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Sammanfattning 

Revisorsyrket utvecklas ständigt. Från att tidigare ha ansetts vara en räknande ensamvarg 

sittandes på sitt kontor är nu revisorn en fullfjädrad konsult med kommunikation som sin vardagliga 

huvudsyssla. Allteftersom revisorns arbetsuppgifter byts ut från att till största del bestå av revision 

till att bestå mer och mer av konsulttjänster, kan revisorns ställning som en oberoende granskare 

av företags räkenskaper ifrågasättas. 

Syftet med uppsatsen är att först utforska vilka konsulttjänster, eller Non-Audit Services (NAS), 

som erbjuds av en revisionsbyrå. Sedan tar studien reda på vad olika intressentgrupper tycker om 

att revisionsbyråer bistår sina revisionskunder med NAS. Avslutningsvis undersöks 

intressentgruppernas uppfattning om biståendet av NAS påverkan på oberoendet. Studien byggs 

upp av agentteorin och intressentteorin, där revisorn ses som en oberoende granskare som ska 

säkerställa att företagsledningen agerar optimalt för företagets ägare och intressenter. 

För att få reda på vilka tjänster som NAS innefattar görs först en pilotstudie med intervjuer av fyra 

revisorer med varierande erfarenhet. Sedan görs en enkätundersökning där frågorna tas fram 

utifrån informationen från pilotstudien. De intressenter som enkäten skickas ut till är Bankanställda, 

Investerare/Aktieägare, Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult, Skatteverket, Studenter 

och Andra företag. 

Resultatet av studien visar att samtliga intressentgrupper ställer sig positiva till att revisionsbyråer 

bistår sina revisionskunder med NAS, där gruppen Revisor var mest positiva och Studenter och 

Investerare/Aktieägare minst positiva. Vidare anser samtliga intressentgrupper att biståendet av 

NAS endast påverkar oberoendet i liten utsträckning, där Revisor anser att det påverkar minst och 

Investerare/Aktieägare anser att det påverkar mest. Slutsatserna är att intressenterna ser NAS som 

något positivt och att dess påverkan på oberoendet är lägre än dess positiva sida för företagare. 

Nyckelord: Revisions, konsulttjänster, oberoende, företagsintressenter, kommersialisering, 

agentteorin, intressentteorin 
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Abstract  

The audit profession is under constant development. An auditor has traditionally been seen as a 

loner sitting inside his or her office, and are now a full-fledged consultant with communication as 

an everyday main job. As the auditor’s tasks are changing from mostly auditing to more and more 

consulting, the auditor independence can be questioned.  

The purpose of this paper is to, first, explore what services Non-Audit Services (NAS) contains and 

are being offered by accounting firms. Then the paper will present what different stakeholders think 

about accounting firms providing their audit clients with NAS, and last how the stakeholders think 

providing of NAS impacts the auditor independence. The study is based on the agency theory and 

stakeholder theory, where the auditor is an independent party who ensures that the management 

acts in the company’s and the stakeholders’ best interest. 

To explore what services NAS contains, a pilot study is performed with four interviews with auditors 

with different experience. Then a survey is constructed based on the information from the pilot 

study, and sent out to Bank employees, Investors/Stockholders, Auditors, Skatteverket, Students 

and Other companies. 

The results show that all the stakeholder groups are positive to the providing of NAS, with Auditors 

as the most positive group and Students and Investors/Stockholders as the least positive group. 

Then the results show that all the stakeholder groups believe that the providing of NAS only have 

a minor effect on the auditor independence. The conclusions are that stakeholders believe NAS to 

be positive and its impact on auditor independence is lower than its positive side for entrepreneurs. 
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1. Inledning 

Revisorsyrket är under ständig utveckling. Borta är den gamla bilden av en räknande 

ensamvarg sittandes vid sitt skrivbord. Dagens revisor är en kommunicerande och 

nätverkande konsult som erbjuder fler tjänster än enbart revision. Bakgrunden till denna 

utveckling samt de problem som kan uppstå presenteras i följande avsnitt. 

1.1. Bakgrund 

En revisors huvudsakliga uppgift har historiskt sett varit att utföra revision. En föråldrad 

nidbild av en revisor är den som Elisabeth Oppenheimer (1987) målar upp. Oppenheimer 

(1987) beskriver en revisor som ”en liten närsynt, gulblek figur som sitter böjd över sina 

räkenskaper med en grön skärm i pannan” (s. 52). En liknande beskrivning är den som 

Carrington (2014) ger. Han säger att ”berättigat eller ej är den traditionella nidbilden av 

en revisor en grå kamrer som är tråkig, blyg och tillbakadragen” (Carrington, 2014, s. 

243). Vidare tar han upp en sketch av Monty Python där en revisor vill bli lejontämjare, 

men där det slutar med att revisorn inser att det är nog så spänningsfyllt att ta steget till 

att bli bankman. 

Syftet med revisionen kan beskrivas enligt tre olika nationalekonomiska teorier 

(Carrington, 2014). Den första är att revisionen ska vara en försäkran till ägaren av 

företaget, då ledningen och ägaren ofta är separerade. Revisionen skapar då en extra 

trygghet åt ägaren att företaget sköts på rätt sätt. Den andra är att revisionen ska verka för 

förbättring av kvaliteten på företagets redovisade information, medan den tredje är att 

revisionen ska ses som en försäkring där även revisorn kan få stå till svars vid 

felaktigheter (Carrington, 2014). Gällande bedömningen i revisionen anger International 

Federation of Accountants (IFAC) regelverk International Standards on Auditing (ISA) 

att revisorn ska med rimlig säkerhet bedöma om den finansiella informationen är korrekt. 

Med rimlig menas hög men inte absolut säkerhet (IFAC, 2010). Dessa beskrivningar på 

revisor och revision har fått en ny bild av revisorn att växa fram. 

Dagens revisor är så mycket mer än vad både nidbilden i översta stycket förmedlar och 

vad den nyare bilden utmålar. Revisorns huvudsakliga uppgift är fortfarande att utföra 

revision, men konsulttjänster (Non-Audit Services, hädanefter NAS) tar en allt större del 

av tiden. En orsak till det är att sedan 2010 är det enligt lag frivilligt för mindre företag 
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att anlita en revisor (Regeringskansliet, 2010). För att klassas som ett mindre företag får 

max ett av de tre följande kraven uppfyllas: Minst 3 miljoner i nettoomsättning, 1,5 miljon 

i balansomslutning och 3 anställda. Kraven ska uppfyllas under minst två på varandra 

efterföljande räkenskapsår (Regeringskansliet, 2010). Det har gjort att kartan för 

revisionsbranschen i Sverige ritats om, och byråerna blivit tvungna att öka sina intäkter 

på annat håll. Enligt Carrington (2014) utgör revision inte ens hälften av omsättningen 

hos några av Sveriges största revisionsbyråer, vilket talar för att NAS står för en allt större 

del. Om bilden av en revisor tidigare varit att hen är en ensamvarg sittandes inne på sitt 

kontor, har en nyare bild börjat målas upp om att revisorer är fullfjädrade konsulter åt 

sina kunder, där social kompetens och kommunikation spelar en viktigare roll (Broberg, 

Umans & Gerlofstig, 2013). Broberg (2013a) nämner exempelvis att revisorer 

kommunicerar mer med externa kontakter och att kommunikation som helhet tar upp 

ungefär 33 % av tiden på en arbetsdag. En annan sak Broberg et al. (2013) nämner är att 

revisorerna marknadsför sig själva i betydligt större utsträckning än tidigare, och att 

marknadsföring har blivit mer accepterat inom revisorsyrket.  

Vad gäller NAS som utförs finns det bland annat skatterådgivning, internrevision, 

Corporate finance och redovisningstjänster (Law, 2010). Det som driver revisionsbyråer 

att tillhandahålla sina kunder med NAS är i grund och botten möjligheten att tjäna pengar, 

och de har, enligt Carrington (2014), stora konkurrensfördelar. Dels genom kunskapen 

personalen besitter som sådan och om deras befintliga revisionskunder och dels 

förtroendet revisionsbyrån har (Carrington, 2014). 

Revisionsbyråernas förtroende, och oberoende, är dock omtvistat när det handlar om 

NAS. Det är ett vida diskuterat forskningsämne och det finns två tydliga läger; de som är 

för att revisionsbyråer sysslar med NAS och de som är emot. Sammantaget påvisar 

forskningen olika resultat. Exempelvis visar Law (2010) att det beror på vilken typ av 

tjänst som tillhandahålls. En annan forskningsslutsats är den om knowledge spillovers 

som Sawan, Alzeban och Hamuda (2013) nämner. De menar att genom NAS får 

revisionsbyrån bättre inblick i sin revisionskunds verksamhet och kan på så sätt göra en 

bättre revision. Samtidigt pekar de på att NAS kan skapa ett ekonomiskt beroende för 

revisionsbyrån hos revisionskunden och att revisionen då kan bli lidande (Sawan et al., 

2013). 
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Revisorsyrket har stått för en omfattande utveckling. Från att revisorn har varit, eller 

ansetts vara, en tråkig person som sitter ensam på sitt kontor, till att ha fått en nyare bild 

som en försäkrande och förbättrande part, till att nu ha blivit en marknadsförande konsult 

med kommunikation som en av sina största arbetsuppgifter. Revisorsyrket byggs 

fortfarande upp av den nyare bilden, men revisorn i sig är mer mångfacetterad än tidigare.  

1.2. Problematisering 

Vilka är riskerna med att revisorer utför NAS till sina klienter? Förargumenten ligger i 

att revisorn genom konsultation får en bättre kunskap om klientens verksamhet och kan 

därmed göra en bättre revision (Sawan et al., 2013). Motargumenten är att revisionsbyrån 

blir beroende av intäkterna från NAS och för att behålla intäkterna släpper revisorn genom 

redovisad information som inte skulle släppts igenom annars (Sawan et al., 2013). I en 

studie från 2011 som fokuserade på hur utövare själva såg på oberoendekonflikten som 

skulle kunna uppstå gav Rodger Hughes, tidigare partner på PwC UK följande svar:  

To this day, no one has produced any evidence, and indeed academic 

studies have actually proved otherwise, to demonstrate that providing non-

audit services creates any problem in terms of audit quality. And there are 

very good arguments that providing some non-audit services improves the 

audit quality. This idea that it’s somehow wrong to provide other services 

to audit clients is complete and utter nonsense, and anyone who really 

understands what we do wouldn’t be fooled by that. There’s no doubt that 

there are certain services that make absolute sense for your auditors to do 

and couldn’t in any way be regarded as compromising auditor 

independence. 

(Beaulieu & Reinstein, 2011, s.354) 

Sedan flera stora revisionsskandaler såsom Enron 2002 har lagstiftarna försökt reglera 

NAS från revisionsbyråerna för att undvika att revisorerna hamnar i en jävsituation 

(Holland & Lane, 2012). Ett steg amerikanska regeringen tog var att införa Sarbanes- 

Oxley Act som innebar att det förbjöds en stor del av olika NAS till klienterna som skulle 

revideras (Causholli, Chambers, & Payne, 2009). 2003 kom nästa reglering av Securities 

and Exchange Commission (SEC). Rule no. 33-8183 förbjöd revisionsbyråerna att ge 

provision på merförsäljning av NAS till sina medarbetare (Causholli et al., 2009). När 

regleringarna började införas gjorde The Big Five (PwC, E & Y, Deloitte, KPMG och 

Andersen) stort motstånd, där en av anledningarna var att rådgivningstjänster var det 

affärssegment som växte mest (Beaulieu & Reinstein, 2010). Motståndet tog uttryck i 

lobbyism, ökad korrespondens med SEC och bidrag till diverse kampanjer som gagnade 
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liberal reglering (Beaulieu & Reinstein, 2010). Rådgivningssegmentet växte men inte 

mest på de marknader som började bli reglerade utan i tillväxtmarknader dit regleringar 

inte nått ännu, byråerna lobbade för att undvika detta (Beaulieu & Reinstein, 2010).  

Sverige har relativt sett varit förskonade när det gäller reglering inom revisionsbranschen 

men det ser ut att bli ändring. Dan Brännström (generalsekreterare i FAR) bloggade den 

3e mars om fördelar och nackdelar med EU-revisionspaket som ska träda i kraft i juni 

2016 (Brännström, 2016). I nämnda revisionspaket finns en ”svart lista” med förbjudna 

tjänster som inte får utföras mellan revisor och klient. Exempel på några tjänster är 

värderingsuppdrag, implementering av intern kontroll och skatterådgivning. En annan 

reglering är att den samlade rådgivningen inte får överstiga 70 procent av 

revisionsarvodet under en tre års period (FAR , 2013). Reglerna kommer till en början 

främst gälla för börsnoterade- och finansiella bolag. 

Två begrepp är återkommande i forskningen om NAS, nämligen ekonomisk- och social 

bonding (Svanström, 2013). Ekonomisk bonding är förbindelsen som skapar incitament 

för revisionsbyråer att agera opportunistiskt och lösa konflikter på ett sådant sätt att det 

gynnar klienten (Svanström, 2013). Svanström (2013) visar på att detta är mindre 

förekommande hos privata bolag. Social bonding är relationen som skapas mellan revisor 

och klient. Det är känsligt var gränsen går för revisorn för att behålla sin 

oberoendeställning, forskningen visar dock att viss relation gynnar revisionen eftersom 

revisorn då får en bättre insyn i bolaget och kan effektivisera revisionen (Svanström, 

2013). Relationen mellan revisor och klient är viktig i flera avseenden. Herda och Lavelle 

(2013) visar i sin artikel på hur relationen spelar roll för value-added services mellan 

revisor och klient. Om revisorn känner sig väl behandlad och får stöd av klienten ökar 

hans benägenhet att ge extra tjänster utöver de grundläggande kraven (Herda & Lavelle, 

2013). Feedback på redovisning, interna kontroller och generella affärsråd är exempel på 

dessa extra tjänster. Svanström (2013) visar vidare att NAS ger en positiv påverkan på 

revisionskvaliteten. I synnerhet redovisningsstöd visar tydliga positiva spår.  

I revisionsforskningen används begreppen faktiskt oberoende och synbart oberoende 

(Tahir, Idris, & Ariffin, 2014). Det faktiska oberoendet handlar om tillståndet som tillåter 

en revisor att genomföra sin revision med objektivitet, integritet och professionell 

skepticism, medan det synbara oberoendet handlar om hur omgivningen uppfattar 

revisorn. Uppfattningen är viktig och nödvändig för att behålla allmänhetens förtroende 
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för revisorer och deras revision (Tahir et al., 2014). Ett aktuellt exempel på hur 

sistnämnda oberoende kan påverkas är PwC:s revisorer som är ansvariga för SCAs 

revision, har samtidigt deltagit i deras jaktresor (Rex & Jungstedt, 2016).  

I forskningssammanhang benämns NAS oftast som ett helhetsbegrepp och tar då ställning 

till om det är bra eller dåligt. Tidigare forskning visar på att NAS har negativ påverkan 

på revisorns oberoende och därav inte borde erbjudas (Frankel, Johnson, & Nelson, 2002; 

Causholli et al., 2009; Habib, 2012). NAS är ett brett begrepp som sammanfattar en vid 

bredd av tjänster och det är otillbörligt att bedöma det som ett. Law (2010) delade upp 

NAS i de olika tjänsterna och undersökte hur dessa påverkade oberoendet. Studiens 

resultat visade att några NAS minskar revisorns oberoende medan andra ökar det (Law, 

2010).  

