hjälp av statistiska metoder där det inledningsvis undersöks om det verkligen 

finns ett samband. Därefter kontrolleras om sambandet beror på slumpen eller om resultatet är 

signifikant. Signifikansnivån anger hur stor sannolikhet för fel som kan accepteras och risken 

för att vi gör ett felaktigt antagande anges i procent (Løvås 2006, s. 239).  

Korrelationsanalys 

Vid genomförandet av en korrelationsanalys fastställs om det finns ett linjärt samband mellan 

variabler (Løvås 2006, s. 266). Korrelationen mellan två variabler anges mellan -1 och +1 och 

beskriver hur stort det linjära sambandet är mellan X och Y. Desto extremare värde, nära -1 

eller + 1, desto starkare är sambandet mellan X och Y. Punkterna X och Y bildar tillsammans 

en rätt linje, vid ett negativt värde är linjen sluttande och vid ett positivt värde är linjen sti-

gande. Om korrelationen är kring 0 betyder det att punkterna (X, Y) är spridda i diagrammet, 

det vill säga att sambandet är svagt och de bildar därmed ingen rät linje. (Løvås 2006, s. 268).   

Regressionsanalys  

Vid en regressionsanalys blir vi uppmärksammade på om det finns ett linjärt samband och 

vilken kombination av variabler som är optimalt för insamlad data (Løvås 2006, s. 266). Om 

en regressionsanalys innehåller fler än två variabler kallas den för multipel regressionsanalys 

(Djurfeldt, Larsson & Sjärnhagen 2010, s. 157). 

En formel för en multipel regressionslinje:  

                       

α är punkten där den linjära linjen skär y-axeln och β anger lutningen på linjen (Løvås 2006, 

s. 271). När X ökar med 1 medverkar det till att Y ökar med värdet för β. Det betyder att Y är 

den beroende variabeln och X är den oberoende variabeln.   i ekvationen står för en slump-

mässig faktor som kan medverka till små avvikelser mellan utfallet av Y och förväntat Y. Vid 

en multipel regressionslinje finns antagandet att variationen i Y är beroende av fler än en vari-

abel (X) (Løvås 2006, s. 288). Genom att skapa olika kombinationer av de oberoende variab-

lerna (X) kan vi få kunskap om vilken sammansättning som ger det eftersträvade värdet på Y. 
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Ett t-värde definieras som betakoefficienten (β) delat på medelfelet (standardavvikelsen) 

(Djurfeldt, Larsson & Sjärnhagen 2010, s. 266). t-värdet berättar om en gräns för vilka resul-

tat som vi accepterar, kontra inte accepterar, likt signifikansnivån. Signifikansnivån kan i en 

regressionsanalys markeras med stjärnor för att underlätta för läsaren som själv slipper räkna 

ut signifikansnivån (SPSS akuten). *** = under 0,001, ** = under 0,01 och * = under 0,05.  

4.6 Beroende och oberoende variabler 

Professionsteori tar upp olika egenskaper av en profession likt exempelvis gemensam kun-

skapsbas, oskrivna handlingsnormer, status och verkandet för allmännas bästa. Med utgångs-

punkt i syftet för studien som är att undersöka om Reko medverkar till en utveckling av yrket 

som auktoriserad redovisningskonsult till att bli en profession kommer vi att genomföra en 

kvantitativ studie. Frågor och påståenden i en enkät är ställda utifrån professionsteori och har 

till största del anknytning till Reko, de kommer sedan att användas som beroende variabler i 

en regressionsanalys. 

Faktorer med en potentiell påverkan på hur redovisningskonsulter upplever Reko används i 

studien som oberoende variabler. Vi har valt att undersöka om storleken på redovisningskon-

sultens arbetsplats (antal anställda), erfarenheten hos redovisningskonsulten (antal år inom 

redovisningsyrket) och om de har dubbla titlar (om de är auktoriserad/godkänd revisor) har 

betydelse för hur redovisningskonsulter upplever Rekos inverkan på utvecklingen av yrket.  

4.7 Hypoteser 

Valet av oberoende variabler för studien togs fram i samråd med vår handledare och från en 

artikel av John R. Graham och Campbell R. Harvey (2001). Författarna till artikeln valde att 

studera beteende hos företag i USA beträffande deras anskaffning och användning av kapital 

genom en enkät riktade till företagets CFO (Chief Financial Officers). Förutom att granska 

vilka finansiella metoder som användes av de undersökta företagen valde även Graham och 

Harvey (2001, s. 189) att analysera svaren från enkäten i relation till några av företagets och 

CFO:s egenskaper.  

Vi har valt att använda oss av tre variabler från Graham och Harvey (2001) till vår enkät vilka 

visade sig ha en mer eller mindre inverkan på respondenternas beteende i deras studie. Avsik-
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ten är att kontrollera om variablerna även har en effekt på resultatet från vår studie. Vi formu-

lerade en hypotes till varje oberoende variabel vilka senare testas genom en hypotesprövning. 

H1: Redovisningskonsulter vid en större byrå är mer positivt inställda till Reko än de an-

slutna till en mindre byrå. 

Graham och Harvey (2001, s. 232) konstaterar i sin slutsats att storleken på företaget har en 

inverkan på företagens beteende när det gäller finansiella beslut. Författarna påstår att de 

mindre företagens beslutsprocess inte är lika avancerad som hos de större företagen när det 

gäller att värdera risker i samband med olika projekt. Istället för att definiera storleken genom 

omsättningen likt Graham och Harvey (2001, s.192) har vi valt att mäta storleken genom anta-

let anställda på den tillfrågades arbetsplats. Större byråerna inom revisions- och redovisnings-

branschen har bättre förutsättningar att tillämpa de ökade kraven och rutinerna som krävs ge-

nom Reko. Beslutstagandet och organiseringen inför kraven sker på en högre nivå och de 

större byråerna kommer därmed att vara positivare än de mindre byråerna.  

H2: Redovisningskonsulter med färre år inom yrket är mer positivt inställda till Reko än de 

redovisningskonsulter som arbetat fler år. 

Erfarenheten hos en arbetstagare, arbetat längre eller kortare tid på sin post, visar Graham och 

Harvey (2001) har en betydelse för beteendet i företaget. Författarna kan med säkerhet, signi-

fikanta resultat, förmedla att CFO:s med kortare erfarenhet från sin post är mer benägna till att 

använda avancerade uträkningsmetoder till att utvärdera risker med olika projekt (Graham & 

Harvey 2001, s.199). Redovisningskonsulter med kortare erfarenhet kan tänkas vara mer 

mottagliga till förändringarna som sker i samband med arbete utifrån Reko.  Med färre år 

inom yrket har redovisningskonsulter en lång karriär framför sig och de ser därför positivare 

på förändringar, till exempel införandet av en ny standard, som kan vara till nytta för yrket 

och branschen.  

H3: Redovisningskonsulter som även är revisorer är mer negativt inställda till  Reko. 

En annan faktor som enligt Graham och Harvey (2001) är relevant för beteendet i ett företag 

är kompetensen hos medarbetarna. Författarna undersöker om utbildningsnivå påverkar bete-

ende i företaget angående vilka metoder företaget använder sig av och påverkan på finansiella 

beslut. Vi har valt att använda kompetens som oberoende variabel men att istället låta egen-

skapen om respondenten innehar dubbla titlar representera variabeln kompetens. Det är för att 

fastställa om det existerar några intressanta avvikelser om respondenten både arbetar som 
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revisor och redovisningskonsult. Antagandet att innehavet av dubbla titlar skulle innebära en 

negativare inställning mot Reko kommer av professionella strategier. Hellberg (1995, s. 92) 

beskriver dem likt ett sätt för en profession att försvara och bevara kontrollen över professio-

nens position inom det professionella fältet och på arbetsmarknaden. Inför hotet att auktorise-

rade redovisningskonsulter kan komma att invadera revisorers verksamhetsområde finns en 

mer kritisk inställning mot Reko hos redovisningskonsulterna med dubbla titlar.  
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5. Metod 

Detta kapitel behandlar studiens metod. Först beskrivs val av ämne och val av metod. Sedan 

presenteras vilket vetenskapligt synsätt som arbetats efter, insamlingen av data, hur tillväga-

gångssättet har sett ut, källkritik samt reliabilitet och validitet. Slutligen redogörs för urval, 

datainsamlingsmetod, bortfallsanalys och dataanalys. 

5.1 Val av ämne 

Anledningen till valet av ämne är att vi vill arbeta inom redovisningsbranschen och därmed 

undersöka ett område som kommer att påverka oss i vår framtida yrkesroll. I vårt sökande 

använde vi oss av bland annat branschtidningar för att kunna välja ett ämne som var aktuellt 

och intressant. Vi fann återkommande artiklar om den nya redovisningsstandarden Reko och 

det medverkade till att vi bestämde oss för att undersöka den ytterligare. En process startade 

om hur vi kunde genomföra forskning kring redovisningsstandarden.  

Vi ansåg att det skulle vara intressant att studera eventuella följder och konsekvenser av infö-

randet av Reko. Det väckte frågeställningar om arbetet skulle rikta in sig på de yrkesverk-

samma eller deras kunder. Vi bestämde oss för att välja redovisningskonsulter eftersom de 

kändes mest tillgängliga för oss. Vi kunde enkelt hitta information om vilka de var på 

branschorganisationerna Fars och SRF:s egna webbsidor. 

5.2 Val av metod 

Enligt Larsen (2009, s. 17) är vetenskaplig metod likt ett verktyg eller redskap, vilket ska 

hjälpa till med att införskaffa den information och kunskap som eftersträvas inom ämnesom-

rådet. Den använda metoden ska beskriva hur forskaren samlar in, organiserar och sedan tol-

kar den insamlade informationen. Vid planeringen i ett tidigt skede hade vi funderingar på att 

genomföra intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter och använda oss av den kvali-

tativa metoden. Vi valde ändå, efter en diskussion med vår handledare, att tänka om och kom 

fram till att en mer kvantitativ studie med en enkät skulle ge ett bättre underlag till ämnesom-

rådet vi ville undersöka. Vi var ute efter att återge en representativ överblick, vilket betyder 

att våra data blir tillämpliga för fler än de undersökta i studien och då rekommenderar Larsen 

(2009, s. 23) en kvantitativ metod. En kvantitativ metod har fördelen att den beskriver mycket 

om samband mellan olika förhållanden och även mellan flera förhållanden samtidigt (Jacob-
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sen 2002, s. 147). Det blir enligt Jacobsen (2002, s. 147) lättare att strukturera informationen, 

till exempel att få fram avvikelserna från normalfallen. Valet av en kvantitativ metod till upp-

satsen skulle dessutom ge oss erfarenhet från att genomföra en statistisk undersökning som 

kan vara till nytta i vårt framtida yrkesliv.  

5.3 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två huvudsakliga synsätt, positivism och hermeneutik. Vi kommer endast behandla 

positivism eftersom det är synsättet vi använder oss av i studien. Vi kan ändå tillägga att her-

meneutik anses vara positivismens motsats (Patel & Davidsson 2003, s. 26-28). Enligt positi-

vismen ska det inte ägnas någon tid åt lösa spekulationer eller att låta känslorna dra iväg med 

oss (Thurén 2008, s. 17). Thuren (2008, s.17) menar att det finns endast två källor till kunskap 

och det är ”iaktta med våra sinnen” och ”räkna ut med logik”. Positivismen kan enligt Thurén 

(2008, s. 41) kritiseras för att vara fantasilös och tråkig. Thurén anser istället att positivismen 

är motsatsen till påståendet. Positivism handlar inte bara om att samla in data, få fram resultat 

och föra in resultatet i tabeller. Fantasi i forskningsarbetet är nödvändigt, menar Thurén, för 

att kunna komma på idéer, hypoteser och teorier.  

Vi har formulerat hypoteser, vilka beskrevs i kapitel 4, och kommer senare i studien att testa 

hypoteserna i den statistiska analysen av resultatet från enkätundersökningen. Vi kommer inte 

påverka resultatet med våra egna åsikter utan resultatet kommer endast påverkas av enkätsva-

ren. Enkätsvaren skulle kunna överlåtas till en annan forskare och resultatet skulle ändå bli 

detsamma, med förutsättning att denna forskare också använder sig av positivismen som ve-

tenskapligt synsätt (Patel & Davidson 2003, s. 27-28).  

5.4 Datainsamling 

Vid datainsamling till en studie ska forskaren/undersökaren skilja mellan primär- och sekun-

därdata (Andersen 1998, s. 150). Skillnaden ligger i vem som inhämtat den data som används, 

primärdata har inhämtats av forskaren själv, eller dennes medarbetare, och sekundärdata är 

data som är inhämtad av andra personer, forskare och institutioner.  

Primärdata har samlats in via vår utskickade enkät och tillvägagångssättet för processen be-

skrivs senare i detta kapitel. Sekundärdata har inhämtats från litteratur, artiklar, avhandlingar, 

rapporter och elektroniska källor. För att hitta vetenskapliga artiklar har vi använt oss av olika 

databaser via Högskolan i Gävles webbsida. Vi valde ut sökord som profession, accounting, 
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auditing, opinion, certified, CPA och standard i olika kombinationer. Facktidskrifter såsom 

Balans och tryckta källor i form av böcker hade vi tillgång till via Högskolans bibliotek. 

Branschinformation har huvudsakligen inhämtats utifrån Fars perspektiv eftersom det är en-

dast deras medlemmar som har undersökts i studien. Vi har också använt oss av sökmotorn 

Google där vi i olika kombinationer har skrivit in orden auktoriserad, redovisningskonsult, 

redovisningsstandard och Reko. 

5.5 Tillvägagångssätt 

 ”En standard för en ny redovisningsprofession?”  

Efter att vi hade bestämt oss för att undersöka hur Reko påverkar redovisningsbranschen fann 

vi en kandidatuppsats från år 2008 med titeln ”En standard för en ny redovisningsprofes-

sion?”. Denna uppsats var relativt lik studien vi hade för avsikt att genomföra. För att spara 

både tid och arbetsbörda beslutade vi oss för att genomföra en liknande enkätundersökning 

som de gjort med förhoppningen att kunna lägga mer energi på analysfasen. Enligt Johansson 

och Svedner (2006, s. 32) finns vid egengjorda enkäter en risk för att formulera svårbegripliga 

eller rent av dubbeltydiga frågor om forskaren inte har erfarenhet från enkätundersökningar. 

