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LEDA R E
CH A R LO T TA M A RT ÉNG

N
är jag började på FAR för över tolv år sedan 
fick jag reaktioner som: ”varför vill du in i 
den branschen, med massa grå revisorer?” 
Nu låter det annorlunda. Nu möts jag  snarare 

av nyfikenhet på vad branschen gör. Och  frågan är om 
”de grå revisorerna” någonsin existerat …? 

Den som lär känna revisions- och rådgivnings-
branschen i dag upptäcker snabbt att den är allt 
annat än grå! Den erbjuder en bredd av olika yrkes-
inriktningar och samtidigt möjligheter att få nischa 
sig och utveckla sin spetskompetens. Den är en del av 
näringslivet, samtidigt som den stöttar näringslivet. 
Och för den som är sugen på en internationell karriär 
finns många vägar att gå. 

N Y LIGEN KOM FA R :S branschrapport. Det här är den 
andra rapporten och fokus ligger på de olika yrkes-
rollerna. Om du inte redan har läst den – gör det! Missa 
inte heller intervjun med FAR:s generalsekreterare 
och VD Karin Apelman i det här numret. 

Samtidigt finns utmaningar i branschen – en är att 
behålla revisorerna och få dem att vilja stanna. Att 
stärka yrkets attraktionskraft. I det här numret av 
Balans vänder vi även på den stenen. Varför väljer så 
många att lämna revisorsrollen, och varför är det inte 
fler som återvänder till yrket? Klart är att det finns 
frågor för branschen att fundera på och att hantera. 
Och det arbetet pågår. För alla är nog överens om att 
det är viktigt att kunna säkerställa att det finns bra 
revisions- och rådgivningstjänster i hela landet.   

CH A R LO T TA M A RT ÉNG,  chefredaktör för Balans.  
Hör gärna av dig till mig på charlotta.marteng@far.se

Att förändra  
en bild tar tid
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7  Tre frågor
Nina Forssblad,  Akavia, om hur 
 attraktiv branschen är för nyexade.

8  Aktuellt
DAC 7 – det här bör du veta som 
rådgivare. Så tycker branschen  
om revisionsplikten. 

12  Branschrapporten 
FAR:s generalsekreterare om en 
 mång facetterad bransch och  
dess attraktionskraft.

14  Porträtt
Hanna Montoya, VD på Keeper, 
fokuserar på värde och samarbete.

22  Fokus
Ständig  utveckling och större 
 rörlighet ska få branschen att 
behålla talangerna.

33  Vår byrå
Atrakta i Östersund säger nej till 
debiteringshets och hierarkier.  
Här ska personalen jobba smart.

37  Min karriär
Skatterådgivaren Vladi Marica 
stimuleras av internationell miljö 
inom skatt.

40  Debatt
Förändring ger stora möjligheter 
menar Martina Ronquist och 
 Fredrik Wikner på Grant Thornton.

42  Expertfrågan
Atrakta i Östersund säger nej till 
debiteringshets och hierarkier. 

46  Krönika: Jan Marton
Reglering av hållbarhets
rapportering igång på allvar.
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Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen 
kan du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp    dragsgivare
väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger färdiga för
start. Varför ska du köpa just av oss? Här får du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra för-
handsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra medarbetare
har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag kan
därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer samt på
rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall. Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se. Hemsida www.bolagsratt.se  
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FARmedlem: medlem@far.se

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE 

Charlotta Marténg
08 506 112 49

Sofia Hadjipetri Glantz
08 402 75 19

Balans ges ut av FAR AB. FAR är en branschorganisation inom  
redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största 

 privata utbildningsföretag. FAR har cirka 5 000 medlemmar och 1 000 
 anslutna medlems företag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, 

 redovisningskonsulter,  skatterådgivare, lönekonsulter och specialister  
samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

Adress: Box 6417, 113 82 Stockholm 
tidningenbalans.se
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”En röd cirkusjacka  
blev perfekt”

  BA KOM K ULISSER NA  

Minnesvärt från omslags-
fotograferingen?
Jag hade bett Hanna att klä sig 
i rött. Vad jag inte visste var att 
hon hade en röd cirkuskavaj sen 
 tidigare, blev perfekt!

Kontoret hade olika färg-
teman. Hur funkade det?
Det är lätt att allt blir rött i liten 
lokal, men jag hade tur med grå 
väggar och en svart matta.

MIKAEL SJÖBERG är  
fotograf i Stockholm.  

Gillar det  oväntade och  
tycker att gruppbilder är  

en riktig utmaning.  



6. T I DN I NGE N BA L A NS 3.2022 7. T I DN I NGE N BA L A NS X .20X X

Hur attraktiv är branschen för nyutexaminerade?  
Och  vilka frågor är i ropet? Balans hör efter med Nina Forssblad, 

 professionsanalytiker på fackförbundet Akavia.

3 frågor

text: Sofia Hadjipetri Glantz  foto: Magnus Andersen

NINA 
 FORSSBLAD

Vad:

Professions-
analytiker på 

fackförbundet 
Akavia, som 

bland annat har 
medlemmar i 
revisions- och 
rådgivnings-
branschen.

Ort:

Stockholm

Vilka framtidsfrågor 
upptar största delen av 

din tid?
Hur det blir när fler nu vill ha möjlighet 

att jobba  hemifrån? Hur kommer plats
oberoendet att påverka lönerna? Och vad 

får det för  effekter när det gäller sam
arbete och team? Detta är särskilt viktigt 

på större  byråer som har stora team 
med flera  olika kompetenser – hur 
ska de bygga upp en flexibel och 

hybrid  verk samhet? 

Vad ligger 
 ingångslönerna på för 

 nyutexaminerade?
Ingångslönen för revisions och råd
givningsbranschen är 29 540 kronor, 

 medan den för hela gruppen ekonomer 
är 31 744 kronor. Bra att komma ihåg är att 

den som lämnar löneanspråk i regel får 
högre lön, våra undersökningar visar 

att det i snitt är 1 900 kronors skillnad. 
Vi anser att nyexade ekonomer 

enligt årets beräkningar bör 
begära 34 000 kronor.

Hur ser  studenter 
på en framtid inom 

branschen?
Många väljer att plugga redovisning men 

ser sin framtid någon annanstans, exempel
vis inom finans. Men finans är en relativt liten 

bransch, medan redovisning är mycket bredare. 
En del tror att automatiseringen medför färre 

jobb inom redovisning, men det blir delvis  andra 
typer av jobb. Där behöver branschen tillsam
mans med högskolor och universitet visa hur 

det ser ut. Sedan ska man tänka på att 
generation Z inte accepterar vilka villkor 

som helst, balans i livet är viktigt 
för dem.  Byråerna måste vara 

 lyhörda.
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DAC 7 – det här bör  
du veta som rådgivare
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R EGER INGENS FÖR SL AG TILL DAC 7 har 
skickats ut på remiss. Enligt förslaget ska 
plattforms operatörerna i Sverige lämna 
 uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare, 
med andra ord, sådana som har hemvist i 
Sverige, en annan medlemsstat i EU eller ett 
tredjeland. Uppgifterna överförs sedan från 
Skatteverket till andra länder med vilka det 
finns ett gällande avtal om utbyte.

– Det nya förslaget ökar företagens uppgifts-

börda, vilket innebär att FAR:s medlemmar 
måste vara väl uppsjungna för att kunna serva 
sina kunder, betonar Hans Peter Larsson, 
 skatteansvarig på FAR.

Remissvaren ska ha kommit in till 
 Finansdepartementet senast den 24 juni 2022. 
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 
2023. Bestämmelserna om gemensamma 
 revisioner föreslås däremot träda i kraft 
 senare, 1 januari 2024.

– Från FAR:s håll ska vi under remissom-
gången föreslå att genomförandet skapar 
minsta möjliga administration. Att nya regler 
införs är däremot klart, det ska man räkna 
med. Därför bör man redan nu informera 
 kunderna, säger Hans Peter Larsson.  

Sofia Hadjipetri Glantz

Bildtext xxx.

Aktörer som Blocket, Uber  
och Hemnet kan behöva 
 lämna  inkomstuppgifter för 
dem som använder tjänsterna. 

” Det är en myt att unga vill 
ha så  kallade gig-jobb och 
arbets förhållanden med 
 flexibilitet och  frihet. Åtta av 
tio vill ha en fast  anställning.” 
 Lukas O Berg, VD på Insight  Intelligence, i en intervju  
i Realtid om undersökningen Generation Job. 

Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev på

tidningenbalans.se

Mest läst på 
tidningenbalans.se

1 13 frågor och svar 
om låneförbudet.

Det aktiebolagsrätts
liga  låneförbudet är 
ständigt aktuellt och 
ställer ofta bolagets 
revisorer inför svåra 
 bedömningsfrågor. 
 Advokat Carl Svernlöv, 
reder ut vad som gäller.

2 10 frågor och 
svar om moms 

vid vidarefakurering.
Auktoriserade skatte
rådgivaren Anna 
Gerson svarar på de 
vanligaste frågorna.

3 Redovisnings- 
konsulten –  

värd varje krona.
Kundens betalnings
vilja står i relation till 
det upplevda värdet 
av  någonting. Så  
 beskriver en nöjd kund, 
vad hen verkligen 
uppskattar hos sin 
 redovisningskonsult.

4 Lönestatistik för 
branschen 2022.

Vad ligger ingångs
lönerna i branschen 
på? Vi har de senaste 
siffrorna från Akavia. 

5  ”Jag växte en 
meter av flytten 

till USA”.
Karriärintervju med 
auktoriserade revisorn 
Anders Rinzén som 
 lämnade Backe i 
 Ångermanland för  
New York och Chicago 
– för att slutligen  
landa i Umeå.
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Omdanande 
hållbarhets
arbete på gång
EFRAG (European 
Financial Reporting 
Advisory Group) har 
publicerat de första 
utkasten till standar
der för hållbarhets
rapportering, ESRS. 

− Så småningom 
kommer detta att 
införlivas i svensk 
lagstiftning. Det är 
ett  digert material 
och det gäller att 
bekanta sig med det 
för att kunna komma 
med synpunkter, 
säger Charlotte 
Söderlund, ledamot 
FAR:s  Specialistgrupp 
Hållbarhet och aukto
riserad revisor på EY.

FAR kommer 

att engagera sig i 
remissen – som berör 
såväl revisorer, som 
redovisningskonsulter 
lönekonsulter och 
skatterådgivare. 

VIEW Ledger 
 säkrar skånsk 
  närvaro
Redovisningsgruppen 
VIEW Ledger etable
rar sig i södra Sverige. 
Genom köpet av 

Resursgruppen, som 
förutom i Stockholm 
även finns i Malmö, 
Lund och Skanör, blir 
gruppen cirka hundra 
medarbetare stor. 
Revisions verk sam
heten ingår inte i 
köpet. I stället ska 
den drivas vidare i 
det separata bolaget 
Resurs gruppen Revi
sion och Rådgivning. 

Kunder nöjdare 
med revisorn
Revisionsbranschen 
har hanterat pande
min bra och lyckats 
att stärka den person
liga relationen med 
kunderna. Det visar 
Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning av 
kundnöjdheten.

K RÖNIK A
H A NS PET ER L A R SS ON

B
ra där EU! Lägg DEBRA på minnet och ta fasta 
på det. I ett förslag till nytt EU- direktiv tänker 
nu kommissionen framåt efter pandemin, 
med krig i Europa och en globalisering som 

tar två steg tillbaka och föreslår att medlemsländerna 
ska ge avdrag på bolagsskatten om företagen ökar det 
egna kapitalet. Helt rätt och inte en sekund för sent. 
I dag diskrimineras investeringar som görs med eget 
kapital genom högre avkastningskrav än om investe-
ringen sker med lånat kapital.

Detta borde Sverige ändrat för länge sedan. Flera 
försök har gjorts, men inget har kommit helt i mål.  
Nu kanske EU blir den som skjuter på?

FÖR SL AGET TILL EU-DIR EK TI V Ä R EN del i 
 kommissionens agenda Business Taxation for the 
21st  Century. Det presenterades under senvåren och 
ska nu ut för konsultation. Lite förenklat så föreslås 
ett avdrag för årets ökning av det egna kapitalet, 
beräknat på visst sätt. Ett avdrag för eget kapital har 
flera fördelar. Det underlättar företagens möjligheter 
att investera och leder till att ökad neutralitet skapas 
jämfört med lånefinansierade investeringar. Att det 
kommer nu är särskilt viktigt med ökad ekonomisk 
osäkerhet, höjda räntenivåer och hot om försämrad 
konjunktur. Företag vill ställa om och investera  
mer hemmavid.

Smolket i EU-bägaren denna gång är att kommis-
sionen samtidigt föreslår medlemsländerna att 
begränsa avdragsrätten för räntor. Till det bör vi dock 
säga nej.Oavsett bör Sverige att ta tag i DEBRA under 
sin ordförandetid i EU första halvåret 2023.   

H A NS PET ER L A R SS ON  är Auktoriserad 
 Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Avdrag vid ökning  
av eget kapital?
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LINDA A NDEGR EN  Auktoriserad Lönekonsult FAR, ansvarig 
för lönegruppen på Guide Revision i Jonsered:

– När jag började jobba med lön hade vi ingen 
avdelning. Jag var en ”lönetant” som satt för mig 
själv. Nu är det mycket mer samarbete mellan 
lön, redovisning och revision. I dag finns även 
anpassade utbildningar för lönekonsulter. Det har 
verkligen gått framåt. Viktigt är att våga ta för 
sig. Vi tillför stort värde och har fått högre status. 
Yrket är väldigt roligt!

PER JOH A NSS ON  Auktoriserad Skatte
rådgivare FAR, delägare Maneki:

– Företagets ekonomi och småföretagarens 
privatekonomi går ofta i ett. Att träffa före

tagaren i olika skeden, hjälpa dem göra rätt 
och berätta hur de ska tänka framåt är väldigt 

belönande. Som skatterådgivare ser jag direkt 
 effekterna av mitt jobb. Det finns inte heller någon 

utstakad karriärväg, skatteområdet är otroligt brett.

