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Sammanfattning 
EU:s revisionspaket begränsar kraftigt revisorernas möjlighet att tillhandahålla non-audit services 
(NAS) gentemot företag av allmänt intresse. Revisorer på små och medelstora revisionsbyråer 
påverkas dock inte av reglerna, varför det är intressant att studera hur dessa hanterar vilka tjänster 
man ska tillhandahålla och hur det påverkar revisorns roll. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur revisorn, på små och medelstora revisionsbyråer, hanterar 
olika rådgivningstjänster och det relaterade oberoendehotet i sin roll som konsult, som ett led i att 
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revisorns tjänster. Revisorn tvingas i viss mån att växla mellan sin roll som revisor och konsult, till 
följd av att klienterna har höga förväntningar på rådgivning, medan revisionens övriga intressenter 
förväntar sig att klientföretagen kontrolleras genom en oberoende granskning. I slutändan anser 
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Abstract 
The audit rules adopted by the EU strongly limit the auditors’ ability to provide non-audit services 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till studien, som introducerar revisionen med relaterade 

tjänster, revisorns oberoende och aktuella regleringar. Vidare problematiseras det studerade 

området, relaterat till tidigare forskning, som huvudsakligen fokuserat på huruvida 

tillhandahållande av non-audit services (NAS) hotar revisorns oberoende. Avslutningsvis 

presenteras följaktligen studiens frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Revisorns viktiga roll i samhället härrör från en drivande efterfrågan på revision, vilket 

avspeglas i behovet av att granska verksamheter och olika sorters information, för att 

således kontrollera företag och individer som kan hållas ansvariga (Öhman, 2004). Behovet 

av revision är så pass stort att samhället har utvecklats till ett så kallat revisionssamhälle 

(Power, 1997). Begreppet revisionssamhälle uppkom mot bakgrund av att revision 

genomförs på många olika områden till exempel företag, kommuner, myndigheter, sjukhus 

och läroanstalter (Öhman, 2004). Den primära tjänsten vilken revisorn tillhandahåller är 

således revision som FAR1 definierar enligt följande: ”Revision är att kritiskt granska, 

bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning.”. Definitionen urskiljer de faktorer 

som kännetecknar revision men utelämnar att revision måste utföras av revisorer som är i 

oberoende ställning (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). Syftet med revision är att ge 

eller öka kredibiliteten i finansiell information som lämnas till intressenter (Broberg, 

Umans & Gerlofstig, 2013; Carrington, 2014). I samband med utförandet av en revision, 

har revisorn enligt Carrington (2014) möjlighet men också en viss skyldighet att utifrån 

sina iakttagelser ge klienten revisionsnära rådgivning, alltså påtala brister i syfte att 

förbättra företagets redovisning. Revisorn har utöver detta också möjligheter att erbjuda 

rådgivning och konsulttjänster utan ett nära samband med revisionsverksamheten, vilka 

kan sammanfattas under begreppet non-audit services (NAS). Det kan handla om diverse 

redovisningstjänster, skatterådgivning samt rådgivning inom till exempel 

företagsfinansiering och affärsutveckling (Carrington, 2014). 

  

                                                
1 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister (FAR, 
u.å.b). 
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Revision är ett fenomen som har existerat långt innan det blev ett föremål för lagstiftarna 

(Svanström, 2008; Porter, Simon & Hatherly, 2008). Det var dock inte förrän den första 

aktiebolagslagen introducerades år 1895 som svensk lagstiftning reglerade kravet om minst 

en revisor i aktiebolag, och i den senare Aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) ställdes krav 

på ännu fler företag att behöva genomgå revision (Svanström, 2008). Svensk lagstiftning 

gjorde emellertid en helomvändning år 2010 genom att avskaffa revisionsplikten för mindre 

aktiebolag (SOU 2008:32). Avskaffandet föranledde att drygt 70 procent av registrerade 

aktiebolag i Sverige kunde avstå revision. Motivet bakom lagändringen var att företagens 

räntabilitet och tillväxt skulle öka samt att dessa mindre aktiebolag skulle ges friheten att 

köpa endast de redovisnings- och revisionstjänster som anses nödvändiga 

(Ekobrottsmyndigheten, 2017; Hadjipetri Glantz, 2017). 

 

Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och andra inslag har ändrat kampen 

om klienter till det hårdare, menar Collin, Hermansson & Hjalmarsson (2015), som i 

tidningen Balans argumenterar för affärsmannaskap hos revisorer. Broberg, Umans, 

Gerlofstig (2013) har likaså observerat att revisorer numera behöver övertyga klienter om 

revision i högre utsträckning än tidigare, vilket främst borde påverka revisorerna på små 

och medelstora revisionsbyråer, eftersom deras klienter inte består av de stora bolagen med 

lagstadgad revisionsplikt (KOM(2010) 561). Troligtvis kommer därför 

revisionsrådgivningen få en större betydelse i överensstämmelse med den senaste 

framtidsrapporten från FAR (2016), vilken hävdar att rådgivningen kommer att fortsätta 

växa, medan revisionen blir mindre attraktiv. Det har kunnat bekräftas att byråer har 

tillhandahållit NAS sedan 1910-talet och faktum är att under år 1969 bestod en fjärdedel 

av den tidigare revisionsbyrån Arthur Andersens totala verksamhet av sådana tjänster. 

(Koh, Rajgopal, & Srinivasan, 2013). Carrington (2014) framhåller att det finns flera 

anledningar till att låta revisorerna erbjuda sina revisionsklienter ytterligare konsulttjänster, 

bland annat eftersom båda parter skulle kunna gynnas genom till exempel 

kunskapsspridning och utnyttjande av stordriftsfördelar.  

  

Motståndare till NAS diskuterar inverkan på revisorns oberoende, och forskare har i sina 

studier lyckats finna belägg för att oberoendet skadas vid tillhandahållande av NAS (Campa 

& Donnellys, 2016). Revisorns oberoende kan i enlighet med International Federation of 

Accountants (IFAC) etiska riktlinjer, Code of Ethics for Professional Accountants, 
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betraktas utifrån två perspektiv, först och främst det upplevda oberoendet, vilket åsyftar de 

förhållanden som gör att revisorn kan ge rådgivning utan att det professionella omdömet 

påverkas, avseende integriteten, objektiviteten och skepticismen. Det andra perspektivet är 

det synbara oberoendet, som avser omständigheten att en underrättad och insatt tredje part 

inte skulle kunna komma fram till att revisorns professionella omdöme kan ifrågasättas 

(IESBA, 2016; Carrington, 2014) 

 

Svensk lagstiftning har genom Revisionslagen (SFS 1999:1079) och Aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) stiftat jävsregler med syftet att skydda revisorns oberoende som är en 

förutsättning i revisionsuppdraget (Moberg, m.fl., 2014). Jävsreglerna tar sikte på tänkbara 

beslutssituationer som hotar revisorns oberoende. En jävig individ skulle således förlora 

sin behörighet som revisor i företaget, och till följd därav även sitt uppdrag (Moberg, m.fl, 

2014; Carrington, 2014). I enlighet med 21 § Revisorslagen (SFS 2001:883) åligger det 

revisorn att pröva sitt oberoende inför varje uppdrag. Paragrafen kallas även för 

analysmodellen, vilken består av ett antal moment som kan sammanställas i ett 

flödesschema (se Bilaga 1) för att avgöra om revisorn kan åtaga sig uppdraget. 

 

EU:s ministerråd antog den 16 april 2014 ett revisionspaket som omfattar ett direktiv 

gällande en revidering av ett tidigare revisorsdirektiv, vilket ska tillämpas på alla 

revisionsuppdrag. Revisionspaketet innehåller även en förordning, fast reglerna avser 

enbart revision av företag av allmänt intresse (SOU 2015:49; Halling, 2016). Företag av 

allmänt intresse är noterade bolag på reglerade marknader, finansiella rörelser som 

tillhandahåller försäkringar samt värdepapperstjänster och kreditinstitutioner 

(Bolagsverket, 2016). För Sveriges del trädde regelverket i kraft från och med den 17 juni 

2016 (KPMG, 2016). Reglerna som antagits till följd av den åsyftade reformen innebär 

enligt Statens offentliga utredning (2015:49) bland annat ett förbud mot tillhandahållandet 

av en rad olika konsulttjänster avskilda från själva revisionen för ett och samma företag av 

allmänt intresse under den räkenskapsperiod som granskas fram till utfärdandet av 

revisionsberättelsen. Av övriga tillåtna NAS som inte står med på denna så kallade svarta 

lista, får dessutom de totala arvodena för sådana tjänster som tillhandahållits 

revisionsklienten under minst tre räkenskapsår i följd inte överstiga 70 procent av de 

genomsnittliga arvodena för den lagstadgade revisionen (SOU 2015:49). Syftet med att 
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förbjuda rådgivningstjänster till det företag som underkastas av revision är att öka revisorns 

opartiskhet och självständighet (KPMG, 2016).  

1.2 Problematisering 
Revisorer kan, baserat på resonemanget tidigare, tillhandahålla tre olika kategorier av 

tjänster, revisionstjänster, revisionsnära tjänster och NAS. Revisionstjänsterna hänförs till 

själva revisionsuppdraget, och är således distinkt definierade, men det finns enligt 

Carrington (2014) ingen tydlig distinktion mellan vad som måste och får rapporteras i 

rådgivningen, mellan de revisionsnära tjänsterna och NAS. Den svarta listan över förbjudna 

NAS borde dock följdriktigt göra det mindre komplicerat för revisorn att skilja på 

revisionsarbetet med näraliggande rådgivningstjänster och NAS, men det finns fortfarande 

en gråzon mellan rådgivningstjänsterna. 

 

Enligt Defond, Raghunandan & Subramanyam (2002) är revisorns oberoende granskning 

en essentiell förutsättning för kapitalmarknadens effektivitet, och därtill menar Carmona, 

Momparler & Lassla (2015) att utan en oberoende ställning urholkas kredibiliteten i 

finansiella rapporter och på så sätt kapitalmarknadens funktion. I brist på oberoende tappar 

således revisionen sin nytta (Svanström, 2008). Dessutom tros det att NAS skapar ett 

ekonomiskt beroendeförhållande gentemot klienten, som utnyttjar det genom att påverka 

revisorns granskning av de finansiella rapporterna till sin favör (Walker & Hay, 2013). 

NAS inverkan på revisorns oberoende har studerats flitigt av forskare, men deras resultat 

är däremot inte entydiga, utan det finns en oenighet kring detta fenomen (Ratzinger-Sakel 

& Schönberger, 2015; Campa & Donnelly, 2016; Defond m.fl., 2002). Campa & Donnellys 

(2016) studie på stora börsnoterade bolag i Storbritannien fann att det upplevda oberoendet 

äventyras när höga arvoden för NAS utbetalas, speciellt när arvodena för själva revisionen 

i sin tur är lägre än den förväntade nivån. När det kommer till det synbara oberoendet kunde 

Campa & Donnelly (2016) urskilja att aktiemarknaden hade uppfattningen att revisorns 

oberoende riskeras i samband med NAS. 

  

Å andra sidan fann Defond m.fl. (2002) inget stöd för att tillhandahållandet av NAS skulle 

försämra revisorns oberoende. I en annan studie genomförd i Norge av Zhang, Hay & Holm 

(2016), kunde forskarna inte heller identifiera något positivt samband mellan 

tillhandahållande av NAS och den frekvens med vilken revisorerna ändrar sina 
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revisionsutlåtanden. Mot bakgrunden av EU:s revisionspaket utfördes en studie av 

Ratzinger-Sakel & Schönberger (2015), vilken ifrågasätter den logiska grunden bakom EU-

regleringen av NAS. Författarna kunde dra slutsatsen att det inte fanns några avgörande 

bevis för att NAS försämrar varken det upplevda eller synbara oberoendet. Däremot fanns 

det indikationer på att åtminstone det synbara oberoendet kan stärkas till följd av det införda 

arvodestaket som minskar de totala arvodena för NAS. 

 

I samband med NAS diskuteras också kunskapsspridning, och forskare tycks vara överens 

om att den existerar och är till fördel för revisorn i hens revisionsuppdrag (Svanström, 2013; 

Svanström, 2008). Revisorn skaffar sig nämligen enligt Carrington (2014) utvidgade 

kunskaper om klientens verksamhet, vilket borde kunna utnyttjas i revisionsarbetet och 

därför möjliggöra ökad revisionskvalitet. I och med den naturliga kopplingen till 

revisionsuppdraget och de medförda goda kunskaperna om klienterna, kan revisorn 

dessutom dra nytta av stordriftsfördelar för att erbjuda fristående rådgivning till ett lägre 

pris än konkurrenter (Carrington, 2014; Fant, 1994). Vidare menar Fant (1994) att både 

revisorn och klienten har ett intresse av att NAS tillhandahålls, eftersom det bidrar till en 

ökning av deras välfärd. Om revisorn med framgång utför tilläggstjänster får hen företräde 

till ytterligare uppdrag i framtiden hos samma klient, men också en möjlighet till uppdrag 

hos andra företag genom ett gott rykte (Fant, 1994).  

 

Svanströms (2008) studie tar sikte på klienternas perspektiv genom att undersöka svenska 

små och medelstora företags efterfrågan på revision- och rådgivningstjänster från både Big 

Four och Non-Big Four, mot bakgrund av revisionspliktens avskaffande. Av de 700 

medverkande företagen framgick det att cirka två tredjedelar vänder sig till revisionsbyråer 

även för NAS, i synnerhet för rådgivningstjänster inom beskattning, redovisning och 

juridik. Studiens resultat visar att klienter värdesätter byråernas rådgivning högt, eftersom 

de bistår med att se till att företagen uppfyller de lagstadgade kraven som ställs, så att 

klienten kan få fortsätta driften av sin verksamhet. Följaktligen gör Svanström (2008) 

bedömningen att det finns mer att hämta för revisionsbyråer genom att vara mer aktiva och 

erbjuda rådgivning i större omfattning. 

 

Utifrån den vetenskapliga litteraturen blir det tydligt att det trots motstridiga åsikter finns 

bevis för att revisorns oberoende riskerar att hotas desto tydligare karaktär av NAS de 
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tillhandahållna tjänsterna har, men att fördelarna och efterfrågan av NAS ändå förmår 

revisorn att gå utanför ramen av sin profession, ett fenomen som kan diskuteras utifrån 

professionsteori. Artsberg (2005) hävdar nämligen att de stora intäkterna från revisorns 

konsultarbete har föranlett att revisorskåren alltmer kan likställas med en industri snarare 

än en profession. Med utgångspunkt i tio olika egenskaper klassificerar Artsberg (2005) 

revisionsyrket som en profession, där gemensamma etiska regler är en faktor. FAR har 

således utformat fundamentala etikregler för revisorer att följa, bland vilka återfinns den 

centrala regeln om oberoende. Eftersträvan att tillhandahålla NAS kan som sagt hota 

oberoendet, vilket innebär att revisorsyrket riskerar att mista sitt erkännande som 

profession.  

 

Det saknas emellertid, oss veterligen, studier som verkligen sätter sig in i revisorns 

perspektiv och ställer frågan hur revisorerna hanterar tillhandahållandet av revisionsnära 

tjänster och NAS med beaktande av att riskera sitt oberoende. Den forskning som tagits 

upp syftar endast till att påvisa att revisorns oberoende hotas respektive att 

kunskapsspridningen innebär ökad revisionskvalitet vid tillhandahållande av NAS, men 

berör inte om revisorn är kapabel till att skilja tjänsterna åt och hur hen resonerar kring 

vilka rådgivningstjänster som kan tillhandahållas vid nya uppdragsåtaganden. Det finns ett 

behov av att studera hur arbetsprocessen för detta ser ut, hur revisorn samspelar med 

kollegor och tar hänsyn till klienternas eventuella påtryckningar. 

 

Resonemanget kan också vidareutvecklas genom att studera hur revisorn uppfattar 

växlingen mellan sin roll som revisor och den allt mer förestående konsultrollen, eftersom 

revisorn logiskt kan betraktas som en konsult i högre utsträckning desto mer fristående 

rådgivningstjänsterna blir. Brody, Haynes & White (2014) påtalar att begränsningar av 

revisorns möjlighet att tillhandahålla NAS åt revisionsklienter reducerar hens dubbla roll 

som både revisor och konsult, och därmed även revisorns incitament att förena sina 

intressen med klienternas. I sin bok skriver Aubert (1979) att roller är uppbyggda på 

förväntningar och normer som hänför sig till en viss uppgift eller position. Det finns således 

ett behov av en bättre förståelse för hur revisorn pendlar mellan sina roller för att bemöta 

de skilda förväntningar som revisionens olika intressenter skapar. 

 

Forskning inom NAS har hittills i hög utsträckning haft sin utgångspunkt hos revisorer på 
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Big Four2 (Zhang m.fl., 2016; Campa & Donnelly, 2016). Anledningen är troligen att dessa 

revisionsbyråer reviderar majoriteten av de företag som är av allmänt intresse (KOM(2010) 

561), vilka är de företag som berörs av revisionspaketets regleringar kring NAS (SOU 

2015:49). Det har visat sig att flera små och medelstora revisionsbyråer inte har sådana 

klienter, och därför är dessa regleringar mindre tillämpbara, men då blir det också särskilt 

intressant att undersöka hur revisorer på mindre byråer annars skiljer på revisionsnära 

tjänster och NAS i sitt dagliga arbete. De svartlistade NAS-tjänsterna skulle ändå 

fortfarande kunna användas som en riktlinje för revisorer på små och medelstora byråer, 

som ett led i att överväga lämpligheten för att tillhandahålla NAS. Det kan vara särskilt 

relevant att undersöka hur de beaktar sin oberoende ställning när olika rådgivningstjänster 

tillhandahålls, med tanke på att revisorer på mindre byråer enligt DeAngelo (1981) är mer 

benägna att riskera sitt oberoende för att bibehålla betydelsefulla klienter.  

