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Sammanfattning 

Rex - den nya redovisningsstandarden. Ett examensarbete för kandidatexamen i 

företagsekonomi. 

 

Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya 

redovisningsstandarden Rex och särskilt om den kan bidra till att utveckla yrket mot en 

redovisningsprofession.  

 

Data har insamlats genom litteraturstudie samt genom en enkätundersökning. Respondenterna 

till enkäterna är auktoriserade redovisningskonsulter hos Srf konsulterna. Enkäterna skickades 

ut till 300 auktoriserade redovisningskonsulter varav vi erhöll 45 stycken svar. Data från 

enkäterna har slutligen bearbetats genom z-tester och hypotesprövningar. Genom z-tester och 

hypotesprövningar kom vi fram till att en signifikant andel av respondenterna anser att Rex 

utvecklar yrket mot en redovisningsprofession. Våra resultat tyder på att Rex bidrar till att 

auktoriserade redovisningskonsulter utvecklas till en redovisningsprofession. 

 

Vår uppsats har bidragit med kunskap om huruvida auktoriserade redovisningskonsulter kan 

anses vara en profession. Brundin Franksson och Eisersiö (2011) kom i sin kandidatuppsats 

fram till att Reko var ett steg som utvecklade yrkesrollen till att bli en profession. 

Utgångspunkten var då den tidigare redovisningsstandarden Reko. En ny redovisningsstandard 

har dock lanserats och den här studien har därför baserats på den nya redovisningsstandarden 

Rex. Med vår studie har vi kommit fram till samma slutsats som Brundin Franksson och 

Eisersiö. Skillnaderna har dock, förutom att vi har undersökt olika standards, varit att 

respondenterna i studierna har skilt sig åt. Brundin Franksson och Eisersiö undersökte både 

revisorer, redovisningskonsulter och auktoriserade redovisningskonsulter hos FAR medan vi 

endast har undersökt auktoriserade redovisningskonsulter hos Srf konsulterna. Uppsatsen har 

bidragit med kunskap om yrket kan komma att utvecklas till följd av den nya kontexten. 

Uppsatsen har även bidragit med att fylla kunskapsluckor om Rex, då vi tidigare ej funnit 

forskning som hunnit behandla den nya standarden.  

 

Nyckelord: Auktoriserad redovisningskonsult, Bokslutsrapport, Auktoriserad revisor, Rex, 

Reko, Profession, Srf konsult, FAR, Ekobrottsmyndigheten 



 

 

Abstract  

Rex - the new accounting standard. Final assignment for bachelor’s degree in business 

administration. 

 

The purpose of the essay is to analyze the views of authorized accounting consultants on the 

new accounting standard Rex and if it can contribute to develop the profession towards an 

accounting profession. 

 

Data was collected through literature study and through a survey. Respondents to the 

questionnaires are authorized accounting consultants at the Srf consultants. The surveys were 

sent to 300 authorized accounting consultants, of which we received 45 responses. Data from 

the surveys has finally been processed by z-tests and hypothesis tests. We found through z-tests 

and hypothesis tests, that a significant part of the respondents believes that Rex develops the 

profession towards an accounting profession. Our results indicate that Rex contributes to the 

development of authorized accounting consultants into an accounting profession. 

 

Our essay contributes with knowledge of whether authorized accounting consultants can be 

considered a profession. Brundin Franksson and Eisersiö (2011) concluded that Reko was one 

step towards developing the occupational role to become a profession. The starting point was 

based on the previous accounting standard Reko. This study has been based on the accounting 

standard Rex. We came to the same conclusion as Brundin Franksson and Eisersiö. However, 

apart from the fact that we have examined different standards, the differences have been that 

we have had different respondents. The essay has contributed with knowledge that the 

profession may develop as a result of the new context. The essay has also contributed to filling 

knowledge closures about Rex, as we have previously found no research that has already dealt 

with the new standard. The contribution can be guaranteed even if the results are not 

representative of the entire population. 

 

Key words: Authorized Accounting Consultant, Financial report, Auditor, Rex, Reko, 

Profession, Srf Consultant, FAR, Swedish Economic Crime Authority 

  



 

 

Ordlista 

Auktoriserad redovisningskonsult: “avser en redovisningskonsult som är kvalificerad för och 

har uppfyllt de krav som ställs för auktorisation genom medlemskap hos Srf konsulterna” (Srf 

konsultera, 2018, s.127). 

 

Auktoriserad revisor: Revisor som i enighet med revisorslagen tillhandahållit auktorisation 

(Auktoriserad revisor, u.å.) 

 

Bokslutsrapport: Rapport som fungerar som ett kvitto på att redovisningen håller en hög 

kvalitet (www.srfkonsult.se).  

 

Ekobrottsmyndigheten: En specialistmyndighet inom åklagarväsendet som arbetar med att 

bekämpa ekonomisk brottslighet i Sverige (www.ekobrottsmyndigheten.se).  

  

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR): Branschorganisation för revisorer, 

skatterådgivare, redovisningskonsulter, lönekonsulter och specialister (FAR, u.å.). 

 

Profession: Definieras i samhällsvetenskaplig terminologi som ett yrke där status och auktoritet 

bygger på en hög formell utbildning (Profession, u.å.). 

 

Reko: Svensk standard för redovisningstjänster som utarbetades gemensamt av FAR och Srf 

konsulterna (Halling, 2014, 31 januari).  

 

Rex: Srf konsulternas nya redovisningsstandard som från januari 2018 har ersatt Reko 

(www.srfkonsult.se). 

 

Srf Konsult: Tidigare kallat Sveriges redovisningskonsulters förbund. Ledande 

branschorganisation inom lön och redovisning (Srf konsulterna, u.å.).  
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1. Inledning 
För att förstå i vilket sammanhang som undersökningen har gjorts framförs en bakgrund till 

ämnet följt av en problemdiskussion. Därefter presenteras syfte, problemformulering och 

hypotes. Kapitlet avslutas med en avgränsning och en disposition av uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
År 2008 lanserades den första utgåvan av Reko som har blivit normgivande för god sed vid 

utförande av redovisningstjänster. Reko är en svensk standard för redovisningstjänster och 

utarbetades gemensamt av FAR och Srf konsulterna. Syftet med standarden var att skapa hög 

kvalitet på redovisningstjänster. Reko-standarden innehöll inte några redovisningsregler utan 

fokuserade på hur själva arbetet skulle utföras (Halling, 2014, 31 januari). 

  

Samarbetet mellan FAR och Srf konsulterna kring auktorisationen av redovisningskonsulter 

upphörde den 31 augusti år 2017. Beslutet var gemensamt och innebar att samverkan kring 

Reko omedelbart upphörde. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström kommenterade 

händelsen med att de på egen hand vill utveckla medlemsnyttan och auktorisationen av 

redovisningskonsulter (“FAR och Srf konsulterna avslutar samarbetet”, 2017, 31 augusti). 

 

Ekobrottsmyndigheten kom under år 2016 med ett förslag, som innebar att de aktiebolag som 

inte omfattas av revisionsplikten och inte har en revisor måste anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult. Idén bygger på det bokslutsintyg som auktoriserade 

redovisningskonsulter får upprätta (Ekobrottsmyndigheten, 2016). Bokslutsintyget kallas hos 

Srf konsulterna för rapport om årsbokslutet/årsredovisningen. Rapporten om 

årsbokslutet/årsredovisningen är en del av Rex och får endast lämnas av auktoriserade 

redovisningskonsulter som är medlemmar i Srf konsulterna (Srf konsulterna, 2018). 
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1.2 Problemdiskussion  
År 2018 har de två branschorganisationerna FAR och Srf konsult lanserat sina nya 

redovisningsstandarder. FAR kommer att följa den nya Reko 2018 (www.far.se). Srf 

konsulterna ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden med den nya standarden 

Rex (www.srfkonsult.se). Eftersom att Rex är ny är det både intressant och aktuellt att 

undersöka om standarden kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsprofession. Det 

är av intresse då yrket kan komma att förändras till följd av den nya kontexten. Det finns tidigare 

forskning (Bindere & Engkvist, 2008; Brundin Franksson & Eisersiö, 2011) som har undersökt 

vad den föregående standarden Reko har haft för betydelse för redovisningsprofessionen. Det 

finns även forskning (Andersson & Åkerlind, 2014) om hur Reko har påverkat 

redovisningskonsulternas arbete. Den tidigare forskningen kring den auktoriserade 

redovisningskonsultens profession har i många fall varit utifrån avskaffandet av 

revisionsplikten (Liljeberg & Wang, 2013; Beqiri, 2011; Laakakoski, Källman & Ährlin, 2018). 

Den forskning som vi har hittat har endast genomförts på C-uppsatsnivå. 

Redovisningsstandarden Rex verkar vara ett outforskat område då det är en ny standard sedan 

årsskiftet. Vi kunde därmed inte hitta någon forskning som har hunnit behandla Rex, vilket 

indikerar att det finns en kunskapslucka. Enligt Brundin Franksson och Eisersiö (2011) hade 

nyttan med Reko kommit längre i teorin än i praktiken. Därför överensstämde inte verkligheten 

med de förväntningar som fanns på Reko. I samband med att Rex skapades har 

branschorganisationen Srf konsult bearbetat och utvecklat standarden. Eftersom att standarden 

är ny sedan årsskiftet har Rex troligtvis inte implementerats helt i de auktoriserade 

redovisningskonsulternas arbete. Det finns därmed skillnader mellan hur Rex används i 

praktiken och hur den enligt teorin ska användas. Vi anser därför att det är intressant att fråga 

de auktoriserade redovisningskonsulterna om de anser att Rex kommer att utveckla yrket mot 

en redovisningsprofession. Vår uppsats kommer främst att skilja sig från tidigare forskning då 

vi har en ny redovisningsstandard att utgå ifrån. 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya 

redovisningsstandarden Rex och om den kan bidra till att utveckla yrket mot en 

redovisningsprofession. 

 

http://www.srfkonsult.se/
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1.4 Problemformulering 
Leder Rex till en ökad möjlighet för de auktoriserade redovisningskonsulterna att utveckla yrket 

mot en redovisningsprofession? 

 

1.5 Hypotes 
En signifikant andel av respondenterna anser att Rex utvecklar yrket mot en 

redovisningsprofession.  

 

1.6 Avgränsning 
För att avgränsa uppsatsen har vi valt att fokusera på auktoriserade redovisningskonsulter som 

är medlemmar i Srf konsulterna. Anledningen till den avgränsningen är att det är just Srf 

konsulterna som ger ut Rex. Det innebär vidare att vi inte kommer att ha någon geografisk 

avgränsning eller rikta oss till några specifika redovisningsföretag.  
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2. Redovisningsbranschen 
Här beskrivs rollerna som auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor. Därefter 

följer information om Rex och Reko. Kapitlet avslutas med en skildring av 

Ekobrottsmyndighetens förslag. 