A NNA P ON T ÉN  HRansvarig och partner på Deloitte:
– Utvecklingsmöjligheterna och yrkesrollerna 

skiljer sig givetvis en del beroende på var du väljer 
att jobba, men de gemensamma nämnarna 
är tydliga både inom strategisk rådgivning 
och andra mer dagsnära verksamheter med 
 klientens behov i fokus.

  T R E T YCK ER  

Vad är det bästa 
med branschen?

Läs bransch
rapporten på  

far.se

Röster från FAR:s branschrapport
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DISKUSSIONEN OM R EV ISIONSPLIK T ENS 
vara och icke vara tog fart igen under 
 sommaren 2021. Men hur står revisions- och 
rådgivningsbyråerna i frågan? Balans har varit 
i kontakt med fyra byråer; EY, BDO, Revideco 

och Frejs Revisorer, som är överens 
om att dagens gränsvärden är på en 

rimlig nivå.  
– Nuvarande gränsvärden 

fångar upp de före tag som 
 behöver revision på ett lämpligt 
sätt. Aktiebolagsformen innebär 

att verk samhet kan drivas med 
ett begränsat  ansvar vilket också 

 ställer höga krav på transparens och 
hög tillförlitlighet till lämnad information, 
svarar Malin Nilsson, VD BDO, i ett mejl. 

ELINA M A LMST RÖM , R EV ISOR S A SSIST EN T 
på Revideco, anser dessutom att  användningen 
av revisionen kan vidareutvecklas.  

– När man började prata om en höjning, i 
samband med utredningen, så fokuserades det 

på aktieägarperspektivet. Det är en indikation 
på hur man ser på revision av mindre företag. 
Det blev tydligt att det finns många som inte 
ser värdet av revisonen, annat än när det 
 handlar om börsbolag, säger hon.  

NÄ R BA L A NS STÄ LLER frågan om revision 
bör vara lagstadgad eller frivillig är samtliga 
 överens om att den bör vara det förstnämnda.  

– Ur ett näringslivs- och samhällsperspektiv 
bör revisionen vara lagstadgad, revisionen 
tillför en gemensam nytta för alla intressenter. 
Och de allra minsta företagen ska undantas, 
precis så som det är nu. Det är bra att det är 
enkelt att starta företag, men den lite trubbiga 
tvåårsfristen bör reformeras, snabbt växande 
verksamheter hålls utanför lite väl länge, säger 
Mikael Glimstedt, auktoriserad revisor och 
partner på Frejs Revisorer. 

Både han och Anna Svanberg, VD på EY, vill 
fokusera på nyttan av revision. 

– Revision bör även fortsatt vara lagstadgad 
för företag som överstiger gränsvärdena. Argu-
menten är den nytta som revision medför. Dels 
för företagare/aktieägare. Dels för en vidare 
krets av intressenter, såsom anställda, leveran-
törer, kunder, långivare och samhälle. Enligt 
vår erfarenhet så görs i de flesta revisioner 
noteringar som leder till justeringar i bolagens 
redovisning så att bolagens rapportering blir 
mer korrekt, skriver hon i ett mejl.   

Sofia Hadjipetri Glantz

Revisionsplikt  
– så tycker branschen
Förra sommaren blossade 
frågan om revisionsplikt upp 
igen. Balans tar tempen på 
branschen för att se hur het 
frågan är nu.

F
O

T
O

: 
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

Nyttan med revision i fokus.

På gång
HÖSTEN / VINTERN 2022

11 september

VA LET
Riksdagsval (samt 

 allmänna val till 
kommun och 

  regionfullmäktige). 

22 september

FA R :S STÄ MM A
FAR:s stämma och utdelning 

av Årets framtidsbyrå och  
CH Witts pris.

28–29 november

R E V IS OR SPROV ET
Revisorsprovet hålls  
på  Kistamässan i 

Stockholm.

15 december

IS QM B ÖR JA R GÄ LL A
Regelverket ISQM, som 

 innebär ett nytt sätt för 
byråer att hantera den egna 

byråns kvalitetsfrågor,  
träder i kraft.

31 december

DAC 7
Sista dagen innan 

 skatte förslaget kring 
digitala  plattformar, 

även kallat DAC 7, 
väntas börja gälla.

A KTUELLT

Läs artikeln  
i sin helhet på

tidningenbalans.se
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Tröttnat på dubbelarbete i flera 
system? Vi har samarbetsverktyget 

för dig och dina kunder.

Integrerat med Fortnox, Visma eEkonomi, Visma Administration och Björn Lundén. 
Kompatibelt med marknadens vanligaste lönesystem.

  Fördelaktiga partnerupplägg / Molnbaserat / Kostnadsfri support 

Testa gratis och boka demo:  
Besök www.blikk.se/partnerportal eller ring 0911-25 73 00

Öka konkurrenskraften genom att erbjuda ett 

komplett byråkoncept för tid och lön, till dina kunder

Underlätta löneadministrationen – minska manuell 

hantering av tidrapporter, kvitton och utlägg

Skicka meddelanden till kund 

Överför tids- och lönedata till marknadens 

vanligaste lönesystem

Dela årshandlingar och andra viktiga dokument med 

möjlighet till e-signering

Teckna ett återförsäljaravtal och öka byråns intäkter

BLI BYRÅPARTNER

Genom att bli byråpartner 

har du möjlighet att ta del av 

provisioner och rabatterade 

priser när du bjuder  

in kunder till Blikk

I Blikks kostnadsfria partnerportal har du som byrå möjlighet att bjuda in och samarbeta 
med dina kunder. När majoriteten av kunderna arbetar i ett system slipper ni onödigt 
dubbelarbete och kan standardisera ert arbetssätt för lön och dokumenthantering.
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FAR har kartlagt branschen. I en ny rapport lyfts hela 
branschen och de olika yrkesrollerna tydliggörs.

– Den som jobbar i revisions- och rådgivningsbranschen 
har otroliga utvecklingsmöjligheter, säger FAR:s 

 generalsekreterare och VD Karin Apelman.

”Bredden bidrar till 
spetskompetensen”

BR A NSCHR A PPORTEN

nder våren har arbetet med att ta fram 
FAR:s andra bransch rap port pågått. 
FAR:s generalsekreterare och VD Karin 
Apelman utstrålar en gage mang när vi 
ses för att prata om den. Vi sitter i FAR:s 
lokaler i Stockholm och utanför fönst-
ret syns Kungs holmens takåsar.

Revisions- och rådgivnings-
branschen, som många andra branscher, 

strävar hela tiden efter att förmedla en intres-
seväckande bild av vad de olika yrkesrollerna faktiskt gör. 
Och samtidigt förflytta sig bort från gamla uppfattningar 
av vad yrket innebär. En ut maning är yrkesrollernas 
attraktionskraft. Få unga har revisor eller skatterådgivare 
som en tydlig målbild, i stället är det tillfälligheter som 
gör att de kommer in i branschen. En del går vidare, men 
många väljer också att stanna.

– Vi som jobbar i revisions- och rådgivningsbranschen 
har en spännande vardag där vi är en del av det finansiella 
ekosystemet, säger Karin Apelman.

SOM HELHET OMSÄT T ER branschen cirka 44 miljarder 
och sysselsätter cirka 37 000 personer, fördelade på 
cirka 14 000 företag. Siffrorna är i nivå med FAR:s förra 
branschrapport vilket kan tolkas som att pandemin inte 
har haft någon större påverkan på revisions- och rådgiv-
ningsbranschen.

I rapporten pratas nutid, framtid, omvärldsfaktorer 
samt utmaningar och möjligheter. Vad innebär det att 
arbeta i branschen i dag och vad kommer det att innebära i 

fram tiden? Något som sticker ut är kunskapsintensiteten 
i branschen. Oavsett utbildning från skolan så sker den 
viktigaste vidareutbildningen i branschen. 

Är det något som överraskat dig i rapporten?
– Det har blivit tydligt att branschen är otroligt 

 mång facetterad, vilket gjort det till en utmaning att 
beskriva och definiera den i rapporten. Revisions- och 
rådgivningsbranschen har en bredd i hur den bistår 
näringslivet och samtidigt själva är en del av näringslivet, 
säger Karin Apelman. 

I FAR:s andra branschrapport beskrivs de fyra yrkes-
rollerna revisor, redovisningskonsult, lönekonsult och 
skatterådgivare och även andra roller som branschen 
omfamnar. Tanken är att tydliggöra yrkesrollerna och 
därigenom bidra till en ökad kunskap i samhället, och 
förhoppningsvis också en ökad efterfrågan av tjänsterna.

Men branschrapporten har även ett annat syfte 
 näm ligen att stärka branschens attraktionskraft genom 
att visa på den bredd som finns i branschen. Som Karin 
 Apelman  beskriver det: Möjligheterna att göra karriär utan 
att  behöva byta bransch är enorma. 

DET SOM TIDIGA R E var vattentäta skott mellan olika 
professioner på revisions- och rådgivningsföretagen har i 
dag ersatts av fokus på teamarbete och en större rörlighet 
mellan yrkesrollerna och mellan företagen i branschen. 

– Jag skulle vilja säga att bredden bidrar till spets-
kompetensen. Det är också där som en av branschens 
 utmaningar ligger, att hitta medarbetare som kan vara 

U
text: Charlotta Marténg 

foto: Mikael Sjöberg
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FAR:s bransch-
rapport 2022 

 Branschen består i Sverige 
av drygt 14 000 företag som 
 tillsammans omsätter cirka  
44,2 miljarder kronor.

 Siffrorna i rapporten avser 
2020/2021.

 Antalet sysselsatta är cirka 
37 000, varav drygt 18 000 är 
verksamma inom redovisning och 
närmare 10 000 inom revision.

 Läs rapporten i sin helhet  
på far.se.

både generalister och specialister. Det krävs olika kom-
petenser som utvecklas genom samarbete och ansvar, vi 
behöver både bredden och djupet, säger hon.

R EV ISOR SINSPEK TIONEN H A R I olika sammanhang 
varnat för att antalet revisorer i Sverige är på väg ner på 
nivåer som myndigheten upplever på gränsen till för låga. 
Karin Apelman lyfter hellre blicken och fokuserar på hur 
branschen kan bibehålla de kvalificerade revisorer som 
finns, visa på yrkets attraktionskraft och locka tillbaka 
återvändare.

– Det är spännande att vi ser mer rörelse i branschen och 
återvändarna är viktiga. Vi har till exempel två återvända-
re på FAR och det är ju glädjande i sig. Samtidigt är det en 
styrka för branschen att externa aktörer gärna anställer 
revisorer när de rekryterar. Revisions- och råddgivnings-
branschen är på så sätt en bra plantskola vilket också 
stärker branschens attraktionskraft, säger hon. 

 I revisions och rådgivningsbranschen finns enorma 
möjligheter att göra karriär utan att byta bransch, 
säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

SIFFROR I 
URVAL

97% omsätter mindre än  
10 Mkr och/eller har  

mindre än 10 anställda.

27% av de  anställda  
i branschen arbetar  
med revision.

31% av omsättningen  
i branschen kommer  
från revision.

Var tredje anställd i 
 branschen jobbar på 

något av de sju största 
företagen.

95%

>10 mkr

49% av de anställda 
i branschen arbetar 

med redovisning.

95% har färre än  
5 anställda.

39% av omsättningen 
i branschen kommer 

från redovisning. 
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SAMARBETE
Ä R  N Y C K E L N  T I L L

FRAMGÅNG
Ju mer du som redovisningskonsult fokuserar  

på vilket värde du bidrar med, desto mer attraktiv 
blir du i din yrkesroll – och desto bättre betalt kan  

du ta. Det är Keeper-VD:n Hanna Montoyas  
alldeles  bestämda uppfattning.

text: Sofia Hadjipetri Glantz
foto: Mikael Sjöberg
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ur långt faller äpplet från 
trädet? Inte alls långt om 
man följer karriär kurvan 
för Hanna  Montoya, i dag 
Auktoriserad Redo vis-
nings  konsult FAR och VD 
på Keeper. 

Pappa jobbade inom För-
svarsmakten och redan 

1987 grundade mamma tillsammans med en  väninna 
det som i dag är redovisnings- och lönebyrån Keeper. 
Hanna Montoya skulle inte arbeta med något av det, 
men det slutade med att hon gör både och.  

– Som entreprenör inom redovisning och råd givning 
har jag inte haft en enda tråkig dag. Det här är det 
 absolut bästa beslutet jag någonsin har tagit, säger hon 
när Balans möter henne på nya kontoret i Vasastan  
i Stockholm. 

Snabbt sammanfattat pluggade Hanna Montoya 
till civilingenjör med inriktning industriell ekonomi 
och fick anställning inom försvaret, som hon sedan 
lämnade för att jobba som managementkonsult på ett 
stort konsultföretag. Några år senare slöt hon cirkeln 
 genom att ta över mammas redovisningsbyrå, damma 
av konceptet och byta namn till Keeper. Det skedde 
2008 och hon har inte ångrat sig en  sekund.

Hur har redovisningen och rådgivningen 
 utvecklats under de här åren sedan du nystartade 
verksamheten?

– Redovisningen dominerade på den tiden, bran-
schen pratade inte särskilt mycket om rådgivning.  
Ingen ville heller vara digital, kunderna efterfrågade 
inte det. För oss blev det ett tydligt skifte 2017, när jag 
kom tillbaka från min andra föräldraledighet. Min 
man  jobbade också här och hade köpt in sig i bolaget. Vi 
insåg att vi jobbade alldeles för mycket, nästan dygnet 
runt. Det var inte hållbart. Vi behövde prioritera om. 

Hur gjorde ni det?
– Vi sa hej då till kunder. Vi hade en framtidsvision 

och affärsmodell som vi verkligen trodde på. Det kräv-
des otroligt mycket mod att avsluta kundrelationer 
som inte fungerade men som ändå gav oss intäkter. 
Men för oss var visionen och våra värderingar så vik-
tiga att leva efter, och vi valde att ta det klivet för fram-
tiden. Fem miljoner kronor i omsättning försvann.

 
Det är ett tufft beslut att ta, borde fler byråer 
göra så?

