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En bransch som gör nytta för
näringsliv och samhälle
Revisions- och rådgivningsbranschen består av 14 000 företag som sysselsätter 37 000 personer och omsätter 43 miljarder kronor. Det visar FAR:s första
branschrapport som vi har tagit fram för att definiera och beskriva revisionsoch rådgivningsbranschen samt öka kunskapen om branschens yrkesroller.
Det har varit en gedigen och lång process, med gränsdragningar, definitioner,
faktainsamling, bearbetning och verifiering av data för att kunna presentera
aktuell fakta.
I branschen finns Sveriges ledande experter inom revision, redovisning, skatt och
lön. Det är revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter som
i sin vardag hjälper Sveriges företag med kvalificerade tjänster så att de kan driva
och utveckla sina verksamheter. Rådgivning inom hållbarhet har blivit allt mer efterfrågat och med vår kompetens och unika insyn i företagen gör vi som bransch en
avgörande skillnad i vår strävan mot ett hållbart näringsliv och samhälle.
Även om vi är verksamma i Sverige så är branschen i allra högsta grad global.
Vi påverkas av omvärldsfaktorer och styrs till stor del av internationella beslut och
regelverk. FAR är med och påverkar vad som sker på den internationella arenan,
bland annat genom branchens experter som bidrar med sin kunskap i olika forum.
Jag hoppas att FAR:s branschrapport ska bidra till ökad kunskap om branschen
och dess yrkesroller. Och om den nytta vi gör för näringsliv och samhälle.
Trevlig läsning!
Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR

Rapporten publicerades mars 2021.
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Det här gör FAR
FAR utvecklar ekonomi-Sverige och bidrar till att ge näringsliv och samhälle tydliga
spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation
inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen.
FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning
inom ekonomiområdet, FAR Online.
FAR har drygt 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag som
sysselsätter runt 16 000 personer. FAR:s medlemmar är revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. Revisorer auktoriseras av Revisorsinspektionen,
som också utövar myndighetstillsyn. FAR auktoriserar redovisningskonsulter,
skatterådgivare och lönekonsulter och utövar kvalitetskontroll över dessa.
FAR:s vision är att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från
medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap
samt att driva opinionsbildning.
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Den kvantitativa delen av undersökningen
(kapitel 1) är baserad på data som analysföretaget Bisnode tagit fram på beställning av FAR
och data som FAR samlat in. Utgångspunkten
för datainsamlingen har varit att få in uppgifter
om aktiebolag som har verksamhet inom de
områden som FAR som branschorganisation
är verksam i och som enligt FAR:s stadgar
skulle kunna vara medlemmar i FAR. Det innebär alltså företag med kärnverksamhet inom
revision, redovisning och skatterådgivning.
Däremot ingår inte aktiebolag som är mer renodlade inom management consulting, juridisk
rådgivning och advokatbyråer, eller exempelvis olika typer av shared service-enheter i
stora koncerner.
Grunden i datainsamlingen har varit att
definiera verksamhetsområden utifrån SCB:s
branschregister: SNI-koderna 69.201 Redovisning och bokföring, 69.202 Revision och
69.203 Skatterådgivning. För att visa på
den bredd som de stora revisionsföretagen
erbjuder har ytterligare ett verksamhetsområde
definierats, ”övrig rådgivning”. Övrig rådgivning
består i denna rapport av verksamhet inom
exempelvis corporate finance och management consulting som i huvudsak tillhandahålls
av branschens åtta största företag, Big 8
(renodlade management consult-företag
ingår alltså ej). Kategorin övriga består av
små företag med blandad verksamhet där
redovisning utgör en del.
All data som redovisas är begränsad till
branschens aktiebolag, de utgör 87 procent
av samtliga företag i branschen (övriga är
handels- eller kommanditbolag). Företagen
har i redovisningen delats in i storleksklasser. Det har gjorts så att ett företag som har
1 000 anställda och/eller 1 000 miljoner
kronor i omsättning finns i den högsta klassen (>1 000 Mkr/Anst), i nästa steg finns
företag med över 300 anställda och/eller en
omsättning om 300 miljoner kronor eller mer
(300–1 000 Mkr/Anst). Resterande klasser
är definierade enligt samma metodik.

Kvalitativ del
Den kvalitativa delen av rapporten (kapitel
2–3) är baserad på material som sammanställts av FAR.
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1.

Branschen
i siffor

Den svenska revisions- och rådgivningsbranschen består av drygt 14 000 företag som omsätter
drygt 43 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer. Sammantaget motsvarar detta
cirka 0,9 procent av Sveriges BNP (5 021 miljarder kronor 20191) och cirka 0,7 procent av Sveriges
sysselsatta befolkning (5,1 miljoner 20192). Det visar FAR:s sammanställning av fakta om revisionsoch rådgivningsbranschen3.

områden: revision, redovisning, skatt samt övrig rådgivning.

Antal företag, dess
omsättning och antal
anställda

Därutöver finns en kategori övriga som består av mindre

För att få en god förståelse för hur den svenska revisions-

företag med blandad verksamhet där redovisning är en del.

och rådgivningsbranschen ser ut till storlek är det viktigt att

Inom revisions- och rådgivningsbranschen arbetar främst
revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter (se Branschens yrkesroller, sidan 18). I den här
rapporten har FAR delat upp branschen i fyra verksamhets-

beakta såväl antal företag och dess omsättning som antal
De företag som brukar benämnas som ”de åtta stora” (”Big

anställda. På en aggregerad nivå kan branschen förenklat

8”), det vill säga Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton,

beskrivas som att den består av tre grupperingar: Några

KPMG, Mazars och PwC, är i huvudsak verksamma inom

riktigt stora företag, Big 8, en grupp mindre och medelstora

revision och redovisning, men erbjuder också tjänster inom

företag som arbetar tillsammans i olika nätverkskonstella-

övriga verksamhetsområden såsom
En bransch där både
några riktigt stora
och väldigt många
små företag bidrar
till 0,9 procent av
Sveriges BNP.

tioner, samt slutligen, en stor grupp små företag.

kommer framgå senare i rapporten.
Dessa åtta företag står tillsammans

De riktigt stora företagen, Big 8, står tillsammans för en

för cirka 42 procent av branschens

stor andel av branschens omsättning och medarbetare.

totala omsättning och sysselsätter
43 procent av samtliga sysselsatta

Den stora mängden företag som är mindre både sett till

i branschen.