 

2.1 Auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor 
I dagligt tal är det många som blandar ihop yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor, eller 

kallar båda för revisor. Dock finns det en tydlig åtskillnad mellan yrkesrollerna (Bolagsverket, 

2016). En auktoriserad redovisningskonsult utför de tjänster som företaget behöver för sin 

fortlöpande administration, såsom inkomstdeklarationer, bokföring, rådgivning och bokslut. En 

auktoriserad revisor har däremot en granskande roll som bygger på ett oberoende. Därmed kan 

inte revisorn utföra de tjänster som denne ska granska. Den teoretiska bakgrundsprofilen är 

relativt likartad för de båda, men erfarenhetsprofilen skiljer sig en del. Den auktoriserade 

revisorn arbetar uteslutande med granskningsverktyg medan den auktoriserade 

redovisningskonsulten har verktyg och erfarenhet för att utföra samtliga administrativa tjänster 

(www.fe.se).  

 

En skyddad yrkestitel innebär att endast den som innehar en viss yrkeslegitimation, examen 

eller medlemskap i en särskild yrkesförening kan tilltala sig med yrkestiteln (www.lawline.se). 

Redovisningskonsult är ingen skyddad titel, men auktoriserad redovisningskonsult är skyddat 

(www.ekonomijuridik.se). Detsamma gäller för titlarna revisor och auktoriserad revisor. Titeln 

revisor får vem som helst använda, men auktoriserad revisor är en skyddad titel som kräver ett 

godkännande från Revisorsnämnden (Hegelund, 2017).  

 
2.2 Auktoriserad redovisningskonsult 
För att bli auktoriserad redovisningskonsult hos Srf konsulterna ska en ansökan om 

medlemskap samt auktorisation utföras. Den som söker ett medlemskap och auktorisation 

måste uppfylla teoretiska kunskapskrav samt ha praktisk erfarenhet inom yrket. Det finns fyra 

olika vägar för att bli auktoriserad redovisningskonsult inom Srf konsulterna. Det kan antingen 

ske via en högskoleutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning, via Srf konsulternas 

auktorisationsutbildning eller genom åtta-års regeln (www.srfkonsult.se).  

 

Den som innehar en högskoleutbildning måste ha en högskoleexamen i ekonomi eller enstaka 

kurser om minst 120 högskolepoäng. Ett krav är dock att den sökande innehar 60 hp 

företagsekonomi, 15 hp beskattningsrätt, 15 hp handelsrätt samt 30 hp inom relevanta ämnen. 
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Den sökande ska även ha kunskap om branschstandarden Rex. Att endast uppfylla 

utbildningskraven är dock inte tillräckligt för att bli auktoriserad. Den sökande ska även ha 

minst tre års praktisk erfarenhet. Det innebär att den sökande ska ha haft fullt ansvar för kunder 

på en redovisnings- eller revisionsbyrå. När den sökande uppfyller krav ovan och fått sin 

ansökan om auktorisation beviljad ska en examen utföras (www.srfkonsult.se).  

 

Den som har en yrkesutbildning på minst två år kan gå en liknande väg som den som har en 

högskoleutbildning. Förkunskapskraven är 300 yrkeshögskolepoäng inom företagsekonomi 

inklusive LIA, 50 yrkeshögskolepoäng beskattningsrätt, 50 yrkeshögskolepoäng handelsrätt 

samt kunskaper om branschstandarden Rex. Även tre års praktisk erfarenhet krävs innan 

ansökan om auktorisation kan beviljas (www.srfkonsult.se). Med LIA, lärande i arbete, menas 

att utbildningen delvis är förlagd till en arbetsplats (Myndigheten för yrkeshögskolan, u.å.). 

 

Den som inte har någon utbildning inom ekonomi, men som vill bli auktoriserad 

redovisningskonsult, kan ansöka till Srf konsulternas egna auktorisationsutbildningar. Genom 

att gå Srf konsulternas egen utbildning ser de till att den sökande får de teoretiska kunskaper 

som krävs. Utbildningen innehåller kurser inom ämnena ekonomistyrning, externredovisning, 

beskattningsrätt och handelsrätt. Dessutom krävs kunskap i branschstandarden Rex. Dock 

behöver den person som gått Srf konsulternas utbildning inte genomföra auktorisationsprovet. 

Kurserna och proven inom utbildningsprogrammet säkerställer att kunskaperna är tillräckliga 

för att få arbeta som auktoriserad redovisningskonsult. Srf konsulterna erbjuder två olika 

auktorisationsutbildningar. Utbildningarna är utformade efter olika erfarenhetsnivåer, varav 

den ena utbildningen går att slutföra på knappt ett år. Förkunskapskravet är då att du ska ha 

arbetat som redovisningskonsult i minst tre år. Den andra utbildningen genomförs på cirka ett 

och ett halvt år, med förkunskaper att du ska ha arbetet med redovisning ett par år. Du kan 

slutföra utbildningen efter 1,5 år, men måste ha minst tre års yrkeserfarenhet innan du kan 

ansöka om auktorisation (www.srfkonsult.se.). 

 

Den sista alternativa vägen att gå för att bli auktoriserad redovisningskonsult är genom åtta-års 

regeln, vilket är en dispens för erfarna redovisningskonsulter. Regeln innebär att den som är 

redovisningskonsult med minst åtta års erfarenhet kan ansöka om samt beviljas auktorisation, 

trots att utbildningskraven inte är uppfyllda. De krav som ställs är att den sökande uppfyller de 

allmänna inträdeskraven enligt Srf konsulternas stadgar, samt att den sökande har ett godkänt 

resultat på auktorisationsexamen (www.srfkonsult.se).  
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I Srf konsulternas stadgar beskrivs i §6 inträdeskraven för att bli medlem i Srf konsulterna. 

Inträdeskraven är följande: 

a) är yrkesverksam som redovisningskonsult eller lönekonsult 

b) inte är i konkurs 

c) inte har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 

d) inte har belagts med näringsförbud 

e) inte är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot 

yrkesmässig rådgivning i vissa fall 

f) är känd som pålitlig och hederlig samt även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som 

redovisningskonsult eller lönekonsult 

g) uppfyller såväl teori- som praktikkrav inom yrkesrollen relevanta ämnen och området enligt vad som 

beslutats av Srf konsulternas Förbundsstyrelse samt 

h) har genomgått Förbundsstyrelsens fastställda krav på examen med godkänt resultat. (Srf 

konsulterna, 2017).  

 

Auktorisationsexamen ska säkerställa att den sökande kan hantera kundsituationer och att 

arbetsprocessen följer Rex. Examen är ett test i två delar som genomförs digitalt. Den första 

delen innehåller kortare frågor utifrån Rex, redovisning, skatt och moms, medan den andra 

delen beskriver ett företags problematik. Vid godkänt resultat på examinationen erhåller den 

sökande ett certifikat. Certifikatet visar att personen har uppnått Srf konsulternas krav för att 

bli auktoriserad redovisningskonsult. Den sökande erhåller därmed titeln auktoriserad 

redovisningskonsult (www.srfkonsult.se).  

 

Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet, tidigare benämnt bokslutsrapport, kan bara en 

auktoriserad redovisningskonsult som följer Rex avlämna. Rapporten fungerar som en garanti 

samt kvitto på att redovisningen håller en hög kvalitet (www.srfkonsult.se). 

 

2.3 Auktoriserad revisor 
En revisor kan beskrivas som länken mellan kunden och kundens intressenter. Revisorns 

huvuduppgift är att granska redovisningar och kontrollera styrelsens förvaltande av de 

organisationer som styrelsen företräder (FAR, u, å.). Revisorn följer god revisionssed och 

revisorssed. God revisionssed är en förklaring av hur revisionen mer tekniskt ska utföras 

(Hegelund, 2017). 
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Den som vill bli auktoriserad revisor måste genomföra en teoretisk och praktisk utbildning, 

samt därefter avlägga ett prov för revisorsexamen. Utbildningen ska totalt omfatta åtta år, varav 

tre år ska vara teoretiska och tre år praktiska. De återstående två åren kan fördelas fritt mellan 

teori och praktik (www.revisorsinspektionen.se).  

 

Den teoretiska utbildningen ska ske på en svensk högskola eller universitet. Som lägst krävs ett 

innehavande av en kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande. De ämnen som måste 

ingå i utbildningen är beskattningsrätt 15 hp, handelsrätt 15 hp och 90 hp inom 

företagsekonomi. I de företagsekonomiska ämnena ska det ingå revision, redovisning, 

finansiering, organisationslära och ekonomistyrning. Övriga obligatoriska ämnen såsom 

nationalekonomi, informationsteknik, matematik, datorsystem och statistik ska också ingå i 

separat eller integrerad läroform (www.revisorsinspektionen.se).  

 

Den praktiska utbildningen ska ske under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. 

Praktiken ska pågå under minst tre år, motsvara tre års heltidsarbete och följa ett 

utbildningsprogram. Utbildningen ska innehålla planering, utförande samt rapportering av 

revisionsuppdrag, och en del av utbildningen ska avse kvalificerade utredningar. Genom 

utbildningen läggs betoning på revisorns bedömningar och slutsatser, samt även på de etiska 

reglerna som revisorn måste betrakta vid revisionsarbetet (www.revisorsinspektionen.se).  

 

Det slutliga steget för att bli auktoriserad revisor är att avlägga revisorexamen. Provtillfällen 

ges minst en gång om året och sker vanligtvis i Stockholm. Inom loppet av två dagar skrivs 

provet, och ett godkänt resultat krävs för att få ansöka om att bli auktoriserad revisor. För att 

ansökan ska gå igenom måste följande krav uppfyllas: 

 

● yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet. 

● är bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES. 

● varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, är 

förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande 

rådighetsinskränkning i en annan stat. 

● har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten. 

● har avlagt revisorsexamen hos RI. 

● är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. 

● under de fem år som närmast föregår ansökan har utövat revisionsverksamhet omfattande minst 

1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller 
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annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av 

fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. 

Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher. 

● är anställd endast hos ett revisionsföretag eller s.k. ägarbolag. 

● har en försäkring med villkor som godkänts av RI.  (www.revisorsinspektionen.se) 

 

Det finns en möjlighet att ansöka om undantag från bosättningskravet, yrkesverksamhetskravet, 

anställningsförbudet, timkravet och försäkringskravet (www.revisorsinspektionen.se).  

 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag (Regeringskansliet, 2018). För att 

räknas till de små aktiebolagen ska det privata aktiebolaget inte nå upp till två av tre 

gränsvärden. Gränsvärdena är att bolaget skall ha, för vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren, mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning, mer än 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning och i medeltal fler än tre anställda. Aktiebolag som är moderbolag i en 

koncern samt privata aktiebolag som når upp till två av de tre gränsvärdena omfattas fortfarande 

av revisionsplikt. De måste därmed ha en godkänd eller auktoriserad revisor (Bolagsverket, 

2018). 