– Jag tror att fler byråer mer eller mindre dras med 
samma problematik. För mig blev det ett otroligt lyft på 
det privata planet, men det blev också ett lyft för mina 

kollegor och för de kunder som vi behöll. Det fanns en 
helt ny tydlighet i vad vi gjorde och varför vi gjorde det. 
Men inte bara vi, utan hela branschen håller på att för-
ändras till det bättre. Vi kan inte jobba för 500 kronor i 
timmen, vi som bransch behöver stötta varandra och 
få upp värdet av våra tjänster. Det är också så vi blir 
mer attraktiva och skapar ett behov. 

Tidigare har redovisningsbyråerna lagt  mer parten 
av sin tid på redovisning och en  mindre del på 
rådgivning. Hur tror du att det kommer att bli 
framöver?

– Rådgivningen kommer att ta ännu större plats. 
Det finns uppstickare som levererar automatiserade 
system och som säger till kunderna: ”Ni behöver inte 
en redovisningskonsult, ni behöver bara vårt  system”. 
Dessa systemleverantörer tappar nu kunder till  byråer 
där det finns duktiga redovisningskonsulter, för att 
före tagarna behöver någon att prata med. Vi har  precis 
påbörjat ett samarbete med en system leverantör, det 
är fortfarande i teststadiet, där vi har rådgivnings-
möten med deras kunder. Vi har dessutom tillgång till 
kundernas redovisning. 

 – Samarbeten är något vi inom branschen måste 
satsa på för att få en bra total leverans till kund. Det är 
min stora övertygelse. Vi som redovisningsbyrå kan ju 
aldrig slå de här systemleverantörerna i pris eller tid. 
Men vi har erfarenhet, kunskap, analysförmåga – och 
vi kan ge rådgivning.

H

PORTR ÄT T / H A NNA MONTOYA

” Det krävdes otroligt 
 mycket mod att  avsluta 
kund relationer som inte 
 fungerade men som ändå 
gav oss intäkter. ”

HANNA 
MONTOYA

Ålder: 
42.

Yrke: 
Auktoriserad 

 Redovisningskonsult 
FAR och VD Keeper.

Bor:
Stockholm, Gärdet.

Familj: 
Gift och två barn.

Fritid:
Rider och springer 

långlopp.
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PORTR ÄT T / H A NNA MONTOYA



Hur ska då branschen agera för att locka till sig 
fler konsulter? 

– Vi måste leverera högre värde till våra kunder och 
begära mer betalt från dem – och på så sätt höja löner-
na för konsulterna. I strategigruppen jobbar vi med 
att öka statusen för redovisnings- och lönekonsulter. 
Vi måste hitta verktyg och nya infallsvinklar på just 
vad det är för värde vi levererar. Kunderna vill inte ha 
momsrapporter, det är det Skatteverket som vill ha. 
Och ju mer vi fokuserar på kundvärde och börjar sat-
sa på rådgivning, desto mer attraktiva blir vi och desto 
bättre betalt kan vi ta. 

Hur följer ni själva detta på Keeper?
– Hos oss har vi en person som är marknadsan svarig. 

Vi pratar med YH-skolorna och är ute och föreläser. 
Framtidens personal ska söka sig till branschen för att 
de ser att vi satsar på utveckling och på våra medarbe-
tare. Kontexten är viktig. 

– Jag har själv haft en naiv tanke om att alla vill job-
ba mot mål. Men om alla vill ta sig till steg fem, så har 
vi ingen på mellanstegen. Vi behöver också de som är 
nöjda och gillar det de gör. Det är bra för oss att få konti-
nuiteten i person och process. Vi måste jobba mer med 
självledarskap –  att låta medarbetarna få vara med och 
bestämma sin egen väg på arbetsplatsen. 

– Sedan måste vi komma ihåg att alla inte är bekvä-
ma i rådgivningsrollen. Vi behöver även i framtiden 
duktiga specialister som vill bli bättre på skatt eller 
fördjupa sig i till exempel koncernredovisning. Det är 
oerhört viktigt att varje medarbetare på byrån känner 
att de har en plats som de kan växa i och som stämmer 
överens med deras mål. 

Du är med i FAR:s Strategigrupp för redovisnings- 
och lönekonsulter. Hur attraktiva är de här två 
yrkesrollerna? 

– Få unga drömmer om ett jobb där de är ensamma i 
ett rum med en dator. De tittar på: Delar det här före-
taget mina värderingar? Kan jag identifiera mig med 
det här varumärket? Vem är jag i teamet? Får jag vara 
med och bestämma? De vill ha flexibla arbetstider och 
hållbara arbetsdagar.

– Min bestämda uppfattning är att vi som bransch 
är generellt dåliga på att belöna våra medarbetare och 
att engagera dem i företagets utveckling och besluts-
processer. Vi måste se till att höja kompetensen och 
därmed höja lönerna. Tar en kund hjälp av en byrå 
kostar det 600–800 kronor i timmen. Om kunden an-
litar ett bemanningsföretag, så kostar det 1 300 kronor 
i timmen. 

– Och om en person från en byrå går vidare till en 
ekonomiavdelning, då höjer den direkt sin månadslön 
med 3 000 kronor. Men då har personen i fråga samma 
arbetsuppgifter år ut och år in, medan det finns större 
variation och komplexa uppgifter på en byrå där du får 
sitta med många bolag, utmaningar och problem   vilket 
du som konsult växer av. Ändå får  konsulten mindre i 
lönekuvertet. Det är inte hållbart för  branschen. 

3 
00

0

Lön. Trots större 
variation och komplexa 

arbetsuppgifter får 
 konsulten 3 000 kr 

 mindre i  lönekuvertet 
än en anställd på 

 ekonomi avdelning. 

För att kunna tolka 
 informationen från 

 systemen  behövs 
 kompetenta  konsulter. 

Här har  auktorisationen 
en stor betydelse menar 

Hanna   Montoya.

” Vi måste leverera högre 
 värde till våra kunder och 
begära mer betalt från dem 
– och på så sätt höja lönerna 
för konsulterna.”
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I en prognos från Arbetsförmedlingen 2021 
spåddes redovisnings- och lönekonsulter ha goda 
utsikter till jobb, både på kort och lite längre 
sikt. Andra undersökningar visar att mycket av 
 redovisningen kommer att automatiseras. Hur ser 
du på konsultens roll om ett par år?

– Den kommer att förändras, men inte försvinna. 
Själva redovisningen kommer att skötas av systemen. 
Däremot kommer redovisningskonsulten behövas för 
att tolka informationen åt kunden. 

– I dag kan vem som helst kalla sig lönekonsult eller 
redovisningskonsult. Det finns tyvärr många konsul-
ter som drar ner vår timpeng och som inte jobbar enligt 
Reko eller följer reglerna för penningtvätt. Skiftet mot 
en mer rådgivande roll kommer förhoppningsvis att 
skilja agnarna från vetet.  För att kunna tolka informa-
tionen från systemen behövs en kompetent konsult 
med djup kunskap från fältet. Här har auktorisationen 
en stor betydelse.

Vad behöver branschen göra för att få ut 
 bud skapet om auktorisationen till ännu fler?

– Om jag ska göra om mitt badrum vill jag ha en 
 certifierad våtrumshantverkare. Men på vår marknad 
är det få som efterfrågar en auktoriserad redovisnings- 
eller lönekonsult. Det måste finnas ett marknads-
behov, så hur skapar vi behovet? Bolagsverket, Skatte-
verket, Ekobrottsmyndigheten, alla behöver hjälpa oss 
att lyfta fram behovet av en auktoriserad konsult. Fler 
måste peka på fördelarna. Annars vet inte före tagarna 
skillnaden.

– Företagare i allmänhet funderar inte på sin redo-
visning, de vill ha någon de litar på. Kunderna är nöjda 
oavsett vem de är kund hos, för de är nöjda med sam-
arbetet och det är skilt från jobbet i sig. Vi kan stå och 
skrika oss hesa om att vi vill att fler ska auktorisera sig, 
men vi kommer tillbaka till att det först och främst 
måste finnas ett behov. Det här är en högt prioriterad 
fråga hos oss i strategigruppen.  

2003 
Klar med civilingenjörs
utbildning, börjar jobba 

inom försvaret.

2008 
Tar över och nystartar 

Keeper.

2016 
Andra barnet föds.

2018 
Blir Auktoriserad 

 Redovisningskonsult, FAR. 

2012 
Första barnet föds.

2017 
 Genomför en stor digital 

omställning på byrån.

2021 
Keeper vänder resultatet 

av omställningen till 
tillväxt. 

2006 
Managementkonsult 

inom supply chain,  
jobbar med processer  

i tung industri.

  K A R R I Ä R EN I KORT HET  

” Det finns tyvärr många 
 konsulter som drar ner 
vår timpeng och som inte 
 jobbar enligt Reko eller följer 
 reglerna för penningtvätt.” 

Konsultens roll förändras men 
försvinner inte.

PORTR ÄT T / H A NNA MONTOYA

Pröva vår aktiebokstjänst 
gratis i 30 dagar NVR.SE

Sveriges ledande aktiebokstjänst online

NVR håller ordning på onoterade investeringar på över 200 
mil jarder kronor åt små och stora investerare

Är ditt företag värdefullt?

Är det viktigt med ordning och reda?

Skall det vara enkelt att göra rätt?
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Pröva vår aktiebokstjänst 
gratis i 30 dagar NVR.SE

Sveriges ledande aktiebokstjänst online

NVR håller ordning på onoterade investeringar på över 200 
mil jarder kronor åt små och stora investerare

Är ditt företag värdefullt?

Är det viktigt med ordning och reda?

Skall det vara enkelt att göra rätt?
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En framgångsrik byråledare på dagarna 
och skärmflygare på kvällarna. Jobb 
i Sverige och fritid på Teneriffa. Hur 
får Max Blomqvist, vd på Maroni 
Redovisningsbyrå ihop det? Med en 
helhjärtad satsning på digitalisering  
och effektivisering.

När vi pratar med Max befinner han sig just 
på Teneriffa där solen skiner nästan jämt 
och där sandstranden ligger bara en bit bort. 
Maroni Redovisningsbyrås kontor finns på 
Folkungagatan i Stockholm. En byrå som 
har vunnit priset för Årets Framtidsbyrå 
och som ligger långt framme när det gäller 
digitalisering. Något som går hand i hand 
både med en hög vinstmarginal och med 
möjligheterna att jobba var som helst.

Detta visade sig inte minst under pandemin 
då byråns förmåga till anpassning verkligen 
sattes på prov. Det tog företaget endast 
två veckor att ställa om till ett helt remote 
arbetssätt där all personal jobbade hemifrån. 

Idag fortsätter Maroni Redovisningsbyrå att 
jobba delvis på distans. För att det flexibla 
arbetssättet ska fungera har Maroni sina 
arbetsprocesser. Dagen börjar med ett 
teamsmöte där de går igenom planen för  
dagen och gör avstämningar. Under dagen  
hörs de ofta i en gruppchatt och hjälper 
varandra. 

- Visma Advisor är det som håller ihop 
vårt arbete. Där har vi checklistor och 
bevakningspunkter för sådant vi behöver 
få in från kunder, som uppdragsbrev och 
företagsdokumentation. Den som är  
ansvarig kan direkt se vad som finns och  
vad som eventuellt saknas, säger Max 
Blomqvist. 
 

Kundrelationerna upprätthålls med hjälp av 
rapporter där Maroni har analyserat kundens 
data och kommer med förklaringar och råd. 
Kunderna får också sms när det är dags för 
moms och deklaration eller om något har 
lagts upp i Visma eEkonomi som de behöver 
agera på. Att så mycket görs digitalt och 
automatiskt innebär en stor tidsvinst för  
Max och hans medarbetare.

Digitaliseringen har inneburit en positiv 
utveckling även för Maronis kunder. Genom 
att fotografera och scanna in sina kvitton 
med appen i Visma eEkonomi och lämna in 
materialet digitalt sparar de väldigt mycket tid. 

Tid sparar Maroni Redovisningbyrå också med 
kontinuerliga avstämningar i Visma Skatt och 
Bokslut. Eftersom mycket av arbetet redan 
är gjort blir det inte så mycket jobb i slutet av 
bokslutsåret.

-Vi har många kunder men vi hinner ändå 
med för att vi har bra system och rutiner, 
säger Max. 

Han konstaterar att det verkligen gäller att 
bestämma sig för att jobba digitalt. Sätt ett 
datum när det nya digitala systemet ska vara 
infört och det gamla ska vara släppt. Det är då 
det blir gjort, när man har ett tydligt mål och 
en deadline.

Med arbete på distans från Teneriffa får Max 
Blomqvist stiga upp lite tidigare på morgnarna 
på grund av tidsskillnaden. Men det är det värt 
för att kunna hoppa in i skärmflygarkläderna 
direkt efter jobbet och kunna ägna kvällarna 
åt att skärmflyga, dyka och umgås med 
vänner.

DIGITALISERING GER FRIHETMax Blomqvist 5 tips till 
andra som vill jobba digitalt 
och smart:

1. Bestäm ett datum då alla kunder 
ska vara överförda i nya systemet.
 
2. Bestäm dig för ett slutdatum då allt 
ska finnas i det nya digitala systemet - 
när ska vi ha släppt det gamla?
 
3. Se till att ha molnbaserade 
lösningar, all data ska gå att nå från 
alla datorer. Vi använder Vismas 
program för bokföring, fakturering 
och byråstöd och Sharepoint för 
dokumenthantering. 

4. Ha tydliga mallar för hur man 
arbetar personalen emellan. Viktigast 
är att oberoende av vem som jobbar 
med vilken kund, ska alla jobba på 
samma sätt. Samma metodik med alla 
kunder. Tydliga processer, checklistor 
och mallar.

5. Tydlighet när man utbildar sina 
kunder, att man tar sig tid och 
gärna bjuder på den tiden för hur 
de ska arbeta i systemet. Kunderna 
uppskattar verkligen det och den 
tiden man lägger ner får man igen för 
kunderna återkommer inte utan kan 
systemen från början.

”Det tog företaget endast 
två veckor att ställa om till 
ett helt remote arbetssätt 
där all personal jobbade 
hemifrån.”

DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN VISMA
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En framgångsrik byråledare på dagarna 
och skärmflygare på kvällarna. Jobb 
i Sverige och fritid på Teneriffa. Hur 
får Max Blomqvist, vd på Maroni 
Redovisningsbyrå ihop det? Med en 
helhjärtad satsning på digitalisering  
och effektivisering.