omsättning och antal anställda, är i huvudsak verksamma
inom redovisning. Tillsammans står dessa för en stor del av

FAR är den enda branschorganisationen för revisorer i

branschens omsättning och sysselsätter en något större

Sverige. Redovisningskonsulter, skatterådgivare och löne-

andel av branschens medarbetare än vad Big 8 gör.

konsulter kan vara medlemmar i FAR, men det finns även
andra alternativ. FAR har drygt 5 000 medlemmar och cirka

Verksamhetsområdet skatterådgivning är betydligt mer

1 000 anslutna medlemsföretag som sysselsätter runt 16 000

omfattande än vad det ser ut sett till antal renodlade företag

personer. Drygt hälften av FAR:s medlemmar är revisorer, och

verksamma inom detta område, eftersom många skatte-

drygt 90 procent av samtliga godkända och auktoriserade

rådgivare är verksamma inom Big 8.

revisorer i Sverige är medlemmar i FAR.
Verksamhetsområdet övrig rådgivning utgörs i huvudsak av
Branschen beskrivs utifrån några centrala finansiella och

till exempel management consulting och corporate finance,

organisatoriska nyckeltal. Nyckeltalen beskriver en till

inriktningar som inom denna branschrapports redovisning

omfattning stor bransch med både stora och små företag

i huvudsak tillhandahålls av Big 8. Kategorin övriga består i

och många medarbetare som är sysselsatta inom olika

huvudsak av små företag med blandad inriktning där redo-

verksamhetsområden.

visning är en del.

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/bnp-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/
3)
Baserad på statistik från 2019 och presenterad i februari 2021
1)
2)
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Omsättning och
antal anställda hos Big 8

Nätverksbyråer

I branschrapporten redogörs för antalet medarbetare och

Bland de många mindre

omsättning i de bolag som grupperas som Big 8, det vill

företagen i branschen har

säga Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG,

många gått samman i nät-

Mazars och PwC. På aggregerad nivå lämnas också uppgift

verk. Genom samarbeten

om hur Big 8:s antal medarbetare och omsättning är fördelade

inom respektive nätverk

per verksamhetsområde. För referens presenteras nedan

upplever dessa företag ofta

en sammanställning över antal medarbetare respektive

fördelar genom att det blir

omsättning per företag i denna grupp.

lättare att få tillgång till
specialistkompetens,

ningar, liksom fördelar i samband med marknadsföring och

Antal anställda

Nettoomsättning (Mkr)

PwC

3 038

4 878

EY

2 690

4 231

Deloitte

1 450

2 572

KPMG

1 528

2 420

Grant Thornton

1 197

1 524

Aspia

1 048

1 251

BDO

570

797

Mazars

269

422

11 790

18 095

Totalt

Källa: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton,
KPMG, Mazars och PwC.

Nätverksbyråerna står för
cirka 3,8 procent av branschens
totala omsättning.

kvalitetsstöd och utbild-

Antal medarbetare och omsättning
per företag i gruppen Big 8
Företag

Cirka 120 av revisions- och
rådgivningsbranschens företag
har gått samman och arbetar
tillsammans inom något av
branschens nätverk.

utlandskontakter. Detta samtidigt som de kan bibehålla det
lokala företagets fördelar i form av nära och aktiv kundkontakt, känsla för ortens näringsliv samt lokal anpassning
och flexibilitet.
Cirka 120 företag inom branschen är knutna till något av
de sex etablerade nätverken. Dessa omsätter gemensamt
1,6 miljarder kronor vilket motsvarar 3,8 procent av branschens totala omsättning. Nätverksbyråerna sysselsätter
1 391 personer vilket motsvarar 3,8 procent av branschens
totala antal medarbetare.
Nätverk inom revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige 2019
Nätverk

Antal anställda

Nettoomsättning (Mkr)

Baker Tilly

634

697

LR Revision

295

335

Crowe

142

190

Moore

120

179

Sverev

112

136

Inpact

88

87

Totalt

1 391

1 623

Källa: FAR
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Antal företag
Antal företag per verksamhetsområde och storleksklass
OMSÄTTNING
I MKR OCH/ELLER
ANTAL ANSTÄLLDA

>1000

6

300–1000

2

3

100–300

2

30–100

1

22

10–30

20

121

<10

207

•

10%
Big 8

•

Revision

20%

•

30%

Redovisning

•

40%
Skatt

•

183

50%

60%

10
5

9 339

998

0%

1

70%

61
3 265

80%

90%

100%

Övriga

• Grafen visar hur många företag som återfinns i respektive storleksklass och hur de inom respektive storleksklass fördelar sig mellan de olika
verksamhetsområdena revision, redovisning, skatt och övriga.
• Big 8 har grupperats för sig, då dessa företags verksamhet omfattar flera områden (revision, redovisning, skatt och övrig rådgivning). Det ska
dock noteras att Aspia, som hör till Big 8, i huvudsak är inriktat mot redovisning.
• Storleksklassificeringarna avser omsättningen (Mkr) och antal anställda (Anst) för de företag som ingår i respektive klass, till exempel har alla
företag som ingår i första klassen en omsättning som överstiger 1 000 Mkr och fler än 1 000 anställda. Se vidare under ”Metod” på sidan 4.
• Källa: Bisnode, Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige bestod

Den största andelen, 9 572 företag eller 67 procent av

2019 av totalt 14 246 aktiebolag. De sex största utgörs

branschens totala antal företag, är verksamma inom redo-

av PwC, EY, Deloitte, KPMG, Grant Thornton och Aspia,

visning. 9 339 av dessa företag omsätter mindre än 10

och de sysselsätter alla fler än 1 000 medarbetare, omsätter

miljoner kronor och sysselsätter färre än 10 anställda.

över en miljard kronor och är verksamma inom såväl revision,
redovisning, skatt som övrig rådgivning. Övriga företag som

Renodlad skatterådgivning är det endast 190 företag som

också hör till gruppen Big 8, det vill säga BDO och Mazars,

arbetar med och dessa är små sett till omsättning och antal

återfinns i den näst största storleksklassen. BDO och Mazars

anställda. I sammanhanget är det dock viktigt att beakta att

är också verksamma inom samtliga verksamhetsområden.

inom Big 8 är skatterådgivning också ett relativt stort verk-

Aspia är i huvudsak inriktat mot redovisning.

samhetsområde.