Tidigare forskning inom NAS har undersökt hur intressenterna till revisorn ställer sig till 

NAS som ett helhetsbegrepp, vilket leder till att de olika tjänsterna inom NAS inte 

undersöks var för sig. Till exempel en intressent som har en negativ åsikt om NAS som 

helhet kan anse att vissa specifika tjänster inom NAS är positiva. Om NAS delas upp och 

konkretiseras i de olika tjänsterna kan en bredare syn på NAS och intressenternas åsikter 

uppnås. Detta kan ge en ny vinkel på ett redan känt problem/dilemma om NAS är positivt 

eller negativt för revisorns oberoende. Denna uppsats definierar intressenterna som 

Bankanställd, Investerare/Aktieägare, Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult, 

Skatteverket, Studenter och Andra företag.  

Tanken med denna uppsats är att ge en tydligare bild av revisorns och revisionsbyråns 

konsultverksamhet och intressenternas syn på tjänsterna (NAS) som erbjuds, på liknande 

sätt som forskning inom audit practice har gett en tydligare bild av vad revision innebär 

(se Broberg 2013a). 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforska konceptet Non-Audit Services (NAS) samt att 

beskriva och analysera hur företags intressenter uppfattar de olika tjänsterna i förhållande 

till oberoendet.  
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1.4. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. I detta inledande kapitel har bakgrunden och 

problematiseringen framställts, och det har lett fram till studiens syfte. I det andra kapitlet 

kommer forskningsfilosofi, forskningsstrategi, det teoretiska perspektivet och 

forskningsmetoden att behandlas. Det tredje kapitlet presenterar den pilotstudie som 

gjordes och i det fjärde kapitlet beskrivs två begrepp som specifikt nämndes under 

intervjuerna i pilotstudien. Kapitel fem går först igenom de grundläggande teorierna som 

studien bygger på, därefter presenteras modeller och tidigare studier som till sist 

utmynnar i modellen som uppsatsen följer. I det sjätte kapitlet kommer bland annat 

studiens datainsamlingsmetod, urval och analysmetod att diskuteras. I uppsatsens sjunde 

kapitel presenteras analysen. Det inleds med beskrivande statistik följt av resultatet från 

den bivariata analysen och den multivariata analys samt en kompletterande analys. 

Avslutningsvis i kapitel sju presenteras en uppdaterad modell med resultat från analysen. 

Studiens slutsatser presenteras i det åttonde och avslutande kapitlet. Här presenteras även 

studiens bidrag och förslag till framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

Under skrivandet av en uppsats dyker ständiga vägskäl upp. Vilken utgångspunkt 

forskningen ska ha, om den ska grunda sig på empiri eller teori, om den ska vara kvalitativ 

eller kvantitativ, vilken typ av metod som ska användas och så vidare. För att visa de val 

som gjorts vid dessa vägskäl i denna uppsats presenterar detta avsnitt de gjorda valen.  

2.1. Forskningsfilosofi 

Syftet med studien är att utforska konceptet NAS samt att beskriva och analysera hur 

företags intressenter uppfattar de olika tjänsterna i förhållande till oberoendet. Då studien 

ska förklara och beskriva är den forskningsfilosofiska utgångspunkten positivism. 

Positivism kännetecknas av att forskaren undersöker observerbara ting och hämtar data 

från verkligheten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Studien utgår först ifrån tidigare 

forskning och sedan från insamlad empiri från verkligheten. Som Molander (2003) 

skriver är positiv ett annat ord för verklig. Ett annat tecken på att forskningen är positiv 

är tanken om reduktionism. Patel och Davidson (2011) förklarar reduktionism som 

”helheten i ett problem kan alltid studeras genom att man reducerar det till delarna i 

problemet och studerar delarna var för sig” (s. 27). Helheten delas upp genom att först 

utgå från litteratur, sedan utföra en kvalitativ undersökning och sist utföra en kvantitativ 

undersökning. Ett positivistiskt synsätt är också det att forskningen ska vara objektiv och 

största möjliga mån fri från värderingar (Saunders et al., 2012). Patel och Davidson 

(2011) förklarar det objektiva med att forskaren ska ha en yttre relation till 

forskningsobjektet och inte låta sin person eller politiska eller religiösa läggning påverka 

forskningen. Patel och Davidson (2011) fortsätter med att forskaren ska kunna bytas ut 

och resultatet ska bli detsamma. Vi utgår ifrån verkliga studier och samlar in empiri 

genom intervjuer och enkäter då vi strävar efter att vara objektiva. 

2.2. Forskningsstrategi 

Inom forskningen finns det tre val att göra när det kommer till metod, valet mellan 

induktion, deduktion och abduktion. Vad som skiljer metoderna åt är att induktion utgår 

från empiri, deduktion utgår från befintliga teorier och abduktion är ett mellanting och 

går mellan empiri och teori (Saunders et al., 2009). Den vetenskapliga forskningsstrategin 

vi använder oss av är deduktion, som är den vanligaste synen på relationen mellan teori 

och forskning (Bryman & Bell, 2015). Vi utgår ifrån tidigare forskning och teorier som 
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sedan testas genom en empirisk undersökning. Forskaren kan även skapa en eller flera 

hypoteser på basen av vad som redan är känt inom ett område, och sedan testa dessa 

genom en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2015). Med hjälp av den empiriska 

undersökningen kan forskaren dra slutsatser kring resultatet för teorin som var grunden i 

arbetet (Bryman & Bell, 2015). Till skillnad från en induktiv ansats, som utgår från empiri 

och en mängd enskilda fall och observationer, och försöker utifrån dessa bilda en sorts 

allmän sanning, så utgår en deduktiv ansats tvärtom från en generell regel och hävdar 

sedan att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) blir därför en deduktiv ansats mindre riskfylld.  

2.3. Teoretiskt perspektiv 

Inom företagsekonomisk forskning finns agentteorin. Teorin bygger på ett förhållande 

mellan en principal och en agent, där agenten utför uppgifter åt principalen. Vi använder 

teorin utifrån att investerare och ägare är principalen och företagsledningen är agenten, 

och vi bygger upp den framförallt utifrån Jensens och Mecklings (1976) resonemang. 

Jensen och Meckling (1976) skriver om att teorin förutsätter att agenten agerar 

opportunistiskt och för sin egen vinnings skull. Det ligger då i principalens, och i de olika 

företagsintressenternas, intresse att agenten agerar utifrån företagets bästa. Hur 

intressenterna påverkas förklaras genom intressentteorin som Phillips, Freeman och 

Wicks (2003) diskuterar. För att agenten ska agera utifrån företagets bästa och tillgodose 

både principalen och alla intressenter behövs någon form av övervakning av ledningen.  

En typ av övervakning är revisorns granskande. Revisorns roll förklaras genom The 

Accountability Model som Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi (2007) använder. 

Modellen visar hur revisorn står mellan principalen, den redovisningsberättigade, och 

agenten, den redovisningsskyldige. 

Öhman (2007) behandlar samma modell i sin avhandling. Han utvecklar den vidare och 

bygger upp Revisionsarenan. I Revisionsarenan förklarar han hur revisorsprofessionen 

har utvecklats och att arbetsuppgifterna för en revisor har förändrats och att det blir mer 

och mer konsulttjänster. Det har gjort att det uppstått en diskussion kring huruvida det är 

positivt eller negativt och om det påverkar revisorers samhällsansvar som oberoende 

granskare.  
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Forskningen är, som tidigare nämnt, delad på den punkten och består i princip av två 

läger. Ett som består av forskning som visar på negativa effekter och ett där forskningen 

visar på positiva effekter. För att få en bredare bild av forskningen om NAS presenteras 

de båda lägren i ett varsitt avsnitt. 

Allt eftersom revisorsyrket har utvecklats har det blivit mer kommersialiserat och 

revisorn skapar idag ett mervärde för sin kund, och som tidigare nämnt blir konsultrollen 

allt större och viktigare för revisorer och revisionsbyrån. Kommersialiseringen har 

medfört att det blivit viktigare för revisionsbyråerna att kommunicera mer med nuvarande 

och framtida klienter, dels för att skapa kundnöjdhet, dels för att kunna konkurrera med 

andra revisionsbyråer. Detta har gjort att det växt fram en ny syn på oberoendet, och fler 

tillvägagångssätt för att säkerställa att det inte påverkas har utvecklats.   

För att knyta ihop teoriavsnittet och förklara hur uppsatsen syfte kopplas till de teorier 

som använts, presenteras en modell. Modellen förklarar hur företags intressenter ser på 

de olika tjänsterna en revisionsbyrå erbjuder i förhållande till revisorns oberoende. 

2.4. Forskningsmetod 

Vi har använt oss av en metodkombination i vår studie. Enligt Denscombe (2009) är ett 

karakteristiskt drag för metodkombination användning av såväl kvalitativt som 

kvantitativt tillvägagångsätt i ett enskilt forskningsprojekt. I studien genomförs först en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer och sedan en kvantitativ undersökning i form 

av enkäter. Ett annat drag är ett uttryckligt fokus på kopplingen mellan tillvägagångsätt, 

så kallad triangulering. Enligt Denscombe (2009) innebär triangulering att man 

undersöker saker från mer än ett perspektiv. Studien använder tidigare forskning, 

intervjuer och enkäter för att få fram resultat. De huvudsakliga anledningarna bakom det 

delade metodvalet är att kunna ge en så fullständig bild som möjligt och att metoderna 

ska kompensera varandras svaga sidor (Denscombe, 2009). Genom att först utföra 

intervjuerna kan sedan enkäterna byggas upp av informationen från dem. Denscombe 

(2009) kallar det för att utveckla analysen och säger ”I denna bemärkelse inför man en 

alternativ metod för att bygga vidare på den information som redan har inhämtats genom 

den inledande metoden” (s.154). 
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3. Pilotstudie 

Målet med studien är att bryta ner konceptet NAS i dess olika komponenter för att sedan 

få ett företags intressenters syn på revisorns oberoende och om det kan påverkas när NAS 

utförs åt revisionskunderna. Ett första steg blir att kartlägga vilka tjänster som innefattas 

av NAS. För att kartlägga tjänsterna kontaktades två av revisionsbyråerna som ingår i Big 

Four och vi fick respons (Dictionary, 2016). Big Four är stora byråer, men de kontoren 

som besöktes är aktiva i mindre städer och arbetar därför med allt från småföretag till 

större företag (se Avsnitt 4.1). För att kunna få ett så rättvist resultat som möjligt hölls 

intervjuer med en revisor med kortare erfarenhet och en revisor med längre erfarenhet på 

varje byrå (de intervjuade har mellan 7-22 års erfarenhet som revisor). Anledning till att 

intervjua både erfarna och mindre erfarna revisorer var att försäkra att få med alla sorters 

NAS som erbjuds. En intervjuguide skapades som en grundmall att följa i intervjuerna 

(se Bilaga 1). Guiden innehöll fem frågor men målet var att skapa en dialog så en 

diskussion kring NAS kunde ta form. Den mest centrala frågan var: 

Vilka typer av NAS (Non-Audit Services/Konsulttjänster) erbjuder ni era kunder?  

Den frågan var utgångspunkten och under intervjun ställde vi sedan följdfrågor. Målet 

med intervjuerna var att få en lista med tjänster (NAS) som senare kom till användning i 

vår enkät. Svaren från intervjuerna var liknande och efter de fyra intervjuerna var den 

insamlade datan tillfredsställande. 

Nedan kommer först de olika tjänsterna som de intervjuade nämnde att presenteras. Efter 

det berörs revisorns oberoende och den oberoendekontroll som görs för att kontrollera att 

revisorns oberoende inte ska påverkas. Sedan diskuteras revisorns förhållande till 

tjänsterna inom NAS, följt av hur revisorsprofessionen har utvecklats från att ha bestått 

till störst del av revision till att nu bestå mer och mer av NAS. Slutligen sammanfattas 

pilotstudien och de slutsatser som kan dras. 

3.1. Byråspecifika tjänster 

Varje intervju inleddes med frågan: Vilka NAS (konsulttjänster) erbjuder ni era kunder? 

I respektive intervju blev svaren snarlika. 

 Deklaration 
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 Bokslut 

 Årsredovisning 

 Löpande redovisning 

 Värderingar  

 Skatterådgivning 

 Omstrukturering/koncernstruktur  

 Momsfrågor 

 Rådgivning kring avtal, ekonomiskt fokus 

 Aktieägaravtal  

 Aktieöverlåtelseavtal  

Syftet med studien är att utforska konceptet NAS och intressenternas syn på de olika 

tjänsterna och om de kan påverka oberoendet. I intervjun försökte vi därför vinkla 

frågorna för att klargöra vilka NAS som revisorn personligen gör. 

Återkommande i alla intervjuer var att de intervjuade pratar om NAS som byrån erbjuder, 

inte revisorn personligen. Trots flera försök att få reda på vad revisorn själv gör så 

återkommer samtliga intervjupersoner till vilka tjänster byrån utför. 

”Det är ju väldigt få av de här extratjänsterna som revisorn egentligen gör” 

– Revisor 7 år 

”Som jag själv eller som byrå? I princip allting. I första läget har vi hela 

paletten med alla tjänster som vi säljer sen i andra läget får man gå till sin 

oberoendeanalys och titta om vi kan göra det eller inte, det är väl lite så det 

funkar” – Revisor 22 år 

3.2. Oberoendekontroll 

Inom forskningen (t.ex. Causholli, et al., 2009; Law, 2010) diskuteras att de tjänster 

revisorn utför utanför revisionstjänsterna kan påverka oberoendet på olika sätt. En bild 

målas upp av att det finns ett brett spektra av tjänster som revisorn dagligen måste ta 

ställning till i oberoendesynpunkt. Enligt våra intervjupersoner är det inte så. 

Oberoendet är kontrollerat, både internt och externt, genom branschorganisationen FAR. 

Det finns en oberoendeanalys, även benämnd Analysmodellen, som ska genomföras inför 
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varje nytt uppdrag plus årliga kontroller för att se så oberoendet inte påverkas, och det 

gäller för båda byråerna i pilotstudien. Tjänsterna som revisorn gör är revisionsspecifika, 

så kallad revisionsnära rådgivning, och de ligger i linje med revisionen till sin kund. Allt 

annat skickas, enligt intervjupersonerna, vidare till medarbetare inom byrån.  

”Det måste verkligen vara vattentäta skott, ur en oberoendesynpunkt” – 

Revisor 22 år 

Det finns, enligt intervjupersonerna, ingen ”skriven” gräns var oberoendet går. Det får 

bedömas själv av den valda revisorn när en tänkt gräns är på väg att överträdas. 

 ”Jag tycker själv att det är när man känner att liksom det här börjar bli 

smetigt.” – Revisor 22 år 

3.3. Revisorn och NAS 

Enligt intervjupersonerna tillhandahåller revisorn inte NAS personligen till sin 

revisionskund. Detta för att där sätter oberoendeanalysen stopp. Under intervjun återkom 

intervjupersonerna ofta till NAS som byrån erbjuder (se Avsnitt 3.1) men det betyder inte 

att revisorn inte gör NAS. Enligt intervjupersonerna kan NAS fortfarande utföras av 

revisorerna men då åt sina kollegers revisionskunder. Revisorerna menar att de helt enkelt 

skickar runt sina uppdrag till en medarbetare när oberoendet riskerar att påverkas så att 

de fortfarande håller det inom byrån. Lättare rådgivning ges till sina kunder eller 

”vardagsnära rådgivning” som en av revisorerna uttrycker. Det kan vara korta frågor om 

vilken momssats som gäller för livsmedel eller dylikt. Den sortens rådgivning anses 

acceptabel.  