Det bästa sättet är därför att leta reda på en tidigare enkät från samma område som forskaren 

har för avsikt att undersöka och sedan välja ut frågor som passar den egna enkäten samt lägga 

till de frågor som saknas.  

Det har gått tre år sedan uppsatsen från år 2008 och därför ansåg vi att det vore intressant att 

göra en uppföljning genom att låta redovisningskonsulter ta ställning till påståendena och frå-

gorna igen. Vi har däremot gjort tillägg i enkäten och tagit bort två frågor samt valt att använ-

da andra oberoende variabler. Vid behandlingen av insamlad data ansåg vår handledare att det 

var bättre med en regressionsanalys och av den orsaken att vi valt en annan statistisk metod 

blir jämförelsen således begränsad till medelvärden och standardavvikelser.  

Avsikten att inkludera SRF:s medlemmar i studien 

Vi saknade i den förra enkätundersökningen att de inte inkluderade branschorganisationen 

SRF. Anledningen till detta beslut var tidsbrist men även att Reko till en början utvecklades 

av Far. Dagens version, som är obligatorisk för alla auktoriserade redovisningskonsulter, är 

ett resultat från ett samarbete mellan Far och SRF. Vi hade inledningsvis för avsikt att inklu-

dera även SRF:s medlemmar i vår enkätundersökning. Vi tog kontakt med både Far och SRF 
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för att få deras hjälp med att skicka ut enkäten till samtliga anslutna redovisningskonsulter. 

Tyvärr sa båda organisationerna nej till att hjälpa oss. Vi valde då att begränsa vår uppsats till 

att endast omfatta Fars redovisningskonsulter eftersom det tidigare arbetet endast inkluderade 

Far och vi hade inte heller tid att kopiera alla SRF:s medlemmars e-postadresser. Vi hade upp-

fattningen att Fars medlemmar skulle ge tillräcklig tyngd till uppsatsen även om vi tror att 

SRF:s medlemmars åsikter hade varit ett positivt bidrag. 

Enkätundersökning 

Vi skickade ut vår enkät, se bilaga 3, till redovisningskonsulter inom branschorganisationen 

Far och hittade e-postadresserna på Fars webbsida. Enkäten skickades till cirka 4300 stycken.  

Johansson och Svedner (2006, s. 33) förespråkar att ta med både bakgrundsfrågor och frågor 

över frågeområdet på grund av möjligheten att analysera samband. Likt denna rekommenda-

tion har vi i enkäten först bakgrundsfrågor angående om de är auktoriserade, vilken typ av 

byrå och antal anställda på deras byrå samt antal år inom redovisningsyrket. Vi frågar även 

om de är verksamma som revisorer och vilken deras högsta utbildningsnivå är. Vi ber dem ta 

ställning till hur de ser på kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult och om de sak-

nar en oberoende tillsynsmyndighet som utför auktorisationer och kvalitetskontroller. Redo-

visningskonsulterna får sedan fylla i hur länge de tillämpat Reko. Efter detta frågar vi hur de 

ser på användningen av Reko i deras arbete jämfört med tidigare och hur de ser på att de kan 

upprätta en bokslutsrapport. Slutligen kommer olika påståenden om Reko formulerade utifrån 

egenskaper som kännetecknar en profession. Frågorna 7-9 och 13-18 ska tillsammans med 

branschfakta och professionsteori hjälpa oss med att avgöra om yrket som auktoriserad redo-

visningskonsult utvecklas till att bli en profession. De utvalda frågorna och påståendena ska 

fungera som indikatorer, vilket är variabler som beskriver samma begrepp, i vårt fall egen-

skaper hos en profession, utifrån olika utgångspunkter (Halvorsen 1992, s.41). Enkäten avslu-

tas med en fråga kring den framtida efterfrågan på redovisningstjänster med hänvisning till 

avskaffandet av revisionsplikten.  

Enkätprogrammet Google Dokument  

För att skicka ut enkäten till redovisningskonsulterna behövde vi ha tillgång till ett enkätpro-

gram. Vi kände till att några studiekamrater till oss hade använt sig av Google Dokument, en 

del av Google Mail, när de genomförde en enkät i en tidigare kurs. Vi skapade därför en e-

postadress, examensarbete.om.reko@gmail.com, för att få tillgång till Google Dokument där 
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vi kunde göra vår enkät. Vi började testa olika funktioner och för att pröva vår färdiga enkät 

lät vi genomföra en pilotundersökning, vilket är att några personer får komma med synpunk-

ter innan den riktiga enkäten skickas ut (Larsen 2009, s. 49). Vi såg därför till att tre personer 

kom med kritik och förslag på vår enkät, de var vår handledare, en studiekamrat och en aukto-

riserad redovisningskonsult. Det medverkade till att tre kunniga genom rollerna av lärare, 

student och branschkunnig hjälpte till med att förfina enkätens uppbyggnad.  

Utskicket av enkäten 

Enkäten gick ut till redovisningskonsulterna i Far under vecka 14, med start under helgen 

vecka 13, det vill säga från 2:a till 10:e april 2011. Vi hade för avsikt att skicka ut alla enkät-

förfrågningar genom Google Dokument, dessvärre upptäckte vi en begränsning vid utskick, vi 

kunde endast skicka till 90 stycken per dygn. Det gjorde att vi var tvungna att tänka om och 

tog beslutet att komplettera med att skicka en del via e-post genom att klippa in följebrevet 

och länken till enkäten. Genom att använda denna utskickningsmetod kunde vi utöka antalet 

utskick till uppåt 500 stycken per dygn. I efterhand ångrar vi oss att vi inte undersökte det 

tillåtna antalet utskick innan vi valde Google Dokument för då hade samtliga respondenter 

mottagit enkäten under samma förutsättningar. Vi undersökte dock antalet tillåtna svar från 

respondenterna som Google Dokument hade kapacitet för vilket översteg vårt förväntade 

svarsantal. 

Vi fick tillbaka automatiska svar om att utskick till en del e-postadresser misslyckades, att 

personer tillfälligt var på kundbesök eller bortresta, föräldralediga eller sjukskrivna samt läm-

nat byrån. En del personer svarade med en e-post att de inte var aktivt arbetade som auktorise-

rad redovisningskonsult trots att de innehade titeln. Orsakerna till bortfall kommer att redovi-

sas i vår bortfallsanalys senare i detta kapitel.  

Påminnelsebrev 

Från tisdagen den 12:e april till och med tisdagen den 19:e april 2011 skickade vi ut påmin-

nelser om att fylla i enkäten tillägnat dem som inte svarat på första utskicket. Valet att endast 

avvakta en vecka berodde delvis på tidsbrist men också på att vi hade uppfattningen att perso-

nerna som fick e-posten svarade inom kort tid efter mottagandet. Utskick av påminnelser till 

dem som inte svarat är inte alltid lätt. Trost (2007, s. 46) beskriver denna problematik med 

inom vilken tidsrymd det ska ske och att inte skicka för många påminnelser eftersom det kan 

uppfattas som irriterande. Trost talar om en balansgång, där det måste avgöras i varje enskilt 
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fall vad som är bäst. Med tanke på att enkäten var anonym gick påminnelsen tyvärr ut till alla 

e-postadresser igen, med undantag för dem som utförligt avböjt att svara på enkäten via ett e-

postsvar efter första utskicket.  

I påminnelsen fanns ett tillägg om att vi välkomnade kommentarer eftersom denna möjlighet 

saknades i enkäten. Förslaget kom från en svarande som uttryckte sina tankar i ett e-

postmeddelande till oss. Vi skrev också dit en uppmaning om att kontakta oss vid problem 

med virusprogrammet där respondentens mjukvara inte tillät att enkäten öppnades. Vi upp-

täckte att detta problem endast uppstod vid utskick via e-posten, om vi istället bifogade enkä-

ten via Google Dokument fungerade det bättre och de drabbade kunde medverka i undersök-

ningen. Slutligen i påminnelsebrevet fanns en hänvisning till var uppsatsen kommer finnas 

tillgänglig. Både följebrev och påminnelsebrev finns att beskåda som bilaga 2 och 4.  

Enkäten stängdes ned på morgonen måndagen den 2:a maj 2011 och efter detta datum kunde 

ingen fler svara på enkäten. 

5.6 Källkritik  

Informationen som framkommer genom enkäten presenteras med hjälp av statistiska analyser 

och resultaten från analyserna är sedan tolkad av oss. Det gäller även teorin och uttalanden 

från olika personer samt översättningar av utländska källor eftersom vi som översättare tolkar 

vad originalet säger (Trost 2002, s. 67). Genom tolkningarna har vi uppfattat och redovisat 

materialet i uppsatsen. Vi har försökt i enlighet med Larsen (2009, s. 12) att hitta tendenser, 

med andra ord en beskrivning av utvecklingen inom området. Mänskliga faktorn kan ha på-

verkat genom till exempel felräkning men vi har försökt att vidta åtgärder och noggrannhet 

för att förhindra denna risk. Larsen (2009, s. 11) framhåller också att det alltid finns en risk 

för felaktigheter när forskningsmaterialet som behandlas är i sifferform. Det finns också en 

fara att Internetkällorna som vi använt oss av försvinner och kan därför inte vid ett senare 

tillfälle återfinnas till skillnad mot tryckta källor som finns kvar en lång tid efter att de getts ut 

(Trost 2002, s. 69). 

I enkäten var det slutna frågor med fasta svarsalternativ vilket ger liten möjlighet för respon-

denten att själv uttrycka egna åsikter (Larsen 2009, s. 47). Problemet kunde ha lösts genom att 

infoga en avslutande öppen fråga för kommentarer. Det skulle ha varit intressant att få ta del 

av redovisningskonsulternas egna tankar men i en kvantitativ studie ansåg vi att det skulle bli 
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en svårighet att sammanställa alla kommentarer. Vi valde därför bort alternativet med hänvis-

ning till att det mer återkopplade till en kvalitativ studie. Vi uppmanade ändå mottagarna till 

enkäten att de var välkomna att e-posta sina åsikter och att vi skulle bevara deras anonymitet. 

Vid påståendena om Reko hade den ursprungliga enkäten alternativet "ingen åsikt". Det gick 

tyvärr inte i vårt enkätprogram att infoga detta alternativ och det föll därmed bort. Vi bedöm-

de ändå att redovisningskonsulterna bör ha en åsikt eftersom det handlar om deras yrke och 

därmed kunna ta ställning. Frågorna gick inte heller att klicka ur efter att den svarande klickat 

i ett alternativ. Det skapade felaktiga svar på fråga 2, redovisningskonsulten svarade ”ja” att 

de var auktoriserade på fråga 1 för att sedan på fråga 2 även klicka i ”ja, nej eller vet inte” om 

att de skulle auktorisera sig.  

Vi har som nämnts tidigare gjort en undersökning baserad på e-postadresser där vi skickade 

följebrevet och länken till enkäten via ett enkätprogram och e-post (Trost 2007, s. 130). Ty-

värr gick det inte att hindra mottagarna av enkäten att fylla i den två gånger och hindra oin-

bjudna att fylla i enkäten genom en identitetsbeteckning. Risken för dubbelsvar och att oin-

bjudna skulle fylla i enkäten bedömde vi ändå som relativt liten, vilket även har bekräftats 

genom forskning (Daneback 2009, s. 15). Informationen som skickas över nätet är möjlig att 

avlyssna för andra och därmed uppfylls inte vår försäkran helt om att den svarande var ano-

nym (Trost 2007, s. 135). Ämnesområdet är inte av känslig natur och därför är det enligt oss 

ingen risk för de svarande att hamna i problem om deras identitet hade röjts. Vi valde ändå att 

ange e-postadresserna till respondenterna till enkäten som hemlig kopia för att mottagaren av 

enkäten inte skulle se vilka andra personer som fått den. 

Ungefär en tredjedel av respondenterna till enkäten hade dubbla titlar, det betyder att de är 

både redovisningskonsulter och revisorer. Intressant hade varit att undersöka om resultatet 

hade förändrats vid exempelvis medelvärdesberäkningen där vi hade sorterat bort revisorerna. 

En brist är även att undersökningen inte inkluderar SRF:s medlemmar som vi tror skulle ha 

varit ett positivt bidrag och gett en mer tillförlitlig bild till det vi hade för syfte att undersöka. 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser tillförlitligheten i studien och hög reliabilitet uppnås om en annan forskare 

skulle kunna genomföra samma undersökning och resultatet skulle vara desamma (Larsen 

2009, s. 41). Det krävs enligt Trost (2007, s. 65) att situationen är högt standardiserad för att 
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åstadkomma hög reliabilitet. Vid hög standardisering fordras att alla förhållanden är lika och 

att ett flertal olika detaljer stämmer in. Enkäten såg lika ut för alla medverkande men de mot-

tog enkäten vid olika tidpunkter vilket kan ha inverkat på vilka som valt att svara. Vi har ändå 

övertygelsen att om en ny enkätundersökning skulle ske inom en snar framtid skulle resultatet 

bli nästintill detsamma.  

Giltigheten av studien, närmare bestämt dess validitet, är att studien verkligen mäter det som 

den är avsedd att mäta (Stukát 2005, s. 125).  Frågorna och påståendena som ställs i den kvan-

titativa undersökningen ska vara relevanta för frågeställningen och problemformuleringen 

(Larsen 2009, s. 41). Beslutet att vi lät tre personer läsa igenom enkäten innan utskicket anser 

vi stärker studiens validitet. Vi gavs därigenom chansen att se hur frågorna uppfattades av 

utomstående och om de stämde överens med vad vi hade för avsikt att mäta. Validiteten stärks 

även av att vi skrivit syftet med studien i följebrevet till enkäten. Vi bedömde att om respon-

denterna fick veta varför denna studie genomfördes skulle de svara mer sanningsenligt.  