Utöver de företag som hör till Big 8, finns ytterligare 1 141

Kategorin övriga är relativt stor, 3 336 företag, men de är

företag som i huvudsak är inriktade på revision. Tillsammans

oftast mindre och har som tidigare beskrivits varit svåra att

utgör de cirka 8 procent av branschens samtliga företag.

kategorisera inom ett av de övriga verksamhetsområdena.

97 procent av företagen i branschen omsätter mindre
än 10 miljoner kronor och har färre än 10 anställda.
67 procent av företagen återfinns inom verksamhetsområdet redovisning.

Värt att notera är att 13 785 företag, eller 97 procent av
branschens totala antal företag, finns i storleksklassen som
omsätter mindre än 10 miljoner kronor och sysselsätter färre
än 10 personer. 13 452 eller 98 procent av dessa företag
har 5 eller färre anställda.
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Omsättning
Nettoomsättning i miljoner kronor per verksamhetsområde och storleksklass
OMSÄTTNING
I MKR OCH/ELLER
ANTAL ANSTÄLLDA

>1000

7 841

300–1000

2 225

597

2 313

4 497

1 654

100–300

173

211

30–100

953

10–30

811

1 851

<10

•

30

2 734

10%
Revision

•

20%
Redovisning

30%

•

Skatt

•

40%

166

50%

Övrig rådgivning

•

60%

405
60

9 913

1 789

0%

106

112

70%

909
3 914

80%

90%

100%

Övriga

• Grafen visar omsättningen för samtliga företag inom respektive verksamhetsområde och storleksklass och hur omsättningen för respektive
storleksklass fördelar sig mellan de olika verksamhetsområdena revision, redovisning, skatt, övrig rådgivning och övriga.
• Storleksklassificeringarna avser omsättningen (Mkr) och antal anställda (Anst) för de företag som ingår i respektive klass, till exempel har alla
företag som ingår i första klassen en omsättning som överstiger 1 000 Mkr och fler än 1 000 anställda. Se vidare under ”Metod” på sidan 4.
• Källa: Bisnode, Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Nettoomsättningen för revisionsoch rådgivningsbranschen i Sverige

Revisions- och rådgivningsbranschen omsätter totalt 43,3 miljarder kronor.

uppgick 2019 till totalt 43 264 miljo-

Redovisning är branschens största verksamhetsområde, både sett till
antal företag och omsättning.

ner kronor, vilket motsvarar ungefär
0,9 procent av Sveriges BNP.
Big 8, branschens åtta största företag,
står för 18 095 miljoner kronor eller
42 procent av branschens totala

Redovisning omsätter 17,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 41 procent
av branschens totala omsättning.
Branschens små företag, som utgör 97 procent av företagen, omsätter
ungefär lika mycket som de sex största tillsammans.

omsättning.

Big 8 omsätter totalt 18,1 miljarder kronor och står för 42 procent av
branschens omsättning.

Branschens minsta företag som

Big 8:s omsättning inom revision uppgår totalt till 8,5 miljarder kronor, vilket
motsvarar 65 procent av branschens totala omsättning inom området.

omsätter mindre än 10 miljoner
kronor och sysselsätter färre än

10 personer, står för 15 782 miljoner kronor eller 36 procent

De 190 företag som renodlat fokuserar på skatteråd-

av branschens omsättning.

givning omsätter 368 miljoner kronor. Tillsammans med
Big 8:s verksamhet inom skatterådgivning omsätter

För branschen totalt sett är redovisning det största verksam-

denna del totalt 2 854 miljoner kronor, vilket motsvarar

hetsområdet. Redovisning omsätter totalt 17 548 miljoner

7 procent av branschens totala omsättning.

kronor, vilket motsvarar 41 procent av branschens totala
omsättning. Det innebär att sett till både antal företag och

Den relativt stora kategorin övriga omsätter 5 228

omsättning är redovisning branschens största verksamhets-

miljoner kronor, vilket utgör 12 procent av branschens

område. Omsättningen för de 9 339 företag som omsätter

totala omsättning. Observera att dessa företag bedriver

mindre än 10 miljoner kronor och sysselsätter färre än

blandad verksamhet.

10 personer inom redovisning uppgår till 9 913 miljoner
kronor, vilket motsvarar 23 procent av branschens totala

Det kan också konstateras att alla små företag som utgör

omsättning.

97 procent av branschens totala antal företag, det vill säga
de som omsätter mindre än 10 miljoner kronor och syssel-

Revision är branschens näst största verksamhetsområde

sätter färre än 10 personer, omsätter ungefär lika mycket

och omsätter 13 031 miljoner kronor, vilket motsvarar

som de sex största tillsammans. 15 782 miljoner kronor

30 procent av branschens totala omsättning.

jämfört med 16 876 miljoner kronor.
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Omsättning Big 8

Revision är det största verksamhetsområdet för Big 8. Inom

Big 8, nettoomsättning i miljoner kronor
per verksamhetsområde

revision står Big 8 för 65 procent av branschens omsättning.
Inom redovisning står Big 8 för 15 procent av branschens
omsättning och inom skatterådgivning för 87 procent av
branschens omsättning.

4 603 Mkr;
25%

•
•
•
•

8 438 Mkr;
47%
2 486 Mkr;
14%

Revision
Redovisning
Skatt
• Grafen visar hur nettoomsättningen för Big 8 fördelar sig mellan
de verksamhetsområden som Big 8 är verksamma inom.

Övrig rådgivning

• Källa: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG,
Mazars och PwC.

2 568 Mkr;
14%

Antal anställda
Antal anställda per verksamhetsområde och storleksklass
OMSÄTTNING
I MKR OCH/ELLER
ANTAL ANSTÄLLDA

>1000

5 282

300–1000

1 979

448

1 238

2 452

1 471

100–300

80 49

201

30–100

46

759

10–30

703

1 657

<10

•

10%
Revision

•

20%
Redovisning

30%

•

Skatt

•

40%

163

50%

Övrig rådgivning

•

60%

310
49

11 682

1 541

0%

21

2 497

70%

80%

608

3 581

90%

100%

Övriga

• Grafen visar antal anställda för samtliga företag inom respektive verksamhetsområde och storleksklass och hur antalet anställda för respektive
storleksklass fördelar sig mellan de olika verksamhetsområdena revision, redovisning, skatt och övriga.
• Storleksklassificeringarna avser omsättningen (Mkr) och antal anställda (Anst) för de företag som ingår i respektive klass, till exempel har alla
företag som ingår i första klassen en omsättning som överstiger 1 000 Mkr och fler än 1 000 anställda. Se vidare under ”Metod” på sidan 4.
• Källa: Bisnode, Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Den svenska revisions- och rådgivningbranschen sysselsätter totalt 36 817 personer, vilket motsvarar 0,7 procent
av Sveriges totalt 5,1 miljoner sysselsatta personer 2019.
Big 8, branschens åtta största företag, sysselsätter 11 790
personer eller 32 procent av branschens medarbetare.
Den grupp små företag som utgör 97 procent av branschens
totala antal företag, det vill säga de som omsätter mindre än

Verksamhetsområdet redovisning sysselsätter
störst andel av branschens medarbetare,
50 procent.
17 procent av de som arbetar med skatterådgivning är verksamma i renodlad sådan verksamhet,
övriga 83 procent är verksamma hos Big 8.
De minsta företagen sysselsätter den största
andelen av branschens medarbetare, 46 procent.