När vi pratar med Max befinner han sig just 
på Teneriffa där solen skiner nästan jämt 
och där sandstranden ligger bara en bit bort. 
Maroni Redovisningsbyrås kontor finns på 
Folkungagatan i Stockholm. En byrå som 
har vunnit priset för Årets Framtidsbyrå 
och som ligger långt framme när det gäller 
digitalisering. Något som går hand i hand 
både med en hög vinstmarginal och med 
möjligheterna att jobba var som helst.

Detta visade sig inte minst under pandemin 
då byråns förmåga till anpassning verkligen 
sattes på prov. Det tog företaget endast 
två veckor att ställa om till ett helt remote 
arbetssätt där all personal jobbade hemifrån. 

Idag fortsätter Maroni Redovisningsbyrå att 
jobba delvis på distans. För att det flexibla 
arbetssättet ska fungera har Maroni sina 
arbetsprocesser. Dagen börjar med ett 
teamsmöte där de går igenom planen för  
dagen och gör avstämningar. Under dagen  
hörs de ofta i en gruppchatt och hjälper 
varandra. 

- Visma Advisor är det som håller ihop 
vårt arbete. Där har vi checklistor och 
bevakningspunkter för sådant vi behöver 
få in från kunder, som uppdragsbrev och 
företagsdokumentation. Den som är  
ansvarig kan direkt se vad som finns och  
vad som eventuellt saknas, säger Max 
Blomqvist. 
 

Kundrelationerna upprätthålls med hjälp av 
rapporter där Maroni har analyserat kundens 
data och kommer med förklaringar och råd. 
Kunderna får också sms när det är dags för 
moms och deklaration eller om något har 
lagts upp i Visma eEkonomi som de behöver 
agera på. Att så mycket görs digitalt och 
automatiskt innebär en stor tidsvinst för  
Max och hans medarbetare.

Digitaliseringen har inneburit en positiv 
utveckling även för Maronis kunder. Genom 
att fotografera och scanna in sina kvitton 
med appen i Visma eEkonomi och lämna in 
materialet digitalt sparar de väldigt mycket tid. 

Tid sparar Maroni Redovisningbyrå också med 
kontinuerliga avstämningar i Visma Skatt och 
Bokslut. Eftersom mycket av arbetet redan 
är gjort blir det inte så mycket jobb i slutet av 
bokslutsåret.

-Vi har många kunder men vi hinner ändå 
med för att vi har bra system och rutiner, 
säger Max. 

Han konstaterar att det verkligen gäller att 
bestämma sig för att jobba digitalt. Sätt ett 
datum när det nya digitala systemet ska vara 
infört och det gamla ska vara släppt. Det är då 
det blir gjort, när man har ett tydligt mål och 
en deadline.

Med arbete på distans från Teneriffa får Max 
Blomqvist stiga upp lite tidigare på morgnarna 
på grund av tidsskillnaden. Men det är det värt 
för att kunna hoppa in i skärmflygarkläderna 
direkt efter jobbet och kunna ägna kvällarna 
åt att skärmflyga, dyka och umgås med 
vänner.

DIGITALISERING GER FRIHETMax Blomqvist 5 tips till 
andra som vill jobba digitalt 
och smart:

1. Bestäm ett datum då alla kunder 
ska vara överförda i nya systemet.
 
2. Bestäm dig för ett slutdatum då allt 
ska finnas i det nya digitala systemet - 
när ska vi ha släppt det gamla?
 
3. Se till att ha molnbaserade 
lösningar, all data ska gå att nå från 
alla datorer. Vi använder Vismas 
program för bokföring, fakturering 
och byråstöd och Sharepoint för 
dokumenthantering. 

4. Ha tydliga mallar för hur man 
arbetar personalen emellan. Viktigast 
är att oberoende av vem som jobbar 
med vilken kund, ska alla jobba på 
samma sätt. Samma metodik med alla 
kunder. Tydliga processer, checklistor 
och mallar.

5. Tydlighet när man utbildar sina 
kunder, att man tar sig tid och 
gärna bjuder på den tiden för hur 
de ska arbeta i systemet. Kunderna 
uppskattar verkligen det och den 
tiden man lägger ner får man igen för 
kunderna återkommer inte utan kan 
systemen från början.

”Det tog företaget endast 
två veckor att ställa om till 
ett helt remote arbetssätt 
där all personal jobbade 
hemifrån.”

En framgångsrik byråledare på dagarna 
och skärmflygare på kvällarna. Jobb 
i Sverige och fritid på Teneriffa. Hur 
får Max Blomqvist, vd på Maroni 
Redovisningsbyrå ihop det? Med en 
helhjärtad satsning på digitalisering  
och effektivisering.

När vi pratar med Max befinner han sig just 
på Teneriffa där solen skiner nästan jämt 
och där sandstranden ligger bara en bit bort. 
Maroni Redovisningsbyrås kontor finns på 
Folkungagatan i Stockholm. En byrå som 
har vunnit priset för Årets Framtidsbyrå 
och som ligger långt framme när det gäller 
digitalisering. Något som går hand i hand 
både med en hög vinstmarginal och med 
möjligheterna att jobba var som helst.

Detta visade sig inte minst under pandemin 
då byråns förmåga till anpassning verkligen 
sattes på prov. Det tog företaget endast 
två veckor att ställa om till ett helt remote 
arbetssätt där all personal jobbade hemifrån. 

Idag fortsätter Maroni Redovisningsbyrå att 
jobba delvis på distans. För att det flexibla 
arbetssättet ska fungera har Maroni sina 
arbetsprocesser. Dagen börjar med ett 
teamsmöte där de går igenom planen för  
dagen och gör avstämningar. Under dagen  
hörs de ofta i en gruppchatt och hjälper 
varandra. 

- Visma Advisor är det som håller ihop 
vårt arbete. Där har vi checklistor och 
bevakningspunkter för sådant vi behöver 
få in från kunder, som uppdragsbrev och 
företagsdokumentation. Den som är  
ansvarig kan direkt se vad som finns och  
vad som eventuellt saknas, säger Max 
Blomqvist. 
 

Kundrelationerna upprätthålls med hjälp av 
rapporter där Maroni har analyserat kundens 
data och kommer med förklaringar och råd. 
Kunderna får också sms när det är dags för 
moms och deklaration eller om något har 
lagts upp i Visma eEkonomi som de behöver 
agera på. Att så mycket görs digitalt och 
automatiskt innebär en stor tidsvinst för  
Max och hans medarbetare.

Digitaliseringen har inneburit en positiv 
utveckling även för Maronis kunder. Genom 
att fotografera och scanna in sina kvitton 
med appen i Visma eEkonomi och lämna in 
materialet digitalt sparar de väldigt mycket tid. 

Tid sparar Maroni Redovisningbyrå också med 
kontinuerliga avstämningar i Visma Skatt och 
Bokslut. Eftersom mycket av arbetet redan 
är gjort blir det inte så mycket jobb i slutet av 
bokslutsåret.

-Vi har många kunder men vi hinner ändå 
med för att vi har bra system och rutiner, 
säger Max. 

Han konstaterar att det verkligen gäller att 
bestämma sig för att jobba digitalt. Sätt ett 
datum när det nya digitala systemet ska vara 
infört och det gamla ska vara släppt. Det är då 
det blir gjort, när man har ett tydligt mål och 
en deadline.

Med arbete på distans från Teneriffa får Max 
Blomqvist stiga upp lite tidigare på morgnarna 
på grund av tidsskillnaden. Men det är det värt 
för att kunna hoppa in i skärmflygarkläderna 
direkt efter jobbet och kunna ägna kvällarna 
åt att skärmflyga, dyka och umgås med 
vänner.

DIGITALISERING GER FRIHETMax Blomqvist 5 tips till 
andra som vill jobba digitalt 
och smart:

1. Bestäm ett datum då alla kunder 
ska vara överförda i nya systemet.
 
2. Bestäm dig för ett slutdatum då allt 
ska finnas i det nya digitala systemet - 
när ska vi ha släppt det gamla?
 
3. Se till att ha molnbaserade 
lösningar, all data ska gå att nå från 
alla datorer. Vi använder Vismas 
program för bokföring, fakturering 
och byråstöd och Sharepoint för 
dokumenthantering. 

4. Ha tydliga mallar för hur man 
arbetar personalen emellan. Viktigast 
är att oberoende av vem som jobbar 
med vilken kund, ska alla jobba på 
samma sätt. Samma metodik med alla 
kunder. Tydliga processer, checklistor 
och mallar.

5. Tydlighet när man utbildar sina 
kunder, att man tar sig tid och 
gärna bjuder på den tiden för hur 
de ska arbeta i systemet. Kunderna 
uppskattar verkligen det och den 
tiden man lägger ner får man igen för 
kunderna återkommer inte utan kan 
systemen från början.

”Det tog företaget endast 
två veckor att ställa om till 
ett helt remote arbetssätt 
där all personal jobbade 
hemifrån.”

DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN VISMA
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ÖRVÄ N TA NSGA PET. DET Ä R ett begrepp som 
Revisorsinspektionens myndighetschef 
Per Johansson gärna använder när han ska 

beskriva läget i revisions- och rådgivningsbranschen. Ett 
gap som sannolikt kommer att bli större de närmaste åren. 
Revisorn förväntas granska allt fler områden och rollen 
förändras. Det handlar om digitalisering, hållbarhet och 
ny lagstiftning på både nationell och europeisk nivå, för 
att nämna några exempel. Samtidigt fortsätter revisorerna 
att lämna branschen. 

I Revisorsinspektionens strategiska plan för de 
 kommande fem åren beskrivs ett tufft läge. I uppdraget 
 ligger att tillgodose samhällets behov av kvalificerade 
revisorer. Men för myndigheten är möjligheterna 
 begränsade när det handlar om att få fler att söka sig till 
yrket – och vilja stanna kvar. 

– Vi ser ju att omvärlden förändras och att det blir nya 
krav på vad revisorn ska göra. Vårt uppdrag är att säker-
ställa att samhället får de revisorer som behövs, men 
vi klarar det inte själva. Vi måste jobba med det vi kan 
påverka. Hur kommer du in i yrket, och vad är det som får 
dig att stanna kvar? Och om du lämnar yrket, vad kan få dig 

I dag finns det  tretusen 
 kvalificerade  revisorer 
i  Sverige. Det är 
 ungefär tusen färre 
än för tio år sedan. Att 
 B R O M S A   F LY K T E N 
F R Å N  Y R K E T  är en 
 ödesfråga för en bransch 
som står inför nya 
 utmaningar. 

F
text: Anna Hjorth  
illustrationer: Jens Magnusson

Fokus på:
Revisionens 

attraktionskraft
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FOKUS  |   R EV ISIONENS AT TR A KTIONSKR A F T

att komma tillbaka, säger Revisors-
inspektionens chef Per Johansson.

 

S
om ett exempel på 
vad som har gjorts 
från myndighet-
ens sida nämner 
Per Johansson att 
utbildningskraven 

och auktorisationssystemet har 
förändrats sedan han tillträdde 2016.

– Tidigare hade vi krav som var 
högre än de som EU ställer. Nu har vi 
förändrat så att revisionsföretagen 
fått ansvar att ge vissa praktiska 
 ämnen. Och en del tidigare obliga-
toriska ämneskrav är inte längre 
obligatoriska, utan studeras enbart i 
den uträckning de bedöms relevanta 
för yrket, detta för att tidigarelägga 
möjligheten att kunna skriva provet.

Men det är egentligen inte där 
 branschens stora problem ligger, 

menar Per Johansson. Det handlar 
snarare om att alltför många lämnar 

branschen alltför tidigt. Och det 
är få som väljer att komma 

tillbaka när de en gång slagit 
in på en annan bana. 

Den som studerar Revi-
sorsinspektionens senaste 

årliga rapport ser att det dels är 
de över 60 år som lämnar, vilket 

kan antas vara de som går i pension. 
Men därefter kommer de mellan 30 
och 39 år, det vill säga revisorer som 
fortfarande är i början av sin karriär. 
Och där är det flest kvinnor som 
slutar. 

– Vi ser ju att det inte handlar om 
brist på intresse för yrket. Det är 
många som skriver provet och vill bli 
revisorer. De som lyckas blir väldigt 
attraktiva på arbetsmarknaden, de 
får en kvalitetsstämpel. Jag tror att 
byråerna behöver tänka bredare för 

”På en liten byrå 
kan det vara svårt 

att  hinna med 
 vidareutbildning, där 

har FAR en viktig 
uppgift framöver.”
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Mattias Ericsson, Dalacc, är enda 
auktoriserade revisorn i Ludvika 
med kontor på orten.

Mattias Ericson, auktoriserad  revisor,  
företagsrådgivare och ägare Dalacc.
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att behålla medarbetarna, både när 
det gäller arbetsmiljö, ledarskap och 
karriärvägar, säger Per Johansson.

 

E
n som lämnat yrket – 
och kommit tillbaka 
är  Mattias Ericson. I 
samband med att PwC 
organiserade om och 
lade ner kontoret i 

 Ludvika 2019, valde han att kliva av 
och inte följa med till Falun. Under en 
tid jobbade han som ekonomichef och 
på bank men hösten 2020 återvände 
han till revisorsyrket. 

Nu driver Mattias Ericson och en 
kompanjon revisons- och redovis-
ningsbyrån Dalacc. Eftersom han 
återvände till branschen så kort tid 
efter att han lämnat, behövde han 
inte göra något prov för att återfå  
sin auktorisation. 

– Jag hade inga planer på att starta 
eget. Men sedan blev det ett läge då 
det inte fanns en enda revisor kvar i 
Ludvika. Då startade vi Dalacc som 
är en klassisk kombibyrå och väldigt 
inriktad på den lokala marknaden. 
Vi trodde att det fanns ett behov av 
en byrå där man kan få en personlig 
relation, och det har gått bra, vi har 
vuxit ganska snabbt, säger Mattias 
Ericson. 

I dag är han den enda auktoriserade 
revisorn med kontor på orten.

