
FAR:s 
Kvalitetskontroll av  
redovisningsverksamhet
– så funkar den



Så fungerar FAR:s kvalitetsarbete
Kvalitetsnämnderna är oberoende organ som väljs av FAR:s stämma. Kvalitetsnämnden för 
redovisningsverksamhet leder kvalitets kontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade 
Redovisnings- eller Lönekonsulter och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till 
årsstämman. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-
medlemmar, samt av FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetskontroll 
– ett stöd i ditt
kvalitetsarbete
TITELN AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT FAR OCH 

AUKTORISERAD LÖNEKONSULT FAR är en kvalitetsstämpel och ger 
en tydlig yrkesidentitet.

Som Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult FAR tar 
du ansvar för att dina tjänster håller en hög kvalitet. Du arbetar 
enligt Reko-svensk standard för redovisning- och lönetjänster, 
är ansvarsförsäkrad och vidareutbildar dig fortlöpande. 

Vart sjätte år ska du förnya din titel. Förnyelsen sker genom 
att du genomgår FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverk-
samhet.  

FAR:s kvalitetskontroll är ett viktigt stöd för dig i ditt 
kvalitetsarbete. Syftet med kontrollen är också att näringsliv och 
samhälle ska kunna förlita sig på att branschen håller en jämn 
och hög kvalitet. Därför är det viktigt att följa upp att 
redovisnings- och lönekonsulter och redovisningsföretag 
uppfyller Reko och FAR:s etiska regler.

De redovisning- och lönekonsulter som genomgår en 
kvalitetskontroll har mycket att vinna. Förutom att du får en 
bekräftelse på att du bedriver sin verksamhet på ett bra och 
professionellt sätt är en godkänd kvalitetskontroll en 
kvalitetsstämpel som borgar för hög kvalitet. Att anlita en 
Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult FAR är en 
trygghet för uppdragsgivaren.

I den här foldern beskrivs hur kontrollen går till – steg för 
steg. Dessutom får du praktiska tips på saker som är bra att 
tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum.

Och kom ihåg. De allra flesta redovisnings- och 
lönekonsulterna får godkänt i kvalitetskontrollen!

har du funderingar eller frågor är du alltid välkommen att 
vända dig till FAR:s kvalitetssekretariat på telefon 08-506 112 
00.



Så går det till 
– steg för steg
1. urval görs

På våren gör FAR:s kvalitetssekretariat urvalet av vilka
redovisnings- och lönekonsulter som ska kontrolleras.
Urvalet görs på ett konsekvent sätt så att alla, som
huvudregel, blir kontrollerade vart sjätte år.
Kontrollerna sker på hösten samma år.

2. kontrollanterna får veta
vilka de ska kontrollera
Därefter får kvalitetskontrollanterna information om
vilka konsulter de ska kontrollera. Om kontrollanten
bedömer att det föreligger jäv i något ärende ska detta
meddelas till kvalitetssekretariatet.

3. informationsbrev till
den som ska kontrolleras
Innan sommaren får alla företag som ska kontrolleras
ett brev. Av brevet framgår vem som blivit utsedd till
kontrollant. Om du som ska kontrolleras bedömer att
det föreligger jäv gällande utsedd kontrollant ska detta
meddelas till kvalitetssekretariatet.
Innan kontrollarbetet påbörjas ska kontrollanten
underteckna ett uppdragsavtal och detta avtal ska
godkännas av det företag som ska kontrolleras. Detta
för att säkerställa att uppdraget kan utföras enligt de
krav som kvalitetsnämnden ställer. Kontrollantens
arvode och eventuella kostnader i samband med resor
och uppehälle betalas av det företag där den
kontrollerade är anställd.

4. kvalitetskontrollen genomförs
Kvalitetskontrollen genomförs någon gång under
perioden 1 september till 31 december.

5. rapportering till kontrollerad
När kontrollen är utförd sammanställer kontrollanten
sin rapport som skickas till företagsledningen för det
kontrollerade företaget som har två veckor på sig att
lämna synpunkter på rapporten. Därefter skickar
kontrollanten sin rapport och allt övrigt kontroll-
material till kvalitetssekretariatet.

6. far:s kvalitetssekretariat

bereder ärendet
Kvalitetssekretariatet bereder ärendena inför kvalitets
nämndens sammanträden. Vid behov
kan kvalitetssekretariatet behöva återkomma till
kontrollanten eller till den som blivit kontrollerad för
frågor eller kompletterande uppgifter.