10 miljoner kronor och sysselsätter färre än 10 personer,
sysselsätter totalt 16 967 personer eller 46 procent av bran-

Sett till antal anställda utgör redovisning det största verk-

schens totala antal medarbetare. 14 646 eller 86 procent av

samhetsområdet, på samma sätt som det utgör det största

dessa arbetar i företag som har 5 eller färre anställda.

verksamhetsområdet sett till antal företag och omsättning.
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Redovisning sysselsätter totalt 18 533 personer, vilket

På samma sätt som att revision är det omsättningsmässigt

motsvarar 50 procent av branschens alla medarbetare.

största verksamhetsområdet för Big 8, är revision även störst

Den stora gruppen redovisningsföretag med färre än 10

sett till antal anställda. 48 procent av Big 8:s medarbetare

anställda och som omsätter mindre än 10 miljoner kronor

arbetar inom revision.

sysselsätter 11 682 personer, vilket motsvarar 32 procent
av branschens totala antal medarbetare.

Big 8:s andel av branschens totala antal medarbetare inom
respektive område följer samma mönster som Big 8:s andel

Revision är branschens näst största verksamhetsområde

av branschens omsättning. Inom revision står Big 8 för 58

sett till antal anställda. 9 687 personer, vilket motsvarar

procent av branschens antal anställda. Inom redovisning står

26 procent av branschens totala antal medarbetare, är

Big 8 för 12 procent av branschens antal anställda. Inom

verksamma inom revision. Utöver auktoriserade och god-

skatterådgivning står Big 8 för 82 procent av branschens

kända revisorer är det i huvudsak revisorsassistenter.

antal anställda.

Inom skatterådgivning är 279 personer verksamma vid
190 av de mer renodlade skatterådgivningsföretagen, men

Antal anställda inom Big 8

där utöver har Big 8 ytterligare 1 318 personer verksamma

Big 8, antal anställda per verksamhetsområde

inom detta område. Totalt arbetar därmed 1 597 personer
med skatterådgivning, vilket motsvarar 4 procent av
branschens totala antal medarbetare.

2 501 pers;
21%

Kategorin övriga sysselsätter 4 499 personer eller 12
procent av branschens totala antal medarbetare.

1 319 pers;
11%

2 318 pers;
20%

5 652 pers;
48%

•
•
•
•

Revision
Redovisning
Skatt
Övrig rådgivning

• Grafen visar hur antalet anställda inom Big 8 fördelar sig mellan
de verksamhetsområden som Big 8 är verksamma inom.
• Källa: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG,
Mazars och PwC.
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Omsättning per anställd
Ett nyckeltal som ofta används för att beskriva konsult- och
rådgivningsföretags prestation och framgång är omsättning
per anställd.

Omsättning per anställd, Tkr
3 000
2 500
2438

2 000

2163

2163
1868

1 500
1 000

1484
1161 1117

1256

1834
1495

1443

1333
1095 1154 1050 1124 1124

1306

1222
1093

1018

849

500
0

•

Revision

<10 Mkr/Anst

•

Redovisning

10–30 Mkr/Anst

•

Skatt

30–100 Mkr/Anst

•

100–300 Mkr/Anst

Övrig rådgivning

•

300–1000 Mkr/Anst

•

Övriga

>1000 Mkr/Anst

• Grafen visar genomsnittlig omsättning per anställd för de företag som ingår i respektive verksamhetsområde och storleksklass.
• Storleksklassificeringarna avser omsättning (Mkr) och antal anställda (Anst) för de företag som ingår i respektive klass, till exempel har alla
företag som ingår i första klassen en omsättning som överstiger 1 000 Mkr och fler än 1 000 anställda. Se vidare under ”Metod” på sidan 4.
• Källa: Bisnode, Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Utifrån perspektivet omsättning per anställd är
det verksamhetsområdena skatterådgivning och
övrig rådgivning som utmärker sig. Övrig rådgivning
består av Big 8:s verksamheter inom exempelvis
corporate finance och management consulting.
Inom dessa områden uppgår omsättning per
anställd till mellan 1,8 och 2,2 miljoner kronor

Nettoomsättning per anställd är högst inom skatterådgivning
och övrig rådgivning.
Den stora grupp företag inom redovisning som omsätter mindre än 10 miljoner kronor och har färre än 10 medarbetare,
har lägst omsättning per anställd, 849 000 kronor.

per anställd hos Big 8.
Sett till övriga företag så är det företag i storleksordningen

mindre företagen med omsättning upp till 100 miljoner

100–300 miljoner kronor i omsättning som utmärker sig

kronor i omsättning och/eller antal anställda.

inom skatteområdet där omsättning per anställd ligger
på 2,4 miljoner kronor.

Slutligen, för den grupp företag som till antalet är flest,
företag med mindre än 10 miljoner kronor i omsättning

Generellt sett framgår det också att de största företagen

och färre än 10 anställda och som är verksamma inom

med mer än 300 miljoner kronor i omsättning och/eller antal

redovisning, är omsättningen per anställd som lägst,

anställda, och som domineras av Big 8, inom samtliga verk-

0,8 miljoner kronor. Denna grupp företag utgör 66

samhetsområden har högre omsättning/anställd än de

procent av branschens samtliga företag.
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Jämställdheten
i branschen
Andel kvinnor i ledande positioner
Andel kvinnor respektive män på ledande positioner hos branschens åtta största företag, Big 8
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

•

Delägare

Andel män

•

Styrelse

VD

Ledningsgrupp

Övriga chefer

Andel kvinnor

• Sedan 2010 har FAR:s medlemstidning Balans genomfört en årlig jämställdhetsmätning som undersöker andelen kvinnor på
ledande positioner och könsfördelningen hos delägarna i de största företagen.
• De företag som ingick i undersökningen 2020 var Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.
• Källa: https://www.tidningenbalans.se/nyheter/balans-jamstalldhetsundersokning-2020-kurvan-pekar-uppat/

FAR:s medlemstidning Balans gör årligen en jämställdhetsundersökning bland branschens åtta största företag. Den
senaste undersökningen, som gjordes 2020, visar att

På VD-posten är det helt jämställt, med 50 procent
män och 50 procent kvinnor.

jämställdheten i branschen har förbättrats.
På VD-posten är det helt jämställt, med 50 procent män

Andel kvinnor i ledningsgrupperna har ökat till 38 procent

och 50 procent kvinnor. Andelen kvinnliga delägare har

från 36 procent. Bland övriga chefer har andelen kvinnor

ökat till 26 procent från 25 procent mellan 2019 och 2020.