– Vi skulle absolut kunna vara en 
till på vår byrå. Men det finns inte en 
chans att hitta någon här i landsorten. 
Det skulle i så fall vara någon som 
slutat och kanske är ekonomichef 
på ett företag, men jag ser det som 
ganska orealistiskt. Likaså att en 
påskrivande revisor skulle flytta hit 
till Ludvika eller Smedjebacken, det 
känns osannolikt. 

Mattias Ericson menar att det är 
väldigt negativt för landsbygden att 

det finns så få revisorer där. Att de 
stora byråerna har lämnat gör dock 
att det öppnas möjligheter för andra. 
För behovet av revision och rådgiv-
ning finns också på mindre orter.

– Men kompetensen har blivit allt 
svårare att få tag i. Jag tycker att 
branschen har gått åt fel håll. Till ex-
empel att stora byråer kapar bort sin 
redovisningsbit, det gör att bredden 
och kunskapen man fick om yrket 
tidigare inte finns på samma sätt i 
dag. Det var oslagbart. I dag jobbar 
man så mycket med digitala 
handlingar och träffar knappt 
kunderna om man jobbar på 
en stor byrå. 

De nya kraven och förvänt-
ningarna på revisorer, det 
som Per Johansson på Revisors-
inspektionen lyfter när han talar 
om förväntansgapet, blir en utmaning 
för en liten byrå som Dalacc. Att få 
specialistkompetens till Ludvika och 
andra små städer är svårt. 

– Jag som jobbat på stor byrå tidi-
gare kan sakna att där finns mycket 
kompetens med experter inom olika 
områden. På en liten byrå kan det 

Så har antalet  kvalificerade   
revisorer minskat

KÄLLA: REVISORSINSPEKTIONENS ÅRSRAPPORT FÖR 2021
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vara svårt att hinna med vidareut-
bildning, där har FAR en viktig upp-
gift framöver, tycker Mattias Ericson. 

P
å FAR jobbar  Therese 
Andersson som 
affärsområdeschef för 
verksamhetsområdet 
Medlem. Det betyder 
bland annat att hon har 

ansvar för strategiska medlems- och 
yrkesrollsfrågor. Inom organisatio-
nen ser man också med viss oro på 

att revisorerna blir allt färre. 
Samtidigt är anslutnings-

graden till FAR den högsta 
någonsin, 94,5 procent av 
alla kvalificerade revisorer 

är medlemmar.
– Det indikerar att vi gör 

rätt saker. Men vi ser naturligtvis 
också att det är problematiskt att 
branschen tappar så många revisorer. 
Procentuellt är det en väldigt stor 
andel som har slutat de senaste tio 
åren. Samtidigt måste man komma 
ihåg att det är så många andra bakom 
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varje revisor. Du gör ju inte allt arbete 
själv som påskrivande, säger Therese 
Andersson. 

Hon ser flera orsaker till att antalet 
revisorer minskar. Ett exempel är 
att bilden av vad en revisor gör inte 
 stämmer med dagens verklighet. 

– Det är synd om vi inte lyckats 
förmedla vad en revisor faktiskt gör. 
Snabbheten, komplexiteten och alla 
möten med människor är några av 
sakerna jag vill framhäva. Men det 
kan förstås också vara svårt att ändra 
en kultur, om något sitter i väggarna. 

T
herese Andersson har 
en i grunden optimistisk 
syn på branschens 
utveckling och kompe-
tensförsörjning. Men det 
finns orosmoln.

– Jag kan vara orolig för hur vi ska 
säkerställa att det finns bra revisions- 
och rådgivningstjänster i hela landet. 
Det geografiska perspektivet, att 
det blir allt fler orter som saknar en 

auktoriserad revisor. Det är viktigt att 
Sveriges företagare har bra tjänster 
att tillgå inom området revision i hela 
landet, säger hon. 

P
å landets största företag 
i revisions- och råd-
givningsbranschen, 
PwC, är  Katarina 
Roddar HR- 
direktör. Hon 

jobbar dagligen med frågan om 
branschens  attraktionskraft. 

– Vi tittar på hur vi kan få fler 
att välja revisionsyrket. Historiskt 
har vi rekryterat direkt från högsko-
lor och universitet. Den talangpoolen 
är mindre i dag och det vittnas om att 
man inte ser revision som ett fram-
tidsyrke. Från vår sida ser vi dock att 
det är det, ett yrke där det exempelvis 
sker en snabb digital utveckling som 
är väldigt spännande, säger hon.

För att klara kompetensförsörj-
ningen och möta den kommande 
efterfrågan på revisionstjänster 

behöver både PwC och branschen 
bredda rekryteringsbasen, anser 
Katarina Roddar. 

– Nu försöker vi titta på andra kom-
petenser än de klassiska. Vi behöver 
olika erfarenheter, personer med 
annan specialistkunskap som kan 
arbeta med revision, men kanske inte 
behöver vara auktoriserade. 

Men det viktigaste är kanske ändå 
att behålla den kompetens som 
redan finns. Att stoppa flykten från 
yrket. Katarina Roddar menar att det 
krävs en ständig utveckling, både 
för  individer och företag. Och att det 
också kan innebära en ökad rörlighet, 
både inom branschen och bättre 
möjlig heter att lämna en tid och 
sedan komma tillbaka.

– Det blir allt viktigare att kunna 
gå in och ut ur ett företag, en bransch 
eller ett yrke. Att få möjligheten att 
utvecklas när man får möjlighet att 
testa något annat. Om vi ska ta vara 
på allas potential kan vi inte vara 
rädda för rörlighet.  
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Revisorer som har lämnat yrket är 
 attraktiva på arbetsmarknaden. Så 
även i revisions och rådgivnings
branschen. Flera personer med god 
inblick i branschens problematik 
 beskriver de avhoppade revisorerna 
som en del av lösningen, för att få 
bukt med revisorsbristen. 

Men det är inte många som väljer 
att komma tillbaka till sitt gamla yrke 
när de en gång lämnat. Förra året var 
det bara åtta personer som beviljades 
auktorisation på nytt, visar Revisors
inspektionens statistik. 

– Eventuellt kan pandemin ha 
 påverkat. Det kan vara så att  personer 
inte vågat byta jobb i samma ut
sträckning när omvärlden har varit så 
påverkad. Om man till exempel har 
en fast anställning som ekonomichef 
så är det inte säkert att det känns bra 
att återvända till en revisionsbyrå när 
 arbetsmarknaden upplevs som osäker, 
säger David Gripenhjärta, avdelnings
direktör på Revisorsinspektionen. 

Året innan var siffran högre, 24 
 personer fick sin auktorisation beviljad 
på nytt under 2020. Den siffran kan 
ha varit en följd av de nya reglerna 
som trädde i kraft 2019. Då togs det 
så kallade timkravet bort.  Tidigare 
var den som ville komma tillbaka 
tvungen att visa att hen hade arbetat 
med  revisionsverksamhet minst 1 500 
 timmar på fem år. 

– Troligen var det lite av en 
 ketchupeffekt. Det var flera som 
hängde på låset och ansökte ganska 
snabbt om att bli auktoriserade igen. 

David Gripenhjärta och  Revisors 
inspektionen följer utvecklingen 
med stort intresse. I myndighetens 
 uppdrag ligger bland annat att 
tillgodose  samhällets  efterfrågan på 
 kvalificerade revisorer. 

– Vår inställning är att vi ska ha 
regler som inte försvårar i onödan, 
vare sig när det gäller nyrekrytering 
till revisorsyrket eller för den som vill 
komma tillbaka. 

Få revisorer åter vänder 
efter att ha lämnat
Statistiken talar sitt tydliga språk. Den som en gång 
 lämnat revisorsyrket kommer sällan tillbaka. Och det 
trots att det blivit enklare att återfå sin auktorisation. 

RI följer utvecklingen 
med stort intresse.

FOKUS  |   R EV ISIONENS AT TR A KTIONSKR A F T

Så funkar det  
att  komma  tillbaka  

till yrket
 Du behöver inte göra ett  

ytt prov för revisorsexamen  
om du tidigare gjort det med  
godkänt resultat. 

 Om du har auktorisation 
eller godkännande enligt äldre 
 bestämmelser, utan att ha  
avlagt revisorsexamen, så kan  
du under vissa förutsättningar  
bli beviljad igen. 

 Om det gått mer än fem år 
sedan du lämnade yrket behöver 
du ge in en särskild redogörelse 
tillsammans med din ansökan. Den 
ska beskriva hur du har  behållit 
 eller utvecklat teoretisk och 
praktisk kompetens under tiden 
som gått sedan din auktorisation/
godkännande upphörde. 

 Läs mer om att återvända till 
revisorsyrket här:  
revisorsinspektionen.se/ 
bli-revisor/aterkomma-till-yrket/

Antal revisorer  
som återkom  
till yrket

10

24

8

KÄLLA: REVISORSINSPEKTIONENS ÅRLIGA RAPPORTER

2019

2020

2021
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B JÖR N ELFGR EN T YCK S ständigt 
vara i rörelse. Men är samtidigt 
lätt att nå. Den som vill boka ett 
möte har tillgång till hans digitala 
kalender och kan till exempel välja 
att schemalägga sig för ”en goköpp” på 
30 minuter eller ”Bolla en idé” på en 
kvart. Den här intervjun görs över en 
kopp kaffe på ett fik vid järnvägs-
stationen i Karlstad – och 
samtidigt från ett skrivbord i 
Stockholm.  Digitalt är Björn 
Elfgrens grej, precis som det 
 mänskliga mötet. 

Kontakten som uppstår 
när människor träffas är också 
det som lockat honom tillbaka 

till  revisions- och rådgivnings-
branschen. Han kände att han 
kommit för långt bort från det under 
de senaste åren, då hans fokus varit 
på teknikutveckling. Björn Elfgren är 
grundare av den automatiserade bok-
föringstjänsten Wint och har även 
drivit utvecklingen av e-handels-

plattformen Abicart under  
en period.   

– Nu har jag lust att skaka 
om branschen inifrån. Jag 
har fått andra glasögon när 

jag varit borta. Samtidigt har 
jag som ledare i de verksamhe-

terna jobbat mycket digitalt och 
kommit från den direkta kontakten 

Björn Elfgren  lämnade 
 revisors rollen och ägnade 
sig åt  företagsutveckling och 
 entreprenörskap, senast som 
VD för e-handelsplattformen 
Abicart. Tio år senare är han 
tillbaka och vill skaka om 
 revisionsbranschen inifrån. 

Tillbaka för att skapa 
en varmare bransch

Björn Elfgren är revisorn
som inte sitter still. 
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med kunderna. Jag  saknade det. Och 
allt det andra som man får ut när man 
är revisor – som att vara bollplank 
och ge råd, inte bara själva revisionen, 
säger Björn Elfgren.

SEDA N SEP T EMBER FÖR R A året 
 driver han byrån Warmare. Han 
startade i Göteborg, men från års-
skiftet finns Warmare även i Sunne. 
Björn Elfgren beskriver den som en 
”traditionell, duktig revisionsbyrå på 
en mindre ort”. Men ambitionerna är 
högre än så. 

– Mitt mål är att skapa ett drömföre-
tag inom revision. Framför allt ska vi 
jobba tillsammans, bry oss om varan-
dra och, inte minst, sluta jaga timmar 
eller beläggningsgrad. Därför heter  
vi just Warmare, för att jag vill att vi 
ska stå för den mänskliga värmen  
och kontakten. 

Björn Elfgrens entusiasm går 
genom skärmen, från den där 
lite slamriga miljön på fiket till 
Stockholmskontoret. Han menar att 
revisionsbranschen har tappat bort 
den mänskliga värmen någonstans 
längs vägen. Det han jobbat med när 
han varit utanför branschen – det 
automatiserade och papperslösa – har 
stor potential och kan frigöra mer tid 
för riktiga möten mellan människor, 
menar han. Mer tid för revisorn att 
vara samtalspartner och den som 
kan tala om för kunden att det hen gör 
stämmer, att det är rätt. 

AT T ÅT ERVÄ NDA TILL revisions-
branschen var inte särskilt svårt för 
Björn Elfgren. Han hade bara varit 
utan sin titel i ett och ett halvt år. 
Under åren med andra jobb hade han 
ändå fortsatt att revidera en del och 
det underlättade klivet tillbaka. Men 
han tror egentligen inte att det är 
höga krav som gör att det är få revi-
sorer som återvänder när de väl har 
lämnat yrket. 

– Det hänger inte på det. Har du job-
bat ett tag som revisor så kan du ditt 

yrke och kan komma tillbaka om du 
skulle vilja. Men det är massor med 
duktiga revisorer som slutar  alldeles 
för tidigt. Vi som bransch borde 
verkligen prata mer om det och ta tag i 
de grejer som inte funkar så bra, säger 
Björn Elfgren. 

H A N NÄ MNER EN rad saker som 
han inte tycker fungerar. Saker 
som han tycker är föråldrade och 
stelbenta och som inte passar på 
dagens arbetsmarknad, till exempel 
klausulerna, som säger att du inte får 
gå till en  annan byrå hur som helst. 
”Stenålder” är Björn Elfgrens omdöme 
om den typen av avtal.

– Det är en sak när det gäller 
 del ägare, men de som nyss blivit 
revisorer – varför ska de ha avtal 
som stänger in dem? Sedan tycker 
jag att vi måste titta på hur vi leder 
och  driver revisionsbolagen. Väldigt 
mycket styrs av vilket belönings-
system du har i bolaget och det 
premierar ett gammaldags arbetssätt 
med massor av övertidstimmar. 

Den som däremot är bra på andra, 
mer svårmätta kompetenser som 
mänsklig kontakt och relationer, pre-
mieras inte och kommer inte vidare 
på samma sätt inom bolagen, menar 
Björn Elfgren.

– Det här leder till att många lämnar 
branschen. De som stannar kvar blir 
belönade, jobbar jättelänge och blir 
så småningom delägare. Det låser 
in duktiga medarbetare som kanske 
skulle bli ännu bättre om de jobbade 
någon annanstans ett tag. 

H A NS V ISION Ä R att ha ett annat 
 system, ett annat sätt att se på verk-
samhet och lönsamhet. Med Warma-
re vill han skapa en byrå där man inte 
mäter tid och beläggningsgrad. Den 
ska inte vara så hierarkisk. 