 

Att studera små och medelstora revisionsbyråer är också särskilt intressant eftersom de 

enligt Svanström (2008) verkar utifrån andra förutsättningar och beteenden jämfört med 

större byråer. Fant (1994) poängterar att de troligen inte har resurser till att separera 

tillhandahållet av tjänster och låta de anställda specialisera sig. Ett annat troligt problem är 

huruvida det finns resurser till att förse revisorn med tillräcklig information och stöd för att 

kunna göra avvägningar inom gråzonen, samt utbildning om hur hen ska uppträda och 

hantera sina dubbla roller som revisor och konsult. 

1.3 Frågeställning 
Hur hanterar revisorn på små och medelstora revisionsbyråer tillhandahållandet av olika 

rådgivningstjänster, och hur uppfattar revisorn att revisorsrollen påverkas till följd av 

tillhandahållandet av dessa tjänster? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur revisorn, som jobbar på små och medelstora 

revisionsbyråer, hanterar olika kategorier av rådgivningstjänster och det relaterade 

oberoendehotet i sin roll som konsult, som ett led i att försöka erhålla en förståelse för hur 

                                                
2 Deloitte, EY, KPMG & PwC (Financial Times, 2018) 
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revisorn uppfattar växlingen mellan sin roll som revisor och den allt mer förestående 

konsultrollen. 
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel vägs först vetenskapsteorins två kunskapsideal mot varandra, som ett led i 

att utstaka studiens ansats och de vetenskapliga metoder som tillämpas. Vidare motiveras 

varför studien använder en kombination av induktiv och deduktiv metod. Slutligen 

redogörs för den teoretiska ansatsen, i syfte att introducera den teoretiska referensramens 

huvudsakliga teorier.  

2.1 Kunskapsideal 

För att i slutändan kunna besvara studiens syfte, måste forskningsproblemet angripas 

utifrån ett av två olika kunskapsideal inom vetenskapsteorin. Ifall syftet är att objektivt 

studera sociala fenomen i en oberoende verklighet, hade positivism varit lämpligt för att 

försöka förklara de verkande krafter som ligger till grund för människors handlingar 

(Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2013). Men eftersom den här studien avser att med 

inslag av subjektiva erfarenheter tolka sociala fenomen, är hermeneutik, även kallat 

tolkningsperspektivet, mer lämpligt för att försöka förstå individers handlingar 

(Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2013). Mot bakgrund av studiens syfte, att undersöka 

hur revisorn, som jobbar på små och medelstora byråer, hanterar olika rådgivningstjänster 

som ett led i att förstå växlingen mellan rollen som revisor och konsult, präglas studien 

följaktligen av en hermeneutisk ansats. Vår forskning syftar inte till att göra jämförelser 

och förklara samband i enlighet med det positivistiska angreppssättet, utan istället försöka 

förstå och tolka revisorns upplevelser. Den hermeneutiska ansatsen hjälper oss att utveckla 

kunskap och komma till insikt om revisorns övertygelser och egna erfarenheter 

(Denscombe, 2016).  

2.2 Forskningsmetod 
Likt det hermeneutiska fundamentet förknippas kvalitativ forskning med tolkning och 

förståelse enligt Bryman & Bell (2013), därför är det naturligt att studien använder en 

kvalitativ metod snarare än kvantitativ. Hur revisorn på små och medelstora byråer hanterar 

diffusa kategoriseringar av tjänster och yrkesroller är en relativt komplex fråga, vilken 

kräver en datainsamlingsmetod som kan fånga in åsikter och erfarenheter väl. Intervjuer är 

således att föredra framför kvantitativa metoder för att erhålla en förståelse på djupet, 

eftersom studien avser att bidra till en bättre förståelse för revisorns perspektiv. 
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Vederbörandes kroppsspråk och känslor är betydelsefulla faktorer för tolkning och 

förståelse av kvalitativa data som annars inte erhållits via exempelvis frågeformulär 

(Denscombe, 2016).  

2.3 Deduktion versus induktion 

Bryman & Bell (2013) skriver i sin bok att kvalitativ forskning i sitt slag är induktiv, men 

det råder oenighet bland forskare om detta påstående. Den vetenskapliga 

forskningsansatsen kommer därför att vara abduktiv, alltså en kombination av induktiv och 

deduktiv. Induktion tar sikte på att inducera generella slutsatser och utveckla teorier utifrån 

empiriska erfarenheter, medan deduktion i sin tur avser att dra en slutsats om ett enskilt fall 

ur teorier baserade på logiskt tänkande (Ahrne & Svensson, 2015). Studien kommer att 

tillämpa några vedertagna teorier för att erhålla en viss teoretisk förankring, men eftersom 

det oss veterligen saknas tidigare forskning kring vårt forskningsämne, kan inte studien 

vara fullständigt deduktiv. Detta ska ses som positivt snarare än negativt, eftersom Bryman 

& Bell (2015) menar att forskning baserat på deduktion i stor utsträckning riskerar att följa 

samma spår som tidigare forskning. Vi kommer istället använda ett mer öppet angreppssätt 

vid tolkning av empirin, vilket ger möjligheten att finna egna tänkbara teorier. Enligt den 

hermeneutiska åskådningen har forskare som använder abduktion till en viss utsträckning 

redan en förståelse för forskningsämnet (Alvesson och Sköldberg 1994). Detta speglar oss 

väl, då vi redan har en viss förståelse för revisorn, men inte kring hur hen hanterar olika 

kategorier av rådgivningstjänster och det relaterade oberoendehotet i sin roll som konsult. 

Studiens resultat kommer alltså att växa fram genom att växla mellan empiri och teori. 

2.4 Teoretisk ansats 

I den teoretiska referensramen använder vi oss av några olika teorier, för att begripliggöra 

vårt forskningsområde med begrepp och frågor. De erbjuder oss en analytisk blick, som 

kan skärpas genom att tillhandahålla ett särskilt perspektiv på världen. Detta teoretiska 

perspektiv anger med vilket synsätt vårt studerade fenomen ska betraktas, vilket avgränsar 

vad som bör och kan studeras. Teorierna fungerar dessutom som stöd i tolkningsarbetet och 

analysen av det empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2015). Den teoretiska 

referensramen består av professionsteori och rollteori, vilka vävs samman med litteratur 

om revisorns olika tjänster, det relaterade oberoendehotet samt små och medelstora 
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revisionsbyråer. Professionsteorin skildras främst utifrån Artsbergs (2005) och Brantes 

(2009) lärobyggnad, för att relatera överväganden om tillhandahållande av NAS till vad 

revisorsyrket som profession innebär för revisorns begränsningar och möjligheter. 

Rollteorin återges i sin tur huvudsakligen genom Auberts (1974) sociala rollteori, för att 

kunna diskutera hur revisorn rör sig mellan sin roll som revisor och konsult samt förstå hur 

hen uppfattar dessa roller. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de olika tjänster som en revisor kan tillhandahålla sina 

revisionsklienter. Vidare redogörs för vad som gör de små och medelstora 

revisionsbyråerna unika i jämförelse med Big Four-byråerna. Genom att tillämpa 

professionsteori diskuteras revisorsprofessionen och ett antal professionella egenskaper 

som kan appliceras på konsulten. Dessutom diskuteras revisorsrollen och konsultrollen 

utifrån teorier om den sociala rollen och yrkesrollen. 

3.1 Revisorns tre olika kategorier av tjänster 

Revisorn kan som nämnts tillhandahålla tre olika kategorier av tjänster, vilka var för sig 

kommer att exemplifieras och presenteras nedan. I samband med NAS-avsnittet diskuteras 

även vilka konkreta hot det finns mot revisorns oberoende, för att senare möjliggöra en 

analys av vilka hot som, utifrån respondenternas resonemang, kan riskera att påverka 

revisorns oberoende vid tillhandahållande av rådgivningstjänster med en mer fristående 

karaktär. 

3.1.1 Revisionstjänster 
När det gäller revisionstjänster avser det traditionella tjänster vilka revisorn tillhandahåller 

och som hänförs till själva revisionsuppdraget. Det har tidigare nämnts i studien att revisorn 

ska kritiskt granska, bedöma och uttala sig om klientens redovisning samt förvaltning som 

i slutändan ska ge eller öka kredibiliteten i finansiell information som lämnas till 

intressenter (Moberg, m.fl., 2014; Broberg, m.fl., 2013). Detta görs genom att revisorn utför 

substantiella stickprovstester av saldona på relevanta bokföringskonton i förhållande till 

klientens verksamhet, för att identifiera väsentliga differenser mellan det redovisade värdet 

och faktiska värdet. Inventering av ett varulager är ett exempel på en revisionstjänst där 

syftet är att kontrollera ifall det bokförda beloppet anses vara rimligt värderat och 

rättvisande enligt revisorns bedömning (Eilifsen, Messier Jr., Glover & Prawitt, 2013). 

Enligt RevR 209 ska revisorn även granska om det föreligger försummelse som kan 

resultera i ersättningsskyldighet för styrelseledamöter och den verkställande direktören, 

men även om någon av dem har handlat i strid med tillämpliga lagar och bolagsordningen 

(Moberg, m.fl., 2014). 
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3.1.2 Revisionsnära tjänster 
Det har ansetts att revisorns kompetens är gagnelig för tjänster utöver revision i form av 

kunskapsspridning, varför det fordras av revisorer att tillhandahålla tjänster utöver deras 

huvudsakliga tjänsteområde (Svanström, 2013; Carrington, 2014; Eilifsen, m.fl., 2013). 

Revisorer upplever dock svårigheter att tillhandahålla så kallade revisionsnära tjänster som 

är acceptabla inom ramen för revisionsstandarder. Bland revisionsnära tjänster återfinns 

granskning enligt särskild överenskommelse och översiktlig granskning (Eilifsen, m.fl., 

2013). 	

	

Granskning enligt särskild överenskommelse betraktas inte traditionellt som 

bestyrkandeuppdrag, eftersom uppdraget inte omfattas av IAASB-standarder. Tjänsten kan 

inte likställas med revision, eftersom den inte resulterar i ett intyg i form av en 

revisionsberättelse, utan revisorn rapporterar endast de faktiska iakttagelser enligt 

överenskommelse med uppdragsgivaren (SOU 2016:78).  Det är förekommande att 

tillsynsmyndigheter, däribland skattemyndigheter, vänder sig till revisorer för att granska 

en särskild post i en årsredovisning som inte har underkastats revision (Eilifsen, m.fl., 

2013).	

	

Den översiktliga granskningen är begränsad jämfört med den huvudsakliga revisionen på 

grund av omfattningen av granskningen. Under processens gång får revisorn kännedom om 

företaget, dess miljö och interna kontroll för att senare besluta om förfrågningar och de 

analytiska förfaranden och andra granskningsförfaranden som ska tillämpas (Grant 

Thornton, u.å.). I praktiken är det ofta förekommande med översiktlig granskning i 

anknytning till delårsrapporter och vid granskning av tillträdesbalanser i ett förvärvat bolag. 

Den översiktliga granskningen resulterar i en rapport vilken inkluderar revisorns 

iakttagelser som i sin tur kan användas som ett underlag gentemot eventuella intressenter 

(Grant Thornton, u.å.). Till skillnad från granskning enligt särskild överenskommelse krävs 

det att revisorn är oberoende i sin översiktliga granskning (IAASB, 2016).	

3.1.3 NAS 
De svartlistade icke-revisionstjänsterna mot företag av allmänt intresse som redogjordes 

för i enlighet med Statens offentliga utredning (2015:49), är tjänster inom skatt, vad avser 

upprättande av skattedeklarationer, tullar, arbetsgivaravgifter, tillhandahållande av 
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skatterådgivning samt beräkning av direkt, indirekt och uppskjuten skatt. Om inte lagen 

kräver revisorns stöd inkluderas också tjänster i samband med fastställande av 

skatteincitament och offentliga bidrag samt stöd vid skattekontroller från Skatteverket. 

Tjänster inom redovisning såsom upprättande av finansiella rapporter och 

redovisningsdokument inkluderas även i den svarta listan. Vidare accepteras inte heller 

löneadministrationstjänster och värderingstjänster, eller tjänster vilka innefattar deltagande 

i beslutsprocessen eller förvaltningen i klientens företag. Dessutom tillåts inte revisorn att 

tillhandahålla juridiska tjänster gällande förhandlingar som revisionsklientens ombud, 

företrädarskap vid tvistlösning och allmän rådgivning. Därtill förbjuds tjänster som är 

hänförliga till det reviderade företagets internrevision och tjänster relaterade till det 

granskade företagets finansiering, kapitalallokering och kapitalstruktur samt 

investeringsrådgivning. Ytterligare svartlistade tjänster innefattar tjänster som främjar 

byteshandel med eller utställande av emissionsgaranti för andelar i revisionsklientens 

företag och personaltjänster som berör organisationsstrukturens utformning samt 

kostnadskontroll. Slutligen inbegrips tjänster med avseende på befattningshavare som i 

betydande utsträckning kan inverka på upprättandet av finansiella rapporter eller 

redovisningsdokument (SOU 2015:49). 

	

Det kan enligt ett tidigare konstaterande påvisas att tillhandahållande av denna typen av 

tjänster riskerar att hota revisorns oberoende. I enlighet med analysmodellen finns det ett 

antal hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet, varför det måste göras en prövning 

om något av dessa hot föreligger (FAR, u.å.a). Revisorns förtroende kan först och främst 

hotas om det finns ett ekonomiskt intresse i klientens verksamhet, det vill säga ett 

egenintresse. Det finns också en risk för självgranskning, på så sätt att revisorn granskar 

sin egen eller annan medarbetares rådgivning till klienten. Vidare kan förtroendet skadas 

till följd av partsställning, alltså att revisorn har tagit ställning för eller emot klienten i ett 

rättsligt eller ekonomiskt ärende. Ytterligare hot mot revisorns oberoende innefattar 

vänskap, vilket uppstår när personliga relationer med revisionsklienter måste granskas. 

Slutligen kan ett skrämselhot föreligga om revisorn får en obehaglig känsla när det gäller 

klientens överlägsenhet och försök till påverkan. Utvecklingen av god revisorssed förväntas 

dock lämna kontinuerlig vägledning kring någon annan omständighet (FAR, u.å.a). Ifall 

något eller några av dessa hot föreligger ska revisorn omedelbart avböja eller avsäga sig 
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uppdraget om inte åtgärder vidtas som medför att det inte längre finns anledning att 

ifrågasätta revisorns förtroende (Moberg, m.fl., 2014).  

3.2 Små och medelstora revisionsbyråer 
Inom redovisning- och revisionsbranschen görs en slags kategorisering där 

revisionsbyråerna sorteras i antingen Big Four eller Non-Big Four (Keune, Mayhew & 

Schmidt, 2014). I Big Four ingår revisionsföretagen Deloitte, EY, KPMG och PwC 

(Financial Times, 2018). Baserat på intäkter eller mottagna arvoden, estimerar EU att de 

tillsammans förfogar över 90 procent av marknaden för tillhandahållande av revision åt 

börsnoterade företag i de allra flesta EU-medlemsländer. Detta har föranlett att 

revisionsbyråerna i mellanskiktet bland de så kallade Non-Big Four har svårt att konkurrera 

med de större revisionsbyråerna och träda in i toppskiktet på revisionsmarknaden, trots att 

vissa av dessa byråer har kapaciteten för att tillhandahålla revision på den internationella 

marknaden (KOM(2010) 561). 

 

Tillsynsmyndigheter och mindre revisionsbyråer hävdar att storleken på byrån bör vara 

irrelevant vid val av revisor, eftersom revisionskvalitén håller samma nivå oavsett 

företagsstorlek. DeAngelo (1981) menar att en revisor utan sin oberoendeställning kommer 

att vara mindre benägen att rapportera oriktigheter och att revisionskvalitén därigenom 

försämras. Kvalité i denna bemärkelse innebär sannolikheten för att revisorn upptäcker 

felaktigheter och förmedlar det vidare. Vidare fann DeAngelo (1981) i sin studie att 

revisorer verksamma inom mindre revisionsbyråer i större utsträckning är benägna att 

utsätta sitt oberoende för fara i syfte att bibehålla en betydelsefull klient. Kundförluster har 

nämligen större inverkan på små byråer än på Big Fours, som inte är bundna av en specifik 

klient i samma utsträckning, och därmed inte är lika benägna att riskera sitt oberoende. 

Förbiseende av försämrad revisionskvalité till följd av minskat oberoende riskerar även att 

skada revisorns rykte, vilket utgör en större skada i små bolag än i stora bolag (Bell, Bedard, 

Johnstone, & Smith, 1995; Johnstone & Bedard, 2003). När det gäller byråns rykte menar 

Dopuch och Simunic (1980) att stora revisionsbyråer tillhandahåller tjänster av högre 

kvalité, eftersom de har ett större rykte att skydda. Det kan även hävdas att Big Fours 

robusta utbildningsprogram till följd av företagets storlek, granskningsprocesser av 

revisionsarbete och etablerad arbetsmetodik för revision föranleder högre revisionskvalité 

jämfört med Non-Big Fours (Lawrence, Minutti-Meza & Zhang, 2011). 
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Revisionsbyråer tillhandahåller som tidigare nämnts mer än bara revisionstjänster och 

faktum är att vissa av byråernas intäkter till stor del består av konsulttjänster (The Wall 

Street Journal, 2018). För det första har stora byråer fler verksamhetsgrenar än bara 

revision. Konsultation inom beskattning är en av många grenar och det kan konstateras att 

nästintill alla byråer av större storlek har denna typen av tjänst i sitt serviceutbud. Trots att 

revisorn besitter kunskap och frekvent kommer i kontakt med skatterelaterade frågor, är 

deras expertis inte nödvändigtvis inom beskattning, varför så kallade skattekonsulter sedan 

lång tid tillbaka arbetar på stora byråer. Inkomstdeklarationer för företag, moms, 

personalskatt, skatteplanering och skattekonsekvenser vid företagsförvärv samt 

internprissättning för internationella koncerner är alla exempel på tjänster inom 

skatteexperters kompetensområde (Carrington, 2014).  

 

När det gäller mindre revisionsbyråer är emellertid bokförings- och redovisningstjänster 

vanligt förekommande, snarare än skattetjänster (Carrington, 2014). Redovisning är således 

en verksamhetsgren inom revisionsbyrån och tillsammans kan byråerna tillhandahålla 

klienten en kombination av revisions- och vissa redovisningstjänster, det vill säga 

kombiuppdrag. Revisorn måste i detta fall beakta det så kallade byråjävet, vilket föreskrivs 

i 9 kap. 17 § första stycket 4 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Paragrafen begränsar 

revisionsbyråns möjlighet att tillhandahålla en kombination av både revisions- och 

redovisningstjänster. Registrering av verifikationer får dock lov att kombineras förutsatt att 

klienten dessförinnan har godkänt verifikationerna genom attestering och fastlagt 

affärshändelsernas beskaffenhet, för att således bestämma lämpliga kontoklassificeringar i 

bokföringen. Naturligtvis får inte heller revisorn biträda vid bolagets redovisning, det vill 

säga redovisningsjäv, vilket innebär att revisorn inte får lov att lämna biträde vid bland 

annat grundbokföring och upprättande av bokslut, eftersom det hade resulterat i 

självgranskning (Moberg m.fl., 2014).  

3.3 Professionsteori 
Begreppet profession har studerats flitigt av olika forskare med mål om att fastställa 

grundläggande villkor för att ett yrke ska klassas som profession. Definitioner har 

framställts med utgångspunkt i funktionalismen som tar fasta på professioners uppgift 

(Brante, 2009). Parson (1964) skriver i sin bok att samhället i stor utsträckning är beroende 
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av professioner för att fungera, vilket speglas i revisorns oberoende granskning, som är en 

förutsättning för kapitalmarknadens effektivitet (Defond m.fl., 2002).  

	

Då studien bland annat avser att undersöka hur revisorn hanterar växlingen mellan sin roll 

som revisor och konsultrollen innebär det att två professioner intas. Professionsteori 

kommer således bidra med att skapa en förståelse för hur konsultprofessionen inverkar på 

och möjligtvis kolliderar med revisorsprofessionen. Teorin kommer även bidra med ett 

begreppsligt ramverk, vilket behandlar aspekter som beaktas i avgörandet av en profession, 

men endast aspekter som särskilt utmärker revisorn respektive konsulten kommer att 

behandlas. Det har redan konstaterats i studien att forskare erkänner revisorn som 

profession, men utifrån Brantes (2009) professionsteori nämns inte revisorsyrket som ett 

exempel. Istället nämns ekonomen som en klassisk profession, vilken kan ses som en 

motsvarighet i förhållande till revisorn, då Revisorsinspektionens teoretiska krav för 

auktorisation kräver avklarade kurser inom bland annat företagsekonomi och juridik på 

högskolenivå (RNFS 1996:1). Med stöd av professionsteorin erhålls således en förståelse 

för revisors- och konsultprofessionen samt om deras skilda uppgifter, vilket är aktuellt i 

denna studie då revisorn förväntas övergå till den allt mer förestående konsultrollen mot 

bakgrund av FAR:s (2016) framtidsrapport, vilken hävdar att rådgivningen kommer att 

fortsätta växa, medan revisionen blir mindre attraktiv.  

3.3.1 Revisorsprofessionen 
Artsberg (2005) behandlar för det första samhälleliga värderingar, vilket innebär att den 

allmänna uppfattningen är att den professionella individen tjänar det allmänna 

samhällsintresset. Författaren hävdar att det är tydligt att den svenska revisorskåren har 

ändrat sin självuppfattning om att vara aktieägarnas representant till att vara en neutral 

individ som inte representerar någon särskild intressegrupp. Volcker (2002) menar istället 

att revisorn är en: ”... guardian of truth in markets, acting in the public interest to maintain 

reliable and consistent financial reporting” (s. 4), vilket återger en annan uppfattning om 

revisorns funktion och dess primära intressegrupp. Dragkampen om revisorsprofessionens 

främsta intressent riskerar att sätta revisorn i en intressekonflikt och därmed skada 

yrkeskårens hävdande av professionalitet, varför en objektivitet eftersträvas (Artsberg, 

2005). 
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Parson (1964) skriver i sin bok att den grundläggande diskussionen, vad avser motivet 

bakom människans beteende, har ansetts vara mellan kontrasterna egoism och altruism. 

Forskaren menar att affärsmannen, i motsats till den professionella individen, bedöms som 

självisk, på så sätt att hen prioriterar sina egna intressen utan hänsyn till andra intressenter. I 

enlighet med Volckers (2002) påstående om revisorn skulle detta kunna innebära att 

växlingen från att hjälpa och tjäna samhället, det vill säga altruism, till att agera som konsult 

resulterar i ett skifte till egoism, vilket är den mest radikala klyvningen inom mänskligt 

beteende (Parson, 1964). 

 

Den formaliserade utbildningsprocessen är den andra professionella egenskapen som 

Artsberg (2005) tar upp. För revisorernas del innebär det kraven som regeringens 

expertmyndighet i frågor om revisorer och revision uppställer på auktorisation, nämligen 

teoretisk utbildning innefattande 180 högskolepoäng, praktisk utbildning om tre år och 

slutligen två år som får fördelas på såväl teoretisk som praktisk utbildning 

(Revisorsinspektionen, u.å.). Universitetsutbildningar är ett förekommande kriterium bland 

sociologer vid framställande av en definition av profession, eftersom examensbevis oftast 

fungerar som ett steg in i det professionella yrkeslivet (Brante, 2009). Dessutom anordnar 

Revisorsinspektionen provet för auktorisation vilket skapar en inträdesbarriär runt 

revisorsprofessionen gentemot andra för att försäkra sig om att nya medlemmar besitter den 

gemensamma kunskapsbasen (Artsberg, 2005). Förnuftsenligt erhåller revisorn kunskap 

under hela processen, alltså från den formaliserade utbildningsprocessen till att 

auktorisationsprovet avläggs.	

	

Utöver de formella kraven uppställda av Revisorsinspektionen är även personliga 

kvalifikationer av betydelse, så pass att det till och med är inskrivet i Revisorslagen (SFS 

2001:883) att en auktoriserad revisor ska ”vara redbar och i övrigt lämplig att utöva 

revisionsverksamhet” (4 §, p. 6). Integritet hävdas vara den väsentligaste kvalifikationen 

för en revisor på grund av integritetens nära koppling till oberoendet. Vidare anses även ett 

gott omdöme viktigt eftersom revisorer behöver ta hänsyn till många olika intressen med 

särskild vikt på den sociala relationen mellan revisor och klient. Förtroende är en 

förutsättning för att revisorn ska kunna utföra sin revision med tanke på att revisorn har rätt 

till att ta del av klientens material. Klienten ifråga måste således kunna lita på revisorn med 

hänsyn till att revisionsuppdraget inte kan specificeras i detalj på förhand (Artsberg, 
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2005). Förtroendet för revisorn har sin grund i allmänhetens uppfattning om 

yrkesutövandets komplexitet och betydelse. Allmänhetens förtroende bevaras och stärks 

till följd av revisorns hävdande av strikt yrkesintegritet, kollegium samt etiska regler 

(Brante, 2009).  

	

När det gäller gemensamhet, är det även i en professions intresse att arbeta utifrån 

gemensamma etiska regler (Artsberg, 2005). För revisorernas del arbetar de utifrån en 

rättslig standard, så kallad god revisorssed, vilken har sin grund i IESBA:s etikkod men 

som FAR har nyanserat för svenska revisorskåren (FAR, u.å.). Branschorganisationen har 

därefter tydliggjort innebörden av god revisorssed genom att utfärda kompletterande 

rekommendationer och uttalanden i tre huvudområden, nämligen oberoende, tystnadsplikt 

samt kompetens (FAR, u.å.). Tillhörigheten i FAR är också en bidragande faktor till varför 

revisorsyrket betraktas som profession, då föreningstillhörighet skapar sammanhållning 

och kollegium (Artsberg, 2005).	

3.3.2 Professionella egenskaper applicerade på konsulten 
 I sin studie lyfter Brante (2009) fram egenskaper som bör tas i anspråk vid fastställande av 

en profession. I ett schema har forskaren delat in professioner i olika skikt, nämligen 

klassiska, semi- och preprofessioner samt återgett exempel på professioner inom vartdera 

skikt. Det nämns emellertid inget om konsulten, men vi kommer ändå att applicera de 

egenskaper som anses relevanta, för att skapa en förståelse för konsulten ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv.	

 

Enligt Brante (2009) besitter den professionella individen, kognitivt sett, ett 

kunskapssystem med förmåga att identifiera och införliva nya problem inom sitt 

kompetensområde. Den professionella individen innehar alltså en stark abstraherande 

kapacitet, vilket gör att hen utesluter andra yrken och på så sätt genererar samt 

monopoliserar nya problemområden. NE (2018) definierar konsulten som en sakkunnig 

individ som anlitas för särskilda specialuppdrag eller som rådgivare. Definitionen tyder på 

att konsulten behöver en viss nivå av abstrakt kunskap, för annars förfaller idén med 

konsultation, vilket resulterar i att konsulten blir utan uppdrag. Alltför abstrakt kunskap 

riskerar dock att leda till att konsultens rådgivning blir obegriplig, vilket föranleder ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot konsulten snarare än ett förtroendefullt synsätt, varför en 
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optimal nivå av abstrakthet eftersträvas för att utvidga kompetensgränserna och inkorporera 

nya och gamla problem (Brante, 2009).	

 

Viadiu, Fa & Saizarbitoria (2003) menar i sin tur att företagens konkurrensfördel har skiftat 

från materiella tillgångar till kunskap, vilket är en avgörande tillgång för företagets 

framgång. En strategi för att erhålla tillgången är att ”hyra” kunskapen hos en konsult, 

vilket oftast är aktuellt i samband med projekt och vid nödsituationer. Detta sker sannolikt 

när ledningen på företaget ifråga känner en viss mängd osäkerhet på grund av bristande 

kunskap, då konsulten sålunda får försöka behandla och eliminera osäkerheten. Vid kontakt 

med klienter ges en indirekt tillgång till konsultens abstrakta kunskapssystem, vilket är 

oundvikligt vid förmedling av en lösning beträffande osäkerheten. Det går alltså att 

framhålla att konsulten också agerar som anförare, vilken förmedlar abstrakt 

kunskapssystem bortom sin professionskrets (Brante, 2009).	

 

Likt strävandet efter en optimal nivå av abstrakt kunskap, eftersträvas en balans mellan risk 

och teknikalitet. Vid en för hög grad av osäkerhet ifrågasätts konsultens kapacitet och 

därmed förloras förtroendet. En obetydlig grad av osäkerhet innebär däremot att kunskapen 

inte är tillräckligt abstrakt för att på så sätt kunna skapa barriärer mot andra yrken, varför 

osäkerheten följaktligen hade kunnat behandlas av andra yrkesgrupper eller lekmän, och 

därför anlitas inte konsulten (Brante, 2009). Jämvikt mellan osäkerhet och teknikalitet 

resulterar i att konsulten framstår som en ”hjälte”, som med sina kunskaper omvandlar det 

okända till det kända: ”När utövaren kan förmedla en känsla av säkerhet gällande det 

okända kommer han/hon att vara i den starkaste positionen” (Collins, 1975, s. 343).	

 

Auktoritet är en faktor som också förknippas med profession enligt Parson (1964), och 

faktum är att förmågan att driva igenom sin vilja bland annat baseras på den abstrakta 

kunskapen, varför professioner ges en viss nivå av auktoritet inom sina yrkesområden, 

snarare än högre social status. Enligt Viadiu m.fl. (2003) anlitas också konsulter när ett 

företag behöver konsultens auktoritet och prestige för att stärka ställningen för en direktör 

som måste utföra ett projekt. Uppenbarligen upphör fördelarna med konsulten när arvodena 

är betalda. Om de nödvändigheter företaget vill täcka är tillfälliga kan fördelarna överväga 

kostnaderna (Viadiu m.fl., 2003).	
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Vidare kännetecknas den professionella individens arbete av erforderliga kvalifikationer 

för att fatta självständiga beslut (Brante, 2009). Viadiu m.fl. (2003) hävdar att konsulten 

numera konkret involverar sig i arbetet, medan det tidigare handlade om att uteslutande ge 

rådgivning, vilket indikerar att konsulten har givits mer förtroende och därmed mer 

autonomi. Styrningssystem, organisering av ett arbete och innehållet i det praktiska arbetet 

har även en inverkan på autonomin. Graden av autonomi är således inte statisk, utan 

fluktuerar beroende på åtstramningar på dessa faktorer i samband med konsultuppdraget 

(Brante, 2009). 	

	

När konsulten ses utifrån Brantes (2009) professionsteori blir det tydligt att även konsulten 

bör betraktas som en profession. Det moderna samhället ses numera som 

ett kunskapssamhälle och ett risksamhälle, varför det fordras konsulter och att 

konsultbranschen växer (Brante 2009; Solomon, 1997). Likaledes kan konsulten betraktas 

som en profession baserat på ovanstående resonemang gällande konsultens kunskap, i 

enlighet med Abbotts (1988) definition: “… professions are exclusive occupational groups 

applying somewhat abstract knowledge to particular cases” (s. 8). 

3.4 Rollteori 
Undersökningen av revisorns omställning mellan rollen som revisor och konsult underlättas 

genom att skapa sig en förståelse för grundläggande rollteori. Det finns ett behov av att 

beröra både den sociala rollen och den mer distinkta yrkesrollen, för att djupare kunna 

analysera revisorns roll. Det är revisorns uppfattning om sin yrkesroll som är intressant för 

studien, men med beaktande av till exempel omgivningens förväntningar på revisorn. 

3.4.1 Den sociala rollen 
Rollbegreppet kan enligt Aubert (1979) definieras på följande sätt: ”En roll är summan av 

de normer, som hänför sig till en viss uppgift eller position” (s. 99). Revisorns roll och 

handlingar präglas nämligen av de förväntningar och normer som finns, vilka kan vara av 

olika slag. Individen kan ha förväntningar på sig själv, men även förväntningar på andra 

personer. Andra personer och organisationer har dessutom förväntningar på individen, som 

dessutom uppfattas på ett visst sätt av individen (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). 

Förväntningarna kan finnas explicit i lagar, befattnings- och uppdragsbeskrivningar eller 

andra formella regler, vilket bildar den formella rollen, som i yrkesrollen anger 
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arbetsuppgifterna och hur de ska utföras. Andra personers förväntningar i form av ett socialt 

tryck bildar i sin tur den informella rollen, baserat på traditioner och behov i olika 

sammanhang (Aubert, 1979; Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Dessa informella 

normer är därmed inte statiska utan varierar beroende på tid och plats, vilket kan komma 

till uttryck för revisorn på så sätt att förväntningarna förändras i takt med till exempel 

regelförändringar, och att alla klienterna har olika behov beroende på organisation, bransch 

och kultur. Normerna måste dessutom avgränsas till samma uppgift eller befattning för att 

kunna utgöra en social roll (Aubert, 1979).  

 

Utöver själva rollen skiljer Aubert (1979) vidare på två andra företeelser, positionen och 

rollbeteendet. Positionen innebär ett yttre tillkännagivande att en person är något angivet, 

som till exempel man eller kvinna, en position som individen innehar genom födseln. Att 

vara revisor är också en position, till följd av ett avtal, eller bara genom visitkortet och den 

klädkod som används. Kännedomen om positionen för i sin tur med sig alla de 

förväntningar som formar själva rollen. Det finns sedan ett antagande att revisorn ska 

uppträda i enlighet med rollens normer när hen besätter sin position, men rollbeteendet 

behöver inte nödvändigtvis logiskt följa normerna, utan revisorn som är ny i sin roll kanske 

inte motsvarar förväntningarna på grund av oerfarenhet (Aubert, 1979).  

 

Det finns två typer av normuppsättningar som är aktuella vid olika tidpunkter. För det första 

finns de normer som sätter villkoren för att tillträda en befattning (Aubert, 1979). Eftersom 

revisionsbyråers organisation enligt Carrington (2014) är mer eller mindre standardiserad 

med en tydlig hierarki, i alla fall på de större byråerna, varierar normerna med de olika 

befattningar som revisorn kan inta. De fyra typiska befattningarna i verksamheten är, i 

fallande rangordning, partner, manager, senior och assistent, vilka i mångt och mycket 

baseras på mängden arbetserfarenhet individen förväntas inneha. När befattningarna har 

tillträtts utlöses dock enligt Aubert (1979) nya normer och revisorn får andra mer konkreta 

förväntningar på sig. Längst ner i hierarkin återfinns assistenter som förväntas utföra 

merparten av granskningsåtgärderna såsom avstämning och hanteringen av dokument. 

Beträffande kontakten med den reviderade organisationen är det å andra sidan framför allt 

högre positionerade befattningshavare som får bära ett tyngre ansvar (Carrington, 2014).  
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Kraven från andra är inte heller alltid tillräckligt klara och samstämmiga för att revisorn 

ska kunna veta vilket handlande som är socialt acceptabelt. Aubert (1979) lyfter fram två 

typer av rollkonflikter som speglar detta. En första konflikt kan ligga i utformningen av 

rollen, att revisorn i en och samma position ställs inför olika förväntningar om vad som 

verkligen definierar rollbeteendet. När en individ blir utsatt för olika grupper av 

normsändare är det nödvändigt att rollen har den egenskapen att en sida vänds mot 

respektive grupp, som i revisorns fall där en sida är vänd mot revisionsbyrån vederbörande 

jobbar på, en annan sida mot klienten (företagsledningen) samt en tredje sida mot 

klientföretagets ägare och övriga intressenter. Den andra konflikten ligger i den 

omständigheten att revisorn samtidigt skulle ha två (eller flera) positioner, alltså rollen som 

både revisor och konsult, eftersom det kan framkalla motstridiga normuppsättningar som 

inte hänför sig till endast en befattning. En konsekvens av en sådan konflikt kan bli att 

rollerna ombildas för att underlätta för personen i hanteringen av de båda (Aubert, 1979). 

 

Summan av förväntningarna från grupperna av normsändare kallas enligt Aubert (1979) 

för rolluppsättningen. Ur rolluppsättningen kan det dock, som skildrats, uppstå 

rollkonflikter som måste hindras. För detta finns fyra lösningar, där den första går ut på att 

skilja och isolera de kravställande grupperna. Det är också möjligt att hantera sin roll på 

olika sätt gentemot flera grupper utan fysisk isolering, till exempel genom att använda olika 

språk. Ett tredje sätt är att spela ut de olika grupperna mot varandra och inta en 

mellanställning, genom att påtala vikten av att ta hänsyn till andras krav för att kunna främja 

de gemensamma intressena. Slutligen kan också en rollkonflikt hindras genom 

specialisering, att rollen delas upp i flera roller som koncentrerar sig på förbindelsen med 

var och en av de grupperna med distinkta normuppsättningar (Aubert, 1979).  

 

Det kan dock konstateras att hanteringen av roller inte kan diskuteras utan att veta vem 

rollen är till för, varför det enligt Aubert (1979) snarare handlar om rollpar med ömsesidiga 

förväntningar än enskilda roller. Rollerna är alltså komplementära, på så sätt att en social 

roll ofta interagerar med en annan motsvarande roll, där den ena rollens skyldigheter är den 

andra rollens rättigheter (Aubert, 1979). I revisorns fall kan det jämföras med hens samspel 

med framför allt företagsledningen, både i rollen som revisor och konsult. 
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3.4.2 Yrkesrollen 
Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att yrkesrollen präglas av spänningen 

mellan personen i rollen, med de erfarenheter och individuella egenskaper som hen innehar, 

och professionens förväntningar samt samspelet mellan revisionsbyråns uppdrag och 

klienternas behov. Detta innebär att revisorsrollen och konsultrollen skiljer sig åt mellan 

byråer och att personerna uppfyller rollerna på olika sätt (Svensson m.fl., 2008). Lindvall 

(2009) definierar också den sociala rollen med utgångspunkt i de förväntningar som ställs 

på individen och det ansvar hen har, men diskuterar vidare yrkesrollen utifrån relationer, 

rutiner, regler och resurser. Revisorn agerar inte som en isolerad individ, utan i relationer 

med flera andra aktörer, varför tillgången till ett gott socialt kapital har stor betydelse för 

rollen som både revisor och konsult. Revisorns arbete består av handlingar som många blir 

rutinartade över tid, varför yrkesrollerna till stor del utgörs av rutiner. Alla yrkesroller utgår 

också ifrån vägledande eller bestämmande regler som präglar framför allt revisorn, i större 

utsträckning än konsulten. Tillgängliga resurser, i form av både enskilda och gemensamma 

resurser, påverkar även hur rollerna utformas, eftersom en avsaknad eller obalans i 

resurssituationen påverkar handlingsutrymmet (Lindvall, 2009).	

	

Enligt Nogler (2015) har revisorn tre fundamentala roller. Först och främst är revisorns roll 

att se till att alla företag verkar utifrån samma regler, för att säkerställa en effektiv och 

rättvis tillgång till de finansiella marknaderna. För det andra har revisorn rollen att 

rapportera till ägarna. Revisorn bidrar med ett utomstående betraktelsesätt på de finansiella 

rapporterna, för att försäkra ägarna om att företagsledningen bedömer och rapporterar 

bolagets resultat på ett objektivt och skäligt sätt. Dessutom ska revisorn fungera som en del 

av den reglerande processen. Revisorn är en kvalificerad expert inom redovisning, som har 

till uppgift att säkerställa att företagets finansiella rapportering sker i enlighet med regler 

och rekommendationer (Nogler, 2015). 	

	

Enligt Statement on Standards for Management Consulting Services (SSMCS) är 

managementkonsultens roll, som bäst kan liknas vid revisorns konsultroll, att ge klienter 

råd och rekommendationer för att de ska kunna fatta viktiga beslut (Chapin Jr., 2006). När 

ett företag anlitar en konsult brukar företaget och konsultens ändamål med uppdraget vara 

förenliga med varandra. Konsultens roll kan i vissa fall vara att fungera som en företrädare 

för företaget. Rollen som revisor är däremot unik inom företagsklimatet, och 
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klientrelationen skapar en viss friktion mellan revisorn och klienten, eftersom regler och 

tillsynsmyndigheter kräver att revisorn är oberoende (Nogler, 2015).  

3.5 Sammanfattning  
Med tillämpandet av professionsteori kan revisorsyrket identifieras som en profession, men 

det låter oss även identifiera hur konsultyrket skulle kunna betraktas som en profession, 

genom egenskaperna som kännetecknar de två bestyren. Revisorn kan utföra de båda 

bestyren vid en viss tidpunkt när olika tjänster tillhandahålls revisionsklienterna, vilket kan 

tangera olika områden och i sin tur påverka hens oberoende ställning. Risken för att 

oberoendet påverkas är större på små och medelstora revisionsbyråer, eftersom de inte 

behöver rätta sig efter de svartlistade NAS och för att enskilda klienter kan vara viktigare 

för dessa byråer. Genom att också tillämpa rollteori kan en förståelse skapas kring vad som 

präglar den sociala rollen och yrkesrollen, för att kunna diskutera hur revisorn balanserar 

sitt jobb och rollen mellan en ren revisor och mer av en konsult. Det finns olika aspekter 

som kan påverka hur revisorn skiftar roll i hanteringen av olika tjänster. Utifrån 

professionsteori är intresse en aspekt, eftersom revisorer och konsulter har olika 

intressenter att beakta. Vidare behandlas förtroendets och kunskapens betydelse, varvid det 

blir tydligt att aspekterna är nödvändiga för professionernas yrkesutövande. Utifrån 

rollteori är det främst förväntningar och normer, vilka dessutom kan ge upphov till 

konflikter och relationer med olika aktörer. Slutligen behandlas även byråstorleken som en 

aspekt utifrån den teoretiska referensramen, vilken har sammanfattats i Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Sammanställning av den teoretiska referensram (Egen Komposition) 
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4. Empirisk metod 
I detta kapitel redogörs för de empiriska metoder och aspekter som ligger till grund för 

studien. Först och främst återges processen för hur relevant litteratur har sökts. Vidare vägs 

datainsamlingsmetoder mot varandra för att motivera valet av semistrukturerade intervjuer. 

Dessutom behandlas också intervjuguidens konstruktion och urvalet av intervjupersoner, 

vilket följs upp med att förklara hur datamaterialet har bearbetats och analyserats. Efter det 

diskuteras studiens tillförlitlighet och trovärdighet, och slutligen framförs de 

forskningsetiska aspekter som har beaktats.  

4.1 Litteratursökning 
Vid uppstarten av detta forskningsprojekt visste vi till följd av ett tidigare uppsatsarbete att 

det redan finns omfattande forskning om huruvida tillhandahållande av NAS hotar 

revisorns oberoende eller bidrar till ökad revisionskvalitet. Vetenskapliga artiklar om detta 

problem har således hämtats från välrenommerade tidskrifter för att presentera vad tidigare 

forskning relaterat till det utforskade området har handlat om. Ytterligare artiklar har 

dessutom sökts fram genom Högskolan Kristianstads databas, Summon, samt söktjänsten 

Google Scholar. Tidigare uppsatser och examensarbeten, hämtade från DiVA portal, har 

också lästs för att hämta inspiration till litteratur som även har relevans för denna studie, 

vilket har varit till hjälp för att kunna återge olika författares skildringar av de tillämpade 

teorierna. Utöver detta har insamlingen kompletterats med lämpliga läroböcker och annan 

litteratur som hämtats från Högskolan Kristianstads bibliotek.  

4.2 Datainsamlingsmetod  
Som tidigare anförts har studien använt en kvalitativ datainsamlingsmetod, närmare 

bestämt semistrukturerade intervjuer. Inom kvantitativ metod är också intervjuer ett 

alternativ, men tillvägagångssättet är mer strukturerat i jämförelse med den kvalitativa 

metoden. Strukturerade intervjuer kännetecknas av att vara mer begränsade, då intervjuaren 

utgår från ett förutbestämt frågeschema och följer det så noggrant som möjligt. Fördelen 

med denna typ av intervju är att respondenternas svar blir jämförbara förutsatt att responsen 

utgör reaktioner på identiska frågor. Nackdelen är dock att intervjuaren inte ges utrymme 

att spontant ställa relevanta följdfrågor under samtalets gång, eftersom det hade rubbat 

reliabiliteten i likhetsgranskningen (Bryman & Bell, 2013). 
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Med beaktande av studiens syfte och frågeställning lämpar sig således den kvalitativa 

intervjun i form av semistrukturerad intervju för att få fram respondentens livsvärld. Istället 

för ett frågeschema används i semistrukturerade intervjuer en så kallad intervjuguide, 

vilken listar relativt specifika teman, men som inte kräver en särskild ordning när frågorna 

ska ställas. Hur revisorer hanterar tillhandahållandet av olika rådgivningstjänster och 

uppfattar växlingen mellan två roller är frågor så komplexa att begränsa oss helt till ett 

frågeschema samt att ställa frågorna i samma ordning till varje respondent vore förhastat, 

då respondenten kan komma in på ett oförutsett men relevant spår som kräver 

situationsanpassade följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Däremot eftersträvas inte att ge 

intervjupersonen ett alltför stort utrymme att i enlighet med Denscombe (2016) utveckla 

egna tankegångar till den graden att intervjuerna blir ostrukturerade, eftersom en viss 

struktur ändå är nödvändig för att täcka in alla aspekter i det utforskade området.	

	

Deltagande observationer är en annan välkänd metod inom kvalitativ forskning, som dock 

inte är passande med hänsyn till studiens syfte. Metoden tar sikte på att studera den 

observerades utkikspunkt genom att ta fasta på hens perspektiv på tillvaron. Intervjuer kan 

i viss mån också uppnå detta, men att vara ute på “fältet” kan infånga aspekter om 

vederbörandes beteende och agerande för att låta den förståelsen ha inflytande på studien 

samt kunskapsproduktionen (Ahrne & Svensson, 2015). Klientsamtal och möten hade 

kunnat observeras för att skönja vilka tjänster som verkligen tillhandahålls och hur dessa 

framställs till klienten. Studien syftar dock snarare till att försöka förstå hur revisorn 

hanterar olika rådgivningstjänster och upplever skiftet mellan rollen som revisor och 

konsult. Dessa reflektioner framkommer inte i revisorns handlingar, varför det således inte 

är rimligt att använda observation som metod. Intervjuer å andra sidan kan komma in på 

djupet med frågor om hur personer känner och resonerar till skillnad från den ytliga 

uppfattningen.  

4.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden för denna studie (se Bilaga 2) består sammantaget av en inledande och en 

avslutande fråga samt tolv öppna huvudfrågor, som kompletteras med följdfrågor. Detta 

har gett oss flexibilitet under intervjuprocessen och vi har därmed kunnat anpassa oss till 

hur respondenten uppfattar frågorna och utvecklar sina tankar (Bryman & Bell, 2013). 
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Intervjuguiden inleds följaktligen med att låta intervjupersonen presentera sig och berätta 

om sig själv: 
	

1. Vem är du? Berätta om dig själv. 

 

Syftet med den inledande frågan var att få reda på vilken professionell roll intervjupersonen 

har, hens erfarenhet som revisor och av samma byrå samt vilken teoretisk utbildning 

personen har. Denna information var för det första värdefull för att kunna anpassa intervjun 

i stunden, men också för att i analysarbetet kunna reflektera över skillnader mellan 

respondenterna och deras svar. För att sedan föra samtalet in på intervjuns huvudämne var 

tanken att ställa en introducerande fråga om revisorns rådgivningstjänster:	
 

2. Vilka är de huvudsakliga rådgivningstjänster som du tillhandahåller dina revisionsklienter? 

 

Denna fråga skulle med spontanitet skapa en uppfattning kring vilka som är de vanligaste 

och viktigaste rådgivningstjänsterna. Det tillåter oss också att komma in på hur de på byrån 

reglerar sina tjänster och hanterar ett bredare tjänsteutbud. Nästa fråga skulle därefter 

undersöka respondenternas kännedom om de nya reglerna gällande NAS i EU:s 

revisionspaket:	
 

3. Hur väl känner du till reglerna i EU:s revisionspaket från 2016, där ett antal icke-

revisionstjänster (NAS) svartlistades gentemot företag av allmänt intresse? 

 

Avsikten med den frågan är dels att kontrollera vilken koll de har på vilka tjänster som kan 

klassificeras som NAS, men också om de är medvetna om lagstiftarnas oro för revisorns 

oberoende i samband med tillhandahållande av NAS. Det fanns även en nyfikenhet kring 

ifall respondenterna använder den svarta listan över NAS som en riktlinje i sitt arbete trots 

att reglerna inte gäller gentemot deras klientföretag. Fråga 4 går sedan in på skillnaden 

mellan revisionsnära tjänster och NAS, med fokus på rådgivningstjänsterna:	
 

4. Hur gör du skillnad på revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning (NAS) som du 

tillhandahåller dina revisionsklienter? 
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Det har konstaterats att det kan vara svårt att göra skillnad mellan dessa tjänster, varför det 

var meningen att låta respondenterna ge sitt perspektiv på de olika tjänsterna. De gavs 

möjligheten att definiera och exemplifiera respektive tjänsteslag. Frågan skulle dessutom 

låta respondenterna beskriva sin arbetsprocess för att skilja på dessa tjänster. Det följs sedan 

upp med att diskutera svårigheten med denna process:	
 

5. Kan det vara svårt att skilja revisionsnära rådgivning från fristående rådgivning (NAS)? 

Något specifikt tjänsteområde som är särskilt svårt? 

 

Syftet är att komma in mer på respondentens känslor inför att avgöra en tjänsts karaktär i 

det dagliga arbetet, om det inte redan framkommit efter föregående fråga. Det var också 

intressant att få höra om till exempel skattetjänster är en särskilt påtaglig gråzon jämfört 

med andra redovisningstjänster. Frågan skulle vidare öppna upp för att diskutera revisorns 

självständighet samt kompetens och tillgängliga information för att bedöma tjänsternas slag 

och lämplighet. Härnäst övergår frågan till respondenternas syn på betydelsen av att aktivt 

göra den här bedömningen:	
 

6. Varför är det enligt dig viktigt att överväga vilka rådgivningstjänster du ger dina 

revisionsklienter? Hur kan ditt oberoende hotas? 

 

Med tanke på lagstiftarnas och tillsynsmyndigheternas oro för hotet mot revisorns 

oberoende, finns det en spänning i att undersöka om det är ett problem som respondenterna 

också beaktar i lika hög utsträckning. Intervjupersonen tillåts lyfta fram sina egna 

anledningar till att bedömningen är viktig, men tanken är att det är en fråga som i slutändan 

ska handla om revisorns oberoende, till exempel om det enligt dem finns risk för att 

fristående rådgivning lämnas i en fråga som omfattas av deras granskningsuppdrag. 

Därefter bes respondenterna jämföra rådgivningens betydelse med det traditionella 

revisionsarbetet:	
 

7. Hur skulle du uppskatta betydelsen av klientrådgivningen gentemot själva revisionsarbetet 

idag?  

 

Det väsentliga med den frågan är att vi ska få en uppfattning kring hur stor del av revisorns 

dagliga arbete som ägnas åt tillhandahållande av rådgivningstjänster. Meningen är också 
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att låta intervjupersonen känna efter kring sina roller som revisor och konsult, om hen 

betraktar sig alltmer som en konsult snarare än bara en revisor. En naturlig uppföljning är 

då att ta frågan vidare till byrånivå och även fråga kring den ekonomiska aspekten:	
 

8. Är ditt tillhandahållande av ytterligare konsulttjänster åt revisionsklienter en viktig 

inkomstkälla för byrån? 

 

Intentionen med en sådan fråga är att försöka ta reda på om revisionsbyråerna och 

revisorerna möjligtvis är ekonomiskt beroende av konsultarvoden från vissa 

revisionsklienter, vilket i enlighet med FAR (u.å.a) skulle kunna betyda att det finns ett 

egenintressehot mot revisorns oberoende. Som en förlängning av frågan diskuteras också 

tendensen att konsulttjänsterna har blivit en alltmer viktig inkomstkälla som en konsekvens 

av avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Nästa fråga övergår till att 

behandla revisorns kunskap som en aspekt bakom klienternas efterfrågan på revisorns 

konsulttjänster:	
 

9. Känner du att din kompetens/kunskap som revisor är så pass speciell och eftertraktad att 

klienter vänder sig till dig/er för andra konsulttjänster? 

 

Revisorns kunskap tas upp eftersom respondenterna redan har en god insyn och goda 

kunskaper om sina klientföretag i egenskap av deras revisorer, vilket gör det effektivt att 

anlita dem för fler tjänster (Carrington, 2014). Det fordras dessutom enligt Brante (2009) 

en viss nivå av abstrakt kunskap hos professionen för att deras tjänster ska vara relevanta, 

varför intervjupersonen får ge sin syn på den kompetens hen besitter. Respondenterna ges 

också utrymme att utveckla ett annat resonemang om de ser någon annan anledning till 

varför klienterna vänder sig till sin revisor för ytterligare konsulttjänster. En faktor skulle 

kunna vara deras förtroende för revisorn, vilket fråga 10 handlar om: 	
 

10. Upplever du att klienterna har ett starkt förtroende för dig?  

 

Klienternas förtroende för revisorn diskuteras eftersom det enligt Artsberg (2005) är en 

förutsättning för att kunna utföra en revision, samtidigt som det måste vara än starkare om 

klienten ska anförtro sig revisorn med utökade konsulttjänster. Frågan rör alltså 

respondenternas upplevelse av förtroende, men även hur de handskas med det, om det inte 
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får dem att känna sig närmare sina klienter. På så sätt kan vi också få en indikation på 

eventuell välvilja gentemot klienterna, vilket i så fall skulle innebära ett vänskapshot mot 

revisorns oberoende. Vidare behandlas även klienternas förväntningar på revisorn: 	
 

11. Vad finns det för förväntningar på dig från dina klienter, vilken rådgivning förväntar de 

sig? 

 

Revisorns roll och handlingar präglas av de förväntningar som andra aktörer har på revisorn 

(Aubert, 1979). Respondenterna bes alltså redogöra för vilka förväntningar de får ta hänsyn 

till, främst gällande den rådgivning revisorn kan tillhandahålla, eftersom det ska vara en 

stor orsak bakom vilka tjänster som de i slutändan väljer att tillhandahålla. I nästa steg 

undrar vi i vilken utsträckning intervjupersonen verkligen vill leva upp till förväntningarna 

och känner att hen måste tillfredsställa sina klienter. Av en sådan fråga går det också att 

identifiera flera möjliga hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Frågan om 

förväntningar kan även tillspetsas genom att ifrågasätta vem som egentligen är revisorns 

klient: 	
 

12. Hur reflekterar du över att revisionsarbetet också har revisionssamhället som klient, medan 

din rådgivning snarare bara vänder sig till klientföretagen? 

 

Fråga 12 diskuterar den tydligaste kontrasten mellan revisorsprofessionen och en 

konsultprofession. Det kan vara en intressant tankeställare, eftersom en konsult endast 

tjänar klientföretagen. Dessa företag anlitar också en revisor och betalar hens arvoden, men 

revisorn måste samtidigt uppfylla behovet i samhället av att granska verksamheter och olika 

sorters information för att kontrollera individer och företag (Öhman, 2004). 

Respondenterna får svara på vilka motstridiga förväntningar och intressen detta kan 

frambringa mellan olika aktörer, alltså motsättningen mellan att tjäna det allmänna 

samhällsintresset som revisor gentemot att tillvarata klientens intressen som konsult. Då 

vill vi dessutom veta hur de hanterar dessa eventuella intressekonflikter. Följdenligt uppstår 

också frågan om detta kan medföra att revisorn måste inta olika roller:	
 

13. Hur påverkas ditt dagliga arbete om du känner att du i viss mån måste skifta mellan rollen 

som revisor och konsult? 
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Frågan förutsätter delvis att intervjupersonen upplever ett skifte mellan rollen som revisor 

och konsult, men syftet är först och främst att behandla detta skifte och låta respondenterna 

beskriva hur dessa roller interagerar med varandra. Det vidareutvecklas genom att avhandla 

vilka konsekvenser detta kan få för hur de utför sitt dagliga arbete, och om det kan vara ett 

problem. Som en följdfråga var också tanken att höra hur de i så fall diskuterar och hanterar 

detta problem inom byrån. Avslutningsvis ställs en sista reflekterande fråga kring revisorns 

rådgivning och roll:	
 

14. Med tanke på hur det ser ut just nu, hur skiljer det sig från dina tidiga år som revisor och 

vad tror du framtiden har att utvisa beträffande den fristående rådgivningen (NAS) och din 

roll som revisor? 

	

Meningen är att återkomma till det intervjun faktiskt har behandlat, för att ge 

respondenterna möjligheten att bidra med några avslutande insikter. Mot bakgrund av den 

uppfattning om verkligheten som beskrivits under intervjun, ombes intervjupersonen att 

göra jämförelser med sina tidiga år i branschen och spekulera kring framtida förändringar, 

vilket utvidgar den övergripande bilden. 	

4.4 Urvalsram  
Valet av intervjupersoner har bestämts genom ett subjektivt urval, utifrån relevansen för 

studiens syfte och den kunskap som fordras om ämnet (Denscombe, 2016). Då 

undersökningen koncentrerar sig på revisorer som jobbar på små och medelstora byråer, 

har samtliga byråer inom Big Four sorterats bort. De personer som intervjuats arbetar 

således på Non-Big Four och innehar antingen befattningen auktoriserad eller godkänd 

revisor, men flera råkar också vara partners, det vill säga delägare, eftersom samtliga 

respondenter kommer ifrån små byråer eller en medelstor byrå med ett litet kontor. Det har 

tidigare i studien anförts att de kvalificerade revisorerna i enlighet med Carrington (2014) 

har mest kontakt med sina klienter och därmed sköter merparten av kommunikationen, 

medan revisorsassistenternas arbetsuppgifter mestadels består av granskningsarbete, varför 

de inte anses lämpliga att intervjua.  

 

Urvalet begränsades geografiskt till Skåne, enbart på grund av bekvämlighet. 

Urvalsprocessen inleddes också med att kontakta den första som fanns till hands, en revisor 

som medverkat i ett tidigare forskningsprojekt på Högskolan Kristianstad om ekonomens 
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roll, varför urvalet till en viss grad har skett genom ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2016). Vidare togs den första kontakten med flera av revisorerna ansikte mot ansikte, på 

plats på revisionsbyråerna, för att direkt etablera en personlig kontakt i den hårda 

konkurrensen om revisorernas deltagande. Endast en respondent kontaktades över telefon.  

 

Sammantaget genomfördes sex intervjuer med revisorer från sex olika byråer och orter. 

Respondenterna har även skiftande erfarenhet, från bara ett år som kvalificerad revisor till 

25 år. Dessa skiljaktigheter i urvalet eftersträvades för att kunna uppnå en nyanserad analys, 

och då ansågs sex intervjuer vara tillräckligt. Intervjuernas längd varierade också i sin tur 

från 31 minuter till 70 minuter, beroende på den tid revisorn kunde undvara och hur väl hen 

utvecklade sina resonemang. I nedanstående tabell presenteras när intervjuerna 

genomfördes, revisorernas befattning samt intervjuernas längd, och för att inte 

intervjupersonernas identitet ska kunna urskiljas benämns de efter bokstäver: 

 
Tabell 4.1: Sammanställning av intervjuerna 

 
 Datum Befattning Antal minuter 

Revisor A 2018-04-09 Auktoriserad revisor / Partner 39 minuter 

Revisor B 2018-04-13 Auktoriserad revisor / Partner 54 minuter 

Revisor C 2018-04-23 Godkänd revisor / Partner 70 minuter 

Revisor D 2018-04-26 Auktoriserad revisor / Ägare 36 minuter 

Revisor E 2018-05-03 Auktoriserad revisor / Partner 38 minuter 

Revisor F 2018-05-04 Auktoriserad revisor / Auktoriserad 

redovisningskonsult 

31 minuter 

    

4.5 Informationsbearbetning och analys 
Efter det att alla intervjuer genomförts och datainsamlingen var avklarad, transkriberades 

de ljudinspelade intervjuerna noggrant. Den informationsbearbetande processen påbörjades 

med den teoretiska referensramens element i åtanke, men textens innehåll tolkades ändå i 

enlighet med en latent innehållsanalys, för att erhålla den underliggande innebörden av 
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innehållet (Hsieh & Shannon, 2005). Dessutom tilläts nya kategorier och koncept flöda från 

materialet i överensstämmelse med den konventionella innehållsanalysen. I övrigt 

användes dock inte den metoden, eftersom materialet enligt Hsieh & Shannon (2005) 

struktureras i olika kodningskategorier utan direkt hänsyn till teorierna i den teoretiska 

referensramen. Det har tidigare nämnts i studien att det finns en avsaknad av tidigare studier 

utifrån revisorns perspektiv, varför inte heller den motsatta metoden, riktad innehållsanalys, 

är lämplig, som baseras på tidigare forskning. Riktad analys används dessutom främst för 

att validera och vidareutveckla teorier (Hsieh & Shannon, 2005). 	

	

Ur transkriberingarna identifierades meningsbärande enheter med relevans för studiens 

syfte, vilka också lyfts fram i analysavsnittet i form av citat. Meningsenheterna kodades 

därefter först och främst utifrån redan definierade begrepp i den teoretiska referensramen 

som olika tjänster och oberoendehot, men även de utvalda aspekterna som härstammar från 

professionsteorin och rollteorin. Materialet har därutöver kodats med hänsyn till nya 

koncept som identifierats utifrån våra empiriska erfarenheter. Några exempel på sådana 

koncept är revisorns säljförmåga, kunskapshotet mot uppdraget som revisor samt 

revisorsperspektivet i konsultarbetet. Dessa koder återspeglar innebörden av innehållet i 

intervjuerna och har hjälpt oss att skönja genomgående teman i analysarbetet. Koderna 

klassificerades till sist i fyra olika huvudkategorier, nämligen revisorns tjänster, 

oberoendehot, profession och roller, vilka även lagt grunden för analyskapitlet. När 

bearbetningen av materialet var klar kunde sedan innehållet relaterat till varje kategori 

analyseras, och denna analys presenteras i nästa kapitel. 

4.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning förekommer andra ställningstaganden som behöver beaktas 

jämfört med den kvantitativa motsatsen. Tillförlighet och trovärdighet är två kriterier för 

bedömning av denna typ av studie, vilka ska vara av hög nivå för att resultatet ska anses 

vara av betydelse (Denscombe, 2016). 	

	

För det första bedöms kvalitén på tillförligheten av hur pass neutralt underlaget är, eftersom 

objektiviteten avgör hur pass accepterat studiens resultat blir av andra individer. Dessutom 

krävs det att forskningen är utförd i enlighet med regler, däribland etikregler för oss 

forskare. Oundvikligt finns det risk för att subjektivitet kan förekomma till en viss 
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utsträckning på grund av studiens val av ansats och datainsamlingsmetod, alltså intervju. 

Därför är det viktigt att de erhållna svaren underkastas en så objektiv tolkning som möjligt 

av forskaren, för att återspegla vad som verkligen sades av respondenten. (Denscombe, 

2016). I sin bok skriver Denscombe (2016) att forskarens identitet kan bidra till att påverka 

respondentens svar, vilka också kan skilja sig åt beroende på individen och kontexten. 

Vidare finns det även risk för att respondenten vill framstå i bättre dager framför 

intervjuaren, varför hen kan utnyttja situationen genom att förvränga svaren (Ahrne & 

Svensson, 2015). Intervjuaren kan alltså mer eller mindre påverka respondentens svar, 

vilket motverkas genom att inta en neutral position och undvika partiskt språkbruk. 

	

För det andra bedöms studien utifrån trovärdighet, vilket behandlar ifall erhållna data är 

exakta och lämpas för att användas som underlag till studiens syfte (Denscombe, 2016). 

Det ställer således krav från vår sida att ställa relevanta och träffsäkra frågor som mynnar 

ut i användbara data. Det finns i denna studie en risk för att trovärdigheten påverkas 

negativt, framför allt eftersom revisorns oberoende behandlas, vilket är en förutsättning för 

revisorns yrkesutövande. Förvrängda svar undviks dock genom att formulera 

intervjufrågorna med försiktighet och garantera konfidentialitet. Då studien använder 

personliga intervjuer minskar också risken för att respondenten talar osanning i jämförelse 

med till exempel enkäter i och med att en personlig kontakt etableras, vilket också öppnar 

upp för möjligheten att kontrollera träffsäkerheten genom att återkoppla till respondenterna 

i form av respondentvalidering (Denscombe, 2016).	

	

Forskningens tillförlitlighet och trovärdighet kan också kopplas samman med 

generaliseringsbarhet, vilket innebär att det framtagna resultatet kan appliceras anekdotiskt 

på andra områden eller individer (Bryman & Bell, 2013). Inom kvalitativ forskning kan 

detta anses vara ett problem, eftersom det beror på hur representativa studierna av de 

enskilda fallen är och sannolikheten för att fynden kan återfinnas i liknande fall 

(Denscombe, 2016). Enligt Ahrne & Svensson (2015) ökar generaliserbarheten genom att 

studera flera miljöer för att sedan jämföra resultaten, varför studien har valt att intervjua 

auktoriserade eller godkända revisorer på olika byråer. Med tanke på revisionsbranschens 

grova indelning föreligger det stora skillnader från de allra största och minsta inom Non-

Big Four, varför både byråer som kan klassificeras som små och medelstora studeras. 	



	

 37 

4.7 Forskningsetiska beaktanden  
Vi som samhällsforskare förväntas ta hänsyn till etiska aspekter i vår forskning, eftersom 

den inte ovarsamt kan använda vilka metoder som helst i strävan efter att utveckla ny 

kunskap, som kan gå ut över de studerade individerna (Denscombe, 2016). Det finns ett 

antal riktlinjer som undersökningen rättar sig efter. Först och främst skyddas 

intervjupersonernas intressen såtillvida att deras personuppgifter och svar behandlas 

konfidentiellt. Det är framför allt viktigt att de inte lider någon personlig skada till följd av 

sitt deltagande i forskningsprojektet, utan resultatet av forskningen eftersträvar snarare att 

tillföra en viss nytta för revisionsbranschen i framtiden. Att studien berör revisorns 

oberoende kan vara särskilt känsligt, varför respondenternas identitet skyddas genom att 

undanhålla andra personuppgifter än de som ger en bakgrund till deras yrkesmässiga roll 

och erfarenhet. Likaså ämnar vi varken att förvränga den insamlade datan på något sätt eller 

att använda den i något annat syfte än att bidra till vår forskning.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 38 

5. Analys 
I detta kapitel analyseras våra empiriska data. Fynden presenteras utifrån de ämnen som är 

relevanta för studien, och som genomsyrar de frågor som ställts våra respondenter. Dessa 

ämnen är den typen av tjänster som revisorn tillhandahåller, vilka hot som kan påverka 

revisorns oberoende när dessa tjänster tillhandahålls, kollisionen mellan revisors- och 

konsultprofessionerna samt revisorns skiftande roller.  

5.1 Revisorns tjänster 

Det finns indikationer inom branschen på att rådgivningstjänsterna blir allt viktigare, 

medan revisionen blir mindre attraktiv, vilket också är den fortsatta prognosen framåt enligt 

FAR:s (2016) senaste framtidsrapport. För de mindre byråerna borde kanske den tendensen 

redan tilltagit, eftersom de till stor del har små bolag som klienter, för vilka den lagstadgade 

revisionsplikten blev avskaffad år 2010. Det råder dock lite skilda uppfattningar kring detta 

fenomen:  

  
Trycket på konsultsidan har ökat i och med det att den lagstadgade revisionen försvann för de minsta. 
Men förväntningarna har höjts, kan man säga, från marknaden på våra tjänster, man vill att vi ska 
kunna hjälpa till med mer än vi kanske egentligen borde jobba med. (Revisor C) 

  

Revisor C märker av att marknadens förväntningar har höjts på revisorerna att 

tillhandahålla konsulttjänster till följd av avskaffandet av revisionsplikten, på så sätt att de 

förväntas hjälpa sina klienter med mer än man enligt revisorsprofessionen bör göra. Enligt 

Revisor F kan den ökade efterfrågan på rådgivningstjänster också ha att göra med att 

regelverken för redovisning i övrigt också blir alltmer krångliga. Revisor E:s uppfattning 

är dock annorlunda: 

 
Jag vet att de i branschen har försökt säga det ganska länge, att de tror att det kommer att bli så, men 
den tiden jag jobbat så kan jag inte säga att förändringen har varit jättestor. Avskaffandet av 
revisionsplikten gjordes ju, och de gränserna som sattes är fortfarande ganska låga skulle jag vilja 
påstå, vilket innebär att det är ganska små bolag fortfarande som har en revisor. [...] De flesta som 
hade revisor valde ju inte bort revisor, utan det är möjligtvis de nya bolagen som inte väljer att ha 
revisor från början då. Men de bolagen som hade revisor tidigare och som såg nyttan med det, de har 
ju kvar revisor. (Revisor E) 

  

Revisor E menar att gränserna sattes ganska lågt för vilka bolag som inte behöver ha en 

revisor, varför hen inte uppfattar att förändringen varit särskilt stor. Bolagen som har haft 

revisor sedan tidigare ser fortfarande nyttan med att behålla sin revisor, medan det kanske 

snarare är nystartade bolag som aktivt väljer att inte ha en revisor. 
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Revisor C tycker sig vidare skönja en allmän uppfattning bland framför allt småföretagare 

att revisionen bara är ett nödvändigt ont, vilket stämmer överens med Noglers (2015) 

beskrivning, att vissa företagsledare i bästa fall ser revisionen som ett nödvändigt ont och i 

värsta fall till och med som ett hot:  

 
Tyvärr är det en allmän uppfattning bland många småföretagare, att de tycker att det bara är 
nödvändigt ont, och det kanske det är i många fall. [...] Det är ju tyvärr alldeles för allmänt, och det 
kanske beror naturligtvis på vår bransch i sig, att vi är för stelbenta, vi är för dåliga på säljet, att 
motivera vår egen förträfflighet, just för att vi är dåliga på att skapa mervärden för kunden, sånt som 
de verkligen kan uppskatta eller tycka är värt att betala för. Det är ju rätt dåligt egentligen med tanke 
på att vi har så mycket kunskap om en kund, och ändå lyckas vi inte sälja nåt som de vill ha. (Revisor 
C) 

 

Enligt Nogler (2015) kan detta bero på att företagsledare och även andra ofta har 

missuppfattningar om vad revision verkligen innebär, men Revisor C är däremot 

självkritisk och menar att det kan bero på att de är för stelbenta, alltså dåliga på att sälja in 

sina tjänster och motivera sin egen förträfflighet. Revisorerna kan bli bättre på att skapa 

mervärden för klienten och tillhandahålla tjänster som klienten verkligen uppskattar och är 

beredd att betala för. Revisor C fortsätter: 

 
Revisionstjänsten i sig har inte något större värde ur kundens perspektiv. De tycker ju inte att de får 
någon nytta av det, utan det är ju bara lagstadgat, som de får betala för, och som kan vara irriterande 
för många kunder. Så då blir ju sättet för oss att motivera vår existens att vi är duktiga, och att de 
uppskattar vårt arbete, genom det de kan få utöver revisionen. Därför är rådgivningen viktig, och den 
är viktig för att upprätthålla revisionen. (Revisor C) 

 

Rådgivningen är således viktig för att klienten ska känna att hen får någonting utöver själva 

revisionen. Det bidrar till att upprätthålla revisionstjänsten, och därmed kan revisorn 

motivera sin existens.  

 

Eftersom respondenterna främst jobbar med mindre bolag och fåmansföretag, var de 

överens om att rådgivningstjänsterna de tillhandahåller sina klienter främst hänför sig till 

redovisningsmässiga problem, skattefrågor och diverse affärer. Rådgivningen kan ske 

utefter en löpande kontakt under året, då klienten vill veta vilka konsekvenser ett beslut kan 

få samt hur företagets framtid kan påverkas av olika förändringar. Kring bokslutstider kan 

den redovisningsmässiga rådgivningen fokusera mer på hur eventuell vinst eller förlust ska 

behandlas och hur utdelning kan ske till optimal skattenivå. Skatterådgivningen utgörs 

följaktligen främst av skatteplanering och hjälp med moms och deklarationer, men även 
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privata skattesituationer och löneuttag förekommer. Dessutom är det också vanligt med 

rådgivning kring ägarfrågor, såsom omstruktureringar och generationsskiften i samband 

med köp och försäljningar av företag.  

  

När det kommer till hur revisorerna i undersökningen hanterar skillnaden mellan 

revisionsnära tjänster och NAS, var det genomgående ingen som hade koll på den svarta 

listan över förbjudna NAS i EU:s revisionspaket som inte får tillhandahållas företag av 

allmänt intresse (SOU 2015:49). Ett fåtal respondenter hävdar att de känner till att den 

finns, och att några förbjudna tjänster förekommit i auktorisationsproven, men det är inget 

som någon lagt på minnet eller fördjupat sig i. Det är förståeligt med tanke på att ingen 

direkt jobbar med bolag som är noterade på en reglerad marknad, men även om det ställs 

hårdare krav på de revisorer som arbetar med just företag av allmänt intresse, bör de kanske 

ändå tänka på samma sätt, eftersom lagstiftare är oroade över hur revisorns oberoende 

påverkas när dessa NAS tillhandahålls revisionsklienter. Revisorerna hade alltså kunnat ta 

hjälp av den svarta listan när de överväger vilka tjänster som kan tänkas vara lämpliga att 

tillhandahålla sina klienter.  

 

Det är istället tydligt att respondenterna tycker att det är oklart och svårt att göra 

bedömningen vilka tjänster som är av mer fristående karaktär och mindre lämpliga att 

tillhandahålla, varför det verkligen kan tolkas som en gråzon. De har så klart bra koll på 

vad som utgör deras huvudsakliga revisionstjänster, men har svårt att definiera och ge 

exempel på revisionsnära tjänster och NAS. Det märktes även på kroppsspråket hos vissa 

respondenter att det var påfrestande att behöva tänka till ordentligt, i banor som de kanske 

inte brukar. Revisor A och C är i alla fall inne på att den revisionsnära rådgivningen 

tillhandahålls löpande under året utifrån klienternas frågor som är av mindre karaktär och 

som rör verksamheten eller redovisningen. Revisor B hävdar att hen aldrig riktigt känt att 

hen hamnar utanför det revisionsnära, utan att klienternas frågor ofta är inom revisionens 

gränser. Enligt Revisor C kan hen ge rådgivning inom närliggande områden som skatt och 

privatekonomi, medan det samtidigt handlar om att inte gå in och styra klienten för mycket 

i sin rådgivning, att man inte tar beslut åt dem, på grund av ansvaret och risken för att råden 

inte skulle falla väl ut. Revisor E menar att tjänsterna blir fristående när revisorn enligt 

regelverket förväntas upprätta ett nytt uppdragsbrev, till exempel om hen hjälper till med 

en deklaration eller ett intyg till en myndighet som ofta inte står med i ett standardiserat 
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uppdragsbrev. Respondenterna var dock också tydligast oense just om vilken typ av tjänst 

upprättande av deklarationer skulle definieras som. En revisor upprättar till exempel ofta 

inkomstdeklarationer, medan en annan försöker hålla sig från det, och faktum är att det står 

med på den svarta listan över förbjudna tjänster (SOU 2015:49).  

  

Revisor E erkänner att det nog inte är många som följer reglerna fullt ut, vilka tjänster man 

som revisor bör och inte bör tillhandahålla. Respondenterna påtalar ändå att de har 

personalhandböcker som beskriver hur arbetet ska bedrivas, vilka regelverk de rättar sig 

efter och vad de får och inte får göra. Uppdragsbrevet med klienten definierar också tydligt 

deras roll i affärsförhållandet. En del av respondenterna kunde dock inte berätta om de har 

någon intern policy för vilka tjänster de kan tillhandahålla, utan bara att det var upp till var 

och ens kompetens att avgöra vad man kan hjälpa till med. Revisorerna i studien kan annars 

ofta diskutera främst redovisningsfrågor med andra revisorer och redovisningskonsulter på 

sina respektive byråer, men på grund av sin storlek har de inga medarbetare som kan ta 

hand om ett bredare tjänsteutbud. Istället kan de ta extern hjälp från främst skatterådgivare 

och advokater när någon fråga blir för komplex. Revisor E påtalar också att möjligheten 

finns att vända sig direkt till FAR för utlåtanden och förhandsbesked i frågor om man är 

osäker. Det verkar dock som att impulsen att kontakta någon infaller när de känner att de 

inte har tillräcklig kunskap kring ett område, inte för att de är osäkra om det är okej för dem 

att tillhandahålla en viss tjänst.  

 

Vid avgörandet om ifall en tjänst får tillhandahållas eller inte, har revisorerna i 

undersökningen olika arbetsmetoder. När Revisor F står inför dilemmat tar hen hjälp av en 

checklista med frågor vars uppgift är att besvara, för att identifiera eventuella 

omständigheter som kan utgöra hot mot sitt oberoende. Beskrivningen liknar 

analysmodellens funktion att pröva sig själv med hjälp av frågor, men det kan även vara så 

att Revisor F:s byrå har en egenkonstruerad analysmodell. När det gäller Revisor D och E 

funderar de först på om de i överhuvudtaget kan tillhandahålla tjänsten ifråga med hänsyn 

till sin egen kompetensnivå och jävsregler. Därefter tar de ställning om huruvida 

omfattande tjänsten är, alltså om det rör sig inom det ursprungliga uppdragsbrevets ramar 

eller inte. Om revisorn gör den bedömningen att tjänsten saknar koppling, behöver ett nytt 

uppdragsbrev upprättas. Revisor D menar dock att om det skulle gå så långt, signalerar det 

att tjänsten förmodligen befinner sig i gråzonen, varför en medarbetare eller utomstående 
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bör hantera ärendet. Revisor E och D:s arbetsprocess liknar i mångt och mycket 

flödesschemat som återfinns i analysmodellen och Revisor F:s arbetsprocess, fast utan ett 

fysiskt dokument att följa. Revisor B och C använder ingen arbetsprocess, utan tar istället 

stöd av sina långa erfarenheter som revisor vilket har skapat en känsla för vilka tjänster 

som får tillhandahållas. Revisor B menar att innan ens man går igenom analysmodellen så 

har man redan fått en känsla om att klientens förfrågan saknar anknytning till 

revisionsuppdraget och bör således avvisas. En potentiell fara med denna metod är att 

Revisor B och C riskerar att bli för bekväm genom att lita alltför mycket på sin erfarenhet 

samt på den abstrakta magkänslan.   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att revisorerna i studien inte är insatta i reglerna som 

begränsar möjligheten att tillhandahålla NAS, vilket är en anledning till varför de har svårt 

att definiera och exemplifiera vilka rådgivningstjänster som är revisionsnära och vilka som 

är av mer fristående karaktär. Klienterna ser revisionen alltmer som ett nödvändigt ont, 

varför revisorn tvingas erbjuda rådgivning som ett mervärde, för att upprätthålla revisionen 

och motivera sin existens.  

5.2 Oberoendehot 
En grundläggande förutsättning för revisorns åtaganden är som sagt att hen måste inta en 

oberoende ställning gentemot den granskade klienten (Moberg m.fl., 2014). Forskare har 

funnit bevis för att revisorns oberoende utsätts för större risker i samband med att NAS 

tillhandahålls klienter (Campa & Donnelly, 2016). Respondenterna upplever dock inte att 

deras oberoende är särskilt hotat i samband med rådgivning:  

  
Det är ytterst sällan, skulle jag vilja påstå, som nån av de katalogerna i mitt fall blir påtaglig, så att 
man måste avsäga sig ett uppdrag. Vi avsäger oss ofta uppdrag på grund av att kunden inte lyssnar 
på oss eller att de är struliga, eller inte är seriösa, och då kanske man inte vill jobba med dem.  
(Revisor E) 

  

Inför varje revisionsuppdrag ska revisorn ta ställning till olika hot i enlighet med 

analysmodellen, men Revisor E menar att det är ytterst sällan några av dessa hot blir så 

pass påtagliga att hen måste avsäga sig uppdraget. Det sker snarare i fall då klienten är 

besvärlig eller oseriös. Revisor E vill dock inte granska bolag när hen inte känner branschen 

väl eller inte förstår affärsmodellen. Detta kallar Revisor E för ett kunskapshot, som de 

också måste ta ställning till inför ett uppdrag: 
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Det är viktigt därför att vi kan liksom inte tangera det vi inte har kompetens för. Vi kan inte lämna 
rådgivning om sånt vi inte kan, det får man ju aldrig frestas att göra, att komma med hittepå svar. Det 
kan man ju inte, utan då får man ju säga att det här kan jag inte svara på. Utan då får man antingen 
göra bedömningen om det är nånting jag kan ta reda på så att kunden får ett svar, eller om jag måste 
slussa dem vidare till nån som har just den kompetensen. (Revisor C) 

 

Även Revisor C anser att det är viktigt att överväga vilka tjänster hen tillhandahåller, för 

att revisorn inte ska tangera områden där hen inte har tillräcklig kompetens. Revisorn får 

inte frestas att lämna råd som är rena gissningar, för att hen ska kunna debitera klienten. 

Antingen får revisorn undersöka frågan, och om fortfarande inget svar kan ges, så får man 

hänvisa klienten till någon annan som har rätt kompetens. Revisor C menar att 

oberondehotet är ett mindre problem: 

 
Det är kanske ett mindre problem att det skulle hota mitt oberoende. Det är jag väl inte så orolig för, 
utan det är väl snarare viktigare på nåt sätt att undvika sånt vi inte kan stå till, eller som vi inte kan 
tillräckligt bra för att kunna lämna ett svar. Jag menar våra försäkringar gäller inte om vi varit utanför 
vårt kompetensområde, vilket jag ofta säger till kunder om de liksom inte accepterar om jag säger att 
jag inte kan hjälpa dem. (Revisor C) 

 

Revisor C är alltså inte lika orolig för att det skulle hota hens oberoende, utan påtalar 

snarare, till och med för klienten, att deras försäkringar inte gäller om de går utanför hens 

kompetensområde.  

 

När man som revisor även tillhandahåller konsulttjänster, kan dock det problemet uppstå 

att fristående rådgivning lämnas i en fråga som omfattas av granskningsuppdraget. Om 

revisorn måste ta ställning till biträde som lämnats, då kan nämligen ett självgranskningshot 

föreligga (FAR, u.å.a):  

  
Det är risken att man kanske inte granskar det lika hårt om man själv har varit med och hjälpt till 
med det. Så det är väl lite därför man har de reglerna också att man ska sära på det. […] 
Exempelvis om vi ska granska rutiner hos ett företag då är det lite dumt om vi själva har varit med 
och byggt upp rutinerna. […] Det är alltid en gråzon då, så det gäller att jobba rätt just när det gäller 
småföretag, när vi har hand om rätt mycket av ekonomin. (Revisor F) 

  

Risken finns att granskningen inte är tillräckligt kritisk, vilket Revisor F är väl medveten 

om. Hen anser dock att det alltid är oklart exakt hur mycket som är tillåtet. När revisorn har 

att göra med de små klientföretagen är det särskilt viktigt att jobba förtänksamt, eftersom 

hen tar ansvar för en stor del av klientens ekonomi. På Revisor F:s byrå försöker man 

undvika hotet genom att alla revisorer också är auktoriserade redovisningskonsulter, så att 

en som inte är påskrivande revisor för en klient kan utföra redovisningstjänster samt övrig 
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fristående rådgivning. Då kan de veta att det är kvalitetssäkert, men självgranskningshotet 

är dock inte uteslutet helt bara för att någon annan inom samma byrå lämnar dessa råd. Den 

generella uppfattningen efter intervjuerna är dock att revisorerna i denna undersökning inte 

riktigt beaktar det hotet just när det gäller rådgivningen. Revisor C kunde till exempel inte 

referera till någon situation när hen tvingats granska klienten i en fråga där hen lämnat 

fristående rådgivning.   

 

I och med rådgivningstjänsternas ökande betydelse skulle det kunna finnas skäl att 

misstänka att revisorn eller byrån kan bli ekonomiskt beroende av vissa klienter, varför det 

kan bli tal om ett egenintressehot ifall konsultarvodena från dessa klienter är så pass viktiga 

i förhållande till intäkterna från byråns övriga tjänster (FAR, u.å.a): 

  
Ja, det kan det ju vara, speciellt om man inte har fullt upp med att fylla sin tid med bara revision, så 
krävs det ju att man har lite konsulttimmar också att sälja. Annars kanske du inte har fullt att göra 
så att säga, i din tidsbudget. Vi har ju ett antal timmar, vi ska jobba 8 timmar per dag, och de ska du 
fylla med nånting som går att debitera. Jag menar, har du bara jobb 6 timmar, vad ska du göra de 
andra 2 timmarna? (Revisor C) 

  

Det kan vara en viktig inkomstkälla för byrån, men Revisor C tar upp den aspekten att hen 

kanske behöver fylla upp sin tidsbudget med konsulttimmar, om inte revisorstimmarna är 

tillräckliga. Revisionsbyrån sätter alltså en viss press på revisorn, som måste alltså se till 

att fylla sina timmar med jobb som går att debitera, varför byrån kan anses ekonomiskt 

beroende av att tillhandahålla klienterna ytterligare rådgivningstjänster. Även Revisor F 

menar att det är betydelsefullt att sälja in mertjänster i samband med att man föreslår 

förbättringar, vilket tyder på att ett egenintressehot skulle kunna påverka oberoendet. 

 

Eftersom det framgått att rådgivningstjänster tillhandahålls revisionsklienter genom en 

löpande kontakt under året, kan det också bidra till att en stark personlig relation byggs upp 

mellan revisor och klient:  

  
Man skapar ett förtroende med tips och ”Gör så här” och ”Vänd dig dit för att kolla upp det”. Så ofta 
är det inte den här stora fristående rådgivningen som skapar bandet utan det är mer av det vardagliga. 
[…] Det kan ringa om smått som stort, men det är klart, det är också en typ av rådgivning i det 
dagliga. Alltså när man jobbar med den typen av mindre uppdrag så vill de ha någon som de kan 
ringa till när som, det är nog det som jag tror skapar bandet med kunden. (Revisor A) 

  

Revisor A talar också om att det är den ständiga möjligheten till kontakt med revisorn som 

till stor del skapar relationen med klienten. Samtidigt vill hen påstå att interaktionen mer 

består i vardagliga tips snarare än någon form av fristående rådgivning, men erkänner ändå 
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att det handlar om en typ av rådgivning. Det gäller hur som helst att det här bandet med 

klienten inte utvecklas till en nära personlig relation, vilket riskerar att få till följd att 

revisorn blir alltför vänligt inställd till klienten (FAR, u.å.a): 

 
Vissa klienter har man ju mycket bättre kontakt med än andra, och det kan vara att man har en historia 
tillsammans sedan innan och då är det oftast att man har haft en relation innan. Men den relationen 
får ju inte bli för stark om man säger så, och det är lite upp till en själv att man är professionell. Du 
kan va affärsmässig när ni träffas och diskutera arbete, och även om man träffas privat så får man 
hålla en professionell nivå. Jag personligen vill inte ha för nära relation med mina kunder, sen vad är 
för nära? Det är ju svårt att definiera, men sådant känner man ju också. Men jag tror det är olika från 
person till person hur man känner, var den gränsen går. (Revisor B) 

  

Revisor B är väl medveten om vänskapshotet, men menar att det är svårt att definiera hur 

nära revisorn får vara sina klienter. Enligt hen kan man dock känna när relationen har gått 

för långt, även om det kan vara olika från person till person. Det skulle dock vara okej att 

umgås privat, om man klarar av att vara affärsmässig när arbetet diskuteras. Vidare kan 

Revisor A och B komma närmare sina klienter, eftersom de verkar på en mindre byrå, i en 

mindre ort: 

 
Ja, jag tror mindre byråer har mer av en personlig kontakt med sina kunder. […] Vi försöker vara 
samma personer som jobbar med samma uppdrag, och då skapar man också ett band mellan sig, och 
det bandet tror jag inte finns på ute på de större byråerna. (Revisor A) 

 

På Revisor A:s byrå försöker man se till att samma personer alltid ansvarar för ett uppdrag, 

vilken hen tror stärker deras relation till klienten i jämförelse med större byråer. Revisor B 

verkar dessutom på en mindre ort, där alla känner alla: 

 
Det är ju så klart så att du blir mer utsatt av det i en mindre ort, för här känner ju alla varandra lite. 
Det är ju en skillnad om du jobbar i större orter. Hur stor är sannolikheten att man träffar på varandra 
en kväll eller eftermiddag? Den kanske inte är så stor, men här springer man på varandra ganska ofta 
ju, kunder och så. Men då håller man en professionell relation bara. (Revisor B) 

  

Småskaligheten kanske uppskattas av klienterna, men det är ett problem för att revisorn ska 

kunna vara oberoende. Revisor B menar på att det ändå är enkelt att bara hålla relationen 

på en professionell nivå, men det går inte att undkomma det faktum att vänskapshotet är 

nära förestående. Det är högst osannolikt att samtliga revisorer i den situationen skulle klara 

av att separera på det privata och det professionella, då alla individer är olika. 

 

När det gäller partställningshot, kan inte ett ställningstagande gentemot klienten i ett 

ekonomiskt eller rättsligt ärende förorsakas av att revisorn har gett rådgivning: 
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Jag kan aldrig biträda en kund gentemot myndighet. Det är till att tangera mitt oberoende. […] Det 
blir en partställning, att jag går i svaromål eller ställer mig som representant eller företrädare för ett 
klientföretag gentemot myndigheter. Jag kan ju mycket väl hjälpa en kund med att skriva ett svar på 
en förfrågan från Skatteverket, men jag kan aldrig skriva under, utan jag kan bara hjälpa dem att 
formulera sig. (Revisor C) 

 

Utifrån Revisor C:s uttalande är det nästan snarare så att partställningshotet kan undvikas 

genom att, istället för att till exempel biträda en klient gentemot en myndighet, ge klienten 

en viss rådgivning i den aktuella frågan, som att hjälpa klienten att formulera ett svar till 

Skatteverket. 

 

Revisor E tog också i samband med intervjun upp skrämselhotet, vilket kanske är vanligare 

när det föreligger kriminell verksamhet eller när klienten med sina påtryckningar vill att 

revisorn ska ha överseende med något som inte är korrekt värderat. Som konstaterats finns 

det dock bland många klienter höga förväntningar på att erhålla rådgivning, vilket i 

extremfall skulle kunna utvecklas till hot och påtryckningar i syfte att rubba revisorns 

möjlighet att vara opartisk och självständig (FAR, u.å.a): 

 
Asså hade nån till exempel hotat mig i nåt sammanhang, antingen med att: ”Om du inte gör så här, 
så kastar vi ut dig. Eller om du gör så här, så får du ta konsekvenserna.”. Då hade jag nog mer eller 
mindre avgått på rak arm. Och då har man dessutom fog för det, för att man får ju inte sätta nån i 
revisorsnöd, som det så fint heter, men när man blivit hotad så kan man inte förväntas vara objektiv 
heller. (Revisor E) 

 

Om Revisor E känner en obehaglig känsla inför att klienten ställer ultimatum och hotar 

med konsekvenser om inte klienten får de tjänster som hen vill ha, skulle dock E avgå 

omedelbart. Revisor E påtalar att hen har rätt att göra det trots att klienten sätts i 

revisorsnöd, eftersom det inte går att vara objektiv längre. 

 

Sammanfattningsvis anser inte revisorerna i studien att deras oberoende är särskilt hotat i 

samband med att rådgivningstjänster tillhandahålls revisionsklienter, utan de är mer oroade 

över att tangera områden som de inte har tillräcklig kunskap kring. Däremot riskerar 

revisorns oberoende att hotas genom vänskap, självgranskning och egenintresse, till följd 

av ett alltför starkt band till klienten, att revisorn tvingas ta ställning till sin fristående 

rådgivning eller att hen måste fylla sin tidsbudget med konsulttimmar. 
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5.3 Profession 
Av datainsamlingen framkommer det att det föreligger olika självuppfattningar bland de 

intervjuade revisorerna när det gäller sin profession som revisor, varför deras uttalanden 

också skiljer sig från varandra. För det första diskuterade Revisor C konsultrollens inverkan 

på sin revisorsprofession: 

 
Vi har alltid haft konsultrollen, så är det ju va. Vi försöker ju liksom hålla isär det. Tyvärr så blir man 
ju utnyttjad också ibland av kunderna, att de tycker att det ska ingå, att jag ska ge dem råd, och det 
ska inte de betala extra för. (Revisor C) 

 

Revisor C anser att hen alltid haft konsultrollen, varför hen försöker hålla isär karaktären 

av konsultprofession från revisorsprofessionen, men klienterna med sina krav på 

rådgivning tvingar hen att ibland blanda ihop professionerna. Följaktligen vidareutvecklar 

respondenten hur hen praktiskt försöker hantera åtskillnaden mellan professionerna: 

 
Vi skriver ju uppdragsbrev och annat där vi förtydligar vad som faller under revisionsuppdraget. Ofta 
har man ju kanske lämnat pris på någonting. Då måste man hålla isär det, om de helt plötsligt kommer 
med andra uppdrag som inte ingår i det ursprungliga uppdragsavtalet. Ja då måste vi ju poängtera att 
det här får du betala extra för. (Revisor C) 

 

Med hjälp av ett uppdragsbrev försöker man skilja professionerna åt, genom att bestämma 

revisionsuppdragets innehåll, men Revisor C upplever ändå att klienterna förväntar sig mer 

tjänster än vad som är överenskommet. Denna problematik upplever även Revisor D, men 

hen antar att det är en följd av att klienterna inte läser igenom innehållet i uppdragsbrevet, 

varvid det framgår att uppdraget endast avser revision och revisionsnära tjänster. Mot 

bakgrund av klientens underlåtelse, vidareutvecklar respondenten sitt resonemang genom 

att förklara vad hen möter för uppfattningar om sin profession bland sina klienter: 

  
Det är många kunder som säger: ”Det är min revisor som sköter det” och då är det ingen påskriven, 
alltså det är den som sköter alla papper och gör alltihopa, det är min revisor, så många har ingen 
uppfattning på egentligen vad som är det ena eller det andra. [...] Jag tror det har blivit lite bättre, 
men återigen tror jag inte så jättemånga särskiljer egentligen på det och är medvetna om att man inte 
får lämna den här rådgivningen, utan då får du gå upp till lite större företag med femtio anställda 
kanske. Under det så har de sällan koll på vem som har gjort vad, även om man informerar väldigt 
tydligt att jag sitter som revisor. [...] Jag tror inte det sjunker speciellt djupt hos kunderna.  
(Revisor D) 

 

Revisor E tillägger vidare att: 

 
De kallar ju ofta redovisningskonsulter för revisor av nån anledning. Jag vet inte riktigt varför. 
(Revisor E) 
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Revisor D och E:s uttalanden indikerar att det råder en bristande kännedom bland 

allmänheten om revisorsprofessionen, att de till och med misstas som 

redovisningskonsulter, således är det väntat att deras klienter inte heller vet vilka tjänster 

som revisorn får tillhandahålla. Det innebär att klienterna inte kan skilja de olika 

rådgivningstjänsterna åt, således går det inte att fullständigt specificera revisionsuppdraget 

i detalj i enlighet med Artsberg (2005), då uppdragsbrevet hade blivit för omfattande. 

Klienternas brist på insikt avseende revisorsprofessionen och deras krav på 

rådgivningstjänster har sålunda föranlett ett mellanting, där konsultprofessionen införlivats 

i revisorsprofessionen för att kunna bemöta klienternas förväntningar. Detta fenomen kan 

förklaras av att klienterna uppfattar en kombination av professionerna, snarare än två 

åtskilda professioner, vilken kan benämnas som ekonomen i enlighet med Brante (2009). 

Klientens uppfattning är dock befogad till en viss grad, eftersom revisorsprofessionen intas 

efter en gedigen, formaliserad utbildningsprocess på högskolenivå inom företagsekonomi 

och därtill juridik samt efter avlagt auktorisationsprov (RNFS 1996:1; Artsberg, 2005).  

 

Storleken på revisionsbyrån är ytterligare en anledning till varför klientens inflytande har 

haft en tydlig effekt på revisorsprofessionens utveckling mot konsultprofessionen. En 

utgångspunkt i studien var att respondenterna inte antogs ha några stora börsnoterade 

företag som klienter, eftersom de intervjuade revisorerna jobbar på små och medelstora 

revisionsbyråer. Det framgick i själva verket att respondenternas byråer samtliga har en 

kundstock bestående av just mindre ägarledda bolag och fåmansbolag. I följande citat 

förklarar Revisor A sin personliga uppfattning om relationer med sina klienter som tidigare 

har varit klienter hos Big Four: 

  
Jag tror mindre byråer har mer av en personlig kontakt med sina kunder. [...] Ja, vissa skulle säga att 
man skämmer bort sina kunder. [...] Min uppfattning är att kunder som kommer från större byråer 
och kommer här, är att det byts. Det är liksom nytt folk hos Big Four varje år, så de har inte den här 
närheten som råder på vår byrå. (Revisor A) 

 

Svanström (2008) menar på att små och medelstora revisionsbyråer arbetar utifrån andra 

förutsättningar jämfört med större byråer, och Revisor A:s uppfattning skildrar att de 

behöver lägga tonvikten på den personliga kontakten för att skapa en konkurrensfördel 

gentemot Big Four. Ovannämnda citat av Revisor A ger också en indikation på att små och 

medelstora revisionsbyråer är mer känsliga för otillfredsställda klienter och att erkännandet 

om att klienterna kan tyckas bli bortskämda ger en anvisning om att hen anstränger sig för 
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att uppfylla klienternas förväntningar, och därmed tillfredsställa dem. Det föreligger alltså 

en underliggande press på att tillfredsställa sina klienter, vilket också Revisor C upplever: 

 
Man vill ju vara till lags, och man vill va duktig, och man vill serva kunden så långt möjligt.  
(Revisor C) 

 

Den bakomliggande pressen som Revisor A och C upplever måste dock hänföras till 

konsultprofessionen. Revisor E menar att revisorsprofessionen arbetar utifrån regelverk 

och inte för att klienten ska vara nöjd med resultatet, varför klienter som hen inte kan 

komma överens med lämpligen får lämna. Vidare anför Revisor B att hens närhet med 

klienter, vilken härrör från den sociala relationen mellan revisor och klient, inte förmår hen 

att tillhandahålla tjänster som skulle hota hens oberoende. Citatet av Revisor C ska inte 

heller tolkas som att hen är villig att bryta mot rättsregler för att tillfredsställa sina klienter, 

utan snarare:  

 
Det är också en förutsättning för att det ska funka, att du är tillgänglig, att du ställer upp och hjälper 
kunden, när det är brått och när det är akut, liksom finns där för kunden. Det är liksom grunderna va, 
att du återkommer om de ringer och söker dig, har en affärsrelation med kunden, annars kommer du 
inte få behålla kunden i längden kan jag säga. Så att jag anstränger mig mycket liksom, bara en sån 
sak som att ringa tillbaka inom en timme, eller meddela kunden att jag ringer så fort jag får tid, för 
annars blir de irriterade ganska snabbt. (Revisor C) 

 

Det är tydligt att C är väl medveten om klientens betydelse och att hen sålunda innehar ett 

kundorienterat affärstänk som bör återfinnas hos konsultprofessionen, i den bemärkelsen 

att klienten är i centrum av Revisor C:s uppmärksamhet. Detta är dock inte grundlöst, 

eftersom hen i egenskap av uppdragstagare inte vill förlora förtroendet som har givits av 

uppdragsgivaren. Samtliga intervjuade revisorer upplever att deras klienter har ett 

förtroende för dem, en tillit vilken revisorerna uppskattade. Revisor D anser att det är 

naturligt att klienterna anförtror sig revisorn på grund av den gemensamma etiska regeln 

som gäller för revisorskåren, nämligen tystnadsplikt (Artsberg, 2005). I mindre ägarledda 

bolag och fåmansbolag får dessutom revisorn en fullständig insyn i företagsledarens liv, 

varför informella samtal sinsemellan som inte alls berör företaget förekommer emellanåt i 

enlighet med Revisor B och D:s uttalanden. Revisor B:s många år på samma byrå har 

resulterat i långvariga klienter, och på så sätt har ett ömsesidigt förtroende för varandra 

byggts upp med åren, varför revisionsklienten ges företräde bland revisionens många 

intressenter i enlighet med hens yttrande: 
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Först och främst så är det ju bolagets bästa och styrelse och ägare, men sen så får det harmoniera 
med, så att det inte någonstans ger någon uppfattningen om någonting som de tror är rätt men 
egentligen kanske är fel. (Revisor B) 

 

Revisor B:s uttalande motsätter sig tydligt Artsbergs (2005) hävdande om att den svenska 

revisorskåren har förändrat sin självuppfattning från aktieägarnas representant till en 

neutral individ. Revisor B är väl medveten om att revisionsarbetet även har 

revisionssamhället som klient, men faktum är att de direkta intressenterna, nämligen 

bolaget, styrelse och ägarna, prioriteras, således får de andra intressenterna harmoniera med 

den faktiska revisionsklienten. Artsberg (2005) anser som tidigare nämnt att integritet är 

den viktigaste kvalifikationen för en revisor på grund av dess nära koppling till oberoendet. 

För Revisor B har hens integritet i så fall förminskats, då revisorsprofessionen har låtit sig 

påverkas av konsultprofessionens kundorienterade affärstänk, som till sitt väsen emanerar 

från klienternas förväntningar och förtroende för Revisor B, varför revisionsklienten ges 

privilegium.  

 

Företrädesrätten kan också förklaras av den närhet vilken Revisor B känner gentemot sina 

klienter, då det tidigare har nämnts att hen anser att det är acceptabelt att umgås privat, 

förutsatt att man klarar av att vara affärsmässig när arbetet diskuteras. Detta anseende kan 

möjligtvis ha sin grund i att Revisor B känner sig som både konsult och revisor i enlighet 

med följande citat:  

 
Jag känner mig som både och faktiskt, sen är det väl klart att revisor och konsult kan vara samma 
sak. Man behöver inte se en revisor som bara granskar och skriver under en revisionsberättelse. 
(Revisor B) 

 

Till skillnad från revisorsprofessionen ställs inga rättsliga krav på konsultprofessionen om 

att arbeta utifrån objektivitet, varför det är möjligt för B att känna en tillgivenhet för sina 

klienter härrörande från konsultprofessionen. Tillgivenheten riskerar således att överföras 

till revisorsprofessionen och därmed skapa en intern konflikt hos respondenten när det 

gäller hanteringen av intressenter. Konsekvensen av en potentiell inre motsättning är att 

revisorsprofessionens oberoende hotas och att revisorn hamnar i en gråzon mellan egoism 

och altruism, med otydlig ståndpunkt (Parson, 1964). 

 

När det gäller avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, råder det åtskilda 

upplevelser bland respondenterna beträffande avskaffandets inverkan på revision- och 
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konsulttjänster och därmed även på de respektive professionerna. Revisor C och F upplever 

att efterfrågan på revision bland små aktiebolag har minskat, medan efterfrågan på 

konsultation har ökat. Vidare upplevde också Revisor C att marknadens förväntningar 

höjdes på revisorsprofessionen i det avseendet att revisorn ska vara behjälplig inom andra 

områden än vad som traditionellt anses vara inom professionens ram. Detta bestyrker det 

som tidigare har nämnts i analysen, att klienternas krav på rådgivningstjänster har lett till 

att konsultprofessionen har blivit en del av revisorsprofessionen. Revisorerna på Revisor 

F:s byrå arbetar därför också som auktoriserade redovisningskonsulter, för att kunna 

tillhandahålla kombiuppdrag, det vill säga både revisions- och redovisningstjänster 

(Balans, u.å.; Carrington, 2014). 

  

Å andra sidan upplever Revisor D och E ingen skillnad när det både gäller tjänsterna och 

professionerna, till följd av avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Revisor E 

väljer dock frivilligt att påtala för de klienter som inte omfattas av revisionsplikten att de 

inte behöver hen som revisor, utan att hen istället kan anlitas som konsult. Respondenten 

menar att: 

  
Revisionen idag är en massa checklistor och sånt också, som egentligen bara tar tid från de små 
revisionerna, så det blir ju svårt att få ner priset jättemycket för de små bolagen. Men då kan det bli 
så att det blir mer konsultationer, när de väljer bort revisor, och jag då är kvar och gör till exempel 
årsredovisning och bokslut ändå. (Revisor E) 

  

Av citatet framgår det att Revisor E anser att revision är förhållandevis dyrt för företag av 

mindre storlek och att konsultation gynnar klienten mer än revision, eftersom det senare 

måste följa lagstiftarens revisionsprocess, som i stort sett bara är bortslösad tid med tanke 

på storleken på företaget. I princip sade Revisor D detsamma:   

  
Det är ett samhällsintresse att ha en revision för att du får en årsredovisning som banker, 
skattemyndigheterna och alltihopa medan företagaren egentligen har bättre nytta av en konsult […] 
Han har egentligen bättre nytta av konsulten men det kommer alltid att finnas ett behov för har du 
inte någon som kan intyga att detta är väsentligt rätt så har du inga siffror som du kan lita på.  
(Revisor D) 

 

Förutom tidsaspekten vilken Revisor E betonar, hävdar Revisor D att konsultation ger mer 

värde åt klienten och att revisionen istället är mer förfogad för samhällets funktionalitet. 

Som nämnts upplyser Revisor E självmant om revisionsplikten, vilket kan få till följd att 

hen kliver av som revisor och i gengäld tillträder som konsult. Detta kan tyda på att Revisor 

E prioriterar klientens intresse framför samhällets intresse av revision, eftersom det är 
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förmånligare för klienten, med tanke på att de fortfarande får tillgång till hens kunskap, fast 

för ett lägre pris. 

 

Den kunskap vilken Revisor B och E besitter, uppfattar de själva som en eftertraktad resurs, 

varför klienter också rådfrågar dem inom områden som berör utanför revisionens ramar. 

Revisor C och D tror däremot att det är till följd av deras kännedom om klienten: 

  
De gör det för att de vet att man kan det och att man har inblick i det. Det är ingen annan som har 
samma insyn egentligen mer än då redovisningskonsulten och revisorn, för att om du ska ringa till 
någon, säg en extern skattekonsult, då ska de ju sätta sig in i hela ärendet. De har ingen historik 
bakom, så det är nog det som gör det mesta, att man redan har en bild om hur företaget ser ut, och då 
är det ganska lätt att ställa frågan till den personen. (Revisor D) 

  

Av revisionsuppdraget får revisorn alltså en insyn och i sin tur en unik kunskap om 

klientföretaget. Revisor C menar att kunskapen är till nytta och rentav nödvändig för att 

tillhandahålla klienter rådgivning:  

 
Genom den revisionsinsatsen så får vi en väldigt god kännedom om företaget, ägarna, hur det ser ut 
i den miljö som just det här företaget verkar i, vilka problem de har, vilken konkurrens de har, hela 
deras situation, och beroende på vilken bransch de är i och så vidare. Det gör ju att vi har en kunskap 
om det aktuella företaget som vi kan använda i vår rådgivning givetvis. För det är ju så att, ju bättre 
du känner en kund, och deras situation, desto lättare eller desto säkrare kan det kännas för oss att 
lämna rådgivning. Det är inte så lätt att lämna rådgivning till nån du inte känner. Du måste veta 
förutsättningarna, kunskap och förståelse om kunden, vilket revision bygger på, för att man ska kunna 
göra revision. (Revisor C) 

 

Respondenterna syftar alltså inte på kunskapen vilken erhålls genom den formaliserade 

utbildningsprocessen och auktorisationsprovet för att inta revisorsprofessionen i enlighet 

med Artsberg (2005), utan snarare kunskapen som erhålls via insynen om klienten genom 

revisionsprocessen. Fenomenet kallas för kunskapsspridning, och kunskapen som erhålls 

från revisorsprofessionen används i konsultprofessionen, vilket således kan skapa 

inträdesbarriärer gentemot andra professioner, som till exempel skattekonsulter. 

Kunskapen vilken konsultprofessionen innehar är således måttligt abstrakt i och med att 

den härrör från revisorsprofessionen, samt är begriplig på grund av den nära kopplingen till 

revisionsuppdraget (Brante, 2009). Det är således naturligt att klienterna först och främst 

rådfrågar sin revisor, trots att frågorna inte direkt handlar om revision när de upplever en 

tillräcklig hög grad av osäkerhet (Brante, 2009). Revisorn är dock ingen allvetare, men när 

respondenterna inte kunde ge svar på grund av okunskap, vidarebefordrade de klienter till 

exempelvis externa konsulter eller advokater för att eliminera osäkerheten. Denna handling 
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visar på servicetänket, vilket emanerar mer från konsultprofessionen än 

revisorsprofessionen, eftersom man vill vara behjälplig och tillfredsställa klienten. 

 

Revisor F å andra sidan, tror det har att göra med föreställningen av en revisor, då hen ansåg 

att revisor var ett starkt begrepp. Det kan tolkas som att hen tycker revisorsprofessionen 

har en hög social status, men det är enligt Parson (1964) inte en bidragande faktor till 

auktoritet. Det är snarare den abstrakta kunskapen från kunskapsspridningen som ger 

Revisor C och E en otvivelaktig nivå av auktoritet: 

  
Ibland är det svårt det där med att få kunden att förstå att du måste själv ta besluten […] för det finns 
ju vissa kunder som liksom inte vill, kan eller vågar ta beslut själv, utan vill att man ska göra det åt 
dem. […] Det är ditt företag, det är du som driver det, det är du som sitter i styrelsen, du måste ta 
beslut. Jag kan hjälpa dig, men det är du som har ansvaret för. (Revisor C) 

 

Auktoriteten kan dock bli för omfattande i enlighet med Revisor C:s uttalande, eftersom 

respondenten emellanåt behöver förklara de sakförhållanden som gäller för klienter. 

Revisor E tillägger att: 

 
Ja, jag upplever att klienterna har ett starkt förtroende för mig. Det blir ibland lite för starkt, att de 
litar blint på det man säger, men jag försöker ju säga till dem att om jag erbjuder en åsikt i nånting, 
så är det liksom inte den enda sanningen, utan det är bara en vinkel på det. (Revisor E) 

 

Respondenten tycks inte förfoga över samma nivå av auktoritet som Revisor C, men hen 

behöver ändå ibland förklara för sina klienter att hens åsikt inte ska tolkas som en order, 

utan bara en tanke som de kan ha i åtanke när ett beslut ska fattas. Av de båda citaten blir 

det också uppenbart att somliga klienter ger upp sin autonomi för Revisor C och E, vilket 

ger dem auktoritet.  Konsultprofessionens förbindelse med revisorsprofession tillåter dock 

inte Revisor C och E att konkret involvera sig i förvaltningen och inte heller ta beslut på 

uppdrag av klienten. Detta bestrider Viadius m.fl., (2003) hävdande om att konsulten 

numera konkret involverar sig i arbetet, istället för att bara ge rådgivning. 

 

Sammanfattningsvis visar detta att det finns en tydlig efterfrågan från klienterna på 

konsultation utifrån konsultprofessionen, trots att klienten inte är medveten om det. 

Påtryckningar har lett till att revisorsprofessionen har blivit deprofessionaliserad, på grund 

av konsultprofessionens framväxt och dess unika egenskaper som motsätter sig 

revisorsprofessionen. Resultatet innebär att revisorskåren har kommersialiserats och att den 

alltmer kan likställas med en industri i enlighet med Artsberg (2005). Detta tyder på att 
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revisorsprofessionen har förminskats till förmån för konsultprofessionen och att det råder 

en konflikt kring revisorns självidentifiering, när det gäller sin profession och hanteringen 

av intressenter.  

5.4 Roller 
Sociala roller ska enligt Aubert (1979) diskuteras utifrån vilka normer och förväntningar 

som kan hänföras till en viss position. Bland respondenterna är det tydligt att deras klienter 

har höga förväntningar på en revisor, att hen förväntas ha kompetensen för att svara på allt 

och ska kunna tillhandahålla alla de tjänster kunden vill ha, vilket enligt Revisor C så klart 

inte är möjligt: 

 
Man har höga förväntningar på en revisor, just att de ska kunna hjälpa till med allt möjligt. Och det 
är ju det som ibland ställer till det, att man kanske inte kan det. (Revisor C) 

 

Kännedomen om revisorn som position för i enlighet med Aubert (1979) med sig ett stort 

socialt tryck riktat mot revisorn, det vill säga informella normer, men med en diskrepans 

gentemot den roll som lagar och regler skapar. Revisor B utvecklar resonemanget: 

 
En viss förväntan finns ju givetvis och många tror ju att man kan trolla: ”Ja men jag anlitar dig, då 
ska du kunna göra så här”. Men så funkar det inte. Mycket avtalar man också om med kunder om vad 
de vill, men en viss förväntan finns. (Revisor B) 

 

Det krävs alltså i enlighet med Revisor B:s uttalande att klienternas förväntningar begränsas 

genom avtal, i form av uppdragsbrev, för att istället etablera formella normer. Revisor E 

påtalar dock att det finns en skillnad mot nya klienter, som inte haft revisor tidigare:  

  
Man märker på de om de är nya kunder, som inte haft revisor tidigare. De kanske bara har haft en så 
kallad redovisningskonsult. De kallar ju ofta redovisningskonsulter för revisor av nån anledning. Jag 
vet inte riktigt varför, men det är en språkförbistring. Men när de kommer då och träffar mig, så är 
det ofta jag får förklara vad en revision innebär. Och då förväntar de sig ingenting i stort sett.  
(Revisor E) 

 

Dessa klienter blandar ofta ihop revisorn med redovisningskonsulten, och behöver få 

förklarat för sig vad revision innebär, varför sådana klienter inte har några större 

förväntningar till en början. Revisor A är också inne på att denna förvirring bland klienterna 

kan uppstå i samband med att många mindre revisionsbyråer utför så kallade 

kombiuppdrag: 
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Kunden ser inte en som revisor, utan, alltså när man till exempel har ett kombiuppdrag så upprättar 
vi bokslut och årsredovisningen på byrån. Då är det ändå mig de har kontakt med, men det är inte jag 
som upprättar dem. Men de tror ju kanske ibland att det är jag som upprättat allt, men ofta handlar 
det om att vara tydlig. (Revisor A)  

 

Revisor A förtäljer att klienter i detta sammanhang inte ser hen endast som revisor, eftersom 

revisorn ofta fungerar som den enda kontaktpersonen, varför vissa klienter får 

uppfattningen att revisorn även upprättat bokslut och årsredovisning. Samtidigt uppger 

Revisor B att hen ibland uppfattar det som att klienterna tror att hen arbetar för Skatteverket 

och är deras förlängda arm.    

  

Motsatsen till de klienter som är obekanta med revision är de klienter som har haft en 

revisor tidigare, men som de har varit missnöjda med, varför de valt att byta. Revisor E får 

utstå att dessa klienter kan ställa krav och ofta vet ganska exakt vad de förväntar sig av sin 

nya revisor. Detta är ett exempel på att förväntningarna inte är statiska i enlighet med 

Auberts (1979) redogörelse, varför det kan vara svårt för revisorn att arbeta utifrån samma 

modell med alla klienter. Förväntningarna sträcker sig åt många olika håll och klienterna 

väntar sig hjälp med vitt skilda problem, vilket innebär att revisorn ibland uppfattas mer 

som en konsult, framför allt grundat på en okunskap.  

 

Det finns dock fler aktörer som har förväntningar på revisorn och för Revisor C händer det 

att olika aktörer hör av sig, som Skatteverket, banker och till och med klientens kunder, 

oftast när de inte får tag i bolagets företrädare. Revisor C menar däremot att hen inte kan 

föra någon vidare dialog med dessa aktörer om inte hen fått i uppdrag av klienten att göra 

det, på grund av tystnadsplikten, vilket hänger samman med att man inte får lämna ifrån 

sig information som kan vara till skada för bolaget. Revisor B har däremot bra kontakt med 

till exempel banker, och det händer att de pratar återhållsamt med varandra utan klientens 

godkännande, eftersom bankerna förväntar sig att det inte ska finnas några problem och att 

de inte ska riskera att förlora sina krediter och säkerheter hos klienten. Revisor B känner 

också att hen i själva revisionsuppdraget inte bara vänder sig mot klienten, alltså 

företagsledningen, utan att hen känner ett ansvar mot bolaget som sådant med ägare och 

styrelse, men även till viss del mot andra aktörer utanför som banker, leverantörer och 

kunder. Revisor F påtalar till exempel att de i sitt granskningsarbete tar hänsyn till om fel 

och avvikelser påverkar olika utomstående aktörers möjlighet att göra en rättvisande 

bedömning.  
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Även om revisorn inte kan bemöta frågor om ett klientföretag i någon vidare mån från andra 

aktörer, känner hen ändå ansvaret att uppfylla deras och samhällets behov av att granska 

olika sorters information och kontrollera individer och företag (Öhman, 2004). Revisorerna 

i denna undersökning uppfattar dock inte att det finns någon direkt konflikt mellan olika 

aktörer och intressenter utifrån deras förväntningar och intressen. Revisor E säger till 

exempel följande: 

  
Jobbar man med en skötsam kund så finns det egentligen inga motstridiga intressen, för de har en 
verksamhet som de är måna om. De vill redovisa rätt, de vill visa den på rätt sätt utifrån de reglerna 
som gäller, för att kunna göra alla till lags, så att säga. (Revisor E) 

 

En skötsam klient vill alltså redovisa rätt utifrån gällande regler, vilket skulle innebära att 

klienten också vill att revisorn ska utföra ett noggrant granskningsarbete i sin revision, men 

det är i så fall alla parter intresserade av. Det är inte där konflikten skulle ligga, utan det 

har visat sig att klienterna förväntar sig mer långtgående rådgivning än revisorn ofta kan 

tillhandahålla: 

 
Ofta tror ju kunden att jag kan lämna mer långtgående rådgivning än vad jag faktiskt kan, eller vad 
jag känner att jag har kompetens för. Då måste man vara så klok att man har vett att säga nej då, att 
inte ta på sig saker som jag inte kan tillräckligt bra, för att lämna rådgivning. (Revisor C) 

 

Det skulle alltså i enlighet med Aubert (1979) kunna finnas en konflikt om vad som bör 

definiera revisorns rollbeteende, i vilken mån revisorn kan tillhandahålla mer fristående 

rådgivning. De andra aktörerna förutom lagstiftare och tillsynsmyndigheter har kanske inte 

några invändningar mot att revisorn hjälper sina klienter med mycket mer än revision, 

eftersom många troligen inte är medvetna om att revisorns objektiva granskning kan 

påverkas, men där får tillsynsmyndigheterna föra deras talan. Då revisorn följaktligen intar 

positionen som konsult allt oftare, kan det också handla om en konflikt mellan 

revisorsrollen och konsultrollen.  

  

För att lösa eller motverka dessa konflikter menar Revisor C att man inte kan tillämpa 

Auberts (1979) lösning att försöka hålla en fasad gentemot de olika kravställande aktörerna 

för att kunna tillhandahålla fler rådgivningstjänster. Intrycket är att om