ökat så mycket att det är kvinnorna som är överrepresente-

Andel kvinnliga styrelseledamöter har ökat till 34 procent

rade, 52 procent kvinnliga chefer 2020 vilket kan jämföras

från 30 procent.

med 47 procent 2019.
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Attraktiva
arbetsgivare

FAR:s
medlemmar

De största revisions- och rådgivningsföretagen brukar

FAR:s medlemmar fördelade per yrkeskategori

placera sig högt i undersökningar om arbetsgivare och
dess attraktivitet bland studenter. I Universums senaste
undersökning från 2020 finns fem av branschens största

2%

8%

5%

•
•
•
•
•

företag på topp 100-listan bland personer som studerar
företagsekonomi.
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2020
Företag

Placering

PwC

#5

EY

#9

Deloitte

#22

Grant Thornton

#23

KPMG

#26

Källa: Universum Studentundersökningen 2020 https://universumglobal.
com/se/blog/studentundersokningen-2020/

29%

56%

Auktoriserade och godkända revisorer
Auktoriserade redovisningskonsulter
Auktoriserade lönekonsulter
Auktoriserade skatterådgivare
Övrig

Källa: FAR

FAR har drygt 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna
medlemsföretag som sysselsätter runt 16 000 personer.
Totalt består såsom angivits tidigare branschen av 36 817
medarbetare och 14 246 företag.
Yrkeskategorin revisor utgör närmare 60 procent av
FAR:s totala medlemsbas.
Inom branschen som helhet
är 26 procent av medarbetarna sysselsatta inom verk-

Drygt hälften av FAR:s
medlemmar och medlemsföretag arbetar
inom verksamhetsområdet revision.

samhetsområdet revision.
Yrkeskategorierna redovisnings- och lönekonsulter utgör
tillsammans 31 procent av FAR:s medlemmar. Det kan
ställas emot att 50 procent av branschens totala antal
medarbetare är verksamma inom redovisning.
Av FAR:s medlemmar är 8 procent skatterådgivare. Inom
branschen som helhet är 4 procent av medarbetarna
sysselsatta inom skatterådgivning.
Av FAR:s medlemsföretag har cirka 73 procent 5 eller färre
anställda och cirka 86 procent har färre än 10 anställda
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2.

Trender och
tendenser som
påverkar branschen

Revisions- och rådgivningsbranschen är global och påverkas

Den andra framtidsstudien ”Nyckeln till framtiden – fram-

i hög grad av vad som sker i omvärlden. Här belyser vi några

tidens redovisning, revision och rådgivning i det digitala

områden som väntas ha stor betydelse för branschens ut-

landskapet” lanserades 2016 och är en uppföljning av den

veckling de kommande åren.

första studien. Denna studie fokuserade på teknikskiftet och
de handlingsalternativ som fanns för byråerna. I den första

Digitalisering
och automatisering

framtidsstudien förutspåddes en omfattande automatisering

Digitalisering och automatisering är kanske samhällets

det nya affärslandskapet.

av tjänstesektorn, något som har medfört både möjligheter
och utmaningar för branschen. I den andra framtidsstudien
belystes bland annat utvecklingen av byråns affärsmodell i

starkaste förändringskrafter globalt och påverkar framtidens
redovisning, revision och rådgivning. För att möta förändringar

Den tredje framtidsstudien ”Blockinspirerade tekniklösningar

i omvärlden och hjälpa branschen att framtidssäkra sin verk-

för redovisning, revision och skatt”, lanserades 2019 och

samhet gör FAR en omfattande framtidsspaning. Det arbetet

identifierade fem områden där blockkedjeinspirerade lösningar

har bland annat resulterat i tre framtidsstudier i samarbete

är ett alternativ. Det handlar om digitala kvitton, personal-

med Kairos Future samt en rapport om hur redovisnings- och

liggare, fullmakter och företagsuppgifter. Ett syfte med studien

lönekonsulternas roll kommer att utvecklas. Rapporterna

var att avmystifiera blockkedjetekniken och i stället fokusera

finns att läsa på far.se.

på hur tekniken kan användas. Som ett andra steg i detta
projekt arbetade FAR, Kairos Future, Skatteverket, Bolags-

Den första framtidsstudien ”Framtidens rådgivning, redovis-

verket och iTeam vidare med att hitta lösningar på utmaning-

ning och revision – en resa mot år 2025” lanserades 2013

arna. Dessa presenterades i slutet av 2019 i projektrapporten

och fokuserade på den långsiktiga förändringen av branschen,

”Original och verifikationer i en digital värld – pilot och sex

kunderna och samhället. Studien visade att branschen kommer

lösningar med blockkedjeinspirerad teknik”. Ambitionen

att förändras kraftigt i framtiden och att rådgivning kommer

med andra steget i projektet var att testa teknik och juridik

att vara det växande och viktigaste området för branschen.

för att se vilka lösningar som skulle vara möjliga.
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Rapporten FAR:s Framtidsspaning 2020 fokuserade
på vad som sker i omvärlden och hur det påverkar
redovisnings- och lönekonsulternas yrkesroller.
Här konstaterade FAR att konsulten rör sig mot
en högre grad av digitalisering och automatisering och att systemen blir allt ”smartare”.
Den övergripande effekten när tekniken
nyttjas allt mer är att det krävs mindre
handpåläggning, vilket öppnar för en mer
coachande och rådgivande roll. En viktig
del av konsultens roll blir att hitta rätt
systemlösningar och att utbilda kunden
i att hantera dem rätt. Det leder till att
konsulten kan komma att fungera
som en extern ekonomichef/lönechef/controller åt kunden – en roll
som konsulten har stor möjlighet
att själv påverka.