”De flesta företag, och inte bara de allra minsta, behöver ofta någon form 

av rådgivning när det gäller ex. årsavslutet. Man blir då ett bollplank, även 

jag som revisor, för kunder tycker då att man tillför ett värde” – Revisor 21 

år 

3.4. Revisorsprofessionens utveckling 

I en av intervjuerna kom intervjupersonen in på utvecklingen av revisorsyrket framöver: 

”FAR har gjort en framtidsstudie, tror det var 2014, om hur branschen ser 

ut i framtiden”. - Revisor 21 år 
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Det åsyftade var en studie gjord av Kairo Future, en analysfirma, som gjordes åt FAR 

(Future, 2013) där framtidens rådgivning, redovisning och revision analyserades. 

Resultaten från analyseringen är att revisorsyrket kommer utvecklas från revision som 

2013 var störst del till att rådgivning blir störst (Future, 2013, s.54).  

”FAR tror att snart så kan det vara tvärtom, att rådgivning kommer vara 

störst. Och det tror jag själv stenhårt på. För efterhand som allt 

automatiseras så försvinner mycket rutinarbete, det här är ju egentligen rätt 

tråkigt (revision)” - Revisor 21 år 

Detta skift i arbetsuppgifter kan komma att ändra debatten, kanske till och med att den 

blir ointressant i hänseende till oberoendet.  

3.5. Slutsats av pilotstudien 

Pilotstudien har bidragit med mycket ny kunskap. Ingångsuppfattningen var att revisorn 

tillhandahåller konsulttjänster till sina egna revisionskunder och ständigt står i 

ställningstagandet om det påverkar oberoendet. Utgångskunskapen visar dock att fallet 

inte alls är så. Revisorerna menar själva att de gör endast de revisionsnära tjänsterna (de 

som ingår i revisionen) till sina kunder, inget mer. Revisorn gör dock konsulttjänster men 

aldrig till samma kund som revideras. Till hjälp använder revisorerna en analysmodell för 

att kontrollera om de kan genomföra tjänsten eller inte som en garanti för att oberoendet 

aldrig riskeras. Istället pratas det om vilka tjänster byrån erbjuder för man behåller gärna 

kunderna inom alla segment (revison, redovisning, rådgivning). Detta både ur ett 

effektivitetssynsätt såväl som ett monetärt.  

Revisorsprofessionen står inför en förändring. Tidigare har revisionen varit grundbulten 

men samtidigt har tjänster såsom redovisning och rådgivning erbjudits. Den fördelningen 

är på väg att bli förlegad och fördelningen är på väg att spegelvändas. Rådgivning blir en 

större del av vardagen medan revision minskar. Detta kan på sikt hämma 

oberoendedebatten och möjligen öppna för en mer liberal inställning till NAS.  
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4. Institutionalia 

Under intervjuerna fokuserade respondenterna mycket på två olika begrepp, 

kombiuppdrag och analysmodell. För att få en förståelse för vad de innebär förklaras de 

mer ingående här nedan. 

4.1. Kombiuppdrag 

I revisionssammanhang innebär ett kombiuppdrag ett uppdrag då kunden har både 

revision och redovisning hos samma byrå (Brännström, 2014). FARs sektion för 

redovisning skrev en artikel i tidskriften Balans (FAR, 2014). Sektionen säger att i så 

kallade kombiuppdrag skapas en marginal för ökad kundnytta, där revisorn och 

redovisningskonsulten kan dra nytta av varandras arbete utan att frånträda sina 

självständiga bedömningar.  

Enligt pilotstudien (se Avsnitt 3) framkom det att:  

”Ja egentligen om man säger kombiuppdrag då sitter du på kunden i hela 

kedjan och då blir det lättare att sälja annat också om man skulle vilja göra 

det. Har du bara själva revisionen då är det kanske någon annan som tar 

redovisning plus annat (konsulttjänster) så det är klart du vill sitta på mer.” 

– Revisor 22 år 

Ett kombiuppdrag kan alltså vara till nytta för både kunden och byrån. Målgruppen för 

kombiuppdrag är mindre bolag som kan behöva hjälp med både redovisning och revision, 

och att ha samma byrå kan då effektivisera arbetet (Brännström, 2014). 17§ i 9 kap 

Aktiebolagslagen lyder att en revisor inte får utföra revision om byrån också biträder 

företaget med bokföringen (inklusive upprättande av bokslut och årsredovisning), eller 

arbetar på samma företag som biträder med bokföringen om det reviderade företaget 

uppfyller kriterierna i § 13-14 (SFS 2005:551). Paragraf 13 och 14 är definitioner av vad 

ett stort företag är. Den praktiska innebörden är att man inte kan vara revisor i ett företag 

som överstiger två av de tre gränsvärden (se § 13), om någon på samma revisionsföretag 

hjälper till med att upprätta grundbokföring, årsbokslut eller årsredovisningshandlingar. 

Detta benämns som jäv i lagboken (SFS 2005:551).  
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4.2. Analysmodellen   

Inför varje nytt uppdrag, och när anledningen föreligger i ett befintligt uppdrag, ska en 

revisor genomgå en oberoendeanalys för att utesluta att något i just detta ärende påverkar 

oberoendet, till exempel jäv enligt 9 kap. 17§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

Revisorsnämnden är utgivare av ”analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet 

och självständighet” (se Bilaga 4) men det är även vanligt, åtminstone i Big Four, att det 

finns en intern analysmodell. I analysen ställs revisorn inför ett antal ”hot” som skulle 

kunna påverka hur revisorn agerar i sin revision. Exempel på dessa hot är egenintresse, 

vänskap, självgranskning, skrämsel för att nämna några. Analysen ska dokumenteras och 

finnas till revisorsnämndens förfogande om det efterfrågas. Alla handlingar och uppgifter 

rörande ett uppdrag ska överlämnas till Revisorsnämnden på uppmaning vid en tillsyn (se 

Bilaga 4). Av dokumentation bör framgå vilka förtroenderubbande omständigheter som 

har identifierats. Där bör också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja 

eller neutralisera eventuella förtroendehot (se Bilaga 4). Dokumentation är inte en 

engångsföreteelse utan ska göras löpande om det uppstår hot mot oberoendet. Om 

analysmodellen inte följs eller tillämpas fel riskerar revisorn att skada sin klient, om 

förtroendehotet leder till att uppdraget måste avbrytas i förtid eller till att resultatet av 

slutförd granskning ifrågasätts (se Bilaga 4).   
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5. Teori 

En deduktiv studie utgår ifrån tidigare forskning och teorier. Nedan presenteras de teorier 

och den tidigare forskning som denna uppsats bygger på. 

5.1. Teoretisk utgångspunkt 

En grundbult i forskningen kring företagsstyrning är den så kallade agentteorin. Teorin 

behandlar företag där ägaren och ledningen inte är samma person, och beskriver ett 

principal-agent förhållande i företaget, där principalen är ägarna och agenten är 

företagsledningen, till exempel styrelse eller VD (Jensen & Meckling, 1976; Bonazzi & 

Islam, 2006). Ross (1973) utvidgar teorin till att gälla alla typer av kontraktuella 

situationer mellan två parter, där den ena parten arbetar för den andra parten, till exempel 

arbetsgivare och arbetstagare. En förutsättning i agentteorin är att företagsledningen är 

opportunistisk och enbart arbetar för deras egen maximala vinnings skull (Jensen & 

Meckling, 1976). Opportunismen och delningen på ägare och ledning skapar en 

diskrepans i mängden information om och kring företaget mellan dem, vilket gör att det 

uppstår en agentkostnad mellan ägarna och ledningen (Jensen & Meckling, 1976). Denna 

agentkostnad tar sin form i att då ägarna räknar med att ledningen ska agera för sin egen 

vinning, blir kompensationen från ägarna till ledningen lägre för att täcka ”kostnaden” av 

det opportunistiska handlandet. Detta gör att båda parter har något att vinna på att minska 

agentkostnaden och därför arbeta för det. Likaså har andra företagsintressenter ett intresse 

av att ledningen agerar så optimalt som möjligt för företaget.  

Intressenterna i fråga är, utöver ägarna, framförallt banker, Skatteverket och andra 

företag, det vill säga kunder och leverantörer. Att ha ett intressentperspektiv rotar sig i 

den så kallade intressentteorin. Enligt Phillips, Freeman och Wicks (2003) innebär den 

teorin att företagsledningen tar hänsyn till fler intressenter och inte enbart försöker 

maximera värdet för ägarna. Genom att göra det utvecklas företaget, blir mer transparent 

och jobbar för att skapa nytta för fler (Phillips et al., 2003). En viktig del i att uppnå ett 

mer intressentorienterat perspektiv är att få ledningen att agera utifrån företagets bästa. 

Jensen och Meckling (1976) fann i sin studie att om de rätta incitamenten, till exempel 

ekonomisk kompensation om företaget går bra, fanns för ledningen agerade de mer 

optimalt för alla parter. De fann också att övervakning av ledningen sänkte 
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agentkostnaden, och det gällde både när ägaren som när ledningen var den drivande i att 

tillsätta en övervakande mekanism (Jensen & Meckling, 1976). 

5.2. Revision som övervakning 

Öhman et al. (2007) skriver att redovisningens huvudsyfte är att ge investerare, ägare och 

andra intressenter till företag finansiell information. Revisionens huvudsyfte i sin tur är 

att granska den redovisade finansiella informationen och försäkra att den ger en 

rättvisande bild och håller hög kvalitet. Öhman et al. (2007) förklarar revisorns roll 

mellan den redovisningsskyldige (företaget som revideras) och den 

redovisningsberättigade (intressenter till företaget som revideras) i en modell som de 

kallar The Accountability Model, här nedan Figur 5:1. 

 

Figur 5:1 The Accountability Model  

(Från: Öhman et al., Swedish auditors' view of auditing: Doing things right versus doing the right things, 

2007 s.92) 

Modellen bygger på Ijiris (1983) resonemang, om Accountability-Based Conceptual 

Framework of Accounting som utgår ifrån ett ömsesidigt förhållande mellan den 
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redovisningsberättigade och den redovisningsskyldige med revisorn som en medlande 

faktor dem emellan. I modellen i Figur 5.1 är Accountor den redovisningsskyldige, 

Accountee den redovisningsberättigade och Auditor revisorn. Accountor frambringar 

finansiell information som sedan ska presenteras för Accountee. Däremellan granskar 

Auditor informationen för att säkerställa dess korrekthet och kvalitet. Som Jensen och 

Meckling (1976) skriver existerar ett principal-agent-förhållande mellan Accountee och 

Accountor, och för att sänka agentkostnaden som uppstår mellan dem tillsätts en 

övervakare, Auditor. Auditor sänker agentkostnaden för principalen genom att ge en 

försäkran om att den finansiella informationen från agenten är korrekt och går att lita på. 

Det leder i sin tur till att kompensationen till ledningen kan ökas (Jensen & Meckling, 

1976). 

Öhman (2007) behandlar revisionens innebörd i agentteorin i sin doktorsavhandling. Han 

skriver, precis som Jensen och Meckling (1976), att ägaren räknar med, eller är rädda för, 

att ledningen inte alltid arbetar för företagets bästa. Därför är det viktigt för ägaren att 

forma kontraktet mellan ägaren och ledningen på så vis att företagets bästa kan och ska 

uppnås. Då olika typer av incitament för ledningen inte är uttömmande för att försäkra 

sig om detta, och när det råder asymmetri mellan vad ägaren och vad ledningen känner 

till om företaget, är övervakning i form av revision av den finansiella informationen en 

extra försäkring om att ledningen gör rätt och ett bra arbete (Öhman, 2007).  

Revisionens nytta grundar sig i den redovisningsskyldighet som ledningen arbetar under. 

Genom presentation av finansiell information minskar informationsasymmetrin mellan 

ägaren och ledningen. Revisionen av informationen i sin tur skapar en, med rimlig 

säkerhet, försäkran om att informationen är korrekt (Öhman, 2007). 

5.3. Revisionsarenan 

Figur 5:1 visar Öhman et al.s (2007) modell för hur revisionen stärker tillförlitligheten av 

informationen mellan ägaren och ledningen. Öhman (2007) har utvecklat modellen i 

Figur 5.1 ytterligare. Först och främst har en pil (d) lagts till i Figur 5:1 och presenteras i 

Figur 5:2. Den extra pilen (d) visar på att revisorernas rapportering om granskningen till 

ägaren är användbar som beslutsunderlag. 
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Figur 5:2 The Accountability Model, med revisorers rapportering  

(Från: Öhman, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 2007 s.124) 

 

 

Figur 5:3 Revisionsverksamheten  

(Från: Öhman, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 2007 s.125) 

Öhman (2007) utvecklar modellen vidare genom att lägga till tre ovala ringar, se figur 

5:3. De två större ringarna symboliserar två olika påtryckningar som finns på revisorn. 

Revisorn utför granskningen enskilt, eller i team, men har samtidigt sin arbetsgivare, 

revisionsbyrån, och regel- och standardsättare, revisorsprofessionen, att ta hänsyn till 

(ibid.). Öhman (2007) beskriver Figur 5:3 så här:  

 

”… revisionsverksamheten består av tre skikt – revisorsprofessionen, 

revisionsbyråer och revisorerna som arbetar på fältet – och att revisorerna 

även i den horisontellt avbildade dimensionen står i beroendeställning till 

mer än en part.”, (Öhman, 2007, s. 125) 
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Figur 5:4 Revisionsarenan  

(Från: Öhman, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 2007 s.127) 

 

Öhman (2007) fortsätter genom att lägga ihop de två figurerna ovan och skapa en 

gemensam figur, se Figur 5:4, som han kallar för revisionsarenan. Han lägger samtidigt 

till två relationstrianglar, samhällsaffärer och affärer i samhället. Samhällsaffärer 

symboliserar själva revisionen och revisorns förhållande med de redovisningsberättigade 

och revisorsprofessionen. Affärer i samhället symboliserar revisorns förhållande med den 

redovisningsskyldige och sin arbetsgivare, revisionsbyrån. Som Öhman (2007) skriver är 

detta två parallella agendor för revisorn. Samtidigt som revisorerna ska utföra ett viktigt 

samhällsuppdrag för revisorsprofessionen och de redovisningsberättigade genom att 

granska företag, gör de affärer med de redovisningsskyldiga åt revisionsbolagen de är 

anställda hos, till exempel NAS. Detta kan skapa en intressekonflikt och påverka det 

oberoende som krävs i triangeln samhällsaffärer (se Frankel, Johnson, & Nelson, 2002; 

Habib, 2012; Causholli et al., 2014). Därför är det viktigt att den övre triangeln är starkare 

än den undre. Samtidigt finns det forskning som visar att affärer i samhället, exempelvis 

konsulttjänster eller NAS, styrker relationen mellan revisorn och den 

redovisningsskyldige (se Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2013). Det ger också 

revisorn en bättre inblick i och kunskap kring företaget vilket ger en effektivare och bättre 

revision (se Krishnan & Yu, 2010; Svanström, 2013). 