 

2.4 Rex 
Rex är en svensk standard för redovisningsuppdrag och ska tillämpas av auktoriserade 

redovisningskonsulter samt medlemmar i Srf konsulterna. Standarden bygger inte på några 

redovisningsregler utan beskriver endast hur arbetet ska utföras. Rex baseras på grundläggande 

principer som har tagits fram av Nordic Accountant Federation (NAF), som är ett förbund av 

de ledande branschorganisationerna i Sverige, Finland och Norge. De principer som finns 

beskrivna i Rex ska därmed utgöra ett direktiv för hur redovisningsbyråer och 

redovisningskonsulter ska arbeta för att erbjuda redovisningstjänster med hög kvalitet (Srf 

konsulterna, 2018). Rex får en större betydelse och genomslag på marknaden genom det 

nordiska samarbetet. När Reko byts ut mot Rex kommer redovisningskonsulternas arbete att 

särskiljas från de som arbetar enligt Reko (Lagnehag Zars, 2017). Genom att följa standarden 

ska det finnas en hög kvalitet samt en tydlig och anpassad rapportering till uppdragsgivare för 

att på så sätt utgöra ett underlag för beslut i bolagets verksamhet. Standarden är uppbyggd i 

olika serier som börjar med att gå igenom grundläggande principer för ansvar och fortsätter 

sedan enligt den arbetsprocess som normalt uppstår i ett redovisningsuppdrag (Srf konsulterna, 

2018).  

 

https://www.revisorsinspektionen.se/for-revisorer/ansvarsforsakring/
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2.5 Reko 
År 2008 kom första utgåvan av Reko, svensk standard för redovisningstjänster. Syftet med att 

skapa Reko var att höja statusen på yrket som auktoriserad redovisningskonsult samt att 

konkretisera rollen. Ytterligare en anledning till varför Reko skapades var att standarden skulle 

bidra till att kvaliteten på redovisningstjänsterna skulle bli jämnare och mer ansenlig. Reko var 

en metodik som skulle tillämpas av auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare 

i deras yrkesutövning. Det handlade framför allt om ett proaktivt förhållningssätt. Standarden 

innehöll inte några redovisningsregler utan fokuserade på utförandet av själva arbetet. Målet 

med Reko var att skapa en hög kundnytta genom högkvalitativ redovisning som var “rätt från 

början” (Halling, 2014).  

 

2.6 Ekobrottsmyndighetens förslag  
Ekobrottsmyndigheten har gjort en undersökning om effekter på den ekonomiska brottsligheten 

efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag som presenterades under 2016. I 

rapporten framgår det att det finns en överrepresentation av planerad ekonomisk brottslighet i 

aktiebolag som valt bort revisor. Ekobrottsmyndigheten anser dock att det inte finns något stöd 

för att återinföra revisionsplikten för samtliga aktiebolag. Det finns även de som anser att fler 

aktiebolag ska komma att omfattas av en frivillig revisionsplikt eftersom det ligger i linje med 

EU-rätten. Dock skulle troligtvis den ekonomiska brottsligheten öka om revisionsplikten blev 

frivillig i en högre utsträckning (Ekobrottsmyndigheten, 2016).  

 

Ekobrottsmyndigheten har i och med den ekonomiska brottsligheten lagt fram ett förslag som 

skulle kunna hjälpa till att minska brottsligheten. Förslaget innebär att den nuvarande 

aktiebolagslagens revisionsregler ses över. I samband med det undersöks möjligheterna för att 

en auktoriserad redovisningskonsult ska kunna utföra en enklare revision. Tanken är att den 

enklare revisionen ska ske för de aktiebolag som har valt att inte ha en revisor. Kontrollen skulle 

vara av ett enklare slag och skulle inte innebära någon stor kostnad för aktiebolaget. På så vis 

skulle det införas en skyldighet för de aktiebolag som inte har en revisor att anlita en 

auktoriserad redovisningskonsult (Ekobrottsmyndigheten, 2016).  

 

En auktoriserad redovisningskonsult skulle då kunna bli anlitad för att upprätta aktiebolagets 

bokföring samt upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg. Ekobrottsmyndighetens förslag är här 

att dela upp bokslutsintyget i två olika nivåer. Den första nivån skulle vara ett bokslutsintyg likt 

det som auktoriserade redovisningskonsulter idag upprättar enligt Reko. Den andra nivån av 
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bokslutsintyget skulle vara om aktiebolaget endast anlitar den auktoriserade 

redovisningskonsulten för att översiktligt granska bokföringen. Den översiktliga granskningen 

skulle innebära en kontroll över att årsredovisningen uppfyller årsredovisningslagen, en 

avstämning mot kontrollunderlag och av skatter och avgifter. Enligt det här förslaget skulle alla 

aktiebolag behöva den auktoriserade redovisningskonsultens hjälp med att åtminstone upprätta 

ett bokslutsintyg (Ekobrottsmyndigheten, 2016).  

 

Anledningen till att ekobrottsmyndigheten föreslår att auktoriserade redovisningskonsulter ska 

upprätta bokslutsintygen beror på att de är organiserade i antingen FAR eller Srf konsulterna. 

Det är två organisationer som har tillsyn över de anslutna medlemmarna samt har ett system för 

auktorisation. Redovisningskonsulterna är även skyldiga att anmäla brott enligt 

penningtvättslagen. För samhället skulle det innebära ett utökat skydd mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (Ekobrottsmyndigheten, 2016).  
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3. Teori och tidigare forskning 
Tidigare forskning och relevant teori för uppsatsen presenteras i det här kapitelet.  

 

3.1 Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning som har undersökt vad den föregående standarden Reko har haft 

för betydelse för redovisningsprofessionen (Bindere & Engkvist, 2008; Brundin Franksson & 

Eisersiö, 2011). Det finns även forskning (Andersson & Åkerlind, 2014) om hur Reko har 

påverkat redovisningskonsulterna arbete. Den tidigare forskningen kring den auktoriserade 

redovisningskonsultens profession har i många fall varit utifrån avskaffandet av 

revisionsplikten (Liljeberg & Wang, 2013; Beqiri, 2011; Laakakoski, Källman & Ährlin, 2018). 

 

Brundin Franksson och Eisersiö (2011) undersöker om Reko är ett steg mot att utveckla yrket 

som auktoriserad redovisningskonsult till att bli en profession. I studien kom författarna fram 

till att Reko var ett steg som utvecklade yrkesrollen till att bli en profession. Reko medverkade 

till att yrket uppfyllde många av de egenskaper som definieras av en profession. De kom även 

fram till att de redovisningskonsulter som medverkade i studien inte upplevde positiva effekter 

för yrkesrollen i samma utsträckning som branschorganisationerna eftersträvade. Brundin 

Franksson och Eisersiö menade därför att nyttan med Reko hade kommit längre i teorin än i 

praktiken. Den tidigare studien är därmed relevant eftersom att den behandlar samma område 

som den här uppsatsen avser att undersöka. Vår uppsats kommer att skilja sig från Brundin 

Franksson och Eisersiö då vi kommer att behandla andra aspekter. De har baserat sin uppsats 

på Reko som lanserades år 2008, medan vi baserar vår uppsats på Rex som lanserades i början 

av 2018. Rex är en helt ny standard som inte har blivit undersökt tidigare. Det saknas därmed 

information om hur Rex-standarden kan bidra till att utveckla yrket mot en 

redovisningsprofession. Brundin Franksson och Eisersiös respondenter var 

redovisningskonsulter, auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer som var medlemmar 

hos FAR. Våra respondenter är endast auktoriserade redovisningskonsulter som är medlemmar 

i branschorganisationen Srf konsulterna.  

 

 

3.2 Professionsteori 
Inom det samhällsvetenskapliga fackspråket definieras profession som ett yrke där status och 

auktoritet bygger på en hög formell utbildning som ofta är universitetsbaserad (Profession, u.å.). 

Professionalism beskrivs vidare som en yrkesmässighet med förvärvsinriktning och anses vara 

motsatsen till amatörism (Professionalism, u.å.). 
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I stor utsträckning har begreppet profession studerats genom att utforska de egenskaper och 

roller som leder till begreppets definition och betydelse (Chien, 2017). De utmärkande 

egenskaper som ett yrke bör ha innan det kan anses vara en profession har diskuterats. 

Diskussionerna har inte lett fram till någon slutsats, men många anser att utövarnas beteenden 

spelar en central roll (Kalbers & Fogarty, 1995).  

 

Enligt Brante (2005) är profession ett yrke som är baserat på vetenskaplig kunskap. Dit hör 

yrken så som läkare, ingenjörer, ekonomer etc. Det finns många definitioner av vad en 

profession är, vilket gör det svårt att komma med en specifik och precis definition. En definition 

av professionsbegreppet är: 

 

● färdigheter ska vara grundade i teoretisk kunskap 

● relevant utbildning 

● kompetens ska kunna garanteras genom en tentamen 

● utförandet av yrket ska ske för det allmänna bästa 

● en yrkesetik som garanterar en yrkesintegritet 

● en yrkessammanslutning kring dess medlemmar (Brante, 2005).  

 

Idag har ordet profession blivit ett positivt värdeladdat ord som har blivit viktigt när företag 

marknadsför dess tjänster (Brante, 2009). Många av de nyare definitionerna av begreppet 

profession bygger på en formell utbildning. Ett examensbevis kan därför ses som en 

inträdesbiljett till det professionella yrkeslivet. För att utveckla och professionalisera yrken har 

det blivit populärt att monopolisera arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna blir monopoliserade av 

de långa utbildningarna i kombination med dess examensbevis. De legitimeringar och 

auktorisationer som medlemsorganisationerna utfärdar gör också att arbetsuppgifterna 

monopoliseras. Det här fenomenet är idag vanligt och sker i de flesta branscherna, men är 

vanligast inom de akademiska yrkena (Brante, 2005). 

En annan definition av professionalisering är:   

 

the process by which producers of special services sought to constitute and control a market for their 

expertise. Because marketable expertise is a crucial element in the structure of modern inequality, 

professionalization appears also as a collective assertion of special social status and as a collective process 

of upward social mobility. (Larson, 1977, s. xvi.)  
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Det finns i princip lika många definitioner av begreppet professionalism som det finns personer 

som försöker definiera begreppet. Det finns dock några gemensamma punkter bland alla dessa 

definitioner. De flesta är överens om att professionalism åberopar en plikt, ofta till allmänheten 

som helhet och inte till det egna intresset. Professioner utvecklades redan under medeltiden och 

har sin historiska utgångspunkt i yrken inom medicin, juridik och prästerskap (Shah, Anderson 

& Humphrey, 2008). Dessa yrken var inte inriktade på egenintresse utan hade fokus på det 

allmännas bästa. De ansågs därför förtjäna statusen som de fick genom sina yrken (Pellegrino, 

2002). Även andra yrken började ta efter organisationsprincipen genom att fokusera på det 

allmännas bästa och på så vis definierades begreppet professionalism. Under 1900-talet växte 

begreppet professionalism och blev ett ledord för bland annat standardisering. Dock började de 

ursprungliga professionerna såsom medicin och juridik separera självreglering och etik från 

dess verksamhet. Yrkena utvecklades istället på grund av samhällets men även medlemmarnas 

krav. I och med utvecklingen av samhällets och medlemmarnas krav har uppfattningar 

utvecklats om att det finns ett självintresse inom professionerna. När det hade blivit erkänt att 

det fanns ett behov av att balansera det egna- och allmänna intresset började det inom 

professionerna bildas uppmaningar om en större professionalism. Behovet av en större 

professionalism ledde till att det infördes bestämda behörighetskrav på utbildningar för 

professioner (Shah et.al. 2008).   