5.8 Urval 

Vi gick efter tumregeln enligt Trost (2007 s. 37) vilket är att vid ett större urval är det mer 

sannolikt att resultatet är representativt för populationen. Trots att det tog tid att hämta e-

postadresserna till redovisningskonsulterna såg vi ändå nyttan gentemot att göra ett mindre 

urval, att till exempel välja varannan adress. Ett stort urval av potentiella svarande skulle en-

ligt oss ge en mer tillförlitlig bild av resultatet och anledningen till det stora antalet var också 

att vi förväntade oss ett stort bortfall. Vi hade inga kostnader som påverkade vårt val av urval 

utan endast tidsåtgången vid hämtningen och distributionen av enkäten.  

Respondenterna och urvalet i studien är redovisningskonsulter, både auktoriserade och icke 

auktoriserade, som är medlemmar i branschorganisationen Far. Far hade enligt våra beräk-

ningar omkring 4186 stycken auktoriserade redovisningskonsulter och 166 stycken icke auk-

toriserade redovisningskonsulter under perioden 14:e till 31:a mars år 2011. Det innefattar 

inte bortfallet på grund av avsaknad av e-postadresser och felmeddelande istället för kontakt-

information vilket gör att den verkliga siffran är högre, summan var då 4431 stycken. Motivet 

bakom att inkludera icke auktoriserade redovisningskonsulter i enkätundersökningen är att vi 

hade uppfattningen att denna grupp har för ändamål att auktorisera sig i framtiden.  
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För att visa respekt och öka motivationen hos respondenterna har vi följt de forskningsetiska 

kraven enligt Johansson och Svedner (2006, s. 29-30). Vi har låtit respondenterna ta del av 

undersökningens syfte, de har haft möjlighet att kontakta oss via både telefon och e-post om 

de hade några frågor om enkäten och de upplystes om att deras anonymitet var skyddad. 

5.9 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av en standardiserad datainsamling där alla mottagare av enkätundersök-

ningen ställs inför samma frågor och påståenden och därmed samma utseende på enkäten 

(Trost 2007, s. 59-60). En hög grad av standardisering och ett stort antal undersökta respon-

denter är enligt Trost att föredra i kvantitativa undersökningar. Det ger möjlighet att uttala sig 

om inte bara urvalet utan även om populationen och det underlättar vid jämförelser av insam-

lad data.  

Enkäten var helt strukturerad som betyder att frågorna hade fasta svarsalternativ (Trost 2007, 

s. 61). Den består till stor del av attitydfrågor om Reko där vi ber redovisningskonsulterna att 

ta ställning till några påståenden och i vilken mån de instämmer (Trost 2007, s. 71). Tillsam-

mans med sakliga frågor som: ja eller nej om de är auktoriserade redovisningskonsulter och 

frågor med intervaller angående antal år inom redovisningsyrket och antal anställda på deras 

arbetsplats. Svarsskalor som ”Bör sänkas mycket till Bör höjas mycket”, ”Mycket negativt till 

Mycket positivt” och ” Instämmer inte alls till Instämmer helt” användes med siffran 5 som 

var mest positiv och siffran 1 som var mest negativ. Det var för att underlätta vid samman-

ställningen av resultatet och medelvärdesberäkning. Tyvärr gick det inte i Google Dokument 

att gömma siffrorna i enkäten för den svarande och att endast haft svarsboxarna synliga hade 

varit att föredra. 

Trost (2007, s. 132) hävdar att det är bättre att få svar på några frågor än inga alls. Enkäten 

ska därför vara kortfattad och för att försäkra den svarande om att det inte tog lång tid att 

genomföra enkäten angav vi en uppskattad tidsåtgång i följebrevet. Valet att genomföra en 

webbenkät var på grund av fördelarna med att det var enkelt att distribuera, vi kunde skicka 

till ett stort antal och att vår population använder sig av datorn dagligen i sitt arbete. Innebör-

den i enkäten bör ha varit begriplig för redovisningskonsulterna eftersom yrkesgruppen från 

den 1:a januari 2011 är tvungen att arbeta efter Reko. Frågorna och påståendena var positivt 

ställda för att undvika negationer, det är i enlighet med hur Trost (2007, s. 84) anser att en 

enkät ska vara utformad. Efter att varje redovisningskonsult svarat på enkäten kom ett person-
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ligt tackmeddelande upp där vi tackade för deras medverkan och att de tog sig tid till att bidra 

till vår uppsats.  

5.10 Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen blir enligt Trost (2007, s. 135) ofta lägre vid webbenkäter än när den skickas 

via post trots att det är ett mer kostnadseffektivt sätt att skicka påminnelser. Anledningar till 

bortfallet är att de ofta glöms bort i mottagarens inkorg, påminnelser upplevs som mer tjatiga 

eller att webbenkäten inte kommer mottagaren tillhands eftersom den fastnar i personens 

brandvägg eller virusprogram.  I vårt fall stoppade, vad vi vet, ett företags virusprogram enkä-

ten vilket säkert kan ha inverkat på vår svarsfrekvens. Bortfall skedde även på grund av att e-

postadresser var felaktiga och inaktuella. Det kan ha orsakats av att redovisningskonsulten har 

bytt arbete eller liknade. Tiden på året för utskicket kan också haft en inverkan på svarsfre-

kvensen eftersom både påsken och deklarationstider krockade med tidpunkten för vår enkät. 

Det var också tillfällen när e-postadressen inte fanns tillgänglig på Fars hemsida och vi kunde 

därför inte skicka enkäten till dem, det redovisas som bortfall innan utskick. När vi fick auto-

svar från mottagaren av enkäten valde vi att inte räkna dem som bortfall om respondenten var 

på kundmöte eller lediga till ett datum som låg före tidpunkten när vi stängde ner enkäten.  

Figur 5.1 Redovisning av bortfall 

Totalt antal respondenter 4431 

Bortfall innan utskick -79 

Antal utskickade enkäter 4352 

Bortfall efter utskick:  

Autosvar att meddelandet inte gått fram till respondenten (message failed)  -198 

Autosvar att respondenten slutat på arbetsplatsen -8 

Autosvar att respondenten är bortrest över en längre tid -22 

Autosvar att respondenten är sjukskriven -7 

Autosvar att respondenten är föräldraledig -28 

Respondenten har meddelat att han/hon inte vill eller kan svara -17 

Respondenten har meddelat att han/hon inte arbetar som redovisningskonsult -60 

Ej svarat -2877 

Totalt antal svar 1135 
 

När enkäten stängdes ner den 2:a maj 2011 hade vi fått in 1135 svar vilket ger en svarsfre-

kvens på cirka 26 %. Svarsfrekvensen har beräknats genom att ta ”totalt antal svar”/”antal 

utskickade enkäter” (1135/4352) ≈ 0,26 = 26 %. Vi ansåg att det var orimligt att räkna med 
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dem som inte haft någon chans att svara på enkäten nämligen redovisningskonsulterna som 

inte hade sin e-post registrerad på Fars webbsida. De redovisas som ”bortfall innan utskick”.  

5.11 Dataanalys 

Efter att vi hade stängt ner enkäten i Google Dokument började vi med att hämta svaren till 

Microsoft Excel. Vi behövde inte lägga in svaren manuellt utan en funktion i Google Doku-

ment gjorde om våra data till en Excel fil. Vi behövde ändå göra några justeringar innan vi 

kunde importera filen till statistikprogrammet SPSS
5
. I Excel filen fanns tomma celler vilket 

gällde fråga 2 och fråga 11 som inte var markerade som obligatoriska i enkäten. Fråga 2 efter-

som den endast berörde icke auktoriserade redovisningskonsulter och fråga 11 för att respon-

denterna som svarat nej på fråga 10 inte kunde yttra sig i denna fråga. Vi valde därför att skri-

va in siffran -9 som representerar ”missing value” i de tomma cellerna eftersom det skulle bli 

problematiskt om vi lämnade dem tomma. Informationen till att vi kunde använda -9 fick vi 

genom att vara med på ett möte där en handledare gick igenom SPSS och från litteratur i stati-

stik (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 389).  

Det var en del respondenter som hade svarat ”ja” på fråga 1 och sedan även svarat på fråga 2. 

Vi tror det beror på att när respondenten hade valt ett av alternativen gick det inte att klicka 

ur. Med andra ord, om respondenten av misstag svarat på frågan gick det inte att göra den 

obesvarad. Vi valde därför att ersätta de felaktiga svaren, där de som svarat ”ja” på fråga 1 

även svarat på fråga 2, med -9. Fråga 4 och 5 i enkäten gällde hur många anställda det fanns 

på arbetsplatsen och hur många år respondenten hade arbetat inom redovisning. Vi lät respon-

denten svara med att välja mellan alternativen 0-5, 6-10, 11-15, 16 eller fler. I SPSS var vi 

tvungna att ändra svaren till rena skalvariabler, vi valde att ersätta 0-5 med 1, 6-10 blev 2, 11-

15 blev 3 och 16 eller fler blev 4. För den oberoende variabeln, om respondenten var revisor 

på fråga 6, ersattes svaren ja med 1 och nej med 0. 

Vi har valt att behandla insamlad data genom att låta Google Dokument framställa diagram 

över de beroende variablerna, se bilaga 5, för att därmed ge en bättre överblick över hur re-

spondenterna svarat. Enkätfrågorna kommer, i sin helhet, att redovisas under kapitlet resultat. 

SPSS användes för att räkna ut medelvärden och standardavvikelser för våra beroende variab-

ler, frågorna 8 och 11-19 som besvarades på skalan 1-5. Slutligen genomförde vi en multiva-

                                                 

5 IBM SPSS Statistics är ett dataprogram för statistisk analys. 
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riabel regressionsanalys i SPSS där vi undersökte hur de oberoende variablerna påverkar de 

beroende variablerna. Vi kommer senare i uppsatsen att undersöka hur resultatet av regres-

sionsanalysen är i förhållande till de hypoteser som vi har ställt upp. Hypoteser kan ställas 

upp om det föreligger en förutfattad mening till området som ska studeras (Stukát 2005, s. 

122) och det är också anledningen till att vi valt att formulera hypoteser som senare ska testas.  

Vid avgörandet om en hypotes ska förkastas eller inte måste undersökaren ta hänsyn till en 

signifikansnivå. Vi var tvungna att ta ställning till vilken risk för felmarginal som vi accepte-

rade för våra resultat. Om signifikansen är över undersökarens acceptabla nivå, vilken vi har 

fastställt till 5 %, drar vi slutsatsen att sambandet kan bero på slumpen och det går inte att 

uttala sig säkert om resultatet. En signifikansnivå på 5 % betyder att det är 95 % chans att 

betakoefficienten är sann och lutningen för linjen inte är 0, närmare bestämt att det inte existe-

rar något samband mellan X och Y.  
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas svaren från enkäten fördelade på olika avsnitt som bakgrundinforma-

tion, professionsindikatorer, beskrivande statistik för oberoende och beroende variabler samt 

korrelationen mellan de oberoende variablerna. Sedan ställs de oberoende och beroende va-

riablerna mot varandra i en regressionsanalys, en hypotesprövning genomförs och slutligen 

redovisas respondenternas kommentarer.  

 

6.1 Bakgrundsinformation 

Här redovisas information om respondenterna angående auktorisation, typ av byrå, tillämp-

ningen och användningen av Reko, bokslutsrapporten och efterfrågan på redovisningstjänster. 

Tabell 6.1 

Fråga  Svarsalternativ Fördelning 

1 Är du auktoriserad redovisningskon-

sult? 

Ja 

Nej 

97,0 % 

3,0 % 

2 Om inte, har du tänkt auktorisera dig? Ja 

Nej 

Vet inte  

73,5 % 

14,7 % 

11,8 % 

3 Vilken typ av byrå arbetar du på? Redovisningsbyrå 

Revisionsbyrå 

Redovisningsbyrå/Revisionsbyrå 

Arbetar inte på något av alternativen 

20,6 % 

25,9 % 

53,0 % 

0,5 % 

10 Tillämpar du Reko i ditt dagliga arbe-

te? 

Ja, sedan 2008 

Ja, sedan 2009 

Ja, sedan 2010 

Ja, sedan 2011 

Nej, jag tillämpar inte Reko 

16,4 % 

18,2 % 

39,4 % 

18,6 % 

7,4 % 

11 Hur ser du på användandet av Reko i 

ditt yrkesutövande jämfört med hur du 

arbetat tidigare?  

 

Mycket negativt = 1 

Negativt = 2 

Varken/eller = 3 

Positivt = 4 

Mycket positivt = 5 

1,0 % 

7,8 % 

41,5 % 

35,4 % 

14,3 % 

12 Hur ser du på att auktoriserade redo-

visningskonsulter kan upprätta en 

bokslutsrapport? 

Mycket negativt = 1 

Negativt = 2 

Varken/eller = 3 

Positivt = 4 

Mycket positivt = 5 

4,9 % 

11,5 % 

35,0 % 

30,1 % 

18,5 % 

19 Jag tror att efterfrågan på tjänster från 

auktoriserade redovisningskonsulter 

kommer att öka till följd av avskaf-

fandet av revisionsplikten. 

Instämmer inte alls = 1 

Instämmer inte = 2 

Varken/eller = 3 

Instämmer = 4 

Instämmer helt = 5 

4,0 % 

9,0 % 

21,5 % 

42,5 % 

23,0 % 



42 

 

6.2 Professionsindikatorer 

I tabellerna nedan redovisas först fråga 7 och 9 och sedan fråga 8 samt påståendena 13 till 18. 

Svaren ska tillsammans med branschfakta och professionsteori i analysen hjälpa oss med att 

avgöra om yrket som auktoriserad redovisningskonsult utvecklas till att bli en profession. 

Tabell 6.2.1 

Fråga  Svarsalternativ  Fördelning 

7 Vilken typ av utbildning har du? 

Ange din högsta utbildningsnivå.  

Utbildning via Far eller SRF 

Högskoleutbildning/Universitetsutbildning 

Kvalificerad yrkesutbildning 

Övrigt 

11,5 % 

59,7 % 

17,6 % 

11,2 % 

9 Anser du att det skall finnas en obe-

roende tillsynsmyndighet som utför 

auktorisationer och kvalitetskontrol-

ler?  