  Christensen & Feldt 

 

21 

 

5.3.1. Non-Audit Services (NAS) och oberoendet 

Non-Audit Services är ett ämne som diskuteras inom revisionsforskningen. Diskussionen 

brukar hänföras till om NAS påverkar den oberoendeställning som en revisor måste ha i 

sitt ämbete. Vilka tjänster som ingår i NAS är presenterat tidigare i pilotavsnittet (se 

Avsnitt 3). Forskning i ämnet har gjorts i över 40 år men ännu har det inte kunnat påvisas 

ett direkt samband mellan erbjudandet av NAS och revisionsmisslyckanden (Francis, 

2006). En anledning bakom forskningen kan vara att NAS är det snabbast växande 

segmentet inom revisionsbyråerna (Hay, Knechel, & Li, 2006; Beaulieu & Reinstein, 

2010) och utgör nu mer än 50 % av intäkterna (Carrington, 2014). Åsikterna i ämnet är 

delade och består i princip av två läger, varav det ena ställer sig positiva till NAS och det 

andra ställer sig negativa till NAS. 

5.3.2. Nackdelar med NAS 

En del forskare hävdar att NAS påverkar oberoendet negativt. Causholli et al. (2014) har 

undersökt företag som till en början haft små NAS-kostnader i sin verksamhet men över 

åren börjat köpa in mer tjänster. Författarna har då hittat ett samband mellan ökade 

onormala periodiseringar i takt med ökande NAS-avgifter. Med onormala periodiseringar 

menas frivilliga ändringar i redovisningen för att påverka resultatet. Periodiseringarna var 

begränsande till inkomstökande eller inkomstsänkande. Causholli et al. ger bevis för att 

revisionskvaliteten försämras när en revisionsbyrå lyckas sälja ny NAS till sina klienter. 

Det är också i linje med hypotesen att oberoendet kan påverkas när revisorn aktivt 

försöker sälja ny NAS (Causholli et al., 2014). 

Även Frankel et al. (2002) hittar ett positivt samband mellan NAS-kostnader och 

rapportering av små intäktsöverraskningar och mängden valfria periodiseringar. Detta 

anses också vara indikation på att oberoendet kan bli påverkat av NAS.  

Inom forskningen diskuteras synbart respektive faktiskt oberoende (Tahir et al., 2014). 

Även om en tjänst inte bryter mot det faktiska oberoendet så kan det synbara oberoendet 

påverkas. Ingen lag bryts men omgivningen kan anse att revisorns oberoende påverkas 

(se Avsnitt 1.2). Hay et al. (2006) gjorde tre tester för att testa samband mellan NAS-

avgifter och ett antal andra faktorer bland annat rapporterings modifikationer. De fann att 

det inte förelåg någon påverkan på det faktiska oberoendet av erbjudandet av NAS men 

att det synbara oberoendet kunde försämras (Hay et al., 2000) 
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Holland och Lane (2012) undersökte hur investerarna ser på revisorns oberoende. 

Undersökningen gjordes under sex års tid och jämförde de totala kostnaderna (NAS och 

revision) med marknadsvärdet på bolaget. De gjorde två upptäckter, nämligen vid höga 

kostnadsnivåer i förhållande till marknadsvärdet uppfattar investerarna ett hot mot 

oberoendet, men endast när nivåerna är höga. När nivåerna däremot är låga ser 

investerarna det som värdeskapande och något som tillför värde till företaget (Holland & 

Lane, 2012). 

Ett konkret exempel (även om det hände för runt 15 år sedan) på när oberoendet kan anses 

ha blivit påverkat är fallet med energibolaget Enron och revisionsbyrån Andersen 

(Herrick & Barrionuevo, 2002). I nämnda fall hade Andersens revisorer kontorsutrymme 

i Enrons lokaler. Revisorerna blev en del av företaget och åkte till exempel med när 

Enronanställda åkte på skidsemester (Herrick & Barrionuevo, 2002). Enron var den 

största kunden för Andersen-byrån och under ett år uppgick NAS-kostnaderna till 27$ 

miljoner medan revisionskostnaderna endast uppgick till 25$ miljoner. Enligt artikeln var 

ett av de stora problemen att på grund av de stora NAS-intäkterna var Andersens revisorer 

motvilliga att ifrågasätta Enrons redovisning för mycket (Herrick & Barrionuevo, 2002). 

Slutligen led bristen på ifrågasättande från revisorernas sida till konkurs för energibolaget 

Enron (Degerfeldt, 2011). 

5.3.3. Fördelar med NAS 

Tobias Svanström (2013) mäter relationen mellan revisionskvalitet och erbjudandet av 

NAS i privata bolag. Svanström (2013) menar vidare att hotet mot revisorns oberoende 

skiljer sig i privata bolag jämfört med publika bolag. Generellt i mindre bolag har 

bolagsmän sämre koll på till exempel redovisning, enligt Svanström (2013). Därför blir 

revisorns konsulttjänster (NAS) extra viktiga för privata bolag. Resultatet av Svanströms 

(2013) studie var att det gemensamma erbjudandet av revision och NAS gav en ökande 

revisionskvalitet och inte resulterar i en brist på oberoende. Svanström (2013) fann också 

att det skapas knowledge spillovers mellan tjänsterna som revisorn gör.  

Fontaine och Pilote (2012) har forskat i vilken relation som klienter föredrar att ha med 

sin revisor. Författarna fann att de tillfrågade klienterna föredrog en relation som bygger 

på samarbete, kommunikation och förtroende framför en relation med konkurrens och 

självintresse. De tillfrågade söker information och råd utöver revisionsnära tjänster av 

sina revisorer (Fontaine & Pilote, 2012). Dock så önskar kunderna att förbli på armslängd 
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från sin revisor, en god relation är viktig men inte på bekostnad av en sämre revision 

(Fontaine & Pilote, 2012). Fontaine och Pilote (2012) menar att resultaten från deras 

studie är i linje med Beattie et al. (2000) och Eilifsen et al. (2001), som säger att värdet 

av revisionen kommer från de tjänsterna (NAS) som utförs utöver de revisionsnära 

tjänsterna (Fontaine & Pilote, 2012). 

5.3.4. Uppdelning av NAS 

I tidigare forskning används NAS som ett helhetsbegrepp. Law (2010) och Paterson och 

Valencia (2011) har delat upp begreppet men undersöker sedan olika saker i respektive 

forskning. Paterson och Valencia (2011) delade upp begreppet men skiljde på 

återkommande och icke-återkommande NAS. Deras resultat var att återkommande 

skattetjänster var den enda NAS som har negativ korrelation med restatements (Paterson 

& Valencia, 2011). Ett restatement är omräkning eller ny version av någonting, till 

exempel en deklaration.  Laws (2010) forskning ville ge kunskap om de olika NAS hade 

olika påverkan på revisorns oberoende. Det visade sig att resultatet skiljde sig beroende 

på vilken tjänst det var som utfördes. Resultatet av Laws (2010) forskning gör att NAS 

inte längre bör klassificeras som ett enda begrepp då de olika tjänsternas 

uppfattning/påverkan på oberoendet skiljer sig åt.  

5.3.5. Kommersialisering av revisorsyrket 

Broberg (2013b) påstår att revisorer i dagens byråer ser det reviderade bolaget som sin 

klient/kund. Utöver revisionsrapporten vill man ge mervärde till exempel rådgivning eller 

förslag på förbättring inom ett affärssegment. Detta skulle kunna vara sammanhängande 

med den ökande kommersialiseringen och behovet för revisorn att behålla och få kunder. 

Revision är på ett sätt väldigt okomplicerat. Revisorer måste följa standarder och regler 

och då arbetet följer manualen så har man gjort sin uppgift. Med service blir det lite 

annorlunda för ingen värderar service på samma sätt. Nöjdhet är inte förbunden i en 

produkt eller tjänst. Nöjdheten ligger i kundens uppfattning av attributen hos produkten 

eller tjänsten som de förknippar med individen som ger ut den (Boshoff & Gray, 2004) . 

Därför kommer olika klienter visa varierande nöjdhet för samma service (Ueltschy, 

Laroche, Eggert, & Bindl, 2007). Därför blir det extra viktigt för revisorn att 

kommunicera med sina klienter, vilket är den aktivitet revisorer lägger mest tid på 

(Broberg, 2013a). En god relation är en förutsättning för att behålla sina kunder och visar 

sig också vara vad kunder efterfrågar (se 5.3.4). Herda och Lavelle (2013) gjorde en studie 
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där de undersökte hur relationen mellan revisor-klient påverkar mängden konsulttjänster 

av revisorn. Resultatet talade för att en bättre relation leder till mer konsulttjänster av 

revisorn. Konsulttjänster är de tjänster som går utöver de revisionsnära tjänsterna, som 

ger mervärde för klienten (Herda & Lavelle, 2013).  

Ett antal forskare har undersökt vilka drivkrafter som driver på kommersialisering i 

revisionsbyråer (Broberg, Umans, Skog & Emily, 2014). Forskarna fann externa såväl 

som interna faktorer som bakomliggande drivkrafter. Medan tidigare forskning fokuserat 

på själva utfallet av kommersialisering gjorde Broberg et al. (2014), för att skapa en 

djupare förståelse, en studie som fokuserar på faktorerna som formar kommersialisering 

i revisionsbyråerna. Broberg et al. (2014) valde att utforska hur identiteter, både 

organisationell och professionell, hos individuella revisorer formar kommersialiseringen 

av revisionsbyrån. Organisationell identitet är en medlem i organisationens benägenhet 

att identifiera sig själv i linje med organisationens mål och värderingar (Wengrzyn, 2016). 

Professionell identitet är en individs mål, värderingar och erfarenheter som definierar dess 

professionella roll (Brante, 2009). Interna och externa drivkrafter undersöktes respektive. 

Studien fann ett antal signifikanta samband och resultaten gav enligt Broberg et al. (2014) 

bevis på att revisorer med stark identitet, både organisationell och professionell, har ett 

positivt samband med kommersialisering i revisionsbyråer.  

Citron (2003) gjorde en utvärdering av den brittiska organisationen UK Chartered 

Accountants Joint Ethics Committee’s (CAJEC) ramverk som skapades 1996. Ramverket 

som utvecklades var enligt Citron (2003) en pånyttfödelse för revisionsbyrån som 

business advisory firm som tidigare varit strängt reglerade med regler. Ramverket gav nu 

byråerna större flexibilitet i bedömningen av sitt oberoende och skapade en mer otydlig 

bild av distinktionen mellan revision och konsulttjänster (Citron, 2003). Enligt Citron 

(2003) fanns det två viktiga resultat att finna i debatten i utvecklandet av ramverket:  

1. Revisorsprofessionen verkar röra sig mot en ny förståelse av konceptet 

oberoende 

2. Ramverket ger den nödvändiga mätenheten av flexibilitet i 

utvärderingen av oberoendet som ger revisorn möjligheten att åkalla 

stödet av etisk vägledning för bland annat NAS (Citron, 2003). 
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5.4. Studiens modell 

 

Figur 5.5 Studiens modell 

Vår modell bygger på Öhmans modell om affärer i samhället (se Figur 5.4). Som tidigare 

nämnt är revisorn granskaren mellan den redovisningsskyldige och den 

redovisningsberättigade. Utöver granskning utför revisorn också andra tjänster, NAS. Här 

kommer vår modell in. Vi vill i vår studie först undersöka hur våra valda 

intressentgruppers syn är på biståendet av NAS och sedan hur det intressenterna ser på 

NAS i förhållande till oberoendet. Vidare vill vi undersöka om det uppstår ett gap när 

intressenten anser att biståendet av NAS är positivt samtidigt som intressenten anser att 

biståendet påverkar revisorns oberoende. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera företags intressenters uppfattning om 

NAS i förhållande till revisorns oberoende. Intressentgrupperna utgör den oberoende 

variabeln och finns till vänster i modellen. Pil 1 avser fånga sambandet mellan de olika 

intressentgrupperna och uppfattningen om att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder 

med NAS. Pil 2 och 3 avser att fånga sambandet mellan de olika intressentgrupperna och 

uppfattningen på om revisorns oberoende kan påverkas när NAS utförs.  

Vi har två olika beroende variabler i vår modell. Det är Non-Audit Services (NAS) och 

oberoendet Vad vi vill undersöka i vårt arbete är först hur intressenter ställer sig till att 

revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med NAS – vilka är intressenternas 

uppfattningar om att revisorn bistår företag med de olika tjänsterna. I nästa steg tar vi in 

revisorns oberoende i förhållande till NAS och utforskar om intressenterna då tycker att 

erbjudandet av NAS kan påverka revisorns oberoende (Pil 2 och 3).   
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6. Empirisk metod 

För att samla in empirisk data till denna uppsats krävdes flera olika tillvägagångssätt. 

Presentationen av dessa sätt, och vilka intressenter som kontaktades, presenteras nedan 

samt hur insamlingen utfördes. 

6.1. Litteratursökning 

För att uppnå en tillförlitlig och relevant teoretisk referensram har litteratursökningen till 

störst del bestått av vetenskapliga artiklar. Detta för att skapa en större trovärdighet i 

informationen. De databaser som huvudsakligen använts är Högskolan Kristianstad och 

Google Scholar, och de sökord som varit i fokus är audit(-ing,-or), accountant, NAS, Non-

Audit Services, independence, agency theory, stakeholder theory och commercialization. 

Då konceptet Non-Audit Services (NAS) och revisorns roll som granskande aktör har 

diskuterats länge inom forskningen var publiceringsdatum inte det första vi tittade efter 

vid sökningen av artiklar. De äldre artiklarna vi fann var välciterade och bedömde då att 

dessa var relevanta för studien, medan de nyare artiklarna gav en annan syn på och 

utvecklade tidigare forskning samt visade på förändringar som skett inom 

forskningsområdet. En annan viktig källa var Öhmans (2007) doktorsavhandling. Den 

visar länken mellan vårt syfte och agentteorin, som vi valt att basera vår teori till stor del 

på. Dessutom bygger den modell som Öhman (2007) behandlar och utvecklar i sin 

avhandling på en klassisk forskning utförd av Liggio (1983). 

6.2. Datainsamlingsmetod 

Studiens syfte är att utforska konceptet NAS och att beskriva hur företags intressenter ser 

på de tjänster som NAS innefattar i förhållande till revisorns oberoende. Insamling av 

primärdata har till huvudsak gjorts genom en kvantitativ metod via en webbaserad enkät. 

Först behövdes information om vilka tjänster som NAS utgörs av. Då vi ansåg att 

revisorer är en bra källa till den informationen bokades intervjuer in med fyra revisorer. 

Intervjuerna gav oss en lista på de olika tjänsterna som revisionsbyråerna huvudsakligen 

erbjuder sina revisionskunder (se Avsnitt 3), och genom den listan skapade vi en 

webbaserad enkät via Surveymonkey.com. Enkäten skickades sedan ut till de intressenter 

vi valt att använda i vår studie, det vill säga Bankanställda, Investerare/Aktieägare, 

Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult, Skatteverket, Studenter och Andra 
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Företag. Valet att använda enkäter berodde på att det är ett enkelt och smidigt sätt att nå 

ut till många respondenter på kort tid, oavsett geografisk spridning. Dessutom försvinner 

risken med påverkan av intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Även reliabiliteten i 

undersökningen förbättras om risken för intervjuareffekten tas bort. Den kvantitativa data 

som inbringas analyseras och dess resultat kan till viss del generaliseras, förutsatt en hög 

svarsfrekvens.  