 

En profession ska sätta det allmänna bästa framför det egna intresset. I varje grupp av profession 

finns det dock både samhälls- och egenintresse. Det finns två begrepp för att skilja professioner 

åt i det avseendet. Begreppen kallas för L- och T-professioner. L står för life och innebär att en 

profession har hand om mänskliga rättigheter och behov. L-professioner är monopol och 

utsedda eller legitimerade av staten. Det krävs här en hög akademisk utbildning och klienterna 

till företagen är medborgare inom landet. Företag inom en L-profession hör ofta till den 

offentliga sektorn. Det kan även vara en privat sektor som är subventionerad via staten. T- 

professionen är en benämning för thing och är L-professionens motsats. En T-profession ger 

service där nyttan för det enskilda företaget är större än för samhället. T-professioner är 

verksamma inom den privata sektorn där de ofta arbetar för organisationer och inte för enskilda 

människor. Det är vanligt att organisationer bland T-professionerna utfärdar och använder sig 

utav egna titlar och legitimeringar (Agevall & Jonnergård, 2013).  
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Revisor är ett yrke som länge har ansetts vara en profession. Det har varit viktigt för 

revisionsprofessionen att yrket kan klassas som en profession på grund av det stora förtroende 

som krävs för dess arbete (Krantz, Jonnergård & Agevall, 2017). En revisor anses ofta tillhöra 

T-professionen då de är intresserade av saker såsom riskhantering, redovisningsmetoder och 

inte intresserade av människors hälsa. Revisorerna passar dock även in i L-professionen då de 

blir legitimerade/auktoriserade genom staten och har ett legalt monopol. Revision bygger på ett 

samhällsintresse då de, genom att verksamheten är väl förankrad i lagar och förordningar, ser 

till att företagsinformationen är korrekt och på så vis gör kapitalmarknaden effektiv. Revisorn 

är genom det här synsättet en profession som har stora grundläggande delar i både L- och T-

professionen. Revisionsprofessionen måste således påvisa att de kan balansera egenintresset 

med samhällsintresset (Agevall & Jonnergård, 2013).  

 

Revision har funnits under olika former sedan medeltiden. Revision som heltidsyrke var dock 

något som kom till Sverige i slutet av 1800-talet i samband med utvecklingen av aktiebolagen. 

I 1895 års aktiebolagslag infördes de första lagstadgade kraven för revision. I samband med 

införandet bildades den första organisationen för revisorer, Svenska Revisionssamfundet. 

Organisationen arbetade med att höja revisorns status eftersom att revisorn var en lekman som 

hade nära relationer med ledningen eller ägarna till aktiebolaget. År 1912 skapades den första 

auktorisationen av revisorer genom privat regi av Stockholms handelskammare. Det var sex 

män som fick den nya titeln, vilket innebar att de skulle vara oberoende i sin granskning samt 

avge en försäkran om tystnadsplikt. Auktorisationen spred sig till andra delar av Sverige, och 

1923 bildades en ny förening exklusivt för de auktoriserade revisorerna som kallades för 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Anledningen till att FAR bildades var för att den 

tidigare organisationen ville att licensieringen av de auktoriserade revisorerna skulle bli statlig, 

medan de auktoriserade revisorerna fortfarande ville att det skulle ske genom den privata 

sektorn (Agevall & Jonnergård, 2013).  

 

När aktiebolagslagen uppdaterades år 1944 blev det en skyddad marknad för de auktoriserade 

revisorerna. Lagen innebar att det krävdes minst en auktoriserad revisor i ett noterat bolag. 

Omfattningen av revisionen samt revisionsberättelsens innehåll hade reglerats i detalj. 

Regleringen var en förutsättning för att granska förvaltningen samt finansräkenskaperna. 

Genom lagen fastställdes även att revisorns roll inte enbart skulle vara i förhållande med 

bolagets ägare. Revisorerna skulle även ha i uppgift att skydda övriga intressenter (Larsson, 

2005).  
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Det går att skilja på en professionell identitet på en individuell nivå och en kollektiv nivå, varav 

professionsidentiteten är på kollektiv nivå.  Professionsidentieten kan delas in i två delar; den 

interna gruppidentiteten och den externa gruppidentiteten. Den interna gruppidentiteten 

beskriver medlemmarnas känsla av tillhörighet. Den externa gruppidentiteten beskriver 

gruppen som en social kategori som särskiljer sig från andra grupper. Det innebär att de som 

arbetar för att skapa och behålla en professionsidentitet måste arbeta både mot medlemmarna i 

gruppen men även mot andra grupper i andra professioner. En professionsidentitet skapas oftast 

genom att stänga ute andra grupper från arbetsmarknaden. Det ger på så vis medlemmarna i 

gruppen en högre status (Agevall & Jonnergård, 2013). Även faktorer som längre utbildningar, 

högre löner och andra typer av förmåner kan komma att leda till en högre yrkesstatus (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006). För att behålla den höga status som erhållits måste de utåt sett ge en bild av att 

verksamheten är legitim. På så vis kan de visa att de är annorlunda och har ett behov av att vara 

ett monopol på marknaden. För att kunna visa att verksamheten är legitim krävs att de inom 

professionen visar upp en professionell kompetens. Den professionella kompetensen ska påvisa 

att de innehar den kunskap som behövs för att utföra arbetet, men även hur kontrollen över 

verksamheten är utformad. För revisorerna är kunskapsbasen svag i jämförelse med andra 

professioner. Det beror på att de inte bygger sin kunskap på den vetenskapliga forskningen utan 

på den akademiska basen. Den bygger i sin tur på exempelvis processer och standarder. 

Utomstående kan därmed inte bedöma resultaten själva utan måste förlita sig på att arbetet som 

har utförts har blivit korrekt. Det är således viktigt för revisionsprofessionen att ha en 

professionsidentitet som skapar legitimitet mot klienter och andra intressenter. 

Professionsidentiteten behövs för att ge intrycket av att de professionellas kompetens motsvarar 

professionen (Agevall & Jonnergård, 2013). 

 

En syn på de professionellas organisation är att den har tre funktioner. Den ska bland annat 

agera som en arena där organisationen representerar sig själv och dess medlemmar. Det är även 

viktigt att organisationen interagerar med andra organisationer. Genom dessa interaktioner får 

medlemmarna en förståelse för gruppens beteende, dvs de förstår hur de ska agera inom 

organisationen. Interaktionen hjälper även medlemmarna att förstå vem som har rätt att göra 

vad samt hur det ska göras. En viktig roll i uppgiften att vara en arena är att bibehålla de 

professionellas överenskommelse gällande dess gränser, medlemskap och beteende. En annan 

roll den professionellas organisation har är att den ska interagera med andra delar av samhället. 

Genom att organisationen förhandlar eller representerar professionen för andra parter i 
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samhället ska den utveckla och legitimisera professionen. De professionellas organisation 

spelar en viktig roll genom att övervaka efterlevnaden och yrkesutövningen med dess 

förväntningar hos de professionella (Greenwood, Suddaby & Hinings, 2002).  

 

Redovisningsprofessionen står idag inför den största utmaningen sedan den stora depressionen. 

Utmaningen beror på den digitalisering som sker i samhället. Många av de arbetsuppgifter som 

idag måste göras manuellt kommer inom snar framtid att göras av olika datorprogram. De 

arbetsuppgifterna är i första hand de som är lätta och strukturerade. Den digitala tekniken 

kommer sannolikt att påverka framtiden avsevärt för finansiella tjänster, redovisning och 

revision. De digitala lösningarna kommer att bli en enorm förändring för 

redovisningskonsulternas arbetsroll. Redovisningsprofessionen kan delas upp i tre olika delar; 

politik, utövning och forskning. De tre delarna måste samarbeta i arbetet med att utveckla 

redovisningsprofessionens framtid. Branschorganisationerna har även en viktig roll i 

förändringsarbetet (Guthrie & Parker, 2016).  

 

3.3 Revisionsteori - Försäkran, förbättring och försäkring 
Tre teorier som är baserade i den nationalekonomiska traditionen är försäkran, förbättring och 

försäkring. Teorin med revision som försäkran bygger på agentteorin som grundar sig på 

problemet med informationsasymmetri. Teorin lyfter frågan om hur exempelvis ägaren, med 

hänsyn till sitt egna intresse, ska kunna försäkra sig om att ledningen sköter verksamheten 

effektivt (Carrington, 2014).  

 

Teorin med revision som förbättring utgår också från informationsasymmetri och handlar om 

informationens kvalité som förmedlas. Här är revisorns roll mer som en informationsmedlare 

där revisorn är aktiv och skall påverka redovisningen (Carrington, 2014)  

 

Revision som försäkring innebär att revisorn agerar som en garanti för ägare och övriga 

investerare, genom att revisorn kan bli ersättningsskyldig om den inte har upptäckt fel i 

redovisningen som senare kan komma att påverka ägare och investerare. I praktiken innebär 

det att revisorn får ett direkt intresse i att de finansiella rapporterna är riktiga och inte 

innehåller felaktigheter då revisorn annars kan få ansvara för dessa felaktigheter (Carrington, 

2014). 
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4. Metod 
I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet vid utformandet av arbetet. I slutet presenteras 

etiska aspekter och källkritik. 

 

4.1 Forskningsstrategi 
Med vårt syfte vill vi uppnå en representativitet vilket tyder mer på en bredd än ett djup. En 

kvantitativ undersökning eftersträvar att kunna uttala sig om hur utbredda olika förhållanden 

och attityder är hos de utfrågade, varav en kvantitativ metod då är lämplig. Kvantitativa metoder 

passar också bra för att uttala sig om stora grupper, även om det bara finns möjlighet att 

undersöka en mindre grupp (Eliasson, 2013). Vi har därför använt oss av en kvantitativ metod 

i form av en enkätundersökning. I en enkät kan besvarande av frågor som “hur mycket”, “hur 

många” eller “i vilken utsträckning” göra att utfallen kan beskrivas med siffror. Svaren kan då 

i förlängningen behandlas med statistiska tekniker (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Fördelar med enkäter är att de är tidseffektiva då det går att nå ut till ett flertal respondenter 

under en förhållandevis kort tid. I dag finns det även bra verktyg som sammanställer 

enkätsvaren automatiskt. På så vis underlättas analysarbetet och tid sparas. Ytterligare en fördel 

är att risken för att undersökaren påverkar respondenten genom exempelvis gester försvinner 

helt. Nackdelar med enkäter är att det finns en risk för låg svarsfrekvens (Morberg, 2014). En 

annan nackdel är att det finns en risk för missförstånd eftersom att vi förutsätter att de tillfrågade 

förstår vad som står i frågeformuläret (Eliasson, 2013).   