7. kvalitetsnämnden fattar beslut
Kvalitetsnämnden går vid sina sammanträden igenom
kontrollrapporter och fattar beslut. Nämnden behandlar
kontrollärenden i den takt de inkommer till
kvalitetssekretariatet och är klara för beslut. När
nämnden behöver kompletterande infor -mation för att 
kunna fatta ett beslut bordläggs ärendet till
nästkommande sammanträde. Kvalitetsnämnden kan
även besluta om kompletterande kontroll.

8. beslutSbrev till den som kontrollerats
Efter kvalitetsnämndens sammanträde skickar
kvalitetssekretariatet ett brev med information om
kvalitetsnämndens beslut till det företag som har
kontrollerats. Kvalitetsnämndens ärendehantering
löper från november till juni.



Godkänd eller icke godkänd?

Några tips 
inför kvalitets-
kontrollen
Det är alltid bra att vara förberedd inför 
en kvalitetskontroll. FAR sammanställer 
årligen de vanligaste bristerna och här 
delar vi med oss av fallgroparna som 
enkelt kan undvikas. 

i kvalitetskontrollen kan du bli:

• Godkänd
• Godkänd med kommentar om

iakttagelser
• Ej godkänd i kombination med omkontroll

alt. begränsad omkontroll (inom ett år)
• Ej godkänd i kombination med ett över-

lämnande till FAR:s disciplinnämnd

kvalitetskontrollen omfattar två moment, dels de allmänna kontrollerna 
avseende bl.a. ditt företags riktlinjer och rutiner och dels i normalfallet två-tre 
upp dragskontroller per enskild auktoriserad redovisnings- och lönekonsult. I 
den händelse att ett av två kontrollerade uppdrag inte blir godkänt av 
kontrollanten ska ytterligare ett uppdrag kontrolleras. Av de granskade upp-
dragen ska sedan kontrollanten göra en sammanfattande bedömning. Den 
sammanfattande bedömningen framgår av den rapport som skickas till det 
kontrollerade företaget.

GÅ IGENOM REDOVISNINGSFÖRETAGETS RIKTLINJER

GÅ IGENOM VIDAREUTBILDNINGEN för alla auktoriserade 

så att de är uppdaterade och stämmer med Reko samt innefattar Ska-
kraven. Kontrollanten kommer att gå igenom riktlinjerna innan 
besöket och de uppdragskontroller som utförs har som mål att 
säkerställa att uppdragen utförs i enlighet med redovisningsföretagets 
riktlinjer varför dessa är en viktig grund för kvalitetskontrollen. 
Viktigt är att riktlinjerna omfattar lagen om åtgärder för att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Vilket till exempel innebär 
att det ska finnas en generell riskbedömning för verksamheten. Läs 
gärna mer om detta i Länsstyrelsens rapport "Ett riskbaserat 
förhållningssätt – förstå och motverka riskerna för penningtvätt och 
finansiering av terrorism i din verksamhet". 

för kvalitetssäkring och de kvalitetssäkringsåtgärder som har 
genomförts. Vid kvalitets-kontrollen läggs stor vikt vid att 
redovisningsföretaget har ett system för att kvalitetssäkra sitt arbete så 
att tjänsterna utförs i enlighet med redovisningsföretagets riktlinjer 
och Reko. 

GÅ IGENOM REDOVISNINGSFÖRETAGETS RUTINER



ALL UPPDRAGSDOKUMENTATION ska finnas tillgänglig  för 
kontrollanten vid besöket. Om dokumentationen finns lagrad digitalt 
ska kontrollantens tillgång till denna vara förberedd. Det är viktigt att 
till exempel uppdragsavtal finns tillgängliga vid kontroll- besöket och 
det kan vara bra att gå igenom dessa för att säkerställa att de stämmer 
med de tjänster som utförs.

                                          DET KAN VARA BRA   att förbereda personalen i god tid på att
kvalitetskontroll ska genomföras och vad det innebär. I samband med
det kan företagsledningen med fördel sammanställa eventuella frågor
från personalen och besluta vilka som ska delta vid den genomgång
som kontrollanten har med företagsledningen inledningsvis och efter
kontrollen då kontrollanten lämnar sina synpunkter och iakttagelser.



redovisnings- och lönekonsulter på redovisningsföretaget och 
säkerställ att det finns sammanställning och underlag som verifierar 
utbildningen samt att de uppfyller kraven i FAR:s etiska regler som 
finns i EtikR 4. 