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 

51,7 % 

26,4 % 

21,9 % 

 

Majoriteten av respondenterna med 59,7 % svarade på fråga 7 att de hade en ”högskoleutbild-

ning/universitetsutbildning” som sin högsta utbildningsnivå, medan spridningen mellan de 

andra alternativen var relativt lika fördelad. Svarsalternativet ”övrigt” på fråga 7 innefattade 

exempelvis treårigt gymnasium, Komvux och kurser via arbetsgivaren. Åsikterna hos redo-

visningskonsulterna om behovet av en oberoende tillsynsmyndighet visade en majoritet för 

dem som svarade ”ja” med 51,7 %, medan resten av svaren fördelades förhållandevis jämnt 

mellan alternativen ”nej” och ”ingen åsikt”.  

Respondenterna fick på fråga 8 och till påståendena på fråga 13-18 ta ställning på skalan 1-5, 

där 1 var mest negativt och 5 var mest positivt. Vi har valt att betrakta alla respondenter som 

valt alternativen 4 eller 5 som positiva och instämmande till omständigheten som frågan eller 

påståendet beskriver samt 3 och lägre på skalan som att de har en delad åsikt eller är negativa. 

I tabellen nedan redovisas hur resultatet av den procentuella fördelningen är mellan de sva-

rande som valt 3 eller lägre och 4 eller 5 på fråga 8 och påståendena på fråga 13-18.  

Tabell 6.2.2 

Fråga  Sänkas eller delad 

åsikt  

Alt.1 & 2 & 3 

Höjas  

Alt. 4 & 5 

8 Hur ser du på de nuvarande kraven för att bli auktoriserad 

redovisningskonsult? 

59,4 % 40,6 % 
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Påstående 

 Instämmer inte 

eller delad åsikt 

Alt. 1 & 2 & 3 

Instämmer 

Alt. 4 & 5 

13 Jag tycker att Reko leder till en gemensam kunskapsbas för 

redovisningskonsulter. 

33,7 % 66,3 % 

14 Jag tycker att Reko leder till en gemensam praxis för redo-

visningskonsulter. 

20,5 % 79,5 % 

15 Jag tycker att Reko bidrar till en större yrkesintegritet för 

redovisningskonsulter. 

26,3 % 73,7% 

16 Jag tycker att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre 

kvalité på sin redovisning. 

34,6% 65,4% 

17 Jag tycker att Reko ger de externa intressenterna ett mervär-

de. 

48,4 % 51,6 % 

18 Jag tror att Reko kommer att leda till fler auktorisationer av 

redovisningskonsulter. 

50,1% 49,9% 

 

Om vi tittar på fördelningen mellan de två grupperna, se även bilaga 5, ligger den största an-

delen respondenter på den högra delen av diagrammet i majoriteten av fallen även om skillna-

den ibland är marginell. Respondenterna har således valt svarsalternativen 4 och 5 mer fre-

kvent än 3 eller lägre. Störst skillnad i procentfördelningen är det på fråga 14, om Reko leder 

till en gemensam praxis, med 20,5 % i jämförelse med 79,5 %. Minst skillnad mellan de två 

grupperna är det på fråga 8, 17 och 18 där fördelningen till stor del beror på att respondenter-

na har en delad åsikt i frågan och därmed valt medelalternativet (3) i större omfattning. På 

fråga 8 har respondenter som valt (3) medverkat till att vänstra gruppen är störst procentuellt. 

6.3 Beskrivande statistik av de oberoende variablerna 

Här redovisas svaren som vi fått in på frågorna vi använder i egenskap av oberoende variabler 

och de kan utläsas i nedanstående tabell. Respondenterna är förhållandevis jämnt spridda på 

olika stora byråer men störst andel kommer trots allt från byråer med 16 eller fler anställda. 

Antal år inom yrket är också relativt jämnt fördelade men med 16 eller fler år som störst andel 

av svaren. Respondenter som inte innehar titeln revisor hade majoritet med 69,3 %. 

Tabell 6.3 

Fråga Oberoende variabler Svarsalternativ Fördelning 

4 Hur många anställda finns det på din arbetsplats? 0-5 anställda 

6-10 anställda 

11-15 anställda 

16 eller fler anställda 

26,9 % 

16,6 % 

13,3 % 

43,3 % 

5 Hur många år har du arbetat som redovisningskon-

sult eller liknande? 

0-5 år 

6-10 år  

11-15 år  

14,1 % 

20,2 % 

18,2 % 
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16 eller fler år   47,5 % 

6 Är du även auktoriserad/godkänd revisor? Ja  

Nej 

30,7 % 

69,3 % 

 

6.4 Beskrivande statistik av de beroende variablerna 

Tabell 6.4 

Fråga Beroende variabler Antal Medel värde Std. av. 

8 Hur ser du på de nuvarande kraven för att bli auktoriserad 

redovisningskonsult? 

1135 3,47 0,712 

11 Hur ser du på användandet av Reko i ditt yrkesutövande 

jämfört med hur du arbetat tidigare? 

1111
6
 3,54 0,867 

12 Hur ser du på att auktoriserade redovisningskonsulter kan 

upprätta en bokslutsrapport? 

1135 3,46 1,071 

13 Jag tycker att Reko leder till en gemensam kunskapsbas för 

redovisningskonsulter 

1135 3,77 0,964 

14 Jag tycker att Reko leder till en gemensam praxis för redo-

visningskonsulter. 

1135 4,05 0,855 

15 Jag tycker att Reko bidrar till en större yrkesintegritet för 

redovisningskonsulter. 

1135 3,94 0,924 

16 Jag tycker att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre 

kvalité på sin redovisning. 

1135 3,71 1,047 

17 Jag tycker att Reko ger de externa intressenterna ett mervär-

de. 

1135 3,44 1,066 

18 Jag tror att Reko kommer att leda till fler auktorisationer av 

redovisningskonsulter. 

1135 3,47 0,955 

19 Jag tror att efterfrågan på tjänster från auktoriserade redo-

visningskonsulter kommer att öka till följd av avskaffandet 

av revisionsplikten. 

1135 3,72 1,041 

 

Medelvärdena ligger genomgående över (3) som är medelalternativet till påståendena och står 

för ”varken/eller”. Det högsta medelvärdet (4,05) har fråga 14, om Reko leder till en gemen-

sam praxis och det lägsta medelvärdet (3,44) har fråga 17, om Reko ger de externa intressen-

terna ett mervärde. Vi kan utifrån ovanstående tabell utläsa att standardavvikelsen på de flesta 

frågorna ligger runt 1,0. Den högsta standardavvikelsen (1,071) är på fråga 12, om hur de ser 

på att redovisningskonsulten kan upprätta en bokslutsrapport, vilket betyder att åsikterna har 

störst spridningen på svarsskalan. Den lägsta standardavvikelsen (0,712) är på fråga 8, hur de 

ser på nivån på de nuvarande kraven för auktorisation där åsikterna ligger närmare samlade 

kring medelvärdet. 

                                                 

6 De som inte tillämpar Reko och svarat nej på fråga 10 har inte svarat på denna fråga, vilka var 24 stycken.  
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6.5 Korrelation mellan de oberoende variablerna 

En korrelationsanalys har genomförts för att se om de valda oberoende variablerna samvarie-

rar med varandra, nämligen om det finns ett samband dem emellan. I kombinationerna där det 

säkert kan fastställas att det finns ett samband mellan variablerna är signifikansen låg och 

tabellen nedan visar även om sambandet mellan de oberoende variablerna är negativt eller 

positivt. 

Tabell 6.5 

Oberoende variabler Antal anställda Antal år inom yrket Revisor 

Antal anställda 

Signifikans 

1 

 

-0,097 

0,001 

0,091 

0,002 

Antal år inom yrket 

Signifikans 

-0,097 

0,001 

1 0,074 

0,013 

Revisor 

Signifikans 

0,091 

0,002 

0,074 

0,013 

1 

Utifrån tabellen ovan kan vi fastställa att samtliga oberoende variabler samvarierar/har ett 

samband med varandra av den orsaken att alla ligger under den accepterade signifikansnivån 

på 5 %. Sambanden är dock svaga eftersom korrelationen ligger relativt nära noll (0). Vid en 

korrelation på noll existerar inget samband alls och punkterna kring regressionslinjen är där-

med slumpmässigt spridda i diagrammet. Korrelationen visar på att antal anställda och antal 

år inom yrket har ett signifikant negativt samband, mellan antal anställda och om de är reviso-

rer har ett signifikant positivt samband och likaså gäller för antal år inom yrket och om de är 

revisor vilket också har ett signifikant positivt samband. Resultatet berättar till exempel att de 

svarande som angett att de arbetar på en arbetsplats med ett flertal anställda har ett samband 

med att de även har färre år inom redovisningsyrket. Om arbetsplatsen har ett flertal anställda 

finns det även ett samband med att flera av de svarande även är revisorer. Vid lång erfarenhet, 

många år inom redovisningsyrket, finns ett samband till att inneha titeln revisor.  

6.6 Regressionsanalys 

Vi har gjort en regressionsanalys för att se om hypoteserna vi författade i kapitel 4 bör förkas-

tas eller inte. I regressionsanalysen har vi ställt de oberoende variablerna mot varje beroende. 

De oberoende variablerna är: antal anställda på byrån, antal år som redovisningskonsulten 

arbetat inom redovisning och om de är auktoriserade eller godkända revisorer. De oberoende 
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variablerna är belägna lodrätt i tabellen nedan och vågrätt återfinns de beroende variablerna. 

Både de oberoende och de beroende variablerna finns beskrivna tidigare i detta kapitel under 

avsnitten 6.3 och 6.4. Vi har valt att ange de beroende variablerna med ett nummer, närmare 

bestämt det nummer som frågan eller påståendet har i enkätformuläret för att spara plats i ta-

bellen. Själva hypotesprövningen kommer ske under avsnitt 6.7. 

Tabell 6.6 

Fråga  8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Anställda 

Beta 

t 

Sig. 

0,098 

3,407 

0,001 

0,149 

4,972 

0,000 

0,002 

0,078 

0,938 

0,069 

2,312 

0,021 

0,053 

1,785 

0,075 

0,045 

1,496 

0,135 

0,077 

2,566 

0,010 

0,040 

1,367 

0,172 

0,033 

1,105 

0,270 

0,015 

0,518 

0,605 

 

Antal år 

Beta 

t 

Sig 

-0,098 

-3,421 

0,001 

0,043 

1,425 

0,154 

0,091 

3,172 

0,002 

-0,022 

-0,733 

0,463 

0,014 

0,461 

0,645 

-0,015 

-0,515 

0,607 

-0,021 

-0,698 

0,486 

0,055 

1,866 

0,062 

0,042 

1,400 

0,162 

0,049 

1,698 

0,090 

 

Revisor 

Beta 

t 

Sig. 

0,248 

8,663 

0,000 

-0,059 

-1,965 

0,050 

-0,268 

-9,303 

0,000 

-0,380 

-1,258 

0,209 

-0,097 

-3,264 

0,001 

-0,124 

-4,176 

0,000 

-0,066 

-2,226 

0,026 

-0,175 

-5,941 

0,000 

-0,066 

-2,211 

0,027 

-0,271 

-9,010 

0,000 

 

Vi kommer nedan att gå igenom varje beroende variabel (Y) och titta på vilka oberoende (X) 

som har en signifikant påverkan i regressionsanalysen. Vi har valt att använda signifikansni-

våerna 5 % och 1 % och därmed uteslutit resultat med 10 %.  

Fråga 8, Hur ser du på de nuvarande kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult?, 

har signifikant resultat, under vår acceptabla nivå, på samtliga oberoende variabler och samt-

liga har även tre stjärnor, det vill säga en signifikans på 0,1 % eller under. Antal anställda har 

ett positivt samband och vi kan utifrån regressionsanalysen utläsa att desto fler anställda på 

respondentens byrå desto mer anser de att kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult 

bör höjas. Vi kan också utläsa att antal år inom yrket har ett negativt samband vilket visar att 

desto fler år inom yrket desto lägre anser de att kraven för auktorisation bör vara. Responden-

ter som innehar titeln revisor anser att kraven bör höjas i större mån än de redovisningskon-

sulter som inte är godkända eller auktoriserade revisorer.  

Fråga 11, Hur ser du på användandet av Reko i ditt yrkesutövande jämfört med hur du arbe-

tat tidigare?, har signifikant resultat på två av de tre oberoende variablerna, antal anställda på 

byrån och om respondenten är revisor. Antal år inom yrket fick en signifikans på 15,4 % vil-

ket betyder att sannolikheten för att vi gör ett felaktigt antagande kring resultatet är 15,4 % 

och det överstiger vår acceptabla nivå på 5 %. Vi kommer därför inte att uttala oss om sam-

bandet mellan antal år inom redovisningsyrket och fråga 11. Antal anställda på byrån fick en 
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signifikans på 0 %, alltså tre stjärnor, och genom analysen kan vi se att desto fler anställda på 

byrån desto positivare är redovisningskonsulterna till användandet av Reko i sin yrkesutöv-

ning. Det betyder även att byråer med färre anställda är mer negativt inställda till användandet 

av Reko jämfört med hur de arbetat tidigare. Den oberoende variabeln om respondenten är 

revisor fick en signifikans på 5 % vilket ger en stjärna och har ett negativt samband. Regres-

sionsanalysen visar att revisorer är mer negativt inställda än de redovisningskonsulter som 

inte är revisorer till användandet av Reko i yrkesutövandet gentemot hur de arbetat tidigare.  

Fråga 12, Hur ser du på att auktoriserade redovisningskonsulter kan upprätta en boksluts-

rapport?, har signifikanta resultat på antal år inom yrket och om respondenten är revisor. An-

tal anställda på byrån fick en signifikans på 93,8 % och det ger en alldeles för stor risk för ett 

felaktigt antagande. Antal år inom yrket och om de var revisor fick två stjärnor (0,2 % signifi-

kans) respektive tre stjärnor (0 % signifikans). Regressionsanalysen visar att de redovisnings-

konsulter som arbetat fler år inom yrket är mer positivt inställda till bokslutsrapporten än de 

redovisningskonsulter som arbetat färre år. Analysen visar även att de respondenter som är 

revisorer är mer negativa till bokslutsrapporten än de som inte är revisorer. 