 
 

4.2 Ansats  
Uppsatsen har en deduktiv ansats. Deduktion är ett logiskt resonemang som, förutsatt att de 

antaganden som är utgångspunkt för det logiska resonemanget är sanna, leder till en logisk 

nödvändig slutsats. Ingenting nytt vad gäller substansen tillförs av deduktiva logiska 

resonemang. Det enda som sker är att vi logiskt härleder något från generella premisser dvs. 

hypoteser, vars sanning vi tar för given (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vad som skiljer deduktion 

från induktion är att deduktion genom teorier fastställer slutsatser medan induktion fastställer 

slutsatser från observationer av sin omvärld (“Deduktion”, 2014). 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
Validitet innebär att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. För att undvika att frågan mäter 

något annat än det avsedda ska svarsalternativen vara formulerade i rätt termer (Trost, 2012). 

För att stärka studiens validitet diskuterade vi frågorna med vår handledare innan enkäterna 

skickades ut. Vi kunde genom det säkerställa att frågorna undersökte det vi avsåg att utreda.  



 

 18 

 

Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, menas ofta att en mätning vid en viss tidpunkt skall vid en 

förnyad mätning ge samma resultat. För att kunna uppge en hög reliabilitet ska situationen i alla 

avseenden vara standardiserad. Även frågornas utformning är viktig då missförstånd av 

frågorna annars indikerar på låg reliabilitet (Trost, 2012). För att uppnå hög reliabilitet 

standardiserade vi enkäterna genom att alla respondenter fick besvara samma frågor. För att 

utforma bra frågor så kollade vi runt på andra uppsatser som behandlar liknande ämnen och 

använde oss utav några liknande frågor (Bindere & Engkvist, 2008; Brundin Franksson & 

Eisersiö, 2011). Vid sammanställningen av resultatet från enkätundersökningen insåg vi dock 

att respondenterna kan ha haft svårt att förstå några frågor. Det kan därmed ha påverkat 

uppsatsens reliabilitet. Dessutom kan vi inte uttala oss om urvalet är representativt, vilket också 

kan ha påverkat reliabiliteten. 

 

4.4 Urval 

En population är den befolkningsgrupp som en vi vill kunna uttala oss om. (Trost, 2012). Vid 

datainsamling via enkät brukar det finnas en önskan om att med hjälp av data kunna uttala sig 

om populationen på ett rättvisande sätt. För att ett sådant uttalande skall kunna verkställas krävs 

ett i statistisk mening representativt urval. 

 

Det material som har använts för att samla in data till vår kvantitativa studie är digitala enkäter. 

Vår population i den här studien är auktoriserade redovisningskonsulter som är medlemmar i 

Srf konsulterna. Vi har funnit en lista på Srf konsulternas hemsida med kontaktuppgifter till de 

2712 medlemmarna som är auktoriserade redovisningskonsulter. Vi har därmed använt oss av 

den listan för att nå ut till dem med våra enkäter. På grund av det stora antalet i populationen 

har vi utfört ett slumpmässigt urval genom att använda oss av en digital slumpgenerator som 

valde ut kontakterna på listan. Då vi räknade med en svarsfrekvens på ca 20% och ville ha 

ungefär 50 svar skickade vi ut enkäterna till 300 slumpmässigt utvalda personer som fanns med 

på listan.   

 

4.5 Tillvägagångssätt 
4.5.1 enkätfrågorna 

Enligt Trost (2012) innebär standardisering att situationen samt frågorna är densamma för de 

individer som på något vis utfrågas. Vidare skriver Trost att en hög grad av standardisering är 

önskvärt vid de allra flesta sorter av enkäter. Det är önskvärt då det i enkäter som ska användas 
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i kvantitativa sammanhang och som ska sändas till många, vill kunna uttala sig om hur stor 

andel som har svarat på ett visst sätt. Av den anledningen valde vi att standardisera alla våra 

enkäter genom att alla respondenter fick besvara samma frågor. För att utforma bra frågor 

studerade vi andra uppsatser som behandlar liknande ämnen och använde oss utav några 

liknande frågor (Bindere & Engkvist, 2008; Brundin Franksson & Eisersiö, 2011). Vi tog även 

stöd av teorin kring profession. Under hela processen hade vi i åtanke att frågorna, på ett 

relevant sätt, skulle kunna knytas an till att besvara syftet. Frågorna har kunnat delas upp i fyra 

teman. Det första temat är kontrollfrågorna där vi har undersökt respondenternas bakgrund. 

Anledningen till varför vi tog med kontrollfrågor var för att veta vilka respondenterna är. Det 

andra temat är professionsfrågorna. Vi grundade dessa frågor utifrån definitioner av 

professionsbegreppet. Det tredje temat är frågor som berör Rex. Syftet med dessa frågor var att 

se om respondenterna har uppfattat Rex som en utveckling av Reko, eller om de tycker att den 

nya standarden är likadan som den tidigare. Det fjärde och slutliga temat är frågor om ett förslag 

som Ekobrottsmyndigheten framfört. Genom dessa frågor undersöker vi hur de tror att 

redovisningsprofessionen skulle utvecklas om förslaget genomförs. Vi valde att inte fråga 

respondenterna om vad de tror, utan har istället gjort en samlad bedömning av enkätfrågorna 

med hjälp av z-test och hypotesprövning. Anledningen till att vi valde att undersöka vad de 

anser om förslaget är att det bygger på det bokslutsintyg som auktoriserade 

redovisningskonsulter får upprätta genom Rex.  

 

4.5.2 Utskicket 

Vi skickade ut enkäterna till de slumpmässigt utvalda respondenterna genom ett mailutskick. I 

mailet fanns ett missivbrev (Bilaga 1) där vi förklarade syftet med undersökningen samt att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. Genom att klicka på en länk i mailet blev de överförda 

till google survey som var det verktyg som vi använde oss av. Anledningen till varför vi valde 

google survey var för att det programmet är lätthanterligt samt ger en god sammanställning av 

svaren. I enkäten valde vi att göra alla frågor obligatoriska för att undvika bortfall. Fem dagar 

efter det första utskicket valde vi att påminna respondenterna om att besvara enkäten. Efter 

totalt en och en halv veckas tid stängdes enkäten ner då vi inte fick några fler svar och hade 

uppnått en hög svarsfrekvens.  

 

4.5.3 Kodning & analys 

När enkätsvaren hade insamlats började vi med att sammanställa de olika frågorna i tabeller. 

Varje frågekategori fick en egen tabell. I tabellerna fyllde vi i antalet som svarat ett visst 
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alternativ samt redovisade det i procent. Det gjorde vi för att få en snabb överblick av resultatet. 

Därefter kodade vi om de olika svarsalternativen till siffror. Där motsvarade ett mycket 

positiv/instämmer helt och fem motsvarade mycket negativ/instämmer inte. Efter att vi hade 

kodat om materialet till mätbara variabler undersökte vi vilka tester som vi kunde genomföra 

för att slutligen kunna förkasta eller bibehålla vår hypotes. Vi kom fram till att vi behövde koda 

om materialet ytterligare en gång då vi inte var intresserade av de som hade svarat “Vet inte” 

eller “varken eller”. Därför tog vi bort dessa svar och ställde de positiva och instämmande mot 

de negativa och icke instämmande. Till en början försökte vi att genomföra ett t-test på varje 

fråga. Det gick dock inte bra då vi hade mycket svårt att tolka de siffror vi genom t-testet fick 

fram. Efter många försök kom vi i samråd med vår handledare fram till att istället genomföra 

ett z-test. Z-testet utfördes på ett likande sätt som t-testen gjorde. Vi genomförde z-test på 

samtliga enkätfrågor förutom kontrollfrågorna. Det resultat som vi genom z-testet fick fram 

använde vi sedan vid hypotesprövningen av enkätfrågorna. För att få ett säkrare resultat valde 

vi att genomföra tre olika hypotesprövningar på varje enkätfråga. Det gjorde att vi tydligare 

kunde se vilka hypoteser som kunde förkastas. När vi avgjort om vi skulle förkasta eller behålla 

hypoteserna använde vi det resultatet för att göra en samlad bedömning. Med den samlade 

bedömningen avgjorde vi om vi kunde förkasta eller behålla uppsatsens stora nollhypotes. 

 

4.6 Datamaterial 
I stickprovet av de auktoriserade redovisningskonsulterna hos Srf konsult var det 45 personer 

som besvarade enkäten. Bland respondenterna är det flest kvinnor som har besvarat enkäten. 

Det är 26 kvinnor vilket motsvarar 57,8 %. Fördelningen mellan antalet män och kvinnor är 

därmed relativt jämnt fördelat. Majoriteten av respondenterna är födda mellan 50- och 70-talet 

och medianen visar på 60-talet. Den vanligaste utbildningen bland respondenterna är en 

kandidatexamen. Den innehas av 20 personer vilket motsvarar 44,4 %. Bland respondenterna 

finns det personer som endast har varit auktoriserade allt från 1–5 år till de som har varit 

auktoriserade i mer än 20 år. Majoriteten av respondenterna har arbetat i minst 10 år som 

auktoriserade redovisningskonsulter. De flesta av de auktoriserade redovisningskonsulterna 

tillämpar även Reko utöver Rex.   
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Tabell 1 Kontrollfrågor 

Fråga  Svarsalternativ Antal Procent 

1 Vad identifierar du dig 

som? 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Oidentifierbar 

4. Vill inte svara 

19 

26 

0 

0 

42,2 % 

57,8 % 

0 % 

0 % 

2 När är du född? 1. 90-talet 

2. 80-talet 

3. 70-talet 

4. 60-talet 

5. 50-talet 

6. före 50-talet 

0 

5 

14 

9 

16 

1 

0 % 

11,1 % 

31,1 % 

20 % 

35,6 % 

2,2 % 

3 Vad har du för utbildning? 1. Kandidatexamen 

2. Magisterexamen 

3. Masterexamen 

4. Yrkesexamen 

5. Yrkesutbildning enligt 

8-års regeln 

6. Vet inte 

20 

4 

2 

7 

15 

 

0 

44,4 % 

8,9 % 

4,4 % 

15,6 % 

33,3 % 

 

0 % 

4 Hur många år har du 

arbetat som auktoriserad 

redovisningskonsult? 

1. Mindre än 1–5 år 

2. 5-mindre än 10 år 

3. 10-mindre än 15 år 

4. 15-mindre än 20 år 

5. mer än 20 år 

6 

7 

12 

10 

10 

13,3 % 

15,6 % 

26,7 % 

22,2 % 

22,2 % 

5 Tillämpar du Reko utöver 

Rex i ditt dagliga arbete? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Vet inte 

22 

16 

7 

48,9 % 

35,6 % 

15,6 % 

Källa: Egen bearbetning 

 

4.6.1 Kritik 

På några av frågorna har antalet respondenter med en ställningstagande åsikt understigit 50 %. 