INFÖR BESÖKET ska varje auktoriserad redovisnings- och 
lönekonsult uppge sina största uppdrag vilket innebär de uppdrag 
som är viktiga för byrån i form av arvode och/eller nedlagd tid och de 
uppdrag som är mest komplexa och därmed kan innebära en ökad 
risk för fel. Detta kan behöva förberedas och det är bra att påbörja 
denna förteckning i god tid innan det planerade besöket.





den som ska kvalitetskontrolleras kan känna sig utsatt och  
osäker. Men Christina Thulin, auktoriserad redovisningskonsult 
och partner på Baker Tilly Mapema, försäkrar att 
kvalitetskontrollen inte ska komma som någon överraskning. 
Den som kontrolleras ska få tid att förbereda sig.

– Kontrollanten ska inte ses som ett hot utan som en tillgång, 
och passa på att fråga och bolla funderingar. Då blir kontrollen 
roligare och ger ett mervärde, säger Christina Thulin.

Hon blev kontrollant i samma veva som FAR började med 
kvalitetskontrollen av redovisningskonsulter. Det var 2008 och 
Christina Thulin hade en kollega som var kontrollant för 
revisorer, vilket väckte hennes intresse.

– Det verkade utvecklande och roligt att komma ut och se hur 
andra jobbar, så jag ansökte om att bli kontrollant och blev 
antagen. För att kunna kontrollera måste man själv ha genom-
gått en kontroll och speciell utbildning, och självklart vara 
intresserad av kvalitetsfrågor, berättar hon.

under våren fördelar FAR:s kvalitetssekretariat årets kon-troller 
på kontrollanterna. Kontrollanten upprättar en oberoen-deanalys 
och om det inte finns några invändningar tas en första kontakt 
med byrån som ska kontrolleras.

– Sedan utförs kontrollerna under hösten. Då har jag alltid i 
god tid innan varit i kontakt med byrån och presenterat mig och 
begärt in vissa uppgifter. Därefter bokar vi in ett datum som 
passar båda. Det är viktigt att den som ska kontrolleras får en 
chans att förbereda sig, säger Christina Thulin.

Kontrollanterna arbetar efter FAR:s fastställda checklistor och 
Christina Thulin brukar i förväg skicka över dessa till den som 
ska kontrolleras, det är inga hemligheter utan finns att ladda ner 
på FAR:s webbplats.

– Ibland uppstår det missförstånd, som att den vi granskar tror 
att vi ska gå igenom kundens verifikationspärmar, granska 
årsredovisningen eller liknande, men det är inte vad kontrol-len 
handlar om. Kvalitetskontrollen går ut på att granska den interna 
kontrollen på byrån, och hur dessa rutiner och riktlinjer följs, 
säger hon.

– Om man jobbar på en mindre byrå, eller ensam, och något 
händer måste det finnas dokumentation så att någon annan kan 
träda in. Det är viktigt att det finns system och rutiner. Sådant 
tittar vi på vid kvalitetskontrollen.

vanliga brister som upptäcks vid kvalitetskontrollen är 
avsaknad av eller brister i uppdragsavtal, att vidareutbildnings-
kravet som finns i FAR:s etiska regler inte efterlevs, och att 
dokumentationen av uppdrag är bristfällig.

– Jag upplever ofta att delar i planeringsfasen brister, brister i
rapporteringen till kunden och dokumentationen kring kunden 
och uppdraget. De allra flesta har otroligt mycket detalj-
kunskap kring sina kunder, men har inte dokumenterat detta, 
säger Christina Thulin.

Hon beskriver att många får en aha-upplevelse vid kvalitets-
kontrollen och tycker att det är roligt att som kontrollant kunna 
tillföra något till den kontrollerade och tillsammans reda ut 
olika begrepp. Det handlar mycket om medlemsvård.

I slutet av kontrollbesöket har vi alltid en muntlig genom-
gång av de styrkor och svagheter som noterats. 

– Jag försöker att ge förbättringsförslag och ger uttryck för
hur min rapport kommer att se ut. Den färdigställda rap-
porten skickas i efterhand till den kontrollerade. Viktigt är 
att poängtera att det är FAR:s kvalitetsnämnd som, utifrån 
kontrollantens checklistor och rapport, beslutar i kontrollen. 
Beslutet meddelas vanligtvis några månader efter kontrollen, 
säger Christina Thulin.

Hon betonar också att kontrollanterna har tystnadsplikt.
– Så den som kontrolleras behöver inte vara rädd att något

hamnar i felaktiga händer, säger Christina Thulin.

charlotta marténg

”Se inte kontrollanten  
som ett hot utan som en 
tillgång.”

”Kvalitetskontrollen stärker 
de auktoriserade 
redovisningskonsulterna 
i sin yrkesroll.”
det menar kvalitetskontrollanten christina thulin, 
som varit med sedan starten 2008.



FAR 
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