Fråga 13, Jag tycker att Reko leder till en gemensam kunskapsbas för redovisningskonsulter., 

har endast signifikant resultat på en av de tre oberoende variablerna vilken är antal anställda 

på byrån och variabeln fick en signifikans på 2,1 %, det vill säga en stjärna. Antal år inom 

yrket och om respondenten är revisor fick signifikanser på 20,9 % respektive 46,3 %. Det är 

därmed alltför stor sannolikhet att vi gör ett felaktigt antagande och variablerna kommer där-

för inte behandlas vidare. Regressionsanalysen visar att det endast går att dra en slutsats om 

hur antalet anställda på byrån påverkar om redovisningskonsulterna instämmer eller instäm-

mer inte till frågan. Resultatet pekar på att redovisningskonsulter som arbetar på större byråer, 

med fler antal anställda, instämmer i högre grad till att Reko leder till en gemensam kun-

skapsbas än de som arbetar på byråer med färre anställda.  

Fråga 14, Jag tycker att Reko leder till en gemensam praxis för redovisningskonsulter., har 

likt fråga 13 endast en oberoende variabel som det går att dra en slutsats om och det är om 

respondenten är revisor med en signifikans på 0,1 %. De övriga två oberoende variablerna, 

antal anställda och antal år inom yrket, har signifikanser på 7,5 % respektive 64,5 % och 

kommer därför inte diskuteras vidare på grund av risken för ett felaktigt antagande. Det exi-

sterar ett negativt samband om respondenten är revisor till påståendet om Reko leder till 
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gemensam praxis. Det betyder att redovisningskonsulter som inte är revisorer instämmer i 

högre utsträckning till påståendet om att Reko leder till en gemensam praxis än de som är 

revisorer. Med andra ord instämmer de redovisningskonsulter som är revisor i mindre ut-

sträckning till att Reko leder till en gemensam praxis för redovisningskonsulter. 

Fråga 15, Jag tycker att Reko bidrar till en större yrkesintegritet för redovisningskonsulter., 

har signifikant resultat på en av de tre oberoende variablerna vilken är om respondenten är 

revisor. De övriga två oberoende variablerna, antal anställda och antal år inom yrket, fick sig-

nifikanser på 13,5 % respektive 60,7 % och vi kan därför inte fastställa att de har något sam-

band med påståendet. Variabeln om respondenten är revisor har en signifikans på 0 % och ett 

negativt samband. Det betyder att revisorer instämmer i mindre omfattning, är mer negativa, 

till att Reko bidrar till en större yrkesintegritet än de redovisningskonsulterna som inte är revi-

sorer.  

Fråga 16, Jag tycker att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre kvalité på sin redovis-

ning., har signifikant resultat på två av de tre oberoende variablerna. Variabeln som inte upp-

når signifikant resultat är antal år inom yrket med en signifikans på 48,6 % och kommer där-

för inte att diskuteras vidare. Antal anställda på byrån har två stjärnor, alltså en signifikans på 

1 %. Vi kan genom regressionsanalysen utläsa att desto fler anställda på byrån, desto mer po-

sitivt inställd är redovisningskonsulten. Närmare bestämt instämmer de i högre grad i jämfö-

relse med de som arbetar på byråer med färre anställda att Reko leder till att uppdragsgivaren 

får bättre kvalité på sin redovisning. Om respondenten även är revisor har en signifikans på 

2,6 % vilket betyder en stjärna. Det är ett negativt samband som betyder att revisorerna in-

stämmer i lägre grad än de som inte är revisorer till att Reko leder till bättre kvalité på redo-

visningen.  

Fråga 17, Jag tycker att Reko ger de externa intressenterna ett mervärde., har endast signifi-

kant resultat på en av de tre oberoende variablerna. Både antalet anställda och antal år inom 

yrket har signifikanser över 5 %, med 17,2 % respektive 6,2 % signifikans. Vi kan därför inte 

med säkerhet avgöra att de har en inverkan på redovisningskonsulternas åsikter till påståen-

det. Respondenter som är revisorer har en signifikans på 0 % som ger tre stjärnor. Utifrån 

regressionsanalysen kan vi utläsa ett negativt samband, nämligen att revisorerna inte instäm-

mer i lika hög grad som de som inte är revisorer till att Reko ger de externa intressenterna ett 

mervärde.  
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Fråga 18, Jag tror att Reko kommer att leda till fler auktorisationer av redovisningskonsul-

ter., har signifikant resultat på om respondenten är revisor och en signifikans på 2,7 %. De 

övriga två oberoende variablerna har signifikanser på 27 % för antalet anställda respektive 

16,2 % för antal år inom yrket och kommer därför inte behandlas vidare. Vi kan genom re-

gressionsanalysen utläsa att de respondenter som är revisorer har ett negativt samband med 

påståendet. De instämmer inte till påståendet i lika hög grad som de redovisningskonsulter 

som inte är revisorer. Med andra ord är de respondenter som inte är revisorer mer positiva till 

påståendet och instämmer i högre grad till att Reko kommer att leda till fler auktorisationer av 

redovisningskonsulter.  

Fråga 19, Jag tror att efterfrågan på tjänster från auktoriserade redovisningskonsulter kom-

mer att öka till följd av avskaffandet av revisionsplikten., har signifikant resultat på en av de 

tre oberoende variablerna, om respondenten är revisor. Antal anställda och antal år inom yrket 

fick signifikanser på 60,5 % respektive 9 % och vi kan därför inte dra någon slutsats om deras 

inverkan. Om respondenten är revisor har en signifikans på 0 % vilket betyder tre stjärnor. 

Revisorerna är till påståendet mer negativt inställda vilket vi kan se i regressionsanalysen ge-

nom ett negativt samband. Det betyder att de respondenter som är revisorer inte instämmer till 

påståendet i lika hög omfattning som de respondenter som inte är revisorer vilket är att efter-

frågan på auktoriserade redovisningskonsulters tjänster kommer öka till följd av avskaffandet 

av revisionsplikten.  

Sammanfattningsvis fick vi signifikanser under 5 % -nivån på fyra kombinationer, under 1 % 

på två stycken och under 0,1 % på nio stycken av de beroende variablerna ställda mot varje 

oberoende. Detta ger signifikanta resultat på 15 av de 30 olika kombinationerna, det vill säga 

tre oberoende variabler ställda mot varje beroende vilka var tio stycken. Revisorerna var 

övervägande mindre positiva i sina ställningstaganden medan respondenter med fler antal 

anställda på byrån var övervägande positiva. Antal år inom yrket hade flest resultat som inte 

höll sig inom signifikansnivån på 5 %, variabeln hade endast två signifikanta resultat. Det var 

därför svårt att med säkerhet uttala sig om dess påverkan på hur respondenterna svarade i en-

käten. Variabeln om respondenten var revisor hade flest signifikanta resultat, hela nio av tio 

möjliga. Av de nio fallen hade sex stycken en signifikans under 0,1 % och tre stycken under 

signifikansnivå på 5 %. Respondenterna som var redovisningskonsulter med titeln auktorise-

rad eller godkänd revisor utgjorde 30,7 % av de svarande.  
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6.7 Hypotesprövning 

Hypotes 1 

Redovisningskonsulter vid en större byrå är mer positivt inställda till Reko än de anslutna till 

en mindre byrå.  

För att testa hypotesen måste vi gå tillbaka och titta på regressionsanalysen tidigare i detta 

kapitel och tabell 6.6. Vi kan där utläsa att vi hade ett positivt samband mellan samtliga bero-

ende variabler, dock hade inte alla variabler signifikanta resultat under vår 5 % nivå. De bero-

ende variabler med signifikanta resultat där vi kan fastställa att åsikterna har påverkats av 

byråns storlek är hur redovisningskonsulterna ser på de nuvarande kraven för att bli auktori-

serad redovisningskonsult, hur de ser på användandet av Reko i sitt yrkesutövande jämfört 

med hur de arbetat tidigare, att Reko leder till en gemensam kunskapsbas för redovisnings-

konsulter och att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre kvalité på sin redovisning. 

Redovisningskonsulter som arbetar på större byråer med fler anställda är mer positivt inställda 

till att Reko leder till en gemensam kunskapsbas och bättre kvalité på redovisningen. De anser 

i större utsträckning att kraven för auktorisation bör höjas och upplever användningen av 

Reko i sitt arbete som positivt. Av den orsaken att vi endast hade signifikanta resultat till fyra 

av de tio beroende variablerna fastställs att vi inte med säkerhet kan uttala oss om sambandet. 

Vi kan inte med säkerhet säga att redovisningskonsulter på större byråer är mer positivt in-

ställda och instämmer i högre utsträckning till påståendena om Reko och därmed förkastas 

hypotesen. 

Hypotes 2 

Redovisningskonsulter med färre år inom yrket är mer positivt inställda till Reko än de kon-

sulter som arbetat fler. 

Vi måste även här, på liknande sätt som vid föregående hypotes, gå tillbaka till regressions-

analysen och tabell 6.6 för att testa hypotesen. Vi hade för denna oberoende variabel fyra 

stycken negativa samband och sex stycken positiva samband och utav dem var endast två re-

sultat signifikanta. Dessa var om hur redovisningskonsulterna ser på de nuvarande kraven för 

att bli auktoriserad redovisningskonsult och hur de ser på att auktoriserade redovisningskon-

sulter kan upprätta en bokslutsrapport. Kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult 

hade ett negativt samband mellan variablerna. Det betyder att redovisningskonsulter med fler 
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år inom yrket stödjer i lägre grad att kraven för att bli auktoriserad bör höjas. Det var ett posi-

tivt samband med hur redovisningskonsulterna ser på bokslutsrapporten vilket betyder att de 

som arbetat längre är mer positivt inställda än de redovisningskonsulter som arbetat färre år. 

Bara ett av sambanden stämde in på vår hypotes. Vi hade uppfattningen att redovisningskon-

sulter med färre år inom yrket skulle vara mer positivt inställda till Reko. Det kan inte bevisas 

eftersom respondenterna har svarat alltför olika och att vi endast fått två signifikanta resultat. 

Sambanden mellan variablerna, utöver kraven och bokslutsrapporten, kan alltså bero på slum-

pen och risken för ett felaktig antagande är alltför hög för att kunna ta ställning till hypotesen. 

Vi kan inte bevisa att hypotesen stämmer och därmed förkastas hypotesen.  

Hypotes 3 

Redovisningskonsulter som även är revisorer är mer negativt inställda till Reko. 

Vid hypotesprövningen går vi tillbaka till regressionsanalysen och tabell 6.6 för att se om hy-

potesen vi ställt upp stämmer och om det finns ett signifikant samband mellan den oberoende 

variabel och redovisningskonsulternas åsikter. Vi fick för denna oberoende variabel nio 

stycken signifikanta resultat av tio stycken möjliga. Den enda beroende variabeln som vi inte 

fick ett signifikant resultat på är om de tycker Reko leder till en gemensam kunskapsbas för 

redovisningskonsulter. Det är ett negativt samband med samtliga beroende variabler förutom 

med fråga 8, hur de ser på de nuvarande kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult. 

Det betyder att redovisningskonsulterna som är revisorer anser i högre utsträckning att de nu-

varande kraven bör höjas. På de övriga åtta frågorna är de redovisningskonsulter som är revi-

sorer mer negativt inställda till påståendena om Reko än dem som inte är revisorer. Utifrån 

mängden signifikanta resultat som bekräftar förhållandet vår hypotes beskriver, åtta av tio 

möjliga, kan vi fastslå att vår hypotes stämmer och hypotesen förkastas inte. 

6.8 Respondenternas kommentarer 

Vi gav respondenterna en möjlighet att reflektera kring enkäten och komma med synpunkter 

om Reko som de inte kunde framföra i själva enkäten genom förslaget att skicka en e-post till 

oss. I detta avsnitt framför vi deras åsikter och vi nämner inga namn eftersom vi inte anser att 

informationen är relevant. 

En respondent framförde att titeln auktoriserad redovisningskonsult är för lätt att inneha. Re-

spondenten menade att det är ett flertal revisorer som fått titeln auktoriserad redovisningskon-
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sult efter att ha gått en kurs via Far. De har alltså dubbla titlar men kanske fortsätter att arbeta 

med revision och inte som auktoriserad redovisningskonsult. Respondenten hade uppfattning-

en att revisorerna kommer fortsätta inneha titeln, utan att använda den, till dess att de tackar 

nej till kvalitetskontrollen och därmed förlorar sin titel.  

Vi har fått ett flertal e-postsvar där det framgår att respondenten inte arbetar med eller är in-

satt i Reko. De har fått titeln genom ett seminarium anordnat av Far, i vissa fall till och med 

ett halvdagsseminarium. Det finns även revisorer som registrerat sig som auktoriserad redo-

visningskonsult ifall auktorisationen skulle vara bra att ha om efterfrågan på deras egna tjäns-

ter skulle bli lägre. De använder dock inte titeln utan fortsätter praktisera som revisor. De be-

rörda personerna har uttryckt att de inte har erfarenhet eller synpunkter på Reko eftersom de 

inte tillämpar standarden. En del mottagare var rent av förvånade över att de hade fått enkäten 

och när vi påminde dem att de innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult förstod de an-

ledningen till varför de hade blivit utvalda.  

En annan åsikt som framfördes av en respondent var att kvalitetskontrollen för redovisnings-

konsulter inte är tillräckligt bra. Kraven för att bli godkänd vid kontrollen är lägre än vad de 

borde vara. Det finns redovisningskonsulter som blir godkända och endast vet vad de lärt sig 

på ett seminarium anordnat av Far. De har alltså inte läst någon litteratur eller kanske rent av 

inte arbetar med Reko. Vi har också fått ett e-postsvar från en respondent som istället upple-

ver kvalitetskontrollen som positiv, denna respondent menar att det finns många auktoriserade 

redovisningskonsulter som inte borde inneha titeln och det är av den orsaken bra att kvalitets-

kontrollen finns.  