Det beror på att majoriteten har ställt sig neutrala till frågan eller svarat “vet inte”. I och med 

det ställer vi oss kritiska till det resultat som framkommit på dessa frågor. De frågor som har 

understigit 50 % är frågorna 7, 8, 11, 12 och 13 (bilaga 3 & 4). Av dessa frågor har det neutrala 

alternativet “varken eller” använts mer frekvent än alternativet “vet ej”. Det är endast i fråga 

sju som 13 respondenter valde “vet ej” och 13 respondenter ställde sig neutrala till frågan. I det 

här fallet kan det indikera på att frågan var svår att förstå.  
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4.6.2 Representativitet 

För att kunna uttala oss om hela populationen i våra slutsatser måste vårt urval vara statistiskt 

representativt. Det innebär att de utvalda respondenterna ska motsvara populationen, det vill 

säga att de representerar alla de andra (Trost, 2012). Den information som vi har tillgänglig om 

populationen är medlemmarnas namn, mailadress och företag som de arbetar för. Vi har 

kontaktat branschorganisationen Srf konsult och efterfrågat sammanställd data om de 

auktoriserade redovisningskonsulterna. Vi efterfrågade data såsom ålder, kön och hur länge de 

auktoriserade redovisningskonsulterna har varit auktoriserade. Tyvärr fick vi inget svar ifrån 

dem. Eftersom vi således inte vet hur fördelningen är gällande ålder, kön och hur länge 

medlemmarna har varit auktoriserade så vet vi inte om vårt urval är representativt. Därför kan 

vi inte uttala oss om hela populationen, utan endast om resultatet från vår undersökning.  

 

4.7 Etiska aspekter 
För att upprätthålla en bra och etisk nivå har vi följt de tre svenska etikregler som behandlar 

information, konfidentialitet och nyttjande. Information innebär att de personer som kommer 

att delta i enkätundersökningen vet om att deras medverkan är frivillig. De ska även innan 

undersökningen startar känna till undersökningens syfte samt vilka moment som ingår (Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). 

  

De etiska reglerna säger att den information som vi genom undersökningen får om de 

deltagande personerna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, samt bevaras på ett 

tryggt sätt. Vad gäller hur de insamlade uppgifterna får användas, så får informationen endast 

användas för forskningsändamålet (Repstad, 2007). 

 

De utvalda personerna till enkätundersökningen har kontaktats via email. Då deras 

kontaktuppgifter finns tillgängliga på Srf konsulternas hemsida har de inte utsatts för någon typ 

av exploatering. Enkätundersökningen skedde via ett webbaserat frågeformulär, och 

respondenterna besvarade frågorna anonymt. I samband med enkätundersökningen bifogades 

ett missivbrev. Anledningen till att ett missivbrev fanns bifogat var för att forskningspersonen 

skulle få information enligt 16 § (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460). Missivbrevet innehöll därmed information om undersökningens syfte, bakgrund till 

undersökningen, att deltagandet var frivilligt, vilka som ligger bakom forskningen samt 

information om hur de kan ta del av resultatet av undersökningen. De medverkande personerna 
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har deltagit på så vis att de, genom att svara på enkäten, har delat med sig av sina personliga 

åsikter om Rex och redovisningsprofessionen. 

  

Då enkäterna har besvarats anonymt har det inte varit något problem med att säkerställa att 

informationen har behandlats konfidentiellt. I enkäten upplyste vi respondenterna om att de var 

välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor eller synpunkter. Den informationen hade vi 

inte spridit vidare eller framfört i uppsatsen. Då ingen person har kontaktat oss med frågor eller 

synpunkter kan vi garantera respondenternas anonymitet i uppsatsen. 

 

4.8 Källkritik 
Då det är vi författare som själva har behandlat materialet finns det vissa kritiska aspekter att 

lyfta fram. Risken för feltolkning bör först och främst framföras. Många av de vetenskapliga 

texter som vi har tagit del av har varit skrivna på engelska. Det finns därmed en risk för att vi 

kan ha missförstått innebörden av de texterna. För att försöka minimera den risken har båda 

författarna varit med och tolkat materialet. Ytterligare en kritisk aspekt att ha i åtanke är att en 

del av det material som vi har baserat studien på är hämtad från branschorganisationernas egna 

hemsidor. Det finns därmed en risk för att den informationen på något vis är vinklad.   
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5. Resultat 
Uppsatsens empiriska material sammanställs här. Resultaten från z-tester och 

hypotesprövningar presenteras. 

 

5.1 Z-test och hypotesprövning 
Vi har genom ett z-test jämfört de som är positiva/instämmer mot de som är negativa/inte 

instämmer. Då vi endast är intresserade av att jämföra dessa två alternativ har vi valt att ta bort 

de som svarat “vet ej” eller “varken eller”. Z-testet har genomförts med en 95 % signifikansnivå. 

Vi har på varje fråga (bilaga 3 & 4), förutom fråga 1–5, testat tre olika hypoteser. Det gjorde vi 

som en säkerhetsåtgärd för att undvika risken för felsägning om förkastandet/bibehållandet av 

nollhypotesen. Anledningen till att vi inte har använt fråga 1–5 är för att de inte är intressanta 

för att förkasta eller behålla nollhypotesen. De frågorna är istället till för att beskriva 

respondenterna. I nedanstående tabell 2. finns en sammanställning över om vi har förkastat eller 

behållt nollhypotesen för frågorna 6–17.  

 

Tabell 2 Hypotesprövning via z-test 

Nollhypotes H0: p1 = p2 H0: p1 ≤ p2 H0: p1 ≥ p2 

Alternativ- 

hypotes 

H1: p1≠p2 H2: p1 > p2 H3: p1 < p2 

Fråga 6 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 7 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 8 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 9 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 10 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 11 behålla H0 behålla H0 förkasta H0 

Fråga 12 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 13 förkasta H0 behålla H0- förkasta H0 

Fråga 14 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 15 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 16 förkasta H0 förkasta H0 behålla H0 

Fråga 17 förkasta H0 behålla H0 förkasta H0 

Källa: Egen bearbetning 



 

 25 

Genom ovanstående hypotesprövning via z-test har vi kommit fram till följande slutsatser kring 

frågorna 6–17. Slutsatserna är inte representativa för hela populationen utan gäller enbart för 

respondenterna.  

Fråga 6: Hur ser du på användandet av Rex i ditt yrkesutövande jämfört med hur du 

arbetat tidigare? 

En signifikant andel av respondenterna är positiva till användandet av Rex i sitt yrkesutövande 

jämfört med hur de arbetat tidigare. 

 

Fråga 7: Anser du att de färdigheter som du fått av Rex motsvarar det som garanterades 

av din examina? 

En signifikant andel av respondenterna anser att de färdigheter som de fått av Rex motsvarar 

det som garanterades genom deras examina.  

 

Fråga 8: Jag anser att Rex är mer användarvänligt än Reko. 

En signifikant andel av respondenterna anser att Rex är mer användarvänligt än Reko. 

 

Fråga 9: Jag känner att det finns en yrkessammanslutning med andra auktoriserade 

redovisningskonsulter.  

En signifikant andel av respondenterna anser att det finns en yrkessammanslutning med andra 

auktoriserade redovisningskonsulter. 

 

Fråga 10: Jag tycker att Rex bidrar till en större yrkesintegritet för auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

En signifikant andel av respondenterna tycker att Rex bidrar till en större yrkesintegritet för 

auktoriserade redovisningskonsulter.  

 

Fråga 11: Jag anser att Rex ger auktoriserade redovisningskonsulter en högre legitimitet 

jämfört med att använda Reko.  

En signifikant andel av respondenterna anser inte att Rex ger auktoriserade 

redovisningskonsulter en högre legitimitet jämfört med att använda Reko. 
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Fråga 12: Jag tror att Rex kommer att leda till att fler redovisningskonsulter kommer att 

auktorisera sig. 

En signifikant andel av respondenterna tror att Rex kommer leda till att fler 

redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. 

 

Fråga 13: Jag tror att efterfrågan av auktoriserade redovisningskonsulter kommer att 

öka som följd av införandet av Rex.  

En signifikant andel av respondenterna tror inte att efterfrågan på tjänster av auktoriserade 

redovisningskonsulter kommer att öka som följd av införandet av Rex.  

 

Fråga 14: Vad anser du om Ekobrottsmyndighetens förslag till att aktiebolag ska ha en 

auktoriserad redovisningskonsult om de inte har en revisor?  

Ekobrottsmyndighetens förslag innebär att bolag, som inte omfattas av revisionsplikten, 

kommer att behöva granskas av en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult. En 

signifikant andel av respondenterna är positiva till Ekobrottsmyndighetens förslag till att 

aktiebolag ska ha en auktoriserad redovisningskonsult om de inte har en revisor. 

 

Fråga 15: Jag tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer fler 

kunder att anlita auktoriserade redovisningskonsulter.  

En signifikant andel av respondenterna tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs 

så kommer fler kunder att anlita en auktoriserad redovisningskonsult.  

 

Fråga 16: Jag tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer det leda 

till att fler redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. 

En signifikant andel av respondenterna tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs 

så kommer det leda till att fler redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. 

 

Fråga 17: Jag tror att en årsredovisning som har upprättats av en auktoriserad 

redovisningskonsult även i framtiden kommer att behöva granskas av revisor.  

En signifikant andel av respondenterna tror inte att en årsredovisning som har upprättats av en 

auktoriserad redovisningskonsult även i framtiden kommer att behöva granskas av revisor. 
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5.2 Hypotesprövning 
Vi har tidigare genomfört hypotesprövningar på alla frågor med hjälp av z-tester. Bibehållandet 

eller förkastandet av dessa hypoteser ligger till grund för att besvara uppsatsens stora 

nollhypotes: 

● En signifikant andel av respondenterna anser att Rex utvecklar yrket mot en 

redovisningsprofession.  

Från nedanstående tabeller, tabell 3 till tabell 5, kan vi utläsa att respondenterna har ställt sig 

positiva eller instämmande till majoriteten av frågorna. I och med det kan vi med en 95 % 

signifikansnivå behålla uppsatsens stora nollhypotes.  

 
Tabell 3 Professionsfrågor 

Fråga  Resultat 

7 En signifikant andel av respondenterna anser att de färdigheter 

som de fått av Rex motsvarar det som garanterades genom deras 

examina.  

Instämmer 

9  En signifikant andel av respondenterna anser att det finns en 

yrkessammanslutning med andra auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

Instämmer 

10 En signifikant andel av respondenterna tycker att Rex bidrar till 

en större yrkesintegritet för auktoriserade redovisningskonsulter.  

Instämmer 

11 En signifikant andel av respondenterna anser inte att Rex ger 

auktoriserade redovisningskonsulter en högre legitimitet jämfört 

med att använda Reko. 

Instämmer 

inte 

Källa: Egen bearbetning 
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Tabell 4 Rex 

Fråga  Resultat 

6 En signifikant andel av respondenterna är positiva till användandet 

av Rex i sitt yrkesutövande jämfört med hur de arbetat tidigare. 

Positiva 

8 En signifikant andel av respondenterna anser att Rex är mer 

användarvänligt än Reko. 

Instämmer 

12 En signifikant andel av respondenterna tror att Rex kommer leda 

till att fler redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. 

Instämmer 

13 En signifikant andel av respondenterna tror inte att efterfrågan på 

tjänster av auktoriserade redovisningskonsulter kommer att öka 

som följd av införandet av Rex.  

Instämmer 

inte 

Källa: Egen bearbetning 
 

 
Tabell 5 Ekobrottsmyndigheten 

Fråga  Resultat 

14 En signifikant andel av respondenterna är positiva till 

Ekobrottsmyndighetens förslag till att aktiebolag ska ha en 

auktoriserad redovisningskonsult om de inte har en revisor. 