– Vi är inte där än, vi är en 
startup-byrå. Jag tror att det blir lön-
samt om man tänker på människor 

först, inte pengar först. Men det är 
viktigt att ha en nivå på löner och 
ersättningar som är så bra att du inte 
behöver fokusera på beläggningsgrad 
och timmar. Kanske behöver vi ta 
betalt på ett annat sätt, med fasta 
priser som är tillräckligt bra för att 
det ska funka. 

B JÖR N ELFGR EN INSER att han har 
en priviligierad position – och att det 
gör det lättare att komma tillbaka och 
röra runt i revisionsgrytan. 

– Det är en förmån att inte ha suttit 
fast i en struktur. Nu vill jag prata om 
hur vi leder, hur vi bygger företag och 
hur vi kan använda modern teknik 
för att göra smartare revision med 
samma säkerhet.

Han kan prata mycket och länge 
om sina visioner för en uppdaterad 
revisionsbransch. Men där någon-

stans blir han avbruten av högtala-
rutropet som säger att tåget mot 

Göteborg är på ingång. Den som 
vill fortsätta samtalet med 

Björn Elfgren får boka in 
”en goköpp” till, för just nu 

måste han stänga datorn 
och rusa vidare. 

Namn: Björn Elfgren.
Ålder: 56 år.
Bor: Västra Frölunda och Sunne. 
Yrke: Godkänd revisor. Grundare 
och vd på Warmare AB. 
Bakgrund i korthet: 
Aktuell: Återvändare till revisions-
branschen, entreprenör. 
På fritiden: Hänga med familjen, 
spela beachvolleyboll, åka 
snowboard, laga mat och umgås.

” Framför allt ska vi jobba 
 tillsammans, bry oss om varandra 
och, inte minst, sluta jaga timmar 
 eller beläggningsgrad.”
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Omtalade Agoy Bokslut & Skatt är det molnbaserade programmet för period
avstämningar, bokslut, rapport, skatt och årsredovisning. Nästan varje vecka händer 
något nytt och spännande i programmet. Har du inte provat det än så är det hög tid 
nu! Bara i år har fler än 50 nya funktioner tillkommit. 

Agoy föddes ur frustration över hur krångligt det var att göra saker i de program som 
fanns att tillgå. Det första Agoy tog sig an var periodavstämningar. I dag har Agoy 
växt och klarar mycket mer än så, som rapportering, skatt och årsredovisning. Men 
smidigheten kring period avstämningar är fortfarande ett signum för Agoy. En för
utsättning för bra företagande är att ha bra beslutsunderlag, och bra besluts underlag 
förutsätter i sin tur god ordning på redovisningen. Med Agoy får du den ordningen, 
smidigare än någonsin. Glöm dina Excelark – Agoy utrotar onödigt krångel!

Mycket nytt har tillkommit i Agoy den senaste tiden (titta in på agoy.se/releaser där 
alla nya funktioner listas). Saknar du något? Kontakta oss så kan vi kanske lägga till 
den funktionen också! Vår utveckling drivs av vad branschen efterfrågar och behöver, 
så kanske är det just dina idéer vi plockar upp och förverkligar härnäst!

TESTA AGOY GRATIS I 30 DAGAR! Enklaste sättet att få överblick över Agoy är att delta 
i ett av de öppna, kostnadsfria webbinarier som hålls minst en gång per vecka. Eller skapa 
ett konto och prova programmet på egen hand – gratis de första 30 dagarna! Läs mer på 
agoy.se 

Mycket nytt i Agoy Bokslut & Skatt
Upptäck alla nyheter – över 50 nya funktioner har tillkommit bara i år!

LÄR DIG AGOY UTAN KOSTNAD!
Gratis onlineutbildningar varje vecka, se agoy.se

Agoy Bokslut & Skatt 
– allt detta ingår

✓	 Smart översiktsvy 

✓	 Periodvstämning med kontrollfunktioner 

✓	 Transaktionsanalys

✓	 Periodbokslut

✓	 Bokslut

✓	 Årsredovisning, inkl digital inlämning

✓	 Skatteprogram

✓	 Integration med Skatteverket och Fortnox

✓	 Rapport

Läs mer på agoy.se där du även kan skapa konto. 
Pris: 299:- per konsult och månad (obegränsat 
antal klienter ingår). 149:- per årsredovisning 
tillkommer (K2/K3).
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Inga hemligheter bakom  stängda 
dörrar, hej då till hierarkier, 
 kontroll och debiteringshets.  
På Atrakta ska inte personalen 
jobba hårdast – utan smartast.  
 Något som lockar både kunder  
och  medarbetare.

text: Sofia Hadjipetri Glantz  
foto: Sandra Lee Petterson

VÅ R BY R Å

 Attraherar
med ny 
jobbfilosofi
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A U G U S T I  2 0 2 1  S L O G  A T R A K TA  upp 
 dörrarna till sitt coworking-kontor i 
Tegel magasinet i Östersund, i ett reno-
verat plåtslageri från 1800-talet där gam-
malt blandas med nytt, mitt i stan, men 
ändå lite avsides. 

Några månader tidigare hade byrån, som 
erbjuder revision, rådgivning och redovis-
ning, gått ut med en annons på  LinkedIn 
där byråns företrädare berättade att de 

skulle skapa ”den nya formens revisionsbyrå” med 
”lönsamhet som effekt, inte som drivkraft”.

– I BR A NSCHEN FINNS ET T enormt stort  fokus på kort-
siktiga vinster och hierarkier, kontroll, omfattande 
budgetarbete - och mycket hålls hemligt. 

– Dessutom finns ålderismen, som junior tas inte 
din nyfikenhet till vara. Och har du passerat 60 plus så 
ska du lämna branschen även om du fortfarande har 
mycket att ge utifrån  nätverk, hel hets per spek tiv, pre-
stigelöshet, integritet och erfarenhet. Därför valde vi 
att starta Atrakta, som en motvikt.

Det säger Helen Salmonsson, auktoriserad revisor, 
VD och en av grundarna, när vi ses över videolänk.

I dag är fjorton personer knutna till Atrakta,  varav 

tolv är operativa. Samtliga har lämnat storbyråvärlden 
bakom sig, för att satsa på en byrå som ”tar en annan 
väg” – enligt Atraktas motto. Bland dessa finns även 
FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström, 
som styrelseordförande, delägare och en av grundarna.

AT T JAGA DEBI T ER INGS T IM M A R , lägga alldeles för 
mycket tid på checklistor och vilja jobba hårdast är så 
långt ifrån  Atraktas filosofi det går att komma. 

– Det finns inget självändamål i att ha flest egna 
kunder, då hjälper vi hellre varandra. Kundansvarig 
ska den som är mest lämplig vara, oavsett hur länge 

I
På Atrakta är nyckelbeteenden 
i fokus i stället för debiteringsgrad.

Fanny Grönlund känner 
nyväckt engagemang.

ATRAKTA
Grundades år:

2021.
Antal årsarbetare:

 Tolv personer.
Finns här:

Coworking-lokaler  
i Östersund.

Omsättning 2016:

Första bokslutet är 
per den sista juni i år. 

Prel.  omsättning  
på 8 mkr.
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 personen har jobbat här, säger auktoriserade revisorn 
Marcus Karlsson.

I stället för att mäta debiteringsgrad tittar byrån på 
olika nyckelbeteenden. Exempelvis: ”Vi ska vara ban-
brytande”. Nyckelbete ende blir då att vara modig och 
ta en annan väg. Att våga prova och få misslyckas. 

Alla på byrån involveras i tänket. Och den grund-
synen ska leda till det viktigaste: Att medarbetarna 
mår bra och att kunden är i fokus. Något som gett eko.

– Kunderna tycker inte att vi är lika  pressade längre. 
De förstår att vi vill vara med på deras resa. De ser det 
och får förtroende för oss, säger Helen  Salmonsson.

FÖR FA NN Y GRÖNLUND, MED TIO års erfarenhet från 
storbyrå, har det nya sättet att arbeta revolutionerat 
hela hennes attityd till yrket som revisor. Från att ha 
funderat på om revisorsyrket är rätt – till ett nyväckt 
engagemang och en vilja att satsa på auktorisationen.

– Det är en fantastiskt rolig bransch. Och det handlar 
inte om att jobba mest, utan om att jobba smartast. 

Helen Salmonsson flikar in:
– Jag tror att många lämnar branschen fast de tycker 

att jobbet är kul. De lämnar på grund av miljön;  mycket 
övertid, press och stress. Och så ska det inte behöva 
vara.   

Övre: Fanny Grönlund 
och Marcus Karlsson 
hjälper varandra 
 snarare än konkurrerar.

Nedre: Kontor i ett 
 renoverat plåtslageri.

Nedan:  
Helen  Salmonsson, VD 

och en av grundarna.

Så löser vi 
ekvationen

Medarbetare
Fjorton medarbetare, 

inklusive grundarna. En 
gång i månaden anordnas 

framstegsmöten där de 
anställda är indelade i 
två coachgrupper och 

fokuserar på den enskildes 
önskan till utveckling. 

Alla anställda måste dela 
Atraktas grundfilosofi.

Kunder
En bredd av kunder med 

ambitioner. Från enmans
bolag till medelstora 

bolag med flera hundra 
miljoner kronor i omsätt
ning. Majoriteten finns i 

Östersund och Jämtland 
med omnejd. Har även 

kunder i andra delar  
av landet. 

Nätverket 
Samarbetar med byråer 

och företag, där man 
rekommenderar varandra. 
Viktigast är att ha kunden 
i fokus och att samarbets

partners delar Atraktas 
värderingar och synsätt.  

Framtid
Önskar finnas över hela 
landet. Rekryterar med 
hjärtat  vill identifiera 

rätt medarbetare som vill 
skapa bästa kundupp
levelsen och som delar 
syfte samt värdegrund.  
Vill bli fler medarbetare. 

Alltid fokus  
på bästa 
kund upp
levelsen.

Få utrymme 
för hela dig 
som med
arbetare.

Följa upp 
nyckel bete
enden i stället 
för debite
ringsgrad.

1
2

3

Tre tips för att
göra byrån attraktiv

VÅ R BY R Å



Unik helhetslösning för redovisningsbyråer • Fasta priser till byrån • Byrån äger kundrelationen • Digital kundsamverkan

Boka din plats idag – kostnadsfritt!

bjornlunden.se/redovisningsbyrådagen

Redovisningsbyrådagen
Årets fokusdag för redovisningsbyråer

– delta på plats eller på distans

Välkommen på vår populära fokusdag för redovisningsbyråer. Du är lika välkommen att delta 
på plats i Stockholm som att ansluta till livesändningen. 

Du bjuds på kostnadsfria produktvisningar, användarträffar och föreläsningar. Du ser även 
hela vårt sortiment av smarta digitala programlösningar, rådgivarstöd, böcker, utbildningar, 

informations lösningar mm och får fina erbjudanden och rabatter. 

Under förmiddagen väljer du mellan två seminariesalar och skulle du vilja ta del av den samtidigt 
pågående föreläsningen kan du se en inspelad version i efterhand.

KOSTNADS
FRITT!

1 SEPTEMBER 2022 • STOCKHOLM /PÅ DISTANS



Namn: Vladi Marica.
Ålder: 36.
Bor: Utanför  Malmö, 
 Hofterup.
Yrke och byrå: Auktoriserad 
Skatterådgivare FAR, 
Senior Tax Manager, KPMG 
i Malmö.
Utbildning: MBA, inriktning 
mot human resources,  
i St Louis, USA.
Familj: Fru och två barn.
Fritid: Umgås med familjen, 
spelar fotboll, en del padel.
Tre viktiga år i min karriär:
•  2010: Jobbar som 

 bilförsäljare av Volvo  
och SAAB i USA. 

•  2018: Avstickare till en 
konkurrerande byrå för 
att arbeta med affärs-
utveckling och sälj. 
 Saknar skatt. 

•  2020: Får en senior roll  
på KPMG.

"En levande form  
av juridik" säger Vladi 

Marica om skatterätten.

Omväxlingen, kollegorna och 
 tempot är det bästa med jobbet 
som skatterådgivare. Och det 
gäller att hålla sig a jour – vilket 
vässar en ytterligare. Som skatte
rådgivare har du oftast en bakgrund 
och utbildning inom antingen juridik 
eller ekonomi. För Vladi Marica  gäller 
det sistnämnda. 

Efter en MBA med inriktning 
 human resources i USA – där han 
också jobbade som bilförsäljare 
– kom han så småningom tillbaka 
till Sverige och slutligen KPMG i 
Malmö 2015 i rollen som skatte
rådgivare. 2019 klarade han FAR:s 
 auktorisationsprov.

– Att befinna sig i en miljö där det 
finns likasinnade och där vi hela 
tiden vill utvecklas är inspirerande. 

Det finns en mycket hög kompetens 
och stort intresse för skattefrågorna. 
Det är väldigt roligt.  

Att yrket är betydelsefullt märks 
inte minst inom välfärden, där  skatter 
och arbetsgivaravgifter finansierar 
en stor del av levnads sättet i Sverige 
konstaterar Vladi  Marica. Att vara 
på tårna, hålla sig uppdaterad och 
hjälpa kunderna göra rätt är några 
av hans  driv krafter. 

Och det saknas inte utmaningar. 
– Det kommer nya lagar som 

sätter hela vårt sätt att arbeta på 
ända. Vilket är jättespännande. 
Sedan handlar vårt jobb om juridik 
och lagtolkning – vi har ofta många 
och långa diskussioner med våra 
motparter. Det blir vi bättre av.

Något Vladi Maricas håller högt i 

rollen som skatterådgivare 
är möjligheten att jobba  
över  landsgränserna.

– Miljön inom 
skatt är otroligt 
 internationell. Inte 
nog med att du får 
inblick i andra länders 
 skatte struktur, du får nya 
 kollegor och lär  känna olika 
kulturer. Det är inspirerande.

Han tvekar inte när det kommer  
till yrkets attraktivitet:

– Skatt är en levande form av 
juridik. Det är lätt att nischa sig. Vi 
går ännu mer mot rådgivning och 
lagtolkning, där vi verkligen får 
fundera och analysera. Det är också 
den delen som är roligast.  