6.3. Urval 

Företagsintressenter är ett brett begrepp. Som nämnt ovan har vi valt att fokusera på sex 

olika intressentgrupper. Anledningen till det är att få flera synvinklar på studiens 

frågeställning och syfte. Då intressentgruppernas populationer som vi har valt att rikta oss 

till är väldigt stora, är ett urval för varje intressentgrupp en nödvändighet. Då de olika 

intressentgrupperna inte varit nåbara på samma sätt har olika tillvägagångssätt för att få 

ut enkäten nyttjats, och urvalen har gjorts genom obundet slumpmässigt urval, 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Denscombe, 2009; Christensen, Engdahl, Grääs 

& Haglund, 2010; Patel & Davidson, 2011). 

6.3.1. Bankanställda 

För att nå ut med enkäten till bankanställda har tre olika sätt använts. Det första var ett 

snöbollsurval (Denscombe, 2009), där vi kontaktade en person på en bank i Skåne genom 

att skicka ett mail där vi förklarade vad vårt ärende gällde och bad personen att 

vidarebefordra ett annat mail till sina kollegor. I det andra mailet förklarade vi syftet till 

vår uppsats och en kort presentation av enkäten (se Bilaga 2), och längst ner fanns en länk 

till den webbaserade enkäten (se Bilaga 3). Det andra sättet var att vi gick ut med en 

utskriven kopia av enkäten till olika bankkontor, där endast två kontor ställde upp. På det 

ena kontoret fick vi in 15 fullständiga svar och på det andra 10 fullständiga svar. Tredje 

och sista sättet utfördes genom att via Surveymonkey.com skicka ut ett mail med ett 

följebrev till 48 bankanställda vars mailadresser vi fann på respektive banks hemsida. 

6.3.2. Investerare/Aktieägare 

Investerare och/eller aktieägare nåddes genom att vi tog kontakt med moderatorn till en 

av Unga Aktiesparares medlemssidor på Facebook, med 176 medlemmar. Ett följebrev 

med en länk till enkäten skickades till moderatorn som sedan lade ut det på Facebooksidan 

med en uppmaning till medlemmarna att svara på enkäten. För att komplettera med 
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ytterligare svar skickade vi själva ut länken till enkäten till 10 personer på Facebook som 

vi med säkerhet visste var aktiva aktieägare, och bad dem fylla i den.  

6.3.3. Revisorer/Revisorsassistenter/Redovisningskonsulter 

Då vi ville ha perspektivet inifrån, och få en bild över hur anställda på revisionsbyråer 

själva ser på NAS i förhållande till oberoendet, skickades enkäten ut till tre olika 

revisionsbyråer. För att nå ut till dem gjordes ett likadant snöbollsurval som till banken 

(Denscombe, 2009), som beskrivet ovan, och vi kontaktade tre personer som jobbade på 

tre olika Big Four kontor, och bad dem skicka ut det till sina kollegor på sina respektive 

kontor.  

6.3.4. Skatteverket 

För att även få en myndighet representerad i studien, vände vi oss till Skatteverket för att 

få svar. Vi började med att besöka Skatteverkets kontor i Kristianstad, men fick där reda 

på att det bara var ett servicekontor och att de inte kunde hjälpa oss. Personen vi talade 

med gav oss en broschyr med ett nummer som vi skulle ringa. Numret var dock till 

skatteupplysningen, och var till föga hjälp för oss. Efter det vände vi oss till kontoret i 

Lund, där vi återigen fick ett nummer att ringa, denna gång till personalavdelningen, då 

vi fick information om att det var tvunget att gå via dem. När vi kom i kontakt med 

personen vars nummer det var, informerades vi om att Skatteverket inte kunde hjälpa oss 

då de var tvungna att vara neutrala. Ett sista försök gjordes genom en anställd på 

Högskolan Kristianstad som hjälpte oss att skicka ut en länk till enkäten, med ett liknande 

snöbollsurval som tidigare (Denscombe, 2009). Detta renderade i 11 svar, varav 9 

fullständiga. 

6.3.5. Studenter 

Ekonomstudenter ses som framtidens företagsintressenter, vilket gör att deras syn är väl 

så viktig. Vi kontaktade därför våra klasskamrater via en gemensam Facebookgrupp med 

49 medlemmar, och bad dem fylla i vår enkät. Dessutom skickades ett mail med en länk 

till enkäten till studenter på Linköpings Universitet, som nådde ut till ca 40 elever. 

6.3.6. Andra företag 

Med andra företag menas kunder och leverantörer samt andra typer av företagare. De kan 

både vara köpare av NAS och göra affärer med andra företag som är köpare av NAS, 

vilket gör att uppfattningen från intressentgruppen som helhet är av stor vikt för studien. 
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För att nå ut till dem fick vi tillgång till en lista med 2000 mailadresser till olika företag. 

Först plockade vi 500 mailadresser slumpmässigt från listan och skickade ut ett mail med 

länk till enkäten till dem, via Surveymonkey.com. Av dem 500 kunde inte 13 levereras 

och 10 stycken hade blockerat Surveymonkey.com. Vi beslutade att göra ett utskick till 

och valde då slumpmässigt ut 200 mailadresser till ur de 1500 som kvarstod, och av dem 

200 kunde inte 6 levereras och 3 stycken blockerat Surveymonkey.com. 

6.3.7. Övrigt 

För att fånga alla typer av intressenter fanns alternativet Övrigt med bland 

intressentgrupperna. Vi ansåg dock att de svaren som inkom där kunde läggas ihop med 

Andra företag, då de var inom samma kategori. 

6.3.8. Svarsfrekvenser 

I samtliga intressentgrupper har det varit svårt att få ett exakt antal på hur många 

respondenter som finns i populationen och som tagit del av enkäten, med undantag för 

gruppen Andra företag. För att nå ut till bankanställda, revisorer och Skatteverket gjordes 

snöbollsurval och vi har därmed ingen uppfattning om hur många som faktiskt har fått 

möjligheten att svara. I fallen med studenter och investerare/aktieägare har Facebook-

grupper använts, där medlemsantalet i grupperna är känt, men det går inte säga hur många 

som är aktiva i gruppen och därmed tagit del av länken till enkäten. Fortsättningsvis med 

studenter var antalet på 40 elever från Linköping endast ett uppskattat antal. Någon 

bortfallsanalys går således inte att göra. 

Enkäten via Surveymonkey inbringade 170 svar, men 13 svar var ofullständiga. Av de 13 

var 1 investerare/aktieägare, 7 revisorer, 2 från Skatteverket och 3 från andra företag.  

6.3.9. Svarstabell 

Tabell 6.1 Svarstabell 

Intressentgrupp Utskickade Fullständiga svar Svarsfrekvens 

Bankanställd n/a 38 n/a 

Investerare/Aktieägare n/a 34 n/a 

Revisor n/a 35 n/a 

Skatteverket n/a 9 n/a 

Studenter n/a 34 n/a 

Andra företag 668 33 0,05 
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Tabellen ovan visar svarsfrekvensen för respektive intressentgrupp. På grund av alla 

snöbollsurval och Facebook-grupper är det en intetsägande tabell som endast visar 

frekvensen för Andra företag, vilken hamnar på fem procent.  

6.4. Kvantitativ undersökning 

Syftet med uppsatsen är att utforska konceptet NAS och se på hur intressenterna till 

revisionsbyrån ser på de tjänsterna i förhållande till oberoendet. Därför kommer 

populationen i vår undersökning vara de intressenter som är nämnda tidigare (se avsnitt 

6.2), nämligen Bank, Investerare/Ägare, Revisorer/Revisorsassistenter/Redovisnings-

konsulter, Skatteverk, Studenter och Andra Företag. De intressenter vars mailadresser är 

tillgängliga för allmänheten kommer få ett självadministrerat frågeformulär (web-enkät) 

medan övriga intressenter kommer få en enkät i pappersform. Ett självadministrerat 

frågeformulär bygger på att respondenterna arbetar oberoende av forskaren och ger 

skriftliga svar när de själva har tid (Denscombe, 2016). Förhoppningen var att så många 

som möjligt skulle svara via webb-enkäten då det är snabbare, mer kostnadseffektivt och 

bevarar anonymiteten hos respondenten (Christensen et al., 2010). Anledningen bakom 

enkätvalet var att vi ville samla in primärdata då vår undersökning är ny och ingen 

sekundärdata fanns att tillgå på de valda intressenters syn på NAS i förhållande till 

oberoendet.  

Nackdel med en kvantitativ enkät är bortfallet som kan uppstå. Bortfallet beror till stor 

del även på respondenternas engagemang i undersökningen (Christensen et al., 2010). 

Om undersökningen exempelvis riktas till medlemmar om hur de ser på organisationen 

de tillhör kommer svarsfrekvensen generellt att bli större (Christensen et al., 2010). För 

att uppnå en högre svarsfrekvens finns ett antal faktorer att följa. Det mest klassiska sättet 

att öka svarsfrekvensen är genom att skicka påminnelser till respondenterna (Denscombe, 

2016). Påminnelserna kan behöva upprepas två till tre gånger innan de ger utslag. En 

annan faktor är att ”göra det enkelt” för respondenten. Du, som undersökare frågar efter 

respondentens tid och ansträngning och kan därför framstå som en svarsbörda som gör 

att respondenter väljer att inte svara på enkäten (Denscombe, 2016). Att ”göra det enkelt” 

innebär att bara ta med vad som är absolut nödvändigt i enkäten och vara noga med att 

ställa frågorna på ett enkelt och direkt sätt (Denscombe, 2016).  



  Christensen & Feldt 

 

31 

 

6.5. Operationalisering 

Pilotstudien (se Avsnitt 3) lade grunden till webb-enkäten. Under intervjuerna i studien 

fick vi svar på vilka olika tjänster som ryms inom NAS. Med hjälp av de olika tjänsterna 

som kom fram i intervjuerna valde vi ut åtta specifika tjänster som användes i påståendena 

4-11 och 17-24 i enkäten (se Bilaga 3). Exempelvis ”Hur ser du på att revisionsbyrån 

bistår sina revisionskunder med bokslut, deklaration, årsredovisning” och så vidare. 

Frågorna till webb-enkäten utformades först i ett Excel-dokument men förflyttades till 

Surveymonkey.com där de distribuerades ut via mailadresser till respondenterna. Samma 

frågor kopierades upp och delades ut till de intressenter vars mailadresser inte var 

tillgängliga. Varje mail som skickades ut innehöll ett introduktionsbrev från oss (se 

Bilaga 2) med en länk till vår enkät. Respondenten behövde därmed endast trycka på 

länken för att starta enkäten. De intressenter som gjorde enkäten i pappersform fick en 

kort muntlig introduktion av oss på plats med syfte och beskrivning av vårt arbete. 

Introduktionsbrevet var standardiserat med ändring för intressentgruppen det skickades 

till, det vill säga för exempelvis företagare så löd det att vi ville ha företagares syn på vår 

frågeställning. Introduktionsbrevet innehöll även våra kontaktuppgifter med 

uppmaningen att kontakta oss vid eventuella frågor för att ge respondenten den 

möjligheten. I slutet på varje enkät gavs respondenten möjlighet att ange sin mailadress 

om respondenten var intresserad av att få resultatet av arbetet skickat till sig. Fördelen 

med att genomföra en webbenkät, till skillnad från en pappersenkät, är snabbheten. Du 

slipper bearbeta efter datainformationen och det geografiska läget spelar ingen roll 

(Christensen et al., 2010).  

Efter att enkäten varit utskickad i en vecka skickade vi en påminnelse. Påminnelsen var 

viktig för oss då vi kunde se att svarsfrekvensen ökade efter andra utskicket. Påminnelsen 

skickades endast ut till de respondenter som inte svarat oss ännu. Även de respondenter 

som börjat på enkäten men avbrutit halvvägs fick en påminnelse om att vänligen fullfölja 

enkäten.  

Inledningen på enkäten innefattar frågor om respondentens bakgrund såsom kön, ålder 

och vilken intressentgrupp den tillhör. Vidare kommer grundläggande frågor om 

intressentens syn på att revisionsbyrån bistår sina kunder med de olika tjänsterna som 

presenterades. Liknande frågor ställs sedan om igen men med oberoendet i fokus istället. 

De här frågorna kan skapa en konflikt hos respondenten. Det kan vara att respondenten 
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ser biståndet av tjänsterna som positiva men samtidigt så ställer sig positiv till att det 

påverkar oberoendet.  

6.5.1. Beroende variabel 

Den beroende variabeln är den faktor som förändras till följd av förändringar i den 

oberoende variabeln. En förändring i den beroende variabeln påverkar däremot inte den 

oberoende variabeln (Denscombe, 2009). I vårt arbete har vi tre beroende variabler som 

är presenterade i vår modell (se avsnitt 5.4). De beroende variablerna är Non-Audit 

services (NAS), oberoendet och gapet som kan uppstå mellan erbjudandet av NAS och 

oberoendet.  

Till våra beroende variabler valde vi att använda oss av en 7-gradig Likertskala, dels för 

att fånga hur intressenterna tänkte och tyckte i erbjudandet av NAS, dels huruvida 

erbjudandet av NAS kunde, i deras mening, påverka oberoendet. En Likertskala innebär 

att respondenter tar ställning till vilken grad de instämmer i vårt påstående. I påståenden 

om NAS (påstående nr 4-11 i enkäten, se Bilaga 3) var Likertskalan  

7= Mycket positivt, medan 1= Mycket negativt. Respondenten erbjöds också svara ”Vet 

ej/Ingen åsikt” om så var fallet. I påståenden om NAS påverkade revisorns oberoende 

(påstående nr 17-24 i enkäten, se Bilaga 3) hade Likertskalan 7= Stor utsträckning medan 

1= Liten utsträckning. Även här erbjöds respondenten ”Vet ej/Ingen åsikt” om så var 

fallet.  

6.5.2. Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln är den som påverkar den beroende variabeln (Denscombe, 

2009). Den oberoende variabeln, som är en kategorivariabel, i vår studie är vilken 

intressentgrupp respondenten tillhör, det vill säga:  

* Bankanställd (1) 

* Investerare/Aktieägare (2) 

* Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult (3) 

* Skatteverket (4) 

* Student (5) 

*Andra företag (6) 



  Christensen & Feldt 

 

33 

 

6.5.3. Kontrollvariabler 

De två första frågorna i enkäten är så kallade kontrollvariabler. I första frågan fick 

respondenten ange sitt kön: Kvinna eller Man. Detta är en dummy-variabel som kodas 1 

för Kvinna och 2 för Man. Anledningen till användningen av kön är att demografi är ett 

intressant område och vi vill i första hand klarlägga könsfördelningen hos respondenterna. 

Svarsfrekvens från hälften vardera av män och kvinnor vore att föredra för att få en 

enhetlig bild av vad intressentgruppen tycker, inte beroende på kön. Det kan dessutom 

finnas skillnad på hur män och kvinnor uppfattning är om NAS och dess påverkan på 

oberoendet. Tidigare forskning har visat att kön har varit avgörande i inställning och 

uppfattning om olika områden bland revisorer (Moyes, 2007; Gold, Hunton & Gomaa, 

2009). Vi tror att det kan föreligga en skillnad även för övriga intressentgrupper. 

Den andra kontrollvariabeln är ålder. Ålder mäts genom fråga 2 som är en öppen fråga 

där respondenten får skriva i sitt födelseår. Anledningen till att vi valde födelseår istället 

för hur gammal respondenten är för att få rätt ålder. Tidigare forskning har visat att ålder 

har varit avgörande i vissa ställningstagande. Clow, Stevens, McConkey, & Loudon 

(2009) har i sin studie undersökt revisorers uppfattning kring marknadsföring och då 

funnit att yngre revisorer varit mer öppet inställda till mer marknadsföring medan äldre 

revisorer varit mer konservativa. Ålder är därför också intressant även i vår undersökning 

för att undersöka om inställningen till NAS och oberoendet kan skifta beroende på 

respondentens ålder och generation.  