Att inneha en högskoleexamen anser en respondent är i allra högsta grad viktigt för att kunna 

höja yrkets status. Denne respondent menar att om redovisningskonsulter inte behöver ha en 

högskoleexamen för att bli auktoriserad kommer allmänheten inte se dem som professionella, 

vilket även gäller redovisningskonsulterna själva, utan endast någon som sköter bokföringen.  

Ett annat e-postsvar kom från en respondent som inte är nöjd med sin auktorisation. Respon-

denten anser att det är för mycket arbete eftersom denne måste dokumentera mera efter infö-

randet av Reko. Respondenten anser att det är som att välja mellan kunden och dokumenta-

tionen, nu när hon måste lägga mer tid på dokumentation kommer kunden i andra hand. Re-

spondenten anser att små företag, där det kanske endast arbetar en auktoriserad redovisnings-

konsult, är tvungna att lägga väldigt mycket tid på dokumentation för att kunna hantera alla 
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kunder. För att hinna med blir redovisningskonsulten tvungen att minska antalet kunder och 

höja priserna för de kunder som behållits. Ett potentiellt problem kan bli att kunderna inte 

förstår värdet i auktorisationen och därmed inte prishöjningen. 

7. Analys 

I detta kapitel analyseras våra data från kapitlet resultat för att sedan ställa våra upptäckter 

mot branschfakta, teori och tidigare forskning. 

7.1 Upplevelsen av och inställningen till Reko 

Reko ska tillsammans med övrig satsning på redovisningskonsulter från branschorganisatio-

nerna, Far och SRF, stärka yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult och medverka 

till en tydligare position i näringslivet. Standarden ska bidra till positiva effekter för yrkesrol-

len, intressenter, kunder och allmänheten. Vi trodde därför vid starten av uppsatsen att redo-

visningskonsulter såg införandet av standarden som en positiv förändring för deras yrke och 

skulle därför vara instämmande till våra påståenden om Reko.  

Respondenterna har också till stor del varit instämmande i sina svar på vår enkät och ofta på 

skalfrågorna valt svarsalternativen 4 och 5 till de olika påståendena om Reko. Medelvärdena 

på svaren har på samtliga skalfrågor legat över medelalternativet, det vill säga 3,0. Vi tolkar 

medelvärdena från enkäten som att redovisningskonsulterna har förväntningar på Reko och 

trots en omställningsperiod kommer standarden att ha många goda effekter. I tabellen nedan 

visas medelvärden och standardavvikelser för vår uppsats och uppsatsen från år 2008, En 

standard för en ny redovisningsprofession?, på frågorna som är överensstämmande mellan de 

två enkäterna.  

Tabell 7.1 

 Medelvärde 

2011 

Medelvärde 

2008 

Standardavvikelse 

2011 

Standardavvikelse 

2008 

9. Användandet av Reko 3,54 3,80  0,867 0,814  

10. Upprätta bokslutsrapport 3,46 3,97  1,071 1,026  

13. Gemensam kunskapsbas  3,77 4,04  0,964 0,960  

14. Gemensam praxis 4,05 4,26  0,855 0,819  

15. Större yrkesintegritet  3,94 4,21  0,924 0,835  

16. Uppdragsgivaren/kvalité 3,71 3,93  1,047 0,968  

17. Intressent/mervärde 3,44 3,86  1,066 0,950  
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18. Fler auktorisationer 3,47 3,88  0,955 0,992  

Vi kan utifrån tabellen utläsa att samtliga medelvärden från vår enkät är lägre än medelvärde-

na från enkäten år 2008. Minskningen tror vi antingen beror på att fler revisorer har svarat på 

vår enkät eller att förväntningarna var högre precis när standarden kom ut. Revisorerna hade 

mestadels negativa samband med de beroende variablerna i regressionsanalysen vilket tyder 

på att denna grupp svarade lägre på skalan 1-5 än de som inte var revisorer. Det finns en risk 

att andra faktorer har påverkat hur revisorerna har svarat med tanke på att det fanns ett svagt 

samband, korrelation, mellan de oberoende variablerna. Vi hävdar därför med viss försiktig-

het att respondenterna med dubbla titlar, arbetar som både revisor och redovisningskonsult, 

har instämt i lägre omfattning än de utan dubbla titlar. Trots att vi fått lägre medelvärden än 

från 2008 års enkät anser vi dem inte som låga eftersom de ligger över medelalternativet på 

3,0. Standardavvikelserna är generellt större än från år 2008 men lägre på två ställen som är 

kraven för auktorisation och om det kommer ske flera auktorisationer med anledning av Reko.  

Vi tror att Reko kommer att bidra till ett flertal positiva förändringar för auktoriserade redo-

visningskonsulter. Exempel är att skapa ett gott anseende för auktoriserade redovisningskon-

sulter i branschen och samhället, klargöra för allmänheten om yrkets olika ansvarsområden, 

bidra till bättre kvalité på redovisningen och skapa värde för kunder och intressenter. Utifrån 

andelen som svarade medelalternativet (3) i enkäten, stod för varken/eller, kan vi fundera på 

om de auktoriserade redovisningskonsulterna själva inte är övertygade om de positiva föränd-

ringarna än. Efter all efterforskning inför uppsatsen och genomförd enkät har vi övertygelsen 

att Reko har kommit längre i tanken än i verkligheten och inte ännu övertygat de praktiseran-

de. 

7.2 Professionsindikatorer 

För att få en bättre förståelse för hur frågorna och påståendena i vår enkät hängde ihop med 

branschfakta, teori och tidigare forskning har vi utformat två figurer. Vi har dragit paralleller 

mellan olika egenskaper hos en profession med respektive fråga eller påstående. Fråga 7-9 

ställs i förhållande till yrkesrollen (auktoriserad redovisningskonsult) och professionsteori och 

påståendena 13-18 om Reko, förutom med yrkesrollen och professionsteori även mot Reko.  

Figur 7.2.1, egen figur av samband mellan yrkesrollen och professionsteori.  
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Fråga Auktoriserad redovisnings-

konsult  

Professionsteori 

7. Vilken typ av utbildning har du?   180 hp akademisk examen 

eller annan godkänd efter-

gymnasial utbildning 

 Högre formell utbildning 

 Kvalificerade tjänster 

 Grund inom forskning 

8. Hur ser du på de nuvarande kraven för 

att bli auktoriserad redovisningskonsult? 

 Högre krav 

 Examen 

 Kunskap & Kompetens 

 Reglering för hög kompetens 

 Formell testning 

 Examina 

9. Anser du att det skall finnas en obero-

ende tillsynsmyndighet som utför auktori-

sationer och kvalitetskontroller? 

 Kvalitetskontroll 

 Branschorganisationen Far 

 Statlig licensiering 

 Tillämpning på reglerat sätt 

Vi upplever att yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult uppfyller många egenskaper 

av en profession enligt professionsteorin. I figuren ovan bekräftas likheterna genom krav på 

utbildning med en akademisk ribba och införandet av högre krav från 1:a januari 2011 för att 

säkerställa kompetensen hos de yrkesverksamma genom en redovisningskonsultsexamen. 

Parson (1964) och Montagna (1974 se Artsberg 2005) är författare som lyfte fram högre ut-

bildning som en egenskap hos en profession. Enkäten visade att mer än hälften, 59,7 %, redan 

har en akademisk utbildning vilket förespråkar att en stor del av kåren redan uppfyller kriteri-

et om formell utbildning. Millerson (1964 se Brante 2009) menade även att kompetensen 

skulle bekräftas genom examina vilket yttrar sig för auktoriserade redovisningskonsulter ge-

nom redovisningskonsultsexamen från hösten 2011.  

Det finns däremot enligt oss en svaghet eftersom yrkesrollen inte är statlig reglerat av en till-

synsmyndighet likt Revisionsnämnden för revisorerna som Nilsson (2010) berättar om. Hell-

berg (1995) beskriver staten som en betydelse aktör för utvecklingen av en profession och 

förutsättningen att staten värderar yrkesrollens kunskap som nyttig och värdefull. Vi förstår 

att det går att ifrågasätta om det verkligen är nödvändigt med att förlägga auktorisationen på 

en oberoende part likt staten. Vi ser behovet utifrån vilket ansvar som auktoriserade redovis-

ningskonsulter erhåller i framtiden. Om ansvaret blir mer omfattande för redovisningskonsul-

ter vilket Sjöblom från Far förutspår (Lennartsson 2010a) tycker vi att det ligger i samhällets 

intresse att det blir en hårdare reglering av yrket. Intressenter, kunder, myndigheter och andra 

berörda vill kunna lita på att auktoriserade redovisningskonsulter verkligen är behöriga till 

sina åtaganden. Utifrån de tillfrågade i vår enkät ansåg även 51,7 % att det bör vara en obero-

ende tillsynsmyndighet som utför auktorisationer och kvalitetskontroller (se tabell 6.2.1). Vi 

tar denna fördelning som att det finns ett intresse för att låta en annan aktör än Far sköta auk-

torisation och kvalitetskontroller. Ställningstagandet var även lika i 2008 års enkät av Bindere 
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och Engkvist där 52,4 % hade samma åsikt, närmare bestämt svarade ja till att det fanns ett 

behov av en oberoende reglering.  

 

Figur 7.2.2, egen figur av samband mellan Reko, yrkesrollen och professionsteori.  

Påstående Reko Auktoriserad redovis-

ningskonsult 

Professionsteori 

13. Jag tycker att Reko leder 

till en gemensam kunskaps-

bas för redovisningskonsul-

ter. 

 Samma regelverk 

 Jämnare kunskaps 

nivå 

 Referensram 

 Vidareutbildning för 

praktiserande i en 

kunskapsbransch 

 

 Likartad grupp 

 Förmedla senaste 

utvecklingen inom 

området 

14. Jag tycker att Reko leder 

till en gemensam praxis för 

redovisningskonsulter. 

 Lika arbete oavsett 

vilken redovisnings-

konsult som anlitats 

 Enhetlighet 

 

 Oskrivna hand-

lingsnormer 

15. Jag tycker att Reko bi-

drar till en större yrkesinteg-

ritet för redovisningskonsul-

ter. 

 Objektivitet 

 God redovisningskon-

sultsed 

 Professionalitet 

 Status 

 Förtroende 

 God yrkessed 

 Respekt 

 Etiska regler 

 Allmänhetens 

förtroende för re-

spekt och status 

 

16. Jag tycker att Reko leder 

till att uppdragsgivaren får 

bättre kvalité på sin redovis-

ning. 

 Kvalité på redovis-

ningen 

 Proaktivt arbete för 

korrekt redovisning 

 Kvalité 

 Värdeskapande för 

kunden 

 Skapa värde för 

kunden 

 Skicklighet vid 

tillämpning av 

kunskaperna 

17. Jag tycker att Reko ger 

de externa intressenterna ett 

mervärde. 

 Samhällsnytta 

(Företag, näringsliv och 

samhället) 

 Värdesättas och 

förtroende från 

myndigheter 

 Kvalificerad part om 

samma regler 

 För allmännas 

bästa 

 Värderas som 

nyttig och värde-

full av staten 

18. Jag tror att Reko kom-

mer att leda till fler auktori-

sationer av redovisningskon-

sulter. 

   Attraktivt yrke för 

att värva de bästa 

medlemmarna 

Till påståendet om Reko bidrar till att skapa en gemensam kunskapsbas för redovisningskon-

sulter var det 66,3 % som instämde, alltså valde att svara med alternativ 4 eller 5 på skalan (se 

tabell 6.2.2). Fördelningen stämde även in på om Reko bidrar till en gemensam praxis där 

hela 79,5 % av respondenterna instämde till påståendet (se tabell 6.2.2). Tidigare har det inte 

på samma sätt funnits en standard för redovisningskonsulter där krav och riktlinjer finns spe-

cificerade likt Reko. Det kan ha resulterat i en ojämn kunskapsnivå hos redovisningskonsulter 

i Sverige. Reko medverkar till att arbetet sker alltmer lika vilket förenar redovisningskonsul-
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ter och därmed uppfyller egenskapen av en likartad grupp som definierar en profession enligt 

funktionalismen (Sathe 2010). Nu finns en referensram för yrkesgruppen vilken ska medverka 

till att alla praktiserande arbetar lika och blir medvetna om vilket beteende som är förväntat i 

olika situationer. 

Till påståendet om Reko bidrar till en högre yrkesintegritet var det 73,7 % som instämde (se 

tabell 6.2.2). Den positiva inställning kan enligt oss bero på det utökade arbetet med att mark-

nadsföra yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult som sker från branschorganisatio-

nerna, Far och SRF, tillsammans med Reko. Vi tror att Reko och de höjda kraven för auktori-

serade redovisningskonsulter kommer att bidra till att allmänheten får ett större förtroende för 

yrkesrollen. Carnegie och Napier (2010) framhåller faktumet att samhällets syn på en yrkes-

rolls utbildning, kompentens och etik avgör vilken respekt och status som de tillskrivs. Angå-

ende bättre kvalité på redovisningen ansåg cirka två tredjedelar, 65,4 %, att påståendet stämde 

(se tabell 6.2.2) och det ska enligt Reko åstadkommas genom ett proaktivt arbete där felaktig-

heter upptäcks i tid. Bättre kvalité på redovisningen sker genom ett mer styrt arbetssätt för att 

därmed skapa värde för kunden. Parson (1964 se Brante 2009) beskrev att en profession ska 

visa skicklighet vid tillämpningen av sina inhämtade kunskaper från formell utbildning och 

det tror vi är viktigt för att åstadkomma den kvalité som eftersträvas av Far och SRF. 