Hållbarhet
Ett hållbart näringsliv har identifierats som en viktig
faktor för att nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling.
I detta arbete har revisions- och rådgivningsbranschen
stora möjligheter att hjälpa företagen att driva, strukturera
och kvalitetssäkra hållbarhetsarbetet.
EU har inlett en översyn av direktivet med ett flertal remisser.
FAR:s specialistgrupp Hållbarhet är FAR:s expertorgan av-

Översynen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten kom

seende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrap-

tätt inpå att de nya lagkraven började gälla och processen

portering. Specialistgruppen arbetar bland annat med att

väntas vara klar under våren 2021.

utveckla rekommendationer, ta fram mallar och exempel och
besvara remisser. Ett aktuellt område inom hållbarhetsdis-

Genom sin unika insyn i företagen har branschen stora

kussionen är effekterna av EU:s Green Deal som påverkar

möjligheter att hjälpa företagen att driva hållbarhetsarbetet

de större företagen genom olika förordningar men som även

framåt. Som ett stöd för i första hand redovisningskonsulter

kommer att ha en indirekt påverkan på de mindre företagen.

har FAR tagit fram Hållbarhet i Praktiken – en redovisnings-

En av dessa förordningar är taxonomiförordningen som

guide, som utgår från ett exempelföretag som vill börja arbeta

kräver att finansmarknadens aktörer ska informera om i

aktivt med hållbarhet. I boken beskrivs hur redovisnings-

vilken utsträckning de efterlever taxonomin. Med taxonomin

konsulten handleder kunden genom processen. I korthet

menas EU:s taxonomi för hållbara investeringar som är ett

handlar det om att analysera verksamheten och de möjlig-

klassificeringssystem som täcker in sex miljömål; minska

heter som finns, planera aktiviteter och beskriva företagets

klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser,

viktigaste hållbarhetsområden.

cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem.
I takt med att investerare, kunder, media och andra intresDen lagstadgade hållbarhetsrapporten är ett aktuellt område

senter har krävt ökad transparens kring företagens skatte-

där specialistgruppen har tagit fram två FAQ:er och FAR:s

strategier har skatt de senaste åren seglat upp som en

strategigrupp Revision har tagit fram en rekommendation,

hållbarhetsfråga.

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Från och med räkenskapsår som inleddes 2017

Trenden inom skatterådgivning är mer rådgivning inriktad

ska större svenska bolag redovisa hållbarhetsinformation, en-

på kontroll och säkerställande av att rätt skatt har betalats

ligt en uppdatering av årsredovisningslagen (ÅRL) med anled-

och mot hållbarhet och transparens. Rådgivning kring moms

ning av ett EU-direktiv. Enligt lagen ska revisorn i ett skriftligt

och punktskatter ökar och allt fler bolag upprättar särskilda

yttrande uttala sig om att en hållbarhetsrapport har upprättats.

skatteredovisningar.
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Internationell utblick
Revisions- och rådgivningsbranschen är global och påverkas
i hög grad av förändringar och skeenden i omvärlden. FAR:s
representanter deltar därför med stort engagemang i olika
forum på den internationella arenan.
Bland annat tenderar så kallade företagsskandaler leda till
en diskussion om behovet av förändrade regler för revisionsoch rådgivningsbranschen.

Förslag om förändringar av revisorns
roll och arbetssätt i Storbritannien
I efterdyningarna av ett antal företagskollapser i Storbritannien
– BHS, Carillion och Patisserie Valerie – tillsattes tre av
varandra oberoende utredningar för att komma med förslag
för att förstärka förtroendet för bolagens rapportering och
bolagsstyrning samt att öka kvalitet och effektivitet i revisorernas arbete. En av utredningarna leddes av Sir Donald
Brydon som strax före jul 2019 publicerade den så kallade

Rapporten är för närvarande under beredning på departe-

Brydonrapporten.

mentsnivå i Storbritannien och det är för tidigt att dra några

Rapporten föreslår en rad åtgärder för att den lagstadgade

revisorer i Storbritannien eller internationellt.

revisionen i framtiden bättre ska matcha användarnas behov

slutsatser om förslagets eventuella effekter för bolag och

på revision av bolag noterade på en reglerad marknad.

En ny standard för revision av
mindre komplexa företag

Brydonrapportens förslag avser förändringar i såväl engelsk

för revision av mindre och medelstora företag, Less Complex

och tjäna ett bredare samhällsintresse. Rapporten tar sikte

bolagslagstiftning och bolagsstyrning, som förändringar i
revisorns roll och arbetssätt. Ett flertal av rekommendationerna
handlar om att öka omfattningen av rapportering från såväl
revisorn som från bolaget, samtidigt som det finns en del
rekommendationer som innebär förändringar av såväl arbets-

En annan aktuell fråga är en revisionsstandard anpassad
Entities (LCE). Frågan om en sådan revisionsstandard har
varit föremål för diskussion under lång tid. Exempelvis arbetades ett förslag till nordisk standard för revision av mindre
företag fram inom Nordiska Revisorsförbundet (NRF), vilket
publicerades och skickades ut för konsultation internationellt

sätt som områden som är föremål för revisorns granskning.

under 2015. Internationellt har det också inom flera andra

Några av Brydons rekommendationer är:

för revision av denna typ av företag. FAR:s uppfattning är att

•
•
•
•
•
•

Revisionen ska göras bredare och täcka fler områden, vilket
innebär att andra revisorer än dagens finansiella revisorer ska
lämna bestyrkande inom sina respektive kompetensområden.
Utökade åtgärder och rapportering för att motverka och att
identifiera bedrägerier för såväl styrelser som revisorer.

länder tagits fram och även implementerats lokala standarder
det bör vara en global standard eftersom lokala standarder
ökar risken för en fragmenterad marknad där revision riskerar
att genomföras med olika kvalitet och omfattning.
Inom den internationella standardsättaren IAASB pågår

Ökad kommunikation och transparens kring revisionens
omfattning och rapportering.

sedan ett par år ett arbete för att minska komplexiteten i

Ökad involvering av aktieägarna och andra intressenter.

så att de blir enklare att tillämpa vid revisionen av LCE. Arbetet

Utökad rapportering om bolagets motståndskraft, som bland
annat innebär ett reviderat uttalande om fortsatt drift, en redogörelse för bolagets finansiella motståndskraft på medellång
sikt samt en redogörelse för risker för bolagets långsiktiga
finansiella motståndskraft.