Sofia Hadjipetri Glantz

” Miljön inom skatt är 
otroligt internationell”

Karriärtips!
Håll dig uppdaterad, 
och kom ihåg: detta 
är ett maraton, inte 

sprint, försök att 
 arbeta hållbart. 

MIN K A R R IÄ R

F
O

T
O

: 
J

E
N

N
Y

 L
E

Y
M

A
N



Fortnox Insikter banar 
väg för ännu mer och 
bättre rådgivning

Fortnox Insikter smygstartade under 
pandemiåret 2021 med att hjälpa svenska 
företag att få in totalt 1,1 miljarder kronor 
genom att ta reda på vilka kunder som då 
hade rätt till regeringens omställningsstöd.

Förbrukat aktiekapital 
Ett exempel på en kommande nyhet i 
Fortnox Insikter är förbrukat aktiekapital. 
När 40 procent av aktiekapitalet är för-
brukat signalerar systemet.

– Då kan konsulten ta upp möjligheten 
att göra en kontrollbalansräkning, som 
blir ett krav vid 50 procent förbrukat 
kapital, säger Lalle Zlatanovski,  
Product Manager för Fortnox Insikter. 

Identifierade avvikelser  
i bokföringen 
Under våren har ett antal redovisnings-
byråer fått vara med att utveckla funk-
tionen Moms- och kostnadsavvikelser. 

–Vår insikt om moms- och kostnads- 
avvikelser ökar möjligheten till kontroll 
för våra användare. Funktionen identi-
fierar om det saknas en telefonfaktura 
eller om moms på en försäkringskostnad 
är bokförd eller om fel momssats  
bokförts, säger Lalle Zlatanovski.

 

Bokföringsdata 
Förutom bokföringsdatan – det som all 
rådgivning utgår från och som därför 
måste vara uppdaterad för att vara helt 
korrekt – använder sig Fortnox av  
myndighetsdata från Bolagsverket  
och Skatteverket. 

Insikterna integreras i Fortnox Digital 
byrå och ska med tiden bli en naturlig 
del av vardagen för de flesta. De stora 
byråerna upptäckte tjänsten tidigt  
och efterfrågar nu fler insikter. 

– Det blir ju en tidsbesparing. En konsult 
som har en känsla för att något behöver 
kollas upp, får hjälp med det. Sedan är 
det upp till konsulten att avgöra om 
informationen passar att kommunicera 
vidare till en viss kund eller inte. 

Data kanske säger en sak men beroende 
på var kunden befinner sig så är det rätt  
eller fel att följa rådet. Målet är att utveckla 
Fortnox Insikter så att det innehåller allt 
som konsulter behöver, säger Lalle.

“Superspännande område”
Han har själv jobbat med rådgivning 
innan han började på Fortnox.

– Det här är ett superspännande område. 
Jag vet att det är svårt att själv gå igenom 

data och dra slutsatser snabbt. Många 
gånger finns inte tiden för grävande arbete. 

“Handplocka åtgärder”
Fortnox har även företagarens perspektiv 
i åtanke:

– Jag tycker det är jätteroligt att vi kan 
sammanställa data som gör att konsulten 
kan handplocka åtgärder som passar varje 
företag. Alla insikter passar ju inte för alla. 

– Ta exemplet med löneutrymmet. Vi kan 
räkna ut vad som är optimalt för att kunna 
dela ut så mycket som möjligt. Men om 
företaget ska göra uppköp kanske det är 
bättre att spara pengarna. Det där vet ju 
inte vi. Men det vet konsulten som har  
en unik möjlighet att skapa värde. 

– Vi sammanställer materialet och så kan 
konsulten fundera på hur det ska presen-
teras och för vilket företag. I förlängningen 
kan de ge ett ännu bättre kunderbjudande 
och byrån får möjlighet att lägga mer tid 
på kundrelationen och kundleveransen, 
avslutar Lalle Zlatanovski.

Läs mer om hur du som har Sveriges 
viktigaste jobb kan samarbeta med dina 
kunder i Fortnox.

www.fortnox.se/byra

DETTA ÄR EN ANNONS AV FORTNOX

Framöver kan redovisningskonsulter förvänta sig betydligt 
mer hjälp med rådgivningsmaterial i tjänsten Insikter, som 
numera är en del av Fortnox Digital byrå.

” Konsulten kan handplocka  
 åtgärder till sina kunder”

På bilden ser vi delar av Fortnox team som jobbar med Insikter, övre raden från vänster: Edward Runslätt, Lalle Zlatanovski,  
Jonas Häll och Daniel Larsson. 

DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN FORTNOX
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Debatt
  BR A NS CHENS AT T R A K TIONSK R A F T  

F
O

T
O

: 
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

R

 Förändring  
ger stora 

 möjligheter

Möjligheten att kunna  kombinera 
familjeliv och personliga intressen 
med ett utvecklande arbete är 
kritiskt för  branschens förnyelse 
och attraktionskraft.

evisorer har ett viktigt 
uppdrag och det behöver 
vi hjälpas åt att sprida för 
att öka attraktiviteten till 
branschen. Som revisorer 
är vi sedan länge på en för-

ändringsresa där vi möter nya perspektiv och 
arbetssätt.  Med tanke på att många unga i dag 
söker meningsfullhet och högre syfte vid val av 
sysselsättning, ser vi stora möjligheter med vårt 
yrke. Här vill vi beskriva några – för oss – viktiga 
förändringsområden och varför vi ser revision 
som ett verkligt framtidsyrke. 

Förflyttningen från pärmar och papper till 
digitaliserade metoder har gått fort. Detta har 
förändrat vårt uppdrag och rollen har gått 
alltmer från att kontrollera siffror till att bli en 
nyckelperson i företaget som i stället får mer 
tid över till analys och kvalitet, vilket bidrar till 
ökat värdeskapande i näringslivet.

Våra nya digitaliserade miljöer öppnar också 
möjligheter på det individuella planet. I dag kan 
vi välja varifrån vi jobbar.

S Y NEN PÅ INDI V IDEN har också förändrats. 
I dag arbetar vi tillsammans för att skapa 
 mervärden för kunden och samtidigt utveckla 
oss själva. 

Branschen har blivit bättre på att ta vara på 
och bredda perspektiven vad gäller jämställdhet 
och mångfald. På Grant Thornton har vi drivit 
ett systematiskt arbete för ökad jämställdhet 
och i dag är 37 procent av våra delägare kvinnor. 
Det är bra och vi är branschledare, men takten 
i branschen behöver öka och vi siktar på att 40 
procent av våra delägare ska vara kvinnor. 

Branschen har på senare tid också öppnat 
ögonen för att få in medarbetare från fler 
kulturer och med mer bredd i utbildning och 
 erfarenhet. Men mångfalden kan utvecklas 
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ännu mer för att öka attraktiviteten i branschen 
och på så sätt fortsätta skapa mervärden och 
spegla kunderna på en alltmer internationell 
marknad.

Revision är många gånger förknippat med 
högt engagemang och perioder av intensivt 
arbete. Vår byrå har satsat på ledarskap och 
hållbart arbetsliv med en hög grad av personlig 
flexibilitet. Detta har gett oss bättre förutsätt-
ningar att själva vara med och styra vårt arbete. 
Vi har båda kombinerat yrket med familj och 
fritidsintressen. Inom branschen har vi kommit 
olika långt, men det är tydligt att möjligheten 
att kunna kombinera familjeliv och personliga 
intressen med ett utvecklande arbete är kritiskt 
för branschens förnyelse och attraktionskraft.

VÅ R KUNSK A P OCH trovärdighet som revisorer 
ger oss en mycket god position för omställ-
ningen till ett hållbart näringsliv. De senaste 
årens globala klimatmöten har tydliggjort 
att stora mängder hållbarhetsdata kommer 
behöva samlas in, granskas och redovisas så att 
investerarna får jämförbara underlag. Hållbar-
hetsarbetet blir därmed en naturlig breddning 
av revisorsrollen och förnyelsearbetet är redan 
i full gång.

På Grant Thornton tar vi varje år emot många 
unga talanger som får fortbildning och möjlig-
het att sätta sig in i företagandets villkor. Här får 
de en plattform att utvecklas på och möjligheter 
att bli specialist, ledare, partner – eller hitta en 
helt egen utvecklingsväg. Dock är det dag många 
som går vidare och blir värdefulla  medarbetare 
i andra delar av näringslivet. Det är visserligen 
bra, men här behöver vi gemensamt se till att en 
större andel väljer att stanna i branschen.

För oss båda är detta drivkraften med att vara 
revisor – att se kollegor växa och utvecklas och 
bidra samt genom vår revision bidra till att 
bygga trovärdiga och hållbara företag. Detta gör 
i sin tur att andra parter – investerare, kunder, 
samarbetspartners och myndigheter – kan 
 utveckla sina relationer med bolaget i fråga. 
Detta är inget litet samhällsbidrag. För oss är 
revision ett framtidsyrke och det är en själv-
klarhet för oss att stanna i yrket.  Vi hoppas att 
fler vill vara med oss på resan! 

M A RTINA RONQUIST, 
 partner, kontorschef och 
auktoriserad revisor Grant 
Thornton Visby

FR EDR IK W IK NER ,  partner, 
kontorschef och auktoriserad 
revisor Grant Thornton Umeå

Delta i 
 debatten!
Ring 08506  112  49 eller mejla 
till charlotta.marteng@far.se

Läs artiklarna 
i sin helhet på

tidningenbalans.se

Digitalisering nödvändig 
för redovisnings konsulten
Vendela Nilsson och Johan 
Lundberg, studenter på 
 Handelshögskolan i Göteborg.
Digitaliseringen av redovisnings
konsultens arbete står inför en rad 
utmaningar. Redovisningskonsulten 
måste trots utmaningar nyttja 
ett digitalt arbetssätt. Digitala 
tekniker som Molnet, Big Data, 
AI och RPA reducerar manuella 
tidskrävande arbetsuppgifter och 
skiftar arbetet närmre realtid. 
Detta innebär ökat utrymme för 
värdeskapande arbetsuppgifter 
där rådgivning och analys utgör 
exempel. Redovisningskonsulten 
kan därmed arbeta närmre kunden 
vilket ökar tilliten, ett förtroende 
som aldrig skulle kunna ersättas av 
robotiserad arbetskraft.

Redovisningsfrågor vid 
common control
Göran Lindell, KPMG, Anna Lindén, 
PwC och Henric Larsolle, RSM, 
ledamöter i FAR:s Strategigrupp 

Redovisning.
Redovisningsregler saknas 

för förvärv av dotterbolag 
under samma bestäm
mande inflytande, så 
kallad ”common control”. 
Inom IFRS har en viss praxis 

utarbetats men för bolag 
som tillämpar K3 finns inte 

mycket vägledning. I denna 
fördjupningsartikel belyser FAR:s 

Strategigrupp Redovisning olika 
redovisningsfrågor som kan behöva 
hanteras vid denna typ av interna 
transaktioner.

Frågan om avskiljande  
av komponenter i unit-
linked avtal enligt IFRS 17
Henrik Persson, auktoriserad 
 revisor och redovisningsspecialist 
på Deloitte.
Den nya standarden IFRS 17 
 Försäkringsavtal träder i kraft den 
1 januari 2023 och antogs av EU i 
november 2021. En av de viktigaste 
frågorna vid övergången från 
IFRS 4 i Sverige har visat sig vara 
frågan om avskiljande av kompo
nenter i unitlinkedavtal. Henrik 
 Persson redogör i denna artikel för 
hur reglerna i IFRS 17 om avskiljande 
av komponenter i sådana avtal är 
utformade.

Dessutom beskriver han sina 
ställningstaganden och slutsatser 
om möjligheterna till fortsatt 
avskiljande vid en tillämpning av 
IFRS 17. Förhoppningen är att dessa 

ställningstaganden sammanfattar 
vad som utgör den goda redovis
ningsseden i Sverige för sådant 
avskiljande, som ännu inte har blivit 
nedlagd i skrift.

Uppskjuten skatt på 
nyttjanderätts tillgångar 
och  leasingskulder
FAR:s operativa grupp Finansiell 
Rapportering Redovisning, genom 
Claes Janzon, PwC, och Jörgen 
Nilsson, KPMG. 
Nya regler för redovisning av upp
skjuten skatt på leasingavtal enligt 
IFRS träder i kraft den 1 januari 
2023. I denna fördjupningsartikel 
redogör FAR:s Operativa grupp 
Finansiell Rapportering Redovisning 
för de nya reglerna och vad de 
innebär samt ger exempel på vilka 
transaktioner som berörs.

Elva teser om  framtiden 
för  extern redovisning 
– mer gröna och mer 
 digitala rapporter
Ek. Dr SvenArne Nilsson, verksam 
vid Deloitte, tidigare adjungerad 
professor vid Linköpings universitet.
SvenArne Nilsson ser en breddning 
och fördjupning av den externa 
redovisningen, eller att ytterligare 
ämnen knyts till den. I denna 
debatterande fördjupningsartikel 
fångar han upp elva teser om fram
tiden för externredovisningen som 
han tycker är intressanta och rele
vanta för vad som pågår. Det är ut
manande redan för dagens redovi
sare och revisorer och ännu mer för 
utbildningen av framtidens. Teserna 
har presenterats av arbetsgruppen 
för externredovisning (bestående 
av redovisare på företag, revisorer, 
finansanalytiker och akademiker) 
på SchmalenbachGesellschafts 
75:e dag för företagsekonomer.

Debatt och fördjupning 
på webben
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1 I vissa tidsbegränsade 
anställningsavtal 

föreskrivs att arbetstagaren 
inte ska ta ut semester dagar 
utan i stället få 
semester er sättning ut bet ald 
som komp ensation för 
in tjänade dagar. Är ett 
så dant avtal om 
sem esterersättning i stället 
för sem ester dagar giltigt?
Svar: Ett sådant avtal är giltigt 
förutsatt att den tidsbegrän
sade anställningen inte är 
tänkt att pågå längre än tre 
månader. Som huvudregel gäl
ler att oavsett längden på an
ställningsavtalet har man rätt 
till samma semesterförmåner. 
Dock kan arbetstagaren och 
arbetsgivaren komma överens 
om att semesterledighet inte 
ska läggas ut. Arbetstagarens 
semesterförmån består då i 
stället av att arbetstagaren 
har rätt till semesterersättning 
som betalas ut tillsammans 
med dennes månadslön.