På påståendena om mervärde för externa intressenter och angående om Reko bidrar till fler 

auktorisationer hade inte de instämmande respondenterna majoritet (se tabell 6.2.2). Redovis-

ningskonsulter har kanske fortfarande uppfattningen om att revision är mer värdeskapande för 

externa intressenterna. Med Reko framhålls att standarden skapar samhällsnytta och det finns 

en förhoppning att auktoriserade redovisningskonsulter ska anses vara en kvalificerad part 

som värdesätts och får förtroende av intressenter som till exempel myndigheter (Skatteverket 

1). Vi har också uppfattningen att staten ser revisionen som mer värdeskapande och därmed 

kommer auktoriserade redovisningskonsulter i skymundan. Det krävs en framhållning vid 

marknadsföringen av Reko till alla parter som kan dra nytta av att redovisningen är rätt redan 

från början. Påståendet om Reko kommer att bidra till fler auktorisationer anser vi är lite be-

roende på vilken status som yrket tillsätts i det framtida samhället. Det är i enlighet med pro-

fessionsteorin genom Carnegie och Napier (2010) viktigt att skapa ett attraktivt yrke för att 

därmed rekrytera de bästa medlemmarna och utifrån denna förutsättning bevara kunskapen 

samt kompetensen hos yrkesgruppen. 
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7.3 Utveckling av yrkesrollen till att bli en profession 

Allmänhetens åsikter är betydelsefullt för utvecklingen av en profession och det har konstate-

rats av Hellberg (1995) och Carnegie och Napier (2010). En redovisningskonsult som deltog i 

enkätundersökningen beskrev utbildning som betydelsefullt för att vinna allmänhetens förtro-

ende och vi tror därför att de högre utbildningskraven för medlemmarna inom Far är positivt 

för yrkesrollen. Vid en höjning av kraven för att bli auktoriserad genom utökad utbildning och 

införandet av ett prov för att få en redovisningskonsultsexamen måste redovisningskonsulter 

kämpa för att skaffa titeln. Det skulle enligt oss resultera i att endast redovisningskonsulter 

som vill använda sig av titeln auktoriserar sig.  

En annan förutsättning för att bli seriöst mottagen av allmänheten som auktoriserad redovis-

ningskonsult, vilket också annan redovisningskonsult framförde, är att samhället upplever 

auktoriserade redovisningskonsulter som professionella. Revisorer har enligt oss en mer be-

fäst roll i samhället och vi upplever även att revisorerna från kunders och intressenters sida är 

mer värdeskapande än auktoriserade redovisningskonsulter. Det har resulterat i att revisorer 

fått högre status och kan motivera de höjda priserna som kommer av att följa standarder och 

ökad dokumentation. Vi kan av teoriavsnittet genom Nilsson (2010) fastställa att även reviso-

rer var oroliga över att kunderna inte skulle se nyttan av de ökade krav som berodde på infö-

randet av revisorernas standard (RS). Denna osäkerhet upplever vi existerar hos auktoriserade 

redovisningskonsulter med anledning av införandet av Reko och förändringen av yrkesrollen. 

Reglering av ett yrke för att säkerställa kompetensen hos de praktiserande karaktäriserar en 

profession enligt Sathe (2010) och funktionalismen. Auktorisationen via Far och kravet på att 

följa Reko uppfattar vi likt en reglering av yrket som auktoriserad redovisningskonsult. Far 

ska därmed kunna garantera för kunder och intressenter att en redovisningskonsult är kunnig 

och professionell. Vi anser att garantin motarbetas när personer innehar titeln utan att använda 

den såsom revisorer som auktoriserat sig för att skydda sig mot lägre efterfrågan på deras 

egna tjänster. De uppfyller inte kriterierna på att vara kunnig och professionell. Auktorisation 

ska egentligen utgöra ett skydd, se Hellberg (1986), mot att obehöriga med otillräcklig kun-

skap gör anspråk på titeln. Revisorer motsvarar med sin akademiska utbildning de formella 

utbildningskraven för auktorisation och har genom övergångsreglerna, med krav på deltagan-

de vid en auktorisations dag, inträtt rollen som auktoriserad redovisningskonsult. När reviso-
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rerna sedan fortsätter att arbeta med revision och inte är insatta i arbetsprocesserna enligt 

Reko verkar inte vara av större intresse, vilket det borde vara för Far. Deras okunnighet om 

Rekos innebörd riskerar att skada ryktet för resten av de auktoriserade redovisningskonsulter-

na.  

En organisering av de praktiserande och medlemmarna inom en profession nämner ett flertal 

författare; Car-Saunders och Wilson (1964), Millersons (1964) och Montagna (1974). Organi-

seringen av auktoriserade redovisningskonsulter sker av branschorganisationerna Far och 

SRF, men Hellberg (1995) påpekar att staten är en viktig aktör för utveckla en profession. 

Staten är idag inte inblandad i auktorisationen av redovisningskonsulter till skillnad ifrån revi-

sorer där Revisorsnämnden är tillsynsmyndigheten. Vi anser att Far delvis har ett eget intresse 

av att auktorisera redovisningskonsulter och har därmed inte en oberoende ställning i sam-

manhanget. Med utgångspunkt i Hellbergs (1995) definition av en profession kanske inte sta-

ten och kunderna ser tillräckligt mycket värde i tjänsterna som auktoriserade redovisnings-

konsulter erbjuder för att kräva en oberoende reglering. Bristen på värdeskapande kan enligt 

oss komma att förändras om auktoriserade redovisningskonsulter kan leva upp till de krav och 

ansvar som kommer av auktorisationen och Reko. En förändring av allmänhetens syn på en 

yrkesroll är inget som vi tror sker utifrån införandet av en standard, närmare bestämt Reko för 

redovisningskonsulter. Det är en process där en uppfattning ska förändras vilket tar tid. Det 

kommer att ske stegvis genom olika åtgärder för att lyfta yrkesrollen som auktoriserad redo-

visningskonsult men vi tycker ändå se att Reko är ett steg i rätt riktning.   

Vi anser att rollen för Reko är lik vad Chandler (1997 se Chandler & Fry 2008) uttrycker som 

en kvalitetskontroll över ett yrke. Reko ska medverka till att beskriva hur arbetet ska utföras 

och därmed höja kvalitén på tjänsterna som auktoriserade redovisningskonsulter erbjuder. 

Standarden blir också vad Nilsson (2010) skriver som vägledning för redovisningskonsulter 

och ett bevis på vad yrkesrollen har för verksamhetsområde och skyldigheter. En standard, i 

vårt fall Reko, kommer inte att åstadkomma sin verkan om det inte finns en kontroll av dess 

efterlevnad menar Sunder (2005). Vi är tveksamma till att kvalitetskontrollen som genomförs 

av Far garanterar att Reko tillämpas i den utsträckning som krävs. Att genomföra en kontroll 

var sjätte år medför att en person kan ha titeln utan motsvara förväntningarna på yrkesrollen 

under en längre tid. Kunderna och intressenterna förutsätter naturligtvis att personen besitter 

den kompetens och kunskap som krävs av titeln. Vid förhållanden när titeln missbrukas och 
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yrkesverksamma inte lever upp till kraven på yrkesrollen som auktoriserad redovisningskon-

sult får det negativa konsekvenser. Jacobsson och Davidsson (2008) nämner att följden blir att 

auktoriserade redovisningskonsulter inte kommer att sammankopplas med den kvalité som 

eftersträvas av Far och SRF.   

Auktoriserade redovisningskonsulters möjlighet att bli en profession anser vi till stor del ock-

så beror på den internationella utvecklingen vilket märktes i vår informationssökning till stu-

dien. Det finns mycket skrivet om revisorer utifrån olika problem och synvinklar men att hitta 

ren information om auktoriserade redovisningskonsulter var svårare. Beskrivningen av ut-

vecklingen av revisorers yrkesroll i uppsatsen beror på tillgången av material och att vi tror att 

teorin kan vara lättare att förstå genom att referera till en yrkesroll som vi redan tycker upp-

fyller egenskaperna av en profession. Det fanns god tillgång till både diskussioner och slutsat-

ser kring hur revisorerna utvecklats till att bli en profession och vi tycker oss även ha identifi-

erat flera gemensamma nämnare yrkesrollerna emellan. Exempel på dem är ökade utbild-

ningskrav, standard som reglerar yrket och examina som införs för redovisningskonsulter till 

hösten år 2011.  

Vi anser i enighet med författarna av arbetet, ”En standard för en ny redovisningsprofes-

sion?” att auktoriserade redovisningskonsulter har goda förutsättningar till att utvecklas för 

att bli en profession. Däremot ser vi brister som saknaden av statlig tillsyn och mer styrning 

av yrkesrollens arbete som enligt oss skulle medverka till ett bättre rykte för yrkesrollen i 

branschen och samhället. En profession är en företeelse som växer fram och inte bara existe-

rar med anledning av införandet av en titel, det är en process för att få en förändrad syn på en 

yrkesroll och auktoriserad redovisningskonsult är en relativt ung företeelse i Sverige. Inled-

ningsvis var vi osäkra på om yrket inte redan kunde klassificeras som en profession men vi 

har nu åsikten att brister existerar och auktoriserade redovisningskonsulter är därmed ännu 

inte att betrakta som en profession. 

7.4 Hypoteser 

Vi har genom hypotesprövningen testat hypoteserna från kapitel 4 och det visade sig att alla 

hypoteserna inte fick stöd av resultatet, två av dem förkastades och en förkastades inte. 
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Till hypotes ett, Redovisningskonsulter vid en större byrå är mer positivt inställda till Reko 

än de anslutna till en mindre byrå hade vi endast fyra signifikanta resultat av tio möjliga. An-

ledningen till att de övriga sex kombinationerna inte blev signifikanta berodde på att respon-

denterna svarade på olika sätt och risken för ett felaktigt antagande var för hög för den accep-

tabla nivån på 5 %. Hypotesen fick därmed inte stöd av resultatet och det medverkade till att 

vi förkastade hypotesen. En av frågorna med signifikant resultat, hur de ser på användandet 

av Reko i sitt yrkesutövande jämfört med hur de arbetat tidigare, stämde in på tanken bakom 

vår hypotes. Det var att de större byråerna skulle vara mer positivt inställda till Reko eftersom 

vi anser att de har mer resurser och bättre riktlinjer för att tillämpa förändringar inom redovis-

ningsbranschen. Respondenter på byråer med fler anställda valde i vår enkät att svara mer 

positivt på hur de upplevde yrkesutövandet efter införandet av Reko än de på mindre byråer. 

Två av de andra signifikanta resultaten om Reko leder till en gemensam kunskapsbas för re-

dovisningskonsulter och att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre kvalité på sin redo-

visning har också koppling till det strukturella arbetet på en byrå vilket är en förutsättning för 

att uppnå dem båda. Beta var positivt på samtliga beroende variabler, trots att vi inte kan ute-

sluta slumpen med signifikanta resultat och var tvungen att förkasta hypotesen tyder de posi-

tiva sambanden på att hypotesen kunde ha varit sann. Vi tror att Reko kommer resultera i 

merarbete till en början under en omställningsperiod för att sedan bli en naturlig del av redo-

visningskonsulters vardag.  

Hypotesprövningen visade att hypotes två, Redovisningskonsulter med färre år inom yrket är 

mer positivt inställda till Reko än de redovisningskonsulter som arbetat fler år, inte fick stöd 

av resultatet och förkastades. Vi fick endast två signifikanta resultat och kunde därför inte 

uttala oss om hypotesen med säkerhet. En av de beroende variablerna som hade signifikant 

resultat var kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult och den hade negativt sam-

band med antal år inom redovisningsyrket. Det betyder att redovisningskonsulter med fler år 

inom yrket anser att kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult bör vara lägre än de 

med färre år inom yrket. Detta förhållande tolkar vi som att redovisningskonsulter som arbetat 

med redovisning länge har en breddare erfarenhet och kunskap bakom sig som gör att de har 

kompetensen som behövs men kanske inte lika mycket akademisk utbildning. Redovisnings-

konsulter med fler år inom yrket vill inte att det ska bli svårare att auktorisera sig, kanske på 

grund av att gruppen idag inte lever upp till de nuvarande kraven. Det andra signifikanta re-

sultatet var inställningen till hur de ser på att de kan upprätta en bokslutsrapport som hade ett 
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positivt samband. Redovisningskonsulter som arbetat fler år var mer positivt inställda än de 

som arbetat färre år. Redovisningskonsulter med fler år inom redovisningsyrket har, som 

nämnts ovan, stor kunnighet och anser sig redan i rollen som redovisningskonsult kunna kva-

litetssäkra redovisningen och bevisa kvalitén med en bokslutsrapport.  

Hypotes tre, Redovisningskonsulter som även är revisorer är mer negativt inställda till Reko, 

hade nio signifikanta resultat och vi ansåg att det var nog för att kunna ta ställning till om hy-

potesen stöds av resultatet eller inte. Vid avläsningen av regressionsanalysen kan vi huvud-

sakligen se negativa samband vilket betyder att revisorerna i studien är mer negativa än de 

som inte är revisorer. Åtta av de nio signifikanta resultaten stämde in på vår hypotes och vi 

kunde därmed konstatera att hypotesen får stöd av resultatet och inte förkastas. En anledning 

till att revisorerna var mer negativa till påståendena kan till exempel vara att de känner sig en 

aning hotade av redovisningskonsulterna. Med en auktorisation och ett större ansvarsområde 

kan det hända att revisorer förlorar arbete till redovisningskonsulter, även om Far genom 

Skogh (Danielsson 2010b) inte håller med om en konkurrenssituation yrkesrollerna emellan. 

Vi tolkar resultatet som att respondenterna som endast är redovisningskonsulter är positivare 

och att de anser att Reko är ett bra tillskott till yrkesrollen. Revisorer ansåg även i större ut-

sträckning enligt regressionsanalysen att kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult 

bör höjas. De utgår möjligen från sin egen yrkesroll och de formella krav som krävs genom 

utbildning, inträdesprov och examen. Om auktoriserade redovisningskonsulter ska kunna ut-

föra uppgifter som tidigare utfördes av revisorer tror vi att revisorerna vill att kompetenskra-

ven ska vara mer jämbördiga.  