6.5.4. Kvalitetssäkring/Oberoendeanalys 

I mitten av enkäten, mellan stycket om NAS och stycket om påverkan på revisorns 

oberoende, kommer två mindre stycken (Fråga 12-16 i enkäten, se Bilaga 3). Fråga 12-

14 behandlar den generella synen hos respondenten om revisionsbyråns tillgänglighet och 

inblandning till sina kunder. Vi tror att de respondenter som varit positiva till att 

revisionsbyrån bistår med NAS (påstående 4-11) kommer vara fortsatt positiva i Fråga 

12 och 13, samt att de anser att felen minskar i Fråga 14. Fråga 15 och 16 är rena 

kunskapsfrågor som behandlar respondentens kunnande kring revisorns 

oberoendeanalys. Vi tror att svaren på påståendena 17-24 beror på vilka svar som kommer 

fram i Fråga 15 och 16, och att de respondenter som har kunskap om oberoendeanalysen 

anser att oberoendet påverkas i lägre utsträckning än de som inte har kunskap om 

oberoendeanalysen.  
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7. Empirisk Analys 

I följande avsnitt kommer resultaten från vår kvantitativa undersökning att presenteras 

med hjälp av olika tester samt förklaringar därtill.  

7.1. Beskrivande statistik 

Enkäten inbringade sammanlagt 183 fullständiga svar, varav 157 från den webbaserade 

versionen och 26 från pappersformat. För enkelhetens skull har gruppen 

Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult döpts om till Revisor.  

Tabell 7.1 Fördelning mellan intressentgrupp 

  Antal Andel 

Bankanställd 38 20,8% 

Investerare/Aktieägare 34 18,6% 

Revisor 35 19,1% 

Skatteverket 9 4,9% 

Student 34 18,6% 

Andra företag 33 18,0% 

Total 183 100,0% 

I Tabell 7.1 ovan presenteras fördelningen av de 183 respondenterna. Det är en relativt 

jämn fördelning med närmre 20% i varje intressentgrupp, förutom Skatteverket som 

ligger en bra bit under övriga. Då varje intressentgrupp har över 30 respondenter, med 

undantag för Skatteverket, är det rimligt att anta att normalfördelning föreligger och vi 

bortser därför från att utföra normalfördelningstester (Hair, Money, Samouel, & Page, 

2007; Saunders et al., 2012). 

Tabell 7.2 nedan visar könsfördelningen hos intressentgrupperna. Den totala fördelningen 

visar en i princip helt jämn fördelning mellan kvinnor och män. Däremot kan stora 

skillnader ses inom varje enskild intressentgrupp. Männen är överrepresenterade bland 

Investerare/Aktieägare och Andra företag, medan kvinnor är majoritet bland 

Bankanställda, Revisorer och Studenter.  
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Tabell 7.2 Könsfördelning inom intressentgrupperna 

  Kvinna Man 

  Antal Andel Antal Andel 

Bankanställd 22 57,9% 16 42,1% 

Investerare/Aktieägare 9 26,5% 25 73,5% 

Revisor 20 57,1% 15 42,9% 

Skatteverket 5 55,6% 4 44,4% 

Student 21 61,8% 13 38,2% 

Andra företag 14 42,4% 19 57,6% 

Totalt 91 49,7% 92 50,3% 

 

Tabell 7.3 Medelvärde på intressentgruppernas syn på biståendet av NAS 

  4 
Bokslut 

5 
Årsredo-
visning 

6 
Löpande 

bokför. 

7 
Deklara-

tion 

8 
Företags-

rådgiv 

9 
Skatte-
rådgiv 

10 
Juridisk 
rådgiv 

11 
Moms-
frågor 

Bankanställd 

Medel-
värde 

5,92 5,92 5,26 5,97 5,61 5,68 5,74 5,47 

St.avv 1,100 1,075 1,369 1,000 1,366 1,118 1,178 1,289 

Investerare/ 
Aktieägare 

Medel-
värde 

5,24 5,41 4,65 5,68 5,38 5,53 5,32 5,47 

St.avv 1,671 1,417 1,773 1,532 1,326 1,285 1,342 1,354 

Revisor 

Medel-
värde 

6,51 6,60 6,06 6,63 6,49 6,66 5,97 6,51 

St.avv 0,887 0,736 1,552 0,646 1,040 0,684 1,505 0,853 

Skatteverket 

Medel-
värde 

5,67 5,67 5,22 6,00 5,67 5,89 5,67 5,89 

St.avv 1,225 1,225 1,394 1,323 1,225 1,269 1,225 1,269 

Student 

Medel-
värde 

5,32 5,24 4,85 5,21 5,53 5,41 5,32 5,32 

St.avv 1,532 1,415 1,828 1,533 1,161 1,209 1,173 1,249 

Andra företag 

Medel-
värde 

6,15 6,09 5,30 6,00 6,06 5,97 5,70 6,00 

St.avv 1,349 1,400 1,845 1,581 1,298 1,287 1,610 1,299 

Total 
  

Medel-
värde 

5,83 5,85 5,23 5,91 5,80 5,85 5,62 5,76 

St.avv 1,392 1,305 1,707 1,362 1,290 1,207 1,365 1,283 
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I Tabell 7.3 presenteras medelvärdet och standardavvikelsen på påstående 4-11 för 

respektive intressentgrupp. Det som kan konstateras utifrån tabellen är att medelvärdet 

bland intressentgrupperna är överlag högt, vilket visar på att det anses vara positivt att 

revisionsbyråer bistår med NAS. Det finns dock de med annan syn än medel, vilket syns 

genom att svaren har varierat från 1 - Mycket negativt till högsta 7 - Mycket positivt på 

samtliga 8 påståenden. Ett tydligt mönster går att urskilja, där en tjänst, Löpande 

bokföring (Fråga 6), har lägst medelvärde i samtliga intressentgrupper, med undantag för 

Revisor. Det betyder att Löpande bokföring är den del av NAS som respondenterna ställer 

sig minst positiva till. Ett annat mönster är att tjänsten Deklaration har fått högst 

medelvärde i tre av sex intressentgrupper och ligger i toppen i de tre övriga, samt det 

sammanlagda medelvärdet är det högsta. Deklaration är med andra ord den tjänst som 

respondenterna anser vara mest positivt att revisorn bistår vid upprättandet av. 

Tabell 7.4 Synen på revisorns arbete 

    
12 

Syn på revisorns 
granskning 

13 
Ett telefon-
samtal iväg 

14 
Antal fel i 

information 

Bankanställd 
Medelvärde 6,08 6,26 2,05 

St.avv 0,969 0,795 1,038 

Investerare/ 
Aktieägare 

Medelvärde 6,00 5,74 2,35 

St.avv 0,853 1,163 1,346 

Revisor 
Medelvärde 6,74 6,74 1,86 

St.avv 0,561 0,561 1,751 

Skatteverket 
Medelvärde 5,67 5,78 2,11 

St.avv 1,000 1,093 1,269 

Student 
Medelvärde 6,26 6,12 2,21 

St.avv 0,790 0,977 1,629 

Andra 
företag 

Medelvärde 6,09 6,48 2,24 

St.avv. 1,042 1,064 1,640 

Total 
Medelvärde 6,21 6,25 2,14 

St.avv 0,902 0,989 1,474 

Nästa del i enkäten, Fråga 12-14, berörde revisorns och revisionsbyråns praktiska arbete. 

Som nämnt tidigare (se avsnitt 6.5.4) hade vi på förhand en tanke om att intressentgrupper 

som tidigare varit positiva till erbjudandet av NAS även skulle vara positiva till Fråga 12-

14. Anledningen till det är att Fråga 12 och 13 undersöker intressenternas syn på revisorn 

som granskare och som rådgivare, och Fråga 14 undersöker hur intressenterna ser på hur 

antalet fel i information påverkas om en revisor bistått i upprättandet. Tabell 7.4 visar på 

ett högt sammanlagt medelvärde för Fråga 12 och 13, 6,21 av 7 respektive 6,25 av 7. Det 



  Christensen & Feldt 

 

37 

 

påvisar att respondenterna generellt anser att en granskning från en revisor stärker deras 

positiva syn på information och att det är bra att företagare kan få hjälp och råd via ett 

telefonsamtal. Fråga 14 har en omvänd skala där ett lågt resultat är positivt. Resultatet 

visar ett sammanlagt medelvärde på 2,14 av 7, vilket säger att respondenternas generella 

uppfattning är att felen minskar när en revisor bistått i upprättandet. Återigen sticker 

Revisor ut med högst medelvärde på Fråga 12 och 13, och lägst medelvärde på Fråga 14. 

Lite överraskande är Skatteverket den intressentgrupp som är minst positiva till 

granskning från en revisor och att revisionsbyrån bara är ett samtal iväg. Vi kan dock inte 

göra en längre om detta då vårt urval endast består av 9 respondenter. 

Tabell 7.5 Kunskapen om oberoendeanalysen 

    

15 
Oberoende-

analys 

16 
Innebörden 

Bankanställd 
Medelvärde 1,37 1,53 

St.avv. 0,489 0,797 

Investerare/ 
Aktieägare 

Medelvärde 1,47 1,59 

St.avv. 0,507 0,701 

Revisor etc. 
Medelvärde 1,91 2,80 

St.avv. 0,284 0,584 

Skatteverket 
Medelvärde 1,44 1,56 

St.avv 0,527 0,726 

Student 
Medelvärde 1,74 2,09 

St.avv. 0,448 0,793 

Andra 
företag 

Medelvärde 1,45 1,67 

St.avv. 0,506 0,736 

Total 
Medelvärde 1,58 1,91 

St.avv. 0,495 0,860 

Som en förberedelse inför frågorna om revisorns oberoende ville vi kontrollera huruvida 

intressenterna var bekanta med den oberoendeanalys som revisorer genomför inför varje 

nytt uppdrag (se avsnitt 4.2; se Bilaga 4). Fråga 15 och 16 var rena kunskapsfrågor, där 

15 hade svarsalternativ Nej (1) och Ja (2), och 16 hade Nej (1), Delvis (2) och Ja (3). I 

Tabell 7.5 sammanställs svarens medelvärden från respektive intressentgrupp. Det 

sammanlagda medelvärdet på Fråga 15, 1,58 av 2, visar att det är ca hälften som inte 

kände till den oberoendeanalys revisorn gör. Inte helt överraskande var Revisor i topp, 

följt av Student vilket kan förklaras av att information om oberoendeanalysen har 

förmedlats studenter via föreläsningar. Det är av relevans att ta reda på hur god kännedom 

intressenterna har om oberoendeanalysen då påstående 17-24 bygger på hur 

intressenternas uppfattning är om NAS påverkan på revisorns oberoende. 
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Tabell 7.6 Medelvärde på intressentgruppernas syn på NAS påverkan på oberoendet 

  
17 

Bokslut 

18 
Årsredo-
visning 

19 
Löpande 

bokf. 

20 
Dekla-
ration 

21 
Företags-

rådgiv 

22 
Skatte-
rådgiv 

23 
Juridisk 
rådgiv 

24 
Moms-
frågor 

Bankanställd 

Medel-
värde 

2,26 2,29 2,95 2,11 2,42 2,55 2,55 2,58 

St.avv 1,083 1,113 1,541 1,008 1,388 1,309 1,288 1,464 

Investerare/ 
Aktieägare 

Medel-
värde 

3,29 3,12 4,12 2,88 3,35 3,26 3,09 3,09 

St.avv 1,624 1,472 1,513 1,684 1,840 1,711 1,747 1,621 

Revisor 

Medel-
värde 

2,37 2,34 2,71 2,09 2,51 2,46 2,51 2,23 

St.avv 1,664 1,748 2,122 1,821 2,005 1,755 1,900 1,734 

Skatteverket 

Medel-
värde 

3,22 3,22 3,67 2,78 3,22 3,00 3,22 3,00 

St.avv 1,716 1,716 1,500 2,048 1,787 1,936 1,787 1,936 

Student 

Mede-
lvärde 

3,15 3,15 3,44 2,88 3,12 2,88 2,85 2,88 

St.avv 1,540 1,617 1,709 1,452 1,572 1,431 1,374 1,409 

Andra 
företag 

Medel-
värde 

2,88 2,91 3,21 2,97 2,88 3,00 2,97 2,79 

St.avv 1,916 1,974 2,012 2,008 1,867 1,837 1,976 1,728 

Total 
  

Medel-
värde 

2,80 2,77 3,30 2,58 2,86 2,83 2,81 2,72 

St.avv 1,616 1,628 1,819 1,665 1,757 1,634 1,671 1,615 

 

Påstående 17-24 är uppbyggda på liknande sätt som 4-11, med skillnaden att lägre siffror 

är positiva. Varje påståendes svar går från 1 – Liten utsträckning till 7 – Stor utsträckning. 

I Tabell 7.6 illustreras varje intressentgrupps svar genom medelvärde och 

standardavvikelse. Mönstret från Tabell 7.3, där Löpande bokföring (Fråga 6) hade lägst 

medelvärde, fortsätter i Tabell 7.6. Löpande bokföring (Fråga 6) har högst medelvärde 

hos samtliga intressentgrupper, vilket visar på att uppfattningen är att det är den del av 

NAS som har störst påverkan på oberoendet. I Tabell 7.3 kunde också utläsas att 

Deklaration (Fråga 7) fick högst sammanlagt medelvärde, och i Tabell 7.6 fick det lägst 

medelvärde. Det tyder på, som nämnt tidigare, att respondenterna generellt anser att 

bistående vid deklarationen är den mest positiva delen av NAS och har minst påverkan 

på oberoendet. 
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7.2. Sammanslagning av variabler 

Som nämnt ovan har varje intressentgrupp över 30 respondenter, med undantag för 

Skatteverket, och utgår därför från att normalfördelning föreligger och vi bortser därför 

från att utföra normalfördelningstester (Hair et al., 2007; Saunders et al., 2012). En del 

av studiens syfte var att bryta ner NAS i specifika tjänster och se vad 

företagsintressenterna uppfattning var om varje tjänst. Det uppnåddes genom att dela upp 

dem 8 tjänster vi valde ut från pilotavsnittet (se Avsnitt 3), och behandla dem i en fråga 

var för sig i två olika delar i enkäten (se Bilaga 3, påstående 4-11 och 17-24). Resultatet 

visade att det fanns ett visst mönster för två av tjänsterna, deklaration och löpande 

bokföring, medan de andra tjänsterna fick likvärdiga svar. I ljuset av den informationen 

är vår uppfattning att vi kan slå ihop svaren från påstående 4-11 till en och samma variabel 

för att mäta företagsintressenternas uppfattning om att revisionsbyråer bistår sina 

revisionskunder med NAS. Likadant kan svaren från påstående 17-24 slås ihop för att 

mäta uppfattningen om hur NAS kan påverka revisorns oberoende. För att kontrollera 

reliabiliteten i de två hopslagningarna och se att de ursprungliga variablerna mäter samma 

sak, har ett Cronbach’s Alpha-test utförts. Cronbach’s Alpha antar alltid ett värde mellan 

0 och 1, och enligt Pallant (2013) är ett värde över 0,7 tillräckligt högt för att en 

hopslagning är aktuell. I Tabell 7.9 nedan presenteras resultatet av testet. De båda 

hopslagna variablerna visar ett högt Alpha-värde, båda betydligt högre än 0,7. vilket 

betyder att de kan accepteras och användas i den kommande analysen. 