har, efter feedback på ett Discussion Paper och beslut i

Ett skriftligt uttalande till styrelsen från bolagets VD samt
ekonomi- och finansdirektör över effektiviteten i intern
kontroll över finansiell rapportering.

gällande revisionsstandarder (ISA) och att anpassa dessa

IAASB:s styrelse, avancerat så långt att det har delats upp
i två arbetsströmmar. Den första är inriktad på att ta fram en
separat standard för revision av LCE. Den andra är inriktad
på att i ett vidare perspektiv se över principer och riktlinjer för
hur ISA skrivs med syftet att minska komplexitet, öka förståelse samt att göra ISA mer skalbara och proportionella.
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Arbetet med att ta fram en ny separat standard tar utgångspunkt i och bygger på ISA:s grundläggande principer.
Tanken är en enklare och mer logisk struktur som innebär
att standarden följer flödet i en revision. Detta ska leda till
en effektiv och kvalitativ revision där rätt åtgärder genomförs på rätt sätt.
Arbetet inom IAASB med att ta fram den nya standarden
pågår nu i högt tempo och målet är att ha ett färdigt Exposure
Draft klart för utskick för konsultation i juni 2021.

Rapporteringspliktiga
gränsöverskridande arrangemang
– DAC 6-direktivet
Sedan 1 januari 2021 ska bland annat skatterådgivare
lämna uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande
arrangemang till Skatteverket, enligt DAC 6-direktivet
(Directive on Administrative Cooperation). Uppgifterna ska
användas för informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater.
Den nya obligatoriska upplysningsskyldigheten till Skatteverket om gränsöverskridande transaktioner medför nya möjligheter för branschen att hjälpa företagen med rådgivning.
Syftet med DAC 6-direktivet är att bekämpa potentiellt
aggressiv skatteplanering genom att öka transparensen
och att försöka förändra beteenden på längre sikt.
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3.

Branschens
yrkesroller

Revisor

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning,

När behövs en revisor?

det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder.

En del verksamheter måste ha en auktoriserad/godkänd

I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finan-

revisor enligt lag. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en

siella informationen ger en rättvisande bild av företagets

revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag

resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.

med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha en
revisor.

Utifrån sina iakttagelser kan revisorn också ge verksamheten
råd gällande förbättrade rutiner och ekonomiska frågor. Det

Privata aktiebolag som inte når upp till minst två av nedan-

är viktigt att revisorns roll som opartisk och självständig inte

stående värden för vart och ett av de två senaste räken-

äventyras genom rådgivningen.

skapsåren, väljer själv om de vill ha revision:

En revisor arbetar bland annat med:

•
•
•
•
•

Granskning av årsredovisning
Granskning av styrelsens arbete
Granskning av hållbarhetsredovisning
Andra granskningstjänster som till exempel översiktlig
granskning eller granskning av specifika områden

•
•
•

Fler än tre anställda (i medeltal)
Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Många företag som inte omfattas av kravet på att ha en revisor
anlitar en revisor ändå, eftersom de ser stora värden med det.

Revisorn kan också vara en rådgivare gällande:

Auktoriserad/godkänd revisor

• Förbättrade rutiner

Auktoriserade och godkända revisorer har rätt att utföra

• Ekonomiska frågor som berör verksamheten

lagstadgad revision. För att vara auktoriserad eller godkänd

• Varför ett företag bör ha revision

revisor måste revisorn uppfylla krav i revisorslagen (2001:883).
Kraven handlar bland annat om utbildning, erfarenhet och

Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje
part. Potentiella investerare, leverantörer och banker tar del av
dels företagets rapporter, dels revisorns rapporter över dessa.
Revision skapar trygghet och trovärdighet även internt i det
reviderade företaget. Genom granskning och rådgivning
hjälper revisorn en verksamhet att kontrollera sina risker.

redbarhet.
För att bli auktoriserad revisor ställs det krav på både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen ska
bestå av minst en kandidatexamen i valfritt ämne där studier
inom obligatoriska ämnesområden ska ingå. Utöver det krävs
praktisk utbildning som ska pågå under minst tre år under
handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. För
att bli auktoriserad måste revisorsexamen avläggas hos
Revisorsinspektionen med godkänt resultat.
Det är även Revisorsinspektionen som prövar ansökningar
om auktorisation. I dag sker endast auktorisation av nya
revisorer, men revisorer som redan har titeln godkänd
revisor kan beviljas fortsatt godkännande. En auktorisation
eller godkännande gäller i fem år och måste därefter förnyas.
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Redovisningskonsult

Lönekonsult

Redovisningskonsulten hjälper företagare i frågor inom

Lönekonsulten har en nyckelroll och jobbar brett med allt

ekonomi, samt tolkar och analyserar information som sedan

från löpande lönehantering till strategisk rådgivning. Alltid

omvandlas till beslutsunderlag.

med företagets viktigaste resurs i fokus: de anställda.

Redovisningskonsulten hjälper företagaren med hela

En lönekonsult hjälper uppdragsgivare med hela eller

eller delar av företagets ekonomifunktion. Dessutom är

delar av företagets lönefunktion. Dessutom fungerar löne-

redovisningskonsulten en strategisk rådgivare och ett

konsulten även som rådgivare och bollplank till sina

bollplank till sina kunder.

kundföretag

En redovisningskonsult arbetar
bland annat med:

En lönekonsult arbetar
bland annat med:

•
•
•
•
•
•
•

Bokföring och bokslut
Årsbokslut eller årsredovisning
Moms- och arbetsgivardeklaration
Inkomstdeklaration
Koncernredovisning
Tillfällig resursförstärkning/Insourcing
Redovisningskonsulten kan också vara rådgivare gällande:
• Uppsättning av system och rutiner
• Beräkna utdelning
• Budget och prognoser, avseende resultat och likviditet
• Kassaflödesanalyser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Löneberäkning
Arbetsgivardeklaration
Rapportering
Lönerelaterad redovisning
Tillfällig resursförstärkning/Insourcing
Lönekonsulten kan också vara rådgivare gällande:
Uppsättning av system och rutiner
Beräkning av förmåner
Löneväxling
Nyckeltal
HR-frågor

När behövs en redovisningskonsult?

När behövs en lönekonsult?

En redovisningskonsult kan anlitas då det internt saknas

En lönekonsult kan anlitas då det internt saknas tid

tid eller kunskap för att hantera hela eller delar av företagets

och kunskap för att hantera hela eller delar av löne-

ekonomifunktion. Det finns inga lagstadgade krav på att ha

funktionen. Det finns inga lagstadgade krav på att

en redovisningskonsult.

ha en lönekonsult.