Motivet bakom att redovisningskonsulter med titeln revisor generellt är mer negativa kan ha 

sitt ursprung i osäkerheten inför förändringen som sker i revisionsbranschen på grund av av-

skaffandet av revisionsplikten. För närvarande är gränsen för att inte behöva anlita en revisor 

satt relativt låg men om den höjs ytterligare kan det få effekter på kundunderlaget som reviso-

rer är beroende av för att utöva sitt yrke. Reko som är tillför att höja kvalitén på redovisnings-

konsulters arbete kommer enligt oss att medverka till att yrkesrollen auktoriserad redovis-

ningskonsult, som tidigare hamnat i skymundan bakom revisorer, får en mer jämbördig ställ-

ning i revision- och redovisningsbranschen.   
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8. Avslutning 

Detta kapitel består av de slutsatser som dragits utifrån studiens genomförande och vilka 

egna reflektioner som uppstått under arbetets gång. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning 

inom området som kan vara intressant att studera vidare. 

8.1 Slutsats 

Huvudsyftet med denna kvantitativa studie var att belysa redovisningskonsulter och Reko 

samt att återge en representativ överblick över hur redovisningskonsulter själva upplever att 

Reko påverkar deras yrkesrolls utveckling till att bli en profession. Delsyftet var att undersöka 

om de tre oberoende variablerna; antal anställda, antal år inom redovisningsyrket och om de 

är auktoriserad/godkänd revisor hade någon inverkan på redovisningskonsulternas upplevelse 

av Reko. 

Vi anser att Reko är ett steg mot att utveckla yrkesrollen som auktoriserad redovisningskon-

sult till att bli en profession. Standarden kommer enligt oss att ha positiva effekter för yrkes-

rollen men att redovisningskonsulterna själva inte upplever det än i den utsträckning som ef-

tersträvas. Det grundar vi på resultatet från enkätundersökningen där en större del av de till-

frågade valde medelalternativet (3,0) som stod för varken/eller. Rekos nytta för yrkesrollen 

har med andra ord kommit längre i teorin än i praktiken. En satsning på yrkesrollen från Far 

och SRF samt införandet av Reko har bidragit till att den auktoriserade redovisningskonsulten 

uppfyller ett flertal egenskaper av en profession enligt professionsteorin. Vi har även åsikten, 

efter genomförandet av studien, att det finns ett behov av en oberoende reglering för att få 

samhällets förtroende och respekt.  

Mest negativa till påståendena om Reko var de respondenter som innehade dubbla titlar, när-

mare bestämt de redovisningskonsulter som även var revisorer vilket bevisades genom en 

regressionsanalys och hypotesprövning. Det innebar även att de redovisningskonsulter som 

inte innehade titeln revisor var mer positiva till påståendena om Reko i enkäten. De två övriga 

oberoende variablerna, antal anställda på byrån och antal år inom redovisningsyrket, kunde 

varken bevisas eller motbevisas med hjälp av hypoteser till följd av för få signifikanta resul-

tat, slumpen kunde således haft en inverkan på resultatet och hypoteserna förkastades.  
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8.2 Egna reflektioner 

Vi hoppas och tror att inom ett par år, när kvalitetskontroller har skett på en övervägande del 

av medlemmarna, kommer nivån på auktoriserade redovisningskonsulter att bli mer jämn med 

hänsyn till kompetens och kunskap. Om kvalitetskontrollen inte fyller sin funktion kan det 

leda till att de som inte är kvalificerade och inte uppfyller kraven enligt Reko inte utesluts i 

tillräcklig omfattning från att praktisera som auktoriserad redovisningskonsult. Revisorer som 

endast skaffat titeln för att skydda sig vid avskaffandet av revisionsplikten bör falla bort och 

de genuint praktiserande finns kvar. Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är som 

nämnts ett flertal gånger under uppsatsen framtagen för att skapa hög kvalité på tjänsterna 

som erbjuds av auktoriserade redovisningskonsulter. Om alla praktiserande inom yrket inte 

har kunskapen eller förståelsen för vad Reko innebär förlorar standarden sin eftersträvade 

verkan.  

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att undersöka SRF:s medlemmar åsikter och inställning till Reko och 

hur deras svarsfördelning hade sett ut till påståendena i enkäten. Reko ska förena yrkeskåren 

och då är det viktigt att båda organisationernas medlemmar har likadana förväntningar på 

Reko.  

Reko ska medverka till att förtydliga redovisningskonsulters roll, uppgift och ansvar. Minskar 

standarden då det eventuella förväntningsgapet som finns mellan redovisningskonsulten och 

kunden? Undersökningar kring förväntningsgapet har genomförts med fokus på revisorn och 

kunden, men det hade även varit intressant att rikta fokus mot kundens relation till redovis-

ningskonsulten istället med utgångspunkt från Reko. 

Ett annat förslag är att titta på om det finns ett behov av en oberoende tillsynsmyndighet för 

auktoriserade redovisningskonsulter. Skulle det bidra till ett bättre förtroende och ökad re-

spekt från allmänheten och en starkare yrkeskår? 
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Bilaga 1 – Invalskrav för Far 20117 

Allmänna krav för samtliga medlemmar 

Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier. 

 Vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller ha nära anknytning till den 

verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen.  

 Ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas lämplig.  

 Förklara sig vilja följa Fars stadgar.  

 Förklara sig vilja följa Fars regler för god yrkessed.  

 Referera till två Far-medlemmar med ordinarie medlemskap (brist på referens kan ersättas 

med ett personligt besök och styrelsen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från 

skyldigheten att ange referenser). 

Särskilda krav för redovisningskonsulter 

Allmänna behörighetskrav för redovisningskonsulter 

Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier. 

- Inte vara i konkurs  

- Inte vara underkastad näringsförbud.  

- Inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.  

- Inte vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om 

förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.  

- Inte vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat. 

Huvudregel för redovisningskonsult  

Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier. 

1) Ha akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 poäng (120 poäng en-

ligt tidigare poängsystem).  

2) Ha fem års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare.  

3) Ha godkänt resultat i en av Far godkänd redovisningskonsultexamen. 

Specialregel för redovisningskonsult utan akademisk examen  

Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier. 

 Ha av Far godkänd eftergymnasial utbildning med inriktning mot företagsekonomi och redo-

visning om minst två år.  

 Ha sex års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare.  

 Ha godkänt resultat i en av Far godkänd redovisningskonsultexamen. 

                                                 

7 Invalskraven är hämtade 2011-04-14 från http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340440&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340440&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Bilaga 2 – Följebrev till enkäten 

Hej! Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser tredje året på ekonomprogrammet 

och skriver vårt examensarbete inom redovisning. Vi har valt att skriva om den nya redovis-

ningsstandarden Reko som blev obligatorisk från 1 januari 2011. Vi är intresserade av redo-

visningskonsulters inställning till Reko och kommer även göra en jämförelse med en enkät-

undersökning som genomfördes på Fars medlemmar under 2008.  

  

Syftet med studien är att se hur Reko påverkar auktoriserade redovisningskonsulters yrkesut-

övning. Vi vore tacksamma om du vill fylla i enkäten genom att klicka på bifogad länk. Det 

tar endast 3-5 minuter. I frågeformuläret finns 5-skaliga intervallfrågor där mittenalternativet 

står för varken/eller. Enkäten skickas ut till både auktoriserade och icke-auktoriserade redo-

visningskonsulter i branschorganisationen Far.  

 

Dina svar behandlas anonymt, det vill säga vi kan inte fastställa vilka svar som kommer från 

vilken avsändare, endast datum och tid för inlämnande.  

 

Ditt bidrag är viktigt för att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt.  

 

Har du några frågor eller synpunkter på enkäten är du välkommen att kontakta oss  

Tack på förhand! Jessica Brundin Franksson, eep08jbo@student.hig.se 0736-697254 och 

Anne Eisersiö, eep08aeo@student.hig.se 0704-377377  

  

För att komma till enkäten klicka här: 

https://spreadsheetsgoogle.com/viewform?formkey=dFhNTFlzV2ZyTWlzdDA4YUxfblJiWU

E6MQ 

 

 

  

mailto:eep08jbo@student.hig.se
mailto:eep08aeo@student.hig.se
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFhNTFlzV2ZyTWlzdDA4YUxfblJiWUE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFhNTFlzV2ZyTWlzdDA4YUxfblJiWUE6MQ
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Bilaga 3 – Enkät 

*Obligatorisk 
1. Är du auktoriserad redovisningskonsult? *  

Ja 

Nej 

2. Om inte, har du tänkt auktorisera dig?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

3. Vilken typ av byrå arbetar du på? *  

Redovisningsbyrå 

Revisionsbyrå 

Redovisningsbyrå/Revisionsbyrå 

Arbetar inte på något av alternativen 
4. Hur många anställda finns det på din arbetsplats? *  

0-5 anställda 

6-10 anställda 

11-15 anställda 

16 eller fler anställda 
5. Hur många år har du arbetat som redovisningskonsult eller liknande? *  

0-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16 eller fler år 

6. Är du även auktoriserad/godkänd revisor? *  

Ja 

Nej 
7. Vilken typ av utbildning har du? *  

Ange din högsta utbildningsnivå.  

Utbildning via Far eller SRF 

Högskoleutbildning/Universitetsutbildning 

Kvalificerad yrkesutbildning 

Övrigt:  
8. Hur ser du på de nuvarande kraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult? *  

 
1 2 3 4 5 

 

Bör sänkas mycket 
     

Bör höjas mycket 

9. Anser du att det skall finnas en oberoende tillsynsmyndighet som utför auktorisationer och kvalitetskontroller? *  

Ja 
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Nej 

Ingen åsikt 

10. Tillämpar du Reko i ditt dagliga arbete? *  

Ja, sedan 2008 

Ja, sedan 2009 

Ja, sedan 2010 

Ja, sedan 2011 

Nej, jag tillämpar inte Reko 
11. Hur ser du på användandet av Reko i ditt yrkesutövande jämfört med hur du arbetat tidigare?  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket negativt 
     

Mycket positivt 

12. Hur ser du på att auktoriserade redovisningskonsulter kan upprätta en bokslutsrapport? *  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket negativt 
     

Mycket positivt 

13. Jag tycker att Reko leder till en gemensam kunskapsbas för redovisningskonsulter *  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

14. Jag tycker att Reko leder till en gemensam praxis för redovisningskonsulter. *  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

15. Jag tycker att Reko bidrar till en större yrkesintegritet för redovisningskonsulter. *  

 
1 2 3 4 5 

 

Instäm inte alls 
     

Instämmer helt 

16. Jag tycker att Reko leder till att uppdragsgivaren får bättre kvalité på sin redovisning. *  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

17. Jag tycker att Reko ger de externa intressenterna ett mervärde. *  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

18. Jag tror att Reko kommer att leda till fler auktorisationer av redovisningskonsulter. *  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

19. Jag tror att efterfrågan på tjänster från auktoriserade redovisningskonsulter kommer att öka till följd av avskaffandet av revisionsplikten. 
*  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 
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Bilaga 4 – Påminnelse om enkäten 

Hej! För cirka en vecka sedan fick du en förfrågan om att fylla i en enkät om Reko. Vi har fått 

ett positivt gensvar och många svarande, men vi behöver även svar från er som ännu inte be-

svarat enkäten. 

Har du redan besvarat enkäten kan du bortse från denna e-post. Vi är väldigt tacksam för er 

medverkan och att ni tog er tid för att bidra till vår uppsats Eftersom enkäten är anonym och 

vi inte kan avgöra vilka av er som har svarat, går enkäten ut till samtliga igen. 

Det har kommit oss till känna att det varit problem med länken på grund av den svarandes 

virusprogram. Om du har råkat ut för detta, skicka gärna ett e-post till oss då vi kan skicka 

enkäten på ett alternativt sätt som har visat sig fungera bättre. 

Det har efterfrågats en kommentarruta i enkäten för att kunna komma med synpunkter på 

Reko. Om ni vill framföra specifika åsikter om Reko är ni välkomna att maila oss Vi kommer 

inte att nämna någon information om namn och byrå i uppsatsen för att bibehålla er anonymi-

tet. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Gävles uppsatsportal, DiVA i 

mitten av juni. http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf 

Nedan finns det ursprungliga mailet och länken till enkäten: 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser tredje året på ekonomprogrammet och 

skriver vårt examensarbete inom redovisning. Vi har valt att skriva om den nya redovisnings-

standarden Reko som blev obligatorisk från 1 januari 2011. Vi är intresserade av redovis-

ningskonsulters inställning till Reko och kommer även göra en jämförelse med en enkätun-

dersökning som genomfördes på Fars medlemmar under 2008.  

  

Syftet med studien är att se hur Reko påverkar auktoriserade redovisningskonsulters yrkesut-

övning. Vi vore tacksamma om du vill fylla i enkäten genom att klicka på bifogad länk. Det 

tar endast 3-5 minuter. I frågeformuläret finns 5-skaliga intervallfrågor där mittenalternativet 

står för varken/eller. Enkäten skickas ut till både auktoriserade och icke-auktoriserade redo-

visningskonsulter i branschorganisationen Far.  

  

Dina svar behandlas anonymt, det vill säga vi kan inte fastställa vilka svar som kommer från 

vilken avsändare, endast datum och tid för inlämnande. Ditt bidrag är viktigt för att studien 

ska bli så tillförlitlig som möjligt.  

  

Har du några frågor eller synpunkter på enkäten är du välkommen att kontakta oss  

 Tack på förhand! Jessica Brundin Franksson, eep08jbo@student.hig.se 0736-697254 och 

Anne Eisersiö, eep08aeo@student.hig.se 0704-377377  

  

För att komma till enkäten klicka här: 

https://spreadsheetsgoogle.com/viewform?formkey=dFhNTFlzV2ZyTWlzdDA4YUxfblJiWU

E6MQ 

http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:eep08jbo@student.hig.se
mailto:eep08aeo@student.hig.se
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFhNTFlzV2ZyTWlzdDA4YUxfblJiWUE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFhNTFlzV2ZyTWlzdDA4YUxfblJiWUE6MQ
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Bilaga 5 – Redovisning av de beroende variablerna 

Här redovisas svaren från enkäten på de beroende variablerna för att läsaren ska få en bättre 

bild över hur respondenterna svarat på skalan 1 till 5. Inom parantes står antalet respondenter 

som valt alternativet och skalan börjar på 1 från vänster. 
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