Tabell 7.7 Cronbach’s Alpha-värde för hopslagna variabler 

  Alpha-värde Antal variabler 

Uppfattning om biståendet av NAS (4-11) 0,946 8 

Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet (17-24) 0,978 8 
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7.2.1. Uppfattning om biståendet av NAS 

 

Figur 7.1 Intressentgruppernas syn på biståendet av NAS 

Tabell 7.8 Sammanlagda medelvärdet för respektive intressentgrupp (4-11) 

  Medelvärde 

Bankanställd 5,70 

Investerare/Aktieägare 5,33 

Revisor etc. 6,43 

Skatteverket 5,71 

Student 5,28 

Andra företag 5,91 

Total 5,73 

En del av studiens syfte var att bryta ner konceptet NAS i olika tjänster och undersöka 

hur intressenterna ser på att revisionsbyråer bistår sina revisionskunder med de berörda 

tjänsterna, se Figur 7.1. Efter att ha utfört ett Cronbach’s Alpha-test, och det visade att 

påstående 4-11 har en stark intern korrelation, slås påståendena ihop till en variabel, och 

används i analysen som en enhet, nämligen Uppfattning om biståendet av NAS. I Tabell 

7.10 presenteras de sammanlagda medelvärdena för påstående 4-11 för respektive 

intressentgrupp. Som tydligt syns i tabellen är Revisor den kategori som är mest positiv 

och Student följt av Investerare/Aktieägare de som är minst positiva. 
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7.2.2. Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet 

 

Figur 7.2 Intressentgruppernas syn på NAS påverkan på oberoendet  

  

Tabell 7.9 Sammanlagda medelvärdet för respektive intressentgrupp (17-24) 

 

 

Den andra delen av studiens syfte var att undersöka hur intressenterna uppfattade 

biståendet av NAS påverkan på revisorns oberoende, se Figur 7.2. Som Cronbach’s 

Alpha-testet visade ovan har påstående 17-24 en stark intern korrelation vilket innebär att 

de kan slås ihop till en variabel, och användas i analysen som en enhet, nämligen 

Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet. 

I Tabell 7.8 presenteras de sammanlagda medelvärdena för påstående 17-24 för 

respektive intressentgrupp. Efter Revisor är det Bankanställda som anser att NAS 

påverkar oberoendet i minst utsträckning. I andra änden är det Skatteverket som anser att 

NAS påverkar mest. 

  Medelvärde 

Bankanställd 2,46 

Investerare/Aktieägare 3,28 

Revisor 2,40 

Skatteverket 3,17 

Student 3,04 

Andra företag 2,95 

Total 2,83 
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7.3. Bivariat analys  

Tabell 7.10 Uppfattning om biståendet av NAS 

 

 

 

 

 

 

För att testa uppfattningen om biståendet av NAS gjordes ett ANOVA-test. ANOVA-

testet var ett Scheffe-test. Testet visade sig vara signifikant (0,0003). Uppfattning om 

biståendet av NAS gav generellt höga medelvärden hos intressenterna, samtliga 

medelvärden över 5 på den 7-gradiga skalan. Högst medelvärde fick Revisor (6,43) som 

också är den intressentgrupp som har en signifikant skillnad mot två andra 

intressentgrupper, nämligen Investerare/Aktieägare och Student. Den signifikanta 

skillnaden mot Investerare/Aktieägare var 0,006 och mot Student 0,003. Resultatet tyder 

på att Revisorer är signifikant mer positiva till biståendet av NAS än vad Investerare och 

Studenter är. Ingen av de övriga intressentgrupperna uppvisade någon signifikant 

skillnad.  

Tabell 7.11 Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet 

Intressentgrupp Medelvärde Standardavv Antal 

Bankanställd 2,46 1,15 38 

Investerare/Aktieägare 3,28 1,49 34 

Revisor 2,40 1,74 35 

Skatteverket 3,17 1,76 9 

Student 3,04 1,38 34 

Andra företag 2,95 1,85 33 

Total 2,83 1,56 183 

ANOVA-test: inte signifikant 0,119 

För att testa intressentgruppernas uppfattning om NAS påverkan på oberoendet gjordes 

även här ett ANOVA-test. Det visade sig dock inte vara signifikant (0,119) vilket gör 

vidare analys överflödig. Med ett lågt medelvärde (2,83), där ett lägre medelvärde står 

för mindre påverkan på oberoendet, visas att intressentgrupperna har likvärdig 

uppfattning om att NAS inte anses påverka oberoendet i någon större utsträckning.  

Intressentgrupp Medelvärde Standardavv Antal 

Bankanställd 5,70 1,02 38 

Investerare/Aktieägare 5,33 1,24 34 

Revisor 6,43 0,80 35 

Skatteverket 5,71 1,22 9 

Student 5,28 1,19 34 

Andra företag 5,91 1,23 33 

Total 5,73 1,17 183 

ANOVA-test: signifikant 0,0003 
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7.4. Multivariat analys  

7.4.1. Korrelationsmatris 

Före den multivariata analysen, gjordes en korrelationsmatris för att kontrollera om det 

finns något samband mellan variablerna. Korrelationsmatrisen ligger som Bilaga 5, 

Tabell 7.12. Testet antyder ett negativt samband (-0,222**) mellan 

Investerare/Aktieägare och Kön. Kön har kodningen 0 - Man och 1 - Kvinna. Testet 

antyder också att det finns ett starkt positivt samband (0,292***) mellan Revisorer och 

Uppfattning om biståendet av NAS. I variabeln Ålder i år finner vi trå starka positiva 

samband ett starkt negativt samband. Det negativa sambandet är Studenter (-0,557***), 

vilket betyder att studenters medelålder är lägre än genomsnittliga åldern. De två positiva 

sambanden är Bankanställda (0,262***) och Andra företag (0.347***), vilket betyder att 

de två gruppernas medelålder är högre än genomsnittliga åldern.  

Vidare har Fråga 14 en negativ korrelation med Uppfattning om biståendet av NAS. 

Likaså har Fråga 15 en negativ korrelation med Uppfattning om NAS påverkan på 

oberoendet. Vidare analys presenteras nedan (se Avsnitt 7.5). 

 

7.4.2. Multipel linjär regressionsanalys 

Tabell 7.13 Multipel linjär regressionsanalys 

 Uppfattning om  Uppfattning om NAS  

 biståendet av NAS påverkan på oberoendet 

Variabler Beta Standardfel Beta Standardfel 

Bankanställd -0,253** 0,267 0,027 0,372 

Investerare/Aktieägare -0,358*** 0,275 0,208* 0,384 

Skatteverket -0,133 0,420 0,111 0,585 

Student -0,390*** 0,297 0,137 0,414 

Andra företag -0,165 0,283 0,148 0,394 

Kön 0,035 0,172 -0,019 0,239 

Ålder i år -0,008 0,008 -0,052 0,012 

Konstant 6,412*** 0,405 2,682*** 0,564 

F-värde 3,544***  1,306  

Justerat R² 0,089  0,012  

VIF-värde, högsta 1,965   1,965   

N=183     

***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05; † <0,1   

Referenskategori: Revisor    
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För att finna signifikanta samband med variablerna valde vi att göra en regressionsanalys. 

Som referens satte vi Revisor då den kategorin tidigare i ANOVA-testet visat prov på 

signifikanta skillnader.  

Analysen börjar i den vänstra modellen i Tabell 7.13, Uppfattning om biståendet av NAS. 

I regressionsanalysen finner vi flertalet samband med varierande styrkor. Starkt negativt 

samband (***) finns mellan Uppfattning om biståendet av NAS och 

Investerare/Aktieägare (-0,358) och Studenter (-0,390). Ett negativt samband (**) finns 

med Bankanställda (-0,253). Slutligen finns det ett svagt negativt samband med 

Skatteverket (-0,133) och Andra Företag (-0,165).  

VIF-värdet uppgår till 1,965. VIF-värdet mäter multikolinjäritet och ett värde som 

understiger 2,5 anses vara godtagbart för att visa på att de oberoende variablerna inte är 

så starkt korrelerade (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2007). Det föreligger alltså ingen 

multikolinjäritet bland våra variabler. 

Justerat R² uppgår till 0,089 (8,9 %). Det innebär att 8,9 % av variansen i Uppfattning om 

biståendet av NAS förklaras av de sju variablerna.  

Analysen fortsätter i den högra modellen, Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet. 

Regressionsanalysen visar på ett svagt signifikant samband för Investerare/Aktieägare 

(0,208). Inga andra samband kunde finnas.  

VIF-värde visar sig vara detsamma som i förra modellen (1,965).  

Justerat R² uppgår till 0,012 (1,2 %). Det innebär att 1,2 % av variansen i uppfattningen 

om NAS påverkan på oberoendet förklaras av de sju variablerna.  

Den multipla regressionen är enbart utforskande statistik och är gjord för att se om våra 

intressentgrupper (dummy variabler) påverkar våra kontrollvariabler. Det har ingen 

påverkan på uppfattningen av NAS utan gjordes för att utforska datan.  

7.5. Kompletterande analys 

Som nämnts tidigare förväntade vi oss ett samband mellan Uppfattning om biståendet av 

NAS och Fråga 14, som presenteras i Tabell 7.14 nedan, och mellan Uppfattning om NAS 

påverkan på oberoendet och Fråga 15, som presenteras i Tabell 7.15 nedan. 
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Tabell 7.14 Samband mellan Uppfattning om biståendet av NAS och Fråga 14 

  

14 
Antal fel i 

information 

Uppfattning om 
biståendet av NAS -,235** 

Vi fann som väntat ett negativt samband. Anledningen till att det är negativt är att ett högt 

medelvärde på Uppfattning om biståendet av NAS är positivt medan ett lågt medelvärde 

för Fråga 14 är positivt. 

Tabell 7.15 Samband mellan Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet och Fråga 15 

  

15 
Oberoende-

analys 

Uppfattning om NAS 
påverkan på oberoendet 

-,234** 

Vi fann även här ett negativt samband. Anledningen är densamma som ovan, med 

skillnaden att ett lågt medelvärde på Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet medan 

ett högt medelvärde för Fråga 15 är positivt, då svarsalternativen Nej kodats som 1 och 

Ja som 2.  
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7.6 Resultat i studiens modell  

 

Figur 7.3 Studiens modell – Uppdaterad efter analys 

Figur 7.3 ovan är en uppdaterad version av studiens modell (se Figur 5.5) efter analys. Pil 

1 avsåg att fånga sambandet mellan de olika intressentgrupperna och uppfattningen om 

att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med NAS. Vår studie visade på en positiv 

uppfattning till samtliga tjänster som involveras av NAS hos våra intressentgrupper. Pil 

2 och 3 avsåg att fånga sambandet mellan de olika intressentgrupperna och uppfattningen 

på om revisorns oberoende kan påverkas när NAS utförs. Studien visade att intressenterna 

endast i liten uträckning anser att oberoendet påverkas när revisorn bistår med NAS. För 

att visa att NAS endast har påverkan i liten utsträckning på oberoendet har Pil 3 streckats.  
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8. Slutsats 

När studien är färdig kan flertalet slutsatser dras. De presenteras i följande avsnitt, 

tillsammans med studiens begränsningar och bidrag samt förslag på framtida forskning. 

8.1. Slutsats 

Studiens syfte är att utforska konceptet NAS samt att beskriva och analysera hur 

företagsintressenter uppfattar de olika tjänsterna i förhållande till oberoendet. Våra 

slutsatser är att intressenterna anser att biståendet av NAS är positivt och att biståendet 

av NAS endast påverkar revisorns oberoende i liten utsträckning. Precis som Law (2010) 

visar vår studie att när NAS bryts ner skiljer sig intressenternas uppfattning åt om de olika 

tjänsterna.  

Vår studie visar att intressenterna såg positivt på biståendet av samtliga tjänster, men 

tjänsten Löpande bokföring visade på lägst medelvärde hos samtliga intressenter. 

Slutsatsen vi drar är att då Löpande bokföring sker under hela räkenskapsåret, inte bara 

under en kort period som exempelvis ett bokslut, har revisionsbyrån mer påverkan på hur 

den finansiella informationen framställs hos kunden, och därför tror vi att intressenterna 

ser den tjänsten som minst positiv. Causholli et al. (2014) nämner onormala 

periodiseringar, som utförs inom den löpande bokföringen, som ett resultat av ökande 

NAS-avgifter. Med andra ord, vi ser det som att om en revisionsbyrå utför löpande 

bokföring åt sina revisionskunder, och samtidigt bistår med andra tjänster inom NAS, 

finns det en risk att exempelvis onormala periodiseringar ökar. Anledningen till det kan 

vara att ju mer NAS revisionsbyrån säljer till en kund desto mer beroende av den kunden 

blir revisionsbyrån i form av intäkter. Resultatet är intressant i jämförelse med Svanström 

(2013) som visar på att bolagsmän i mindre bolag har sämre koll på redovisning och är i 

behov av mer hjälp med exempelvis löpande bokföring. 

Deklaration är den NAS som visar på högst medelvärde hos intressenterna. Då 

deklarationen görs årligen och är ett svårt moment för gemene företagare att känna till så 

ser intressenterna det som positivt att revisionsbyrån bistått vid upprättandet. Vår slutsats 

är att just eftersom det är ett svårt moment och kräver kunskaper som inte förekommer i 

en företagares vardag vill intressenterna gärna ha hjälp med det från revisionsbyrån, så 

att det blir korrekt från början. Vår slutsats går i linje med vad Paterson och Valencia 
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(2011) visade i sin studie i korrelationen mellan ökande skattetjänster från revisionsbyrån 

och minskande restatements. Bistående med hjälp av deklarationen är en skattetjänst 

vilket då leder till att deklarationen inte behöver revideras. Precis vad respondenterna 

själva svarade i Fråga 14, att felen minskade när en revisionsbyrå bistått vid upprättandet. 

I problematiseringen nämner vi EU-revisionspaket som innehåller ”svartlistning” av 

några konsulttjänster mellan revisor och klient. Skatterådgivning är en av de förbjudna 

tjänsterna och som bevisligen enligt vår studie var den tjänst som intressenterna 

uppskattade mest. Vi tror trots detta att effekten av revisionspaketet inte kommer ha 

någon banbrytande effekt. Paketet riktar sig till börsbolag, som mestadels är större företag 

och som ofta har en eller flera jurister anställda som har koll på skattefrågor. De företag 

som är i störst behov av skatterådgivning är mindre företag som då inte blir påverkade av 

revisionspaketet. Vår slutsats är att trots införandet av revisionspaketet kommer de 

företag som har behov av skatterådgivning fortfarande ha den möjligheten.  

Enligt tidigare forskning (Fontaine & Pilote, 2012; Eilifsen et al. 2001; Beattie et al. 

2000) föredrar revisionskunderna att ha en god relation till revisionsbyrån som involverar 

kommunikation och samarbete. Kunderna säger också att värdet av revisionen kommer 

från de ytterligare tjänsterna som bistås, nämligen NAS. Vår studie visar på liknande 

resultat, där Fråga 13 i enkäten handlar om hur intressenternas ser på revisionsbyråns 

tillgänglighet genom att bara vara ett telefonsamtal iväg när en företagare behöver hjälp. 