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Auktoriserad Lönekonsult FAR

En Auktoriserad Redovisningskonsult FAR är medlem i

En Auktoriserad Lönekonsult FAR är medlem i FAR, har

FAR, har genomgått redovisningskonsultexamen, vidare-

genomgått lönekonsultexamen, vidareutbildar sig, följer Reko

utbildar sig, följer Reko – svensk standard för redovisnings-

– svensk standard för redovisnings- och lönetjänster och

och lönetjänster och kvalitetskontrolleras löpande av FAR.

kvalitetskontrolleras löpande av FAR. Auktorisationen

Auktorisationen innebär en tydlig kvalitetsstämpel.

innebär en tydlig kvalitetsstämpel.
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Skatterådgivare
Skatterådgivaren hjälper företag och privatpersoner att
redovisa och betala skatt på ett korrekt, långsiktigt och
hållbart sätt. Rådgivningen kan handla om allt från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms till internationell beskattning som exempelvis internprissättningsfrågor.

En skatterådgivare arbetar
bland annat med:

•
•
•
•

Beräkning och redovisning av alla skatter som berör
företag, ägare och privatpersoner
Råd om beskattning av stiftelser och föreningar
Säkerställa att rätt skatt betalas
Analysera, tolka och ge råd om gällande skatteregler
i samband med en transaktion – exempelvis köp och
försäljning av bolag, generationsskifte

När behövs en skatterådgivare?
I princip alla ekonomiska transaktioner ger upphov till
skattekonsekvenser och för att få hjälp med dem kan en
skatterådgivare anlitas. Större affärer kräver regelmässigt
expertkunskap för att utreda det skattemässiga utfallet.
Uppstart, förvärv, omstrukturering och nedläggning av en
verksamhet bör också planeras noga ur ett skatteperspektiv.
Även privatpersoner kan behöva skattehjälp vid större
affärer, utlandsflyttar och liknande.

Auktoriserad Skatterådgivare FAR
En Auktoriserad Skatterådgivare FAR är medlem i FAR, har
genomgått examen för skatterådgivare, har dokumenterad
utbildning och yrkeserfarenhet och följer FAR:s regler om
etik och vidareutbildning och kvalitetskontrolleras löpande
av FAR. Auktorisationen innebär en tydlig kvalitetsstämpel.
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4.

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att definiera och beskriva revisions- och rådgivningsbranschen samt öka kunskapen om branschens yrkesroller.

Branschens storlek
37 000 personer och omsatte cirka 43 miljarder kronor samt

Redovisning
branschens största
verksamhetsområde

bestod av drygt 14 000 företag. Tillsammans bidrar bran-

Redovisning är branschens största verksamhetsområde,

schens företag till cirka 0,9 procent av Sveriges BNP och

både sett till antal företag och omsättning. Redovisning

sysselsätter cirka 0,7 procent av Sveriges sysselsatta

omsätter 17,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 41 procent

befolkning.

av branschens totala omsättning. 50 procent av branschens

Baserat på nyckeltal från 2019 visar undersökningen att
revisons- och rådgivningsbranschen totalt sysselsatte närmare

medarbetare och 67 procent av branschens företag är

Några riktigt stora
företag och många
små företag
De flesta företag i branschen, 97 procent, omsätter mindre
än 10 miljoner kronor och sysselsätter färre än 10 anställda.

verksamma inom redovisning.

Omsättning per anställd
högst inom skatt och
övrig rådgivning

De står för 36 procent av branschens totala omsättning.

Skatterådgivning sysselsätter endast 4 procent av bran-

De flesta av dessa, 68 procent, är verksamma inom redo-

schens medarbetare, men står för 7 procent av branschens

visning.

omsättning. Övrig rådgivning som i huvudsak består av
corporate finance och management consulting erbjuds

Big 8, branschens åtta största företag, står för 42 procent av

främst av Big 8. Omsättning per anställd inom dessa

branschens totala omsättning. Big 8 utgörs av Aspia, BDO,

områden når ibland över 2 miljoner kronor per anställd.

Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.
För den stora gruppen företag inom redovisning och
Big 8 är till största delen verksamma inom revision, 47 pro-

som omsätter under 10 miljoner kronor och sysselsätter

cent av gruppens omsättning kommer från revision. Aspia

färre än 10 personer är omsättning per anställd lägst,

däremot är främst verksamt inom redovisning.

849 000 kronor per anställd.
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Trender och tendenser
som påverkar branschen
FAR har i denna rapport belyst några områden som förväntas
påverka branschens utveckling de närmaste åren:

•

•
•
•

•

Digitalisering och automatisering är kanske samhällets
starkaste förändringskrafter globalt och har påverkat branschen
i stor utsträckning. För att möta förändringar i omvärlden och
hjälpa branschen att framtidssäkra sin verksamhet gör FAR en
omfattande framtidsspaning. Det arbetet har bland annat resulterat i tre framtidsstudier i samarbete med Kairos Future samt
en rapport om hur redovisnings- och lönekonsulternas roll
kommer att utvecklas. Rapporterna finns att läsa på far.se.
Ett hållbart näringsliv har identifierats som en viktig faktor
för att nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling. I detta
arbete har revisions- och rådgivningsbranschen stora möjligheter att hjälpa företagen att driva, strukturera och kvalitetssäkra hållbarhetsarbetet.
En aktuell fråga som kan få betydelse även i Sverige är den
brittiska så kallade Brydonrapporten. Rapporten föreslår
en rad åtgärder för att den lagstadgade revisionen i framtiden
bättre ska matcha användarnas behov och tjäna ett bredare
samhällsintresse.
En annan aktuell fråga är en revisionsstandard anpassad
för revision av mindre och medelstora företag, Less
Complex Entities (LCE). Arbetet inom den internationella
standardsättaren IAASB med att ta fram en ny sådan standard
pågår i högt tempo och målet är att ha ett färdigt Exposure
Draft klart för utskick för konsultation i juni 2021.
Sedan 1 januari 2021 ska bland annat skatterådgivare lämna
uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande
arrangemang till Skatteverket, enligt DAC 6-direktivet
(Directive on Administrative Cooperation). Uppgifterna ska
användas för informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater.
Den nya obligatoriska upplysningsskyldigheten till Skatteverket
om gränsöverskridande transaktioner kommer medföra nya
möjligheter för branschen att hjälpa företagen med rådgivning.
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