Positiva 

15 En signifikant andel av respondenterna tror att om 

Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer fler kunder 

att anlita en auktoriserad redovisningskonsult.  

Instämmer 

16 En signifikant andel av respondenterna tror att om 

Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer det leda till 

att fler redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. 

Instämmer 

17 En signifikant andel av respondenterna tror inte att en 

årsredovisning som har upprättats av en auktoriserad 

redovisningskonsult även i framtiden kommer att behöva granskas 

av revisor. 

Instämmer 

inte 

Källa: Egen bearbetning 
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6. Diskussion 
Under den här delen sammanfattas studien. Ställningstaganden och ifrågasättande av 

uppsatsen presenteras.  

 

Vi har utfört z-test på frågorna med en efterföljande hypotesprövning och det visade sig att vi 

kunde behålla uppsatsen stora generella nollhypotes. Det betydde att respondenterna hade 

svarat mer positivt och instämmande än vad de hade svarat negativt och icke instämmande. Vi 

kunde därmed säga att en signifikant andel av respondenterna anser att Rex utvecklar yrket mot 

en redovisningsprofession. När vi granskade sammanställningen av svaren kunde vi dock se att 

det i många fall var en stor andel som hade ställt sig neutrala till frågorna (bilaga 3 & 4). Vi har 

inte kunnat uttala oss om hela populationen då vi inte har kunnat avgöra om resultatet kan anses 

vara representativt.  

 

Bland professionsfrågorna var det många som var positiva, men det var även en stor del som 

var neutrala eller inte visste (bilaga 3 & 4). Speciellt på fråga sju var det en stor del respondenter 

som hade fyllt i alternativet “vet inte”. Vi tror att anledningen är att fråga sju kan ha varit 

svårförståelig. Det har därmed lett till en osäkerhet hos respondenterna. På fråga 11 var det hela 

53,3 % som svarat “varken eller”. Det tolkar vi som att majoriteterna av respondenterna anser 

att Rex och Reko ger lika stor legitimitet. Bland Rex-frågorna kan vi utläsa att respondenterna 

överlag har ställt sig mycket neutralt till samtliga frågor. Våra hypotesprövningar visade att de 

har varit mer positiva/instämmande än vad de har varit negativa/icke instämmande. Det stora 

antalet som har svarat “varken eller” indikerar dock på att respondenterna kanske inte upplever 

att det är en så stor skillnad på Rex gentemot Reko. Frågorna som behandlade 

Ekobrottsmyndighetens förslag var de frågor där flest respondenter var positiva och 

instämmande.  

 

Professionsfrågorna bygger på definitioner av professionsbegreppet. Enligt Brante (2005) 

föreligger en profession om färdigheter är grundade i teoretisk kunskap, de har relevant 

utbildning, det finns en yrkesetik som garanterar en yrkesintegritet, utförandet av yrket sker för 

det allmänna bästa, det finns garanterad kompetens genom examen och en 

yrkessammanslutning kring dess medlemmar. Det vi har frågat är: 

● Anser du att de färdigheter som du fått av Rex motsvarar det som garanterades genom 

din examina?  
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● Jag känner att det finns en yrkessammanslutning med andra auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

● Jag tycker att Rex bidrar till en större yrkesintegritet för auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

● Jag anser att Rex ger auktoriserade redovisningskonsulter en högre legitimitet jämfört 

med att använda Reko.  

Resultatet från dessa frågor var att en signifikant andel av respondenterna var instämmande, 

förutom till påståendet att Rex ger en högre legitimitet jämfört med Reko. Där var det en 

signifikant andel av respondenterna som inte instämde till påståendet. Vi har insett att 

påståendet inte kan hjälpa oss att avgöra om de uppfyller Brantes definition av en profession. 

Av den anledningen anser vi att respondenternas åsikter i det påståendet inte kommer att 

påverka studiens slutsats. Ställer vi resultatet från z-testerna och hypotesprövningarna i relation 

till Brantes definition kan vi utläsa att respondenterna själva anser att de uppfyller stora delar 

av definitionen. Auktoriserade redovisningskonsulter måste enligt Rex genomföra teoretiska 

och praktiska utbildningar samt skriva ett godkänt auktorisationsprov för att få kalla sig 

auktoriserad. Vi kan därmed se att färdigheter grundade i teoretisk kunskap, relevant utbildning 

och kompetens som garanteras genom tentamen är tre kriterier från Brantes definition som 

uppfylls genom auktorisationen. Respondenterna anser att Rex bidrar till en större 

yrkesintegritet för auktoriserade redovisningskonsulter. De auktoriserade 

redovisningskonsulterna följer genom Rex god redovisningssed och deras yrkesetik garanterar 

därmed att det finns en yrkesintegritet. På så vis uppfyller de kriteriet om att det finns en 

yrkesetik som garanterar en yrkesintegritet. Respondenterna anser att det finns en 

yrkessammanslutning med andra auktoriserade redovisningskonsulter, de uppfyller även det 

kriteriet i Brantes definition. Vi kan inte avgöra om de uppfyller kriteriet om att utförandet av 

yrket ska ske för det allmänna bästa. Vi kan inte avgöra det eftersom att vi inte vet vad 

respondenterna anser om det påståendet. Bland de sex kriterierna i Brantes definition menar vi 

att vi i den här studien kan påvisa att fem av kriterierna är uppfyllda.  

 

Vi har även frågat om hur Rex kan påverka eller utveckla dess yrkesroll. Vi frågade: 

● Hur ser du på användandet av Rex i ditt yrkesutövande jämfört med hur du arbetat 

tidigare?  

● Jag anser att Rex är mer användarvänligt än Reko. 

● Jag tror att Rex kommer att leda till att fler redovisningskonsulter kommer att 

auktorisera sig.  
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● Jag tror att efterfrågan på tjänster av auktoriserade redovisningskonsulter kommer att 

öka som följd av införandet av Rex.  

Resultatet från dessa frågor var att en signifikant andel av respondenterna var instämmande och 

positiva. De instämde dock inte till att efterfrågan på tjänster av auktoriserade 

redovisningskonsulter skulle öka. Det tyder på att respondenterna inte tror att Rex kommer att 

påverka kundernas efterfrågan på tjänsterna. Dock är inte det avgörande för huruvida yrket kan 

anses utgöra en profession.  

 

Vi frågade även om vad de ansåg om Ekobrottsmyndighetens förslag: 

● Vad anser du om Ekobrottsmyndighetens förslag till att aktiebolag ska ha en 

auktoriserad redovisningskonsult om de inte har en revisor?  

● Jag tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer fler kunder anlita 

auktoriserade redovisningskonsulter. 

● Jag tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer det leda till att 

fler redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. 

● Jag tror att en årsredovisning som har upprättats av en auktoriserad redovisningskonsult 

även i framtiden kommer att behöva granskas av revisor.  

Resultatet från dessa frågor visade att en signifikant andel av respondenterna var instämmande 

och positiva, förutom till den sista frågan. Den sista frågan var utformad som en negation. Att 

respondenterna ställer sig icke instämmande till den frågan innebär att de tror att en 

årsredovisning som upprättas av en auktoriserad redovisningskonsult i framtiden inte kommer 

behöva granskas av en revisor.  

 

En revisor klassas som en profession. De måste genomföra en teoretisk och praktisk utbildning 

samt avlägga ett prov för revisorexamen. Utförandet av yrket sker även för det allmänna bästa 

då de inte enbart ska arbeta i förhållande till bolagens ägare utan även för övriga intressenter. 

Även yrkesintegritet garanteras då revisorn följer god revisions- och revisorssed. Enligt 

revisionsteori kan revisorns yrkesutövande ses som en försäkran, förbättring och försäkring. 

Den auktoriserade redovisningskonsulten kan anta de rollerna i sin yrkesutövning. 

Avlämnandet av bokslutsrapporten fungerar nämligen som en försäkran och försäkring. Den 

auktoriserade redovisningskonsulten intygar att den information som finns i redovisningen är 

korrekt och sann. Vidare ska den auktoriserade redovisningskonsulten, likt den auktoriserade 

revisorn, ha en ansvarsförsäkring. Då en auktoriserad redovisningskonsult utför tjänster, så som 

rådgivning, faller det naturligt att de utför förbättringsåtgärder. I det avseende har den 
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auktoriserade redovisningskonsulten en större betydelse än den auktoriserade revisorn, då den 

inte behöver vara i en oberoende ställning.  

 

Vi kan se att det finns stora likheter mellan en auktoriserad revisor och en auktoriserad 

redovisningskonsult, men det finns även små skillnader. För det första krävs det en längre 

utbildning för att bli auktoriserad revisor gentemot att bli auktoriserad redovisningskonsult. För 

det andra är en revisor en blandning av L- och T-profession medan redovisningskonsulten 

endast är en T-profession. Skillnaderna är att en revisor blir auktoriserade via staten medan en 

redovisningskonsult endast erhåller sin auktorisation genom branschorganisationen. Dessa 

skillnader ger den auktoriserade revisorn en högre status gentemot den auktoriserade 

redovisningskonsulten. Utgår vi från Brantes definition ser vi dock att skillnaden inte påverkar 

deras möjlighet att anses vara en profession.  

 

Enligt Kalbers och Fogarty (1995) finns det ingen avgörande tidpunkt för när ett yrke övergår 

till att bli en profession. Vi har därför utgått från Brantes (2005) definition när vi har bedömt 

om de auktoriserade redovisningskonsulterna kan anses vara en profession. Målet är att de ska 

uppfylla alla Brantes kriterier. Som tidigare nämnt kan vi endast påvisa att de uppfyller fem av 

de sex kriterierna. Med stöd av Brantes teori anser vi sammantaget att yrket utvecklas mot att 

bli en profession. Vi kan även genom bibehållandet av den generella hypotesen säga att en 

signifikant andel av respondenterna anser att Rex utvecklar yrket mot en 

redovisningsprofession. Tar vi den höga frekvensen av neutrala svar i beaktande blir vi 

ifrågasättande till hur stark de anser att utvecklingen är. Respondenterna verkar i allmänhet vara 

mycket neutrala till Rex utveckling av yrket. Det verkar snarare som att de anser att 

genomförandet av Ekobrottsmyndighetens förslag, i större utsträckning än Rex, skulle leda till 

en högre yrkesstatus och därmed en starkare profession. Vid ett genomförande av 

Ekobrottsmyndighetens förslag skulle en situation likt den år 1944 uppstå. Därmed skulle det 

bli en skyddad marknad för de auktoriserade redovisningskonsulterna. Den skyddade 

marknaden skulle innebära att andra grupper stängs ute och arbetsuppgifterna blir 

monopoliserade. Genom att en professionsidentitet skapas, då andra grupper stängs ute från 

arbetsmarknaden, skulle de auktoriserade redovisningskonsulterna uppnå en högre grad av 

status. Resonemanget styrker att ett genomförande av förslaget skulle stärka de auktoriserade 

redovisningskonsulternas yrkesstatus.  
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Vår uppsats har bidragit med kunskap om huruvida auktoriserade redovisningskonsulter kan 

anses vara en profession. Brundin Franksson och Eisersiö (2011) kom fram till att Reko var ett 

steg som utvecklade yrkesrollen till att bli en profession. Utgångspunkten var då den tidigare 

redovisningsstandarden Reko. En ny redovisningsstandard har dock lanserats och den här 

studien har därför baserats på den nya redovisningsstandarden Rex. Med vår studie har vi 

kommit fram till samma slutsats som Brundin Franksson och Eisersiö. Skillnaderna har dock, 

förutom faktumet att vi har undersökt olika standards, varit att respondenterna i studierna har 

skilt sig åt. Uppsatsen har bidragit med kunskap om yrket kan komma att utvecklas till följd av 

den nya kontexten. Uppsatsen har även bidragit med att fylla kunskapsluckor om Rex, då vi 

tidigare ej funnit forskning som hunnit behandla den nya standarden. 
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7. Slutsats 
Här presenteras slutsatserna och egna reflektioner. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya 

redovisningsstandarden Rex och om den kan bidra till att utveckla yrket mot en 

redovisningsprofession. Vi kan med stöd från z-tester och hypotesprövningar besvara syftet 

med att en signifikant andel av respondenterna anser att Rex utvecklar yrket mot en 

redovisningsprofession. Det är dock viktigt att poängtera att den här slutsatsen endast gäller för 

våra respondenter och inte hela populationen.  