Medelvärdet av svaren hos samtliga intressenter visar 6,25 av 7, där Revisor (6,74) är 

mest positiv följt av Andra Företag (6,48). Även om alla intressenter är klart positiva kan 

slutsatsen dras att de två intressentgrupperna som är mest positiva i frågan är de två 

grupper som berörs mest, och det kan ha att göra med att de har haft möjlighet att se 

värdet av den nära kommunikationen och tillgängligheten, vilket går hand i hand med 

Broberg (2013a) som visar att en revisors vanliga arbetsdag består till störst del utav 

kommunikation. Den slutsatsen ligger i linje med det som en av revisorerna nämnde under 

intervjun för pilotavsnittet: 

”De flesta företag, och inte bara de allra minsta, behöver ofta någon form 

av rådgivning när det gäller ex. årsavslutet. Man blir då ett bollplank, även 

jag som revisor, för kunder tycker då att man tillför ett värde” – Revisor 21 

år 
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Vår studie visar inte heller några bevis på Ekonomisk- eller Social Bonding som 

Svanström (2013) nämner (se Avsnitt 1.2). Vår slutsats är att intressenterna inte ser 

Ekonomisk bonding som något större problem då medelvärdet för svaren om biståendet 

av NAS är höga (5,73) av 7. Intressenterna visar inte heller något bevis på bekymmer för 

Social bonding då medelvärdet till att revisorn bara är ett samtal iväg är (6,25) av 7. 

Intressenterna känner uppenbarligen inte någon större risk att biståendet av NAS ska 

påverka deras oberoendeställning, utan att det är positivt att revisionsbyrån finns där till 

hjälp. Detta ser vi som positivt då Svanström (2013) visar i sin studie att en viss relation 

gynnar revisionskvaliteten. Vidare kommer en bättre relation leda till mer value-added 

services enligt Herda och Lavelle (2013). Vår slutsats är att en dialog och bra relation 

mellan revisionsbyrå och klient är något som bör eftersträvas. Resultaten från studien 

indikerar att intressenterna anser detsamma. Revisionsbyrån kan hjälpa sin kunder när ett 

problem uppstår och dessutom bistå med extratjänster som kan gynna verksamheten. 

Samtidigt får kunden den hjälp som behövs precis när problemet uppstår. 

Tahir et al. (2014) diskuterar faktiskt oberoende och synbart oberoende (se Avsnitt 1.2) 

Det faktiska oberoendet blir, som konstaterat efter vår pilotstudie, aldrig påverkat (se 

Avsnitt 3.2). I vägen finns oberoendeanalysen som revisorerna genomför inför varje nytt 

uppdrag. Resultatet i vår studie visar på att inte heller det synbara oberoendet påverkas 

nämnvärt hos våra respondenter. Intressenternas medelvärde på oberoendet (fråga 17-24) 

är 2,83 där ett lägre resultat är positivt. Därför kan slutsatsen dras att varken det faktiska 

eller synbara oberoendet kan anses påverkas vid biståendet av NAS.  

Vår studie visade att intressenterna anser att finansiell information som framställs 

innehåller färre fel om en revisor uppstått vid granskandet. Tabell 7.14 visar att det går i 

linje med att intressenternas uppfattning om biståendet av NAS är positivt. I tabellen går 

att utläsa ett negativt samband mellan uppfattningen om biståendet av NAS och hur 

antalet fel i information påverkas av att en revisionsbyrå bistått i upprättandet. Att 

sambandet är negativt beror på att påstående 4-11 som mäter uppfattningen om biståendet 

av NAS är kodade så att ett högt medelvärde är positivt i sammanhanget medan ett lågt 

medelvärde är positivt för Fråga 14 som handlar om antalet fel i information. Det vi kan 

konstatera är att intressenterna ser värdet i biståendet av NAS och då färre antal fel i den 

finansiella informationen borde eftersträvas, är anlitandet av en revisionsbyrå för att 

upprätta informationen något som efterfrågas.  
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Som nämnt ovan var samtliga intressentgrupper positiva till biståndet av NAS, men det 

finns en signifikant skillnad mellan vissa grupper. Revisor är den grupp som har högst 

medelvärde, det vill säga är mest positiva, medan Investerare/Aktieägare och Student har 

lägst medelvärde. Vår tanke om anledningen bakom varför Revisor har högst medelvärde 

är för att det är den grupp som har ett egenintresse i frågan, de tjänar på biståendet av 

NAS. Samtidigt får revisionsbyrån bättre inblick hos sina revisionskunder och blir mer 

effektiva i sitt arbete med sina kunder, och kan dra nytta av det så kallade knowledge 

spillovers som Svanström (2013) diskuterar. Den intressentgrupp som visar på näst högst 

medelvärde är Andra företag. Anledningen till det kan vara att Andra företag är den grupp 

som drar nytta av att få hjälp genom NAS och har på sitt sätt ett egenintresse, samt att de 

har förstahandskunskap om nyttan som NAS gör. Slutsats kring att 

Investerare/Aktieägare har ett lägre medelvärde tror vi är för att den information som de 

agerar på granskas av revisorn. Då revisorn erbjuder NAS kan dess objektiva roll bli 

ifrågasatt och möjligtvis att granskningen blir lidande. Vår studie är uppbyggd på 

agentteorin och intressentteorin, och där revisorn ska agera som en oberoende, 

granskande aktör mellan principalen (Investerare/Aktieägare) och agenten 

(företagsledningen), och säkerställa att agenten jobbar för företagets, och till viss mån 

intressenternas, bästa. Vi tror att Investerare/Aktieägare är rädda för att biståendet av 

NAS kan påverka oberoendet hos revisorn och därmed riskera att få en företagsledning 

som inte jobbar optimalt för företaget.  

För att ta reda hur intressenterna såg på NAS påverkan på oberoendet började vi med att 

fråga intressenterna om de kände till den oberoendeanalys som revisorer utför före ett 

nytt uppdrag (Fråga 15, se Bilaga 3). Vår tanke var att ju högre medelvärde på den frågan, 

då Nej var kodat 1 och JA kodat 2, desto lägre medelvärde på påstående 17-24, som 

behandlar intressenternas syn på NAS påverkan på oberoendet. I Tabell 7.15 kan utläsas 

att det finns ett negativt samband mellan Fråga 15 och påstående 17-24, med andra ord 

vår tanke visade sig vara rätt, och att om respondenten kände till oberoendeanalysen hade 

hen generellt lägre medelvärde på påstående 17-24.  

Vidare visade den sammanslagna variabeln Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet 

ett medelvärde för samtliga intressentgrupper på 2,83 av 7, och återigen stack Revisor ut 

med, i detta fall, lägst medelvärde (2,40) och Investerare/Aktieägare med högst 

medelvärde (3,28). Slutsatserna vi drar är desamma som ovan, det vill säga Revisor har 
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ett egenintresse och bäst insyn i frågan medan Investerare/Aktieägare vill skydda sin 

investering och sina pengar. Att det sammanlagda medelvärdet var så pass lågt som 2,83 

anser vi säga att samtliga intressentgrupper ser biståendet med NAS som något positivt 

och att om det påverkar revisorns oberoende, är det bara i en liten utsträckning.  

Den slutsatsen är något som bådar gott inför framtiden för revisorsprofessionen. Som en 

av de intervjuade revisorerna i pilotstudien sa håller revision på att försvinna mer och mer 

som arbetsuppgift och segmentet konsulttjänster ökar. Om intressenter ser NAS som 

något positivt och anser att det enbart påverkar oberoendet i liten utsträckning, är de inget 

hinder för att revisionsbyråerna utökar sin konsultverksamhet. Att synen på erbjudandet 

av NAS börjar bli mer allmänt accepterat går precis i linje med vad Citron (2003) skildrar 

i sin utvärdering. Vi tror att i förlängningen kan en accepterande miljö bidra till närmare 

relationer mellan revisionsbyrån och klienterna, och som Herda och Lavelle (2013) 

nämner leder en närmare relation till att mer NAS tillhandahålls från revisionsbyrån till 

klienterna, vilket kommer gynna alla parter.  

8.1.1. Studiens begränsningar 

Då vi inte har kunnat göra en fullständig svars- och bortfallsanalys och därmed inte har 

en bild över svarsfrekvensen hos respondenterna kan vi inte generalisera svaren mer än 

för de som bidragit med svar till studien. Vi kan dessutom inte säga hur stor någon av 

populationerna av de sex intressentgrupperna är, vilket försvårar det ytterligare. 

8.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar till forskningen om NAS effekter på revisorns oberoende. Tidigare 

forskning har varit delad i två läger, det ena som ser positivt på NAS och det andra som 

ser negativt på NAS. Genom att ha fått fram resultat som visar att de utvalda 

intressenterna ser NAS som något positivt och att det endast påverkar oberoendet i liten 

utsträckning, bidrar studien till lägret med positiv syn på NAS. Studien kan med andra 

ord användas som referens vid framtida forskning i ämnet samt vid beslutsfattande som 

berör NAS och att revisionsbyråer tillhandahåller sina revisionskunder med NAS. Det 

ska dock påpekas att studien enbart är en liten studie, 183 respondenter, och att, som 

nämnt ovan, det inte går att framställa en fullständig svarsfrekvens, är studien tvivelaktig 

som huvudreferens utan kan ses som ett komplement. 
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8.3 Framtida forskning 

Som nämnt ovan är det en liten studie som presenteras i uppsatsen. Med tanke på studiens 

begränsningar är ett förslag till framtida forskning att utföra en liknande studie med 

samma typ av enkät, men utöka respondenterna för varje intressentgrupp. Dessutom kan 

intressentgruppen Revisor tas bort, då vi anser att den är jävig på grund av det 

egenintresse den besitter. Även gruppen Student är tveksam eftersom kunskapen hos 

många studenter är för bristfällig för att kunna ge tillräcklig och pålitlig information. 

Ett andra forskningsförslag är att istället för att nyttja en enkät som insamlingsmetod kan 

intervjuer hållas med representanter från varje intressentgrupp. På så sätt kan en djupare 

information fås och reflektioner och tankar från intressenterna kan användas för att få 

bredare kunskap kring ämnet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Vilka typer av NAS (Non-Audit Services/konsulttjänster) erbjuder ni? 

a. Vilken är vanligast/tar upp mest tid? 

b. Vilken/vilka har kunderna störst behov av? 

 

2. Erbjuder ni era kunder kombiuppdrag? 

 

3. Hur ser ni på EU:s nya revisionspaket? Hur kommer det att påverka er? 

 

4. Vilken typ av NAS anser du vara viktiga att erbjuda era kunder? 

 

5. Hur ser du på revisorns oberoende? Konkreta exempel på positiva och negativa 

påverkningar? 
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Bilaga 2 – Följebrev till enkät 

Hej,  

är Du bekant med vilka tjänster en revisionsbyrå erbjuder sina kunder? 

 

Våra namn är Robin Christensen och Hugo Feldt och vi skriver för tillfället vårt 

examensarbete vid Högskolan Kristianstad.  

Syftet med arbetet är att ta reda på vad företagsintressenter tycker om att 

revisionsbyråer erbjuder sina revisionsklienter andra tjänster än revision. 

Vi hoppas Du kan tänka dig att ägna 5 minuter till att fylla i denna webbaserade 

enkät. 

Alla svar och uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer inte 

användas i något annat syfte än till denna uppsats. 

Vi önskar Ditt svar senast 8 maj. 

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av 

studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi vore oerhört tacksamma 

om Ni vill delta! 

Har Du några frågor så tveka inte att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar  

Robin Christensen  Hugo Feldt 

0734 33 44 34   0730 22 82 35 

robinchristensen8@live.se  hugofeldt@hotmail.com 
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Bilaga 3 – Enkät 

Bakgrund (ringa in ditt svar)    

1 Kön  Kvinna Man  

2 Ålder (skriv födelseår)     

3 Vilken typ av intressent är du främst?   

Bank Skatteverket Investerare/Aktieägare 

Andra företag Revisor Student   

Övrigt (skriv själv)       

Revisionsbyråers tjänster 

Vänligen ange din generella syn på följande påståenden.    

1. Mycket negativt till 7. Mycket positivt (ringa in ditt svar)     

4 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid bokslut.    

1.  2. 3.  4. 5.  6. 7.      

5 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid årsredovisning.   

1.  2. 3.  4. 5.  6. 7.      

6 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid löpande bokföring.   

1.  2. 3.  4. 5.  6. 7.      

7 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med deklarationen.   

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

8 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med företagsrådgivning.   

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

9 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med skatterådgivning.   

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

10 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med juridisk rådgivning (avtal etc.). 

1. 2.  3.  4. 5.  6.  7.      

11 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med momsfrågor.   

1. 2.  3.  4. 5.  6.  7.      



  Christensen & Feldt 

 

62 

 

Kvalitetssäkring            

Vänligen ange din generella syn på följande frågor (ringa in ditt svar)    

12 Hur påverkas din syn på information om den blivit granskad av en revisor (kvalitetsmässigt)?   

1. Mycket negativt 2.  3.  4. 5.  6.  7. Mycket positivt     

13 Hur är din syn på att revisionsbyrån bara är ett telefonsamtal iväg när företagare behöver hjälp?  

1. Mycket negativt 2.  3.  4. 5.  6.  7. Mycket positivt     

14 Hur anser du att antalet fel i företags information (t ex i årsredovisningen)  

påverkas om en revisionsbyrå bistått vid upprättandet? 

1. Minskar 2.  3.  4. 5.  6.  7. Ökar      

Revisorns oberoende       

Vänligen svara på följande frågor (ringa in ditt svar) 

15 Känner du till att revisorer gör en sk. "oberoendeanalys" inför varje uppdrag? 

1. Nej 2. Ja        

16  Känner du till innebörden av denna analys?     

1. Nej  2. Delvis 3. Ja       

Påverkan på revisorns oberoende   

Ange i vilken grad du anser att revisorns oberoende påverkas i följande påståenden  

(påståenden är samma som tidigare, men nu med fokus på revisorns oberoende) 

Från 1. Liten utsträckning till 7. Stor utsträckning (ringa in ditt svar) 

17  Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid bokslut.  

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

18 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid årsredovisning. 

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

19 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid löpande bokföring. 

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

20 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder vid deklarationen. 

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

21 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med företagsrådgivning. 
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1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

22 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med skatterådgivning. 

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

23 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med juridisk rådgivning (avtal etc.). 

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      

24 Att revisionsbyrån bistår sina revisionskunder med momsfrågor. 

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7.      
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Bilaga 4 – Mall på oberoendeanalys 

Exempel på utformning av dokumentationsblankett 
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Bilaga 5 – Korrelationsmatris 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Uppfattning om biståendet av NAS            

2. Uppfattning om NAS påverkan på oberoendet -0,423***           

3. Bankanställd -0,014 -0,121          

4. Investerare/Aktieägare -,162* 0,136† -,245**         

5. Revisor ,292*** -0,134† -,249** -,232**        

6. Skatteverket -0,004 0,049 -0,116 -0,109 -0,111       

7. Student -,186* 0,065 -,245** -,228** -,232** -0,109      

8. Andra företag 0,072 0,035 -,240** -,224** -,228** -0,107 -,224**     

9. Kön 0,057 -0,048 0,084 -,222** 0,072 0,027 0,115 -0,069    

10. Ålder i år 0,109 -0,080 ,262*** -0,120 -0,002 0,112 -,557*** ,347*** -0,119   

11. Fråga14 -,235** ,406*** -0,029 0,070 -0,092 -0,004 0,023 0,034 0,041 -0,013  

12. Fråga15 ,356*** -,234** -,219** -0,105 ,330*** -0,062 ,151* -0,118 -0,038 -,246** -,192** 

***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05; † <0,1          

N=183            

 