Vid tidsbegränsade anställ
ningar som varar längre än tre 
månader får man inte träffa 
avtal som begränsar rätten 
till semesterledighet eller 
semesterlön. Det betyder att 
vid en anställning längre än tre 
månader har arbetstagaren 
rätt till semesterdagar och 
semesterlön kopplat till dem.

2 Har man rätt att ta ut 
semesterdagar under 

provanställning?
Svar: Ja det har man. Alla 
arbetstagare har rätt till 
sammanlagt minst 25 sem
esterdagar per år   enligt 
semesterlagen. Dessa 
semester dagar tjänas in under 
det så kallade intjänandeåret 
som varar från den 1 april till 
den 31 mars året dessförinnan 
semesteråret. Alla man kan ha 
rätt till semester dagar innebär 
dock inte per automatik att 
man också har rätt att få 
lön (semesterlön) för dessa 
dagar. Det antal semester
dagar en arbetstagare har 
rätt till semester lön beror på 
hur många dagar man varit 
anställd. Om man i sitt prov
anställningsavtal har rätt till 
25 semesterdagar tjänar man 
in cirka två betalda dagar per 
månad.

3 När ska semesterlön 
betalas ut?

Svar: Semesterlön ska betalas 
ut i samband med semester
ledigheten. Vanligtvis sker 
det med lönen som betalas ut 
månaden efter att semestern 
tagits ut. Undantag från regeln 
om att semesterlön betalas ut i 
samband med semesterledig
het får bara göras i kollektiv

avtal eller om det är till förmån 
för arbetstagaren.

4 Vad innebär det att  
en arbetsplats använder 

samman fallande 
in tjän ande  år och semesterår?
Svar: Det normala är att man 
tjänar in sin rätt till betalda 
semesterdagar under intjä
nandeåret, perioden den  
1 april ena året till den 31 mars 
det påföljande året. Samma 
 period det nästkommande 
året kallas semesterår och 
är det år då man har rätt att 
ta ut de intjänade semester
dagarna.

Om intjänandeåret och 
semester året sammanfaller, 
ska de betalda semester
dagarna som arbetstagaren 
får i början av semesteråret 
ses som ett förskott. Arbets
tagaren betalar av förskottet 
successivt genom att tjäna in 
betalda semesterdagar vart 
efter att anställningen fortgår 
under semesteråret. Den som 
är fortsatt anställd under hela 
semesteråret tjänar således in 
samtliga semesterdagar som 
denne fått i förskott.

5 Hur kompenseras 
arbetstagaren för 

semesterdagar denne tjänat 
in under anställningen men 
som inte tagits ut när 
anställningen upphör?
Svar: Om det vid anställning
ens upphörande finns out
nyttjade semesterdagar ska 
 arbetstagaren, senast en 
 månad efter anställning
ens upphörande, få dessa 
semester dagar utbetalda i 
form av semesterersättning. 
Vanligtvis utbetalas semes
terersättningen i samband 
med slutlön. Om arbetsgivaren 
inte betalar ut semestersätt
ningen senast en månad efter 
anställningens upphörande 
kan arbetsgivaren bli skade
ståndsskyldig gentemot 
arbetstagaren.

6 Kan arbetstagaren 
framtvinga att hen ska 

få ut sina intjänade 
semesterdagar under 
uppsägningstiden?
Svar: Bara om semester
ledigheten redan är utlagd och 

Inför sommaren dyker det upp många funderingar  
om  arbetstagarens rätt till semesterförmåner 
och arbetsgivarens skyldigheter. Balans tar hjälp 
av  advokat Anneli Lönnborg för att reda ut de 
 vanligaste frågorna.

 Semestern och 
ar bets rätten

ANNELI LÖNNBORG 
Advokat vid Advokatfirman 

Fylgia, samt arbetsrätts
krönikör i Balans. 

text: Charlotta Marténg  illustration: Rebecca Elfast

Ställ en fråga!
Som medlem kan du kostnadsfritt 
ställa frågor till FAR:s rådgivare. 
Frågorna kan gälla redovisning, 
revision och juridik. Det kan också 
vara frågor som rör din yrkesroll. 
Logga in på far.se och läs mer!

E X PERTFR ÅGA N
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Semesterlön ska  
betalas ut i samband  
med semester ledigheten.
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beviljad innan arbetstagaren 
sagt upp sin anställning, eller 
arbetsgivaren sagt upp an
ställningen, har man rätt att 
få ut semester under uppsäg
ningstiden. I annat fall rådet 
enligt huvudregeln arbetsplikt 
under uppsägningstiden om 
inte arbetsgivaren och arbets
tagaren tillsammans kommer 
överens om annat.

7 Kan arbetsgivaren 
tvinga en arbetstagare 

att ta ut intjänade 
semesterdagar under sin 
uppsägningstid för att inte 
behöva betala ut 
semesterersättning för 
intjänade men vid 
anställningens upphörande 
outnyttjade semesterdagar?
Svar: Arbetsgivaren har inte 
rätt att tvinga arbetstagaren 
att ta ut semester under 
 uppsägningstiden, såvida det 
inte rör sig om semesterda
gar som redan lagts ut och 
beviljats innan uppsägnings
beskedet gavs.

8 Vad gäller när det 
kommer till av gång s- 

vederlag – är det sem ester- 
 löne grundande?
Svar: Avgångsvederlag är ofta 
ett belopp som betalas ut som 
en engångssumma eller i rater 
över tid. Oavsett betalnings
sätt har avgångsvederlaget 
sällan något med arbetstaga
rens egen prestation att göra, 
utan är endast en kompen
sation för att anställningen 
avslutas. Utan koppling till 
arbetstagarens egen presta
tion är avgångsvederlaget inte 
semesterlönegrundande.

9 Vad gäller när det 
kommer till bonus och 

provision – ska semesterlön 
utgå på sådana belopp?
Svar: Enligt semesterlagen 
är rörlig lönedel (till exempel 
bonus och provision) semester
lönegrundande, under förut
sättning att den rörliga lönen 
är kopplad till arbetstagarens 
personliga arbetsinsats. Om 
den rörliga lönen inte kan an
ses som en form av prestation 
utan i stället har karaktären 
gratifikation, är den rörliga 
lönedelen inte semester
lönegrundande. Som exempel 
på en sådan rörlig lönedel som 

wltrsklwr.com/finsit

Bli en bättre 
rådgivare

Vi vet att du kan siffror och vi vet att du kan det bra. Men hur presenterar  
du dina siffror så att din kund förstår? Med finsit förvandlar du bokförings
data till lättlästa, snygga och tydliga rapporter. Ett verktyg som förenklar 
kommunikationen mellan dig och dina kunder, så att du kan fokusera på 
att vara en bra rådgivare.

inte är semesterlönegrundan
de är om alla anställda, oav
sett individuell prestation, får 
10 000 kronor i bonus  baserat 
på att företaget utsetts till 
årets företag.

10 När är det vanligt att 
man avtalar om fler än 

25 semesterdagar?
Svar: I många anställnings
avtal där man ser att 
arbetstagaren till exempel 
har 30 semesterdagar har 
man avtalat bort rätten till 
övertidsersättning. De fem 
extra semesterdagarna är 
således en kompensation för 
att arbetstagaren inte har rätt 
till övertidsersättning. I vissa 
fall har de ytterligare semes
terdagarna förhandlats fram 
när arbetstagaren kanske inte 
fått den löneutveckling hen 
väntat sig och i stället fått fler 
semesterdagar.

Det finns också situationer 
där kollektivavtal på arbets
platsen ger fler semesterdagar i 
takt med arbetstagarens ålder. 
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Därför valde vi AARO som arbetsgivare
Hur är det att jobba som applikationskonsult på AARO? Här får du svaret!

Gisela Kohlström, före detta redovisningsansvarig på Gunnebo, och
Caroline Jonsson Cederling, tidigare CFO på Triboron International AB, berättar.

– Jag har alltid tyckt om att kombinera koncernredovisning med bra IT-stöd  
och att jobba med olika system, berättar Gisela Kohlström. Jag hade  
dessutom arbetat i AARO innan och gillade det. Då en vän tipsade om  
att AARO sökte applikationskonsulter blev jag så sugen att testa, så  
jag skickade in en spontanansökan! 

Caroline Jonsson Cederlings intresse för att organisera och sortera  
saker har funnits ända sedan hon var liten. 

– Jag har alltid gillat att lägga pussel och lösa kluriga uppgifter. Under  
mina år som ekonom har mitt systemintresse växt och jag har varit  
nyfiken på just rollen som applikationskonsult. Till slut tog jag mod till  
mig att hoppa över staketet och söka, berättar hon.

AARO – Din partner i alla aspekter  
av koncernrapportering

aaro.com

AARO grundades 1989 och är idag en av Sveriges ledande aktörer inom koncernredovisning med kontor 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalix. På senare år har företaget även expanderat globalt.

Gisela Kohlström

Caroline Jonsson Cederling

Vad gör en vanlig dag på AARO spännande?

– Som applikationskonsult är dagarna väldigt olika,  
eftersom man både jobbar med implementering, stöttar kunder  
i bokslut och får ta itu med olika systemfrågor. Känslan när man löser  
en kunds problem är väldigt härlig! Som nyanställd uppskattar jag  
särskilt relationerna med mina kunder och det mentorskap som AARO  
tillämpar, säger Gisela. Caroline håller med.
  
– Den väldiga variationen, både på arbetsuppgifter och frågeställningar  
som kan dyka upp, gör varje dag spännande och händelserik. Det är  
också kul att det är så stor variation på kundernas verksamhet.

Vad är de tre bästa sakerna med AARO som arbetsgivare?

– Det är högt i tak, jag känner verkligen av att min arbetsgivare är  
mån om att vi ska trivas, säger Caroline.
– Kollegorna, kunderna och att alla i teamet är så generösa med att 
dela sin kunskap, tycker båda två.

Vill du bli en av oss?  
Se aktuella tjänster  
på aaro.com/karriär
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V
ad kan man som redovisare eller revisor 
syssla med nu när sommarledigheten 
närmar sig? Varför inte kommentera alla 
de utkast till standarder för hållbarhets-

rapportering som dök upp under våren. Nu börjar 
nämligen regleringen av sådan rapportering komma 
igång på allvar.

I slutet av mars publicerade International 
 Sustainability Standards Board (ISSB) utkast till 
två standarder om hållbarhetsrapportering. ISSB 
är en systerorganisation till IASB och båda finns 
inom  ramen för IFRS Foundation. I slutet av april 
kom utkast från EFRAG på European Sustainability 
 Reporting Standards (ESRS). EFRAG gör detta arbete 
på delegation från EU, och ESRS kommer att bli 
 tvingande genom EU:s kommande direktiv CSRD 
(Corporate Sustainability Reporting Directive).

IN T R ESSA N T MED BÅ DA utkasten är att de har 
explicit angivna syften och tänkta användare för 
 rapporteringen. Dock är det väsentliga skillnader 
mellan deras utgångspunkter. IFRS Foundation har 
som syfte att ta fram standarder som är användbara 
på finansiella marknader. I konsekvens med detta 
anger ISSB i utkast till sin första standard (IFRS S1) 
att hållbarhetsrapportering ska vara till nytta för 
 investerare och andra som tillför kapital, och vara till 
hjälp för att bestämma värde på företag. Man betonar 
därmed ekonomiska aspekter på hållbarhet och de 
effekter som miljömässiga och sociala faktorer kan 
få på företagets värde och förmåga att återbetala 
sina lån. Den tydliga fokuseringen på avgränsade 
 användare och användningsområden förenklar 
 framtagandet av nya standarder. 

ESRS har ett betydligt bredare syfte. De kopplar till 
EU:s målsättningar inom flera områden, till exempel 
1) att få väl fungerande finansiella marknader på 
EU-nivå, 2) att uppnå miljömässiga mål exempelvis 
en reducering av klimatpåverkande utsläpp, 3) att 
uppnå sociala mål, och 4) att stärka företags interna 
styrning exempelvis genom att förhindra korruption. 
Den första målsättningen ligger nära det som lyfts 
fram av ISSB, medan övriga tre målsättningar inte 
gör det. Bredden av målsättningar med ESRS gör att 
det kommer att bli svårare att koppla ihop föreslagna 
 rapporteringskrav med de effekter man önskar uppnå.

SK ILLNA DEN I M Å LSÄT T NING påverkar de som 
i framtiden upprättar och reviderar hållbarhets-
rapporter. Hållbarhetsrapporteringens natur gör att 
standarderna i stor utsträckning kommer att vara 
princip baserade vilket innebär att det krävs betydande 
tolkning och bedömning av hur de ska tillämpas i det 
enskilda fallet. I en sådan tolkning behöver man förhål-
la sig till rapport eringens syfte, vilket underlättas om 
det finns ett tydligt definierat mål med rapporteringen.

ESR S KOMMER MED stor sannolikhet att bli obliga-
toriska för företag inom EU. Vad gäller standarder 
från ISSB är det i dagsläget oklart hur de eventuellt 
implementeras för svenska företag. 

För att återkoppla till inledningen av denna text 
finns nu möjlighet för den som är intresserad att 
 kommentera utkasten till standarder och därmed 
påverka deras utformning. Kommentarer till ISSB 
ska inkomma senast den 29 juli, medan kommentarer 
på utkast till ESRS har en deadline den 8 augusti. 
 Sommaren är räddad!   

JA N M A RTON  är 
docent och verksam vid 
Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, 
samt  adjungerad till 
FAR:s Strategigrupp 
Redovisning.

Reglering av hållbarhets
rapportering igång på allvar

”Standarderna 
 kommer i stor 
 utsträckning 

att vara 
princip

baserade”
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fortnox.se/byra

Som redovisningskonsult är du företagens främsta rådgivare som  
peppar och boostar. Vårt kall är därför att stötta dig och byrån till 100%. 
Genom att välja vår företagsplattform skapar du oändliga möjligheter  
att bli framgångsrik tillsammans med dina kunder.

För Sveriges viktigaste uppdrag
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