 

Leder Rex till en ökad möjlighet för de auktoriserade redovisningskonsulterna att utveckla yrket 

mot en redovisningsprofession? Vi bedömer att auktoriserade redovisningskonsulter tack vare 

Rex utvecklas mot en redovisningsprofession.  

 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Ekobrottsmyndighetens förslag har väckt vår nyfikenhet. Ekobrottsmyndigheten nämner att en 

auktoriserad redovisningskonsult genom förslaget skulle kunna upprätta ett obligatoriskt 

bokslutsintyg. En nivå av bokslutsintyget skulle vara att aktiebolaget endast anlitar den 

auktoriserade redovisningskonsulten för att översiktligt granska bokföringen. Den översiktliga 

granskningen skulle innebära en kontroll över att årsredovisningen uppfyller 

årsredovisningslagen, en avstämning mot kontrollunderlag och av skatter och avgifter. Då vi 

ser likheter mellan den andra nivån av bokslutsintyget med revisorns arbetsuppgifter vore det 

intressant att utreda vad förslaget skulle innebära för dess aktörer på marknaden.   
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Bilagor 
Bilaga 1 - Missivbrev  
 

Hej! 

 

År 2018 har de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna lanserat sina nya 

redovisningsstandarder. FAR kommer att följa den nya Reko 2018 medan Srf konsulterna från 

januari 2018 ersätter den tidigare Reko-standarden med Rex. Rex -standarden är därmed ny 

och det är därför både intressant och aktuellt att undersöka vad den nya standarden kan 

komma att få för betydelse, speciellt för redovisningsprofessionen. 

 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som skriver vår C-uppsats inom redovisning. Vi 

skulle vara tacksamma om ni tog er tiden att besvara enkäten. Ni har blivit slumpmässigt 

utvald och enkäten besvaras anonymt samt beräknas ta max 10 minuter. Er medverkan är 

självfallet frivillig! Har ni frågor eller synpunkter kring enkäten är ni välkomna att kontakta 

oss. 

 

Är ni intresserade att ta del av resultatet av undersökningen kan ni kontakta oss, så får ni en 

kopia skickat på mail. 

 

Svar önskas erfordras inom en vecka. Här är länken till undersökningen via google survey: 

https://goo.gl/forms/KKTWd6QuPv7diLdn1 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Danielsson och Hanna Johansson 

 

v15perda@du.se 

h15hajoh@du.se 

 

  

https://goo.gl/forms/KKTWd6QuPv7diLdn1
https://goo.gl/forms/KKTWd6QuPv7diLdn1
https://goo.gl/forms/KKTWd6QuPv7diLdn1


 

 

Bilaga 2 - Enkätfrågor 
Undersökning om auktoriserade redovisningskonsultens syn på Rex 
*Obligatorisk 

 

Vad identifierar du dig som? * 

● Man 

● Kvinna 

● Oidentifierbar 

● Vill inte svara 

 

När är du född?* 

● 90-talet 

● 80-talet 

● 70-talet 

● 60-talet 

● 50-talet 

● före 50-talet 

 

Vad har du för utbildning?* 

● Kandidatexamen 

● Magisterexamen 

● Masterexamen 

● Yrkesexamen 

● Praktisk erfarenhet enligt 8-års regeln 

● Vet inte 

 

Hur många år har du arbetat som auktoriserad redovisningskonsult? * 

● mindre än 1-5 år 

● 5- mindre än 10 år 

● 10- mindre än 15 år 

● 15- mindre än 20 år 

● mer än 20 år 

 



 

 

Tillämpar du Reko utöver Rex i ditt dagliga arbete? * 

● Ja 

● Nej  

● Vet inte 

 

Hur ser du på användandet av Rex i ditt yrkesutövande jämfört med hur 

du arbetat tidigare?* 

● Mycket positivt 

● Positivt 

● Varken eller 

● Negativt 

● Mycket negativt 

● Vet ej 

 

Anser du att de färdigheter som du fått av Rex motsvarar det som 

garanterades genom din examina? * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

  



 

 

Jag anser att Rex är mer användarvänligt än Reko. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

Jag känner att det finns en yrkessammanslutning med andra 

auktoriserade redovisningskonsulter. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

Jag tycker att Rex bidrar till en större yrkesintegritet för auktoriserade 

redovisningskonsulter. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

  



 

 

Jag anser att Rex ger auktoriserade redovisningskonsulter en högre 

legitimitet jämfört med att använda Reko. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

Jag tror Rex kommer leda till att fler redovisningskonsulter kommer att 

auktorisera sig. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

Jag tror att efterfråga på tjänster av auktoriserade redovisnigskonsulter 

kommer att öka som följd av införandet av Rex. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

  



 

 

Vad anser du om Ekobrottsmyndighetens förslag till att aktiebolag ska ha 

en auktoriserad redovisningskonsult om de inte har en revisor?*  

Förslaget är i korta drag att de aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten ska granskas genom 2 

alternativa metoder. Enligt metod 1: att en auktoriserad redovisningskonsult anlitas för efter ha 

upprättat ett bokslut även upprättar ett obligatoriskt bokslutsintyg (likt det som upprättas idag). Enligt 

metod 2: att en auktoriserad redovisningskonsult anlitas för att översiktligt granska bokslutet. Det 

obligatoriska bokslutsintyget skulle då vara en tjänst som tillkommer för de bolag som inte anlitar en 

redovisningskonsult idag.  

● Mycket positivt 

● Positivt 

● Varken eller 

● Negativt 

● Mycket negativt 

● Vet ej 

 

Jag tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer fler 

kunder anlita auktoriserade redovisningskonsulter. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

  



 

 

Jag tror att om Ekobrottsmyndighetens förslag genomförs så kommer det 

leda till att fler redovisningskonsulter kommer att auktorisera sig. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

Jag tror att en årsredovisning som upprättas av en auktoriserad 

redovisningskonsult även i framtiden kommer att behöva granskas av 

revisor. * 

● Instämmer helt 

● Instämmer i stor utsträckning 

● Varken eller 

● Instämmer i liten utsträckning 

● Instämmer inte alls 

● Vet ej 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Redovisning av enkätundersökning tabeller 
 

Professionsfrågor 

 

Nr Fråga Svarsalternativ Procentsats 

7 Anser du att de färdigheter som du 

fått av Rex motsvarar det som 

garanterades genom din examina? 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

15,6 % 

17,8 % 

 

28,9 % 

4,4 % 

 

4,4 % 

28,9 % 

9 Jag känner att det finns en 

yrkessammanslutning med andra 

auktoriserade redovisningskonsulter.  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

24,4 % 

44,4 % 

 

17,8 % 

8,9 % 

 

2,2 % 

2,2 % 

10 Jag tycker att Rex bidrar till en större 

yrkesintegritet för auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

17,8 % 

40 % 

 

15,6 % 

17,8 % 

 

4,4 % 

4,4 % 

11 Jag anser att Rex ger auktoriserade 

redovisningskonsulter en högre 

legitimitet jämfört med att använda 

Reko.  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

2,2 % 

13,3 % 

 

53,3 % 

6,7 % 

 

11,1 % 

13,3 % 

 

  



 

 

Rex - utvecklingsfråga 

 

Nr Fråga Svarsalternativ Procentsats 

6 Hur ser du på användandet av Rex i 

ditt yrkesutövande jämfört med hur du 

arbetat tidigare? 

1. Mycket positivt 

2. Positivt 

3. Varken eller 

4. Negativt 

5. Mycket negativt 

6. Vet ej 

17,8 % 

33,3 % 

35,6 % 

6,7 % 

4,4 % 

2,2 % 

8 Jag anser att Rex är mer 

användarvänligt än Reko. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

11,1 % 

24,4 % 

 

44,4 % 

2,2 % 

 

2,2 % 

15,6 % 

12 Jag tror att Rex kommer att leda till 

att fler redovisningskonsulter kommer 

att auktorisera sig. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

2,2 % 

22,2 % 

 

37,8 % 

8,9 % 

 

8,9 % 

20 % 

13 Jag tror att efterfrågan på tjänster av 

auktoriserade redovisningskonsulter 

kommer att öka  

som följd av införandet av Rex.  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

6,7 % 

8,9 % 

 

46,7 % 

6,7 % 

 

22,2 % 

8,9 % 

 

  



 

 

Ekobrott - utvecklingsfråga 

 

Nr Fråga Svarsalternativ Procentsats 

14 Vad anser du om 

Ekobrottsmyndighetens förslag till 

att aktiebolag ska ha en auktoriserad 

redovisningskonsult om de inte har 

en revisor? 

1. Mycket positivt 

2. Positivt 

3. Varken eller 

4. Negativt 

5. Mycket negativt 

6. Vet ej 

40 % 

46,7 % 

11,1 % 

2,2 % 

0 % 

0 % 

15 Jag tror att om 

Ekobrottsmyndighetens förslag 

genomförs så kommer fler kunder 

anlita auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

35,6 % 

48,9 % 

 

4,4 % 

8,9 % 

 

2,2 % 

0 % 

16 Jag tror att om 

Ekobrottsmyndighetens förslag 

genomförs så kommer det leda till 

att fler redovisningskonsulter 

kommer att auktorisera sig. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

26,7 % 

44,4 % 

 

20 % 

4,4 % 

 

2,2 % 

2,2 % 

17 Jag tror att en årsredovisning som 

har upprättats av en auktoriserad 

redovisningskonsult även i framtiden 

kommer att behöva granskas av 

revisor.  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer i stor 

utsträckning 

3. Varken eller 

4. Instämmer i liten 

utsträckning 

5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej 

2,2 % 

13,3 % 

 

26,7 % 

24,4 % 

 

33,3 % 

0 %  

 

  



 

 

Bilaga 4 - redovisning av enkätundersökning per fråga 
Bilagan är skapad enligt de svar vi fick i google Survey. 

Fråga 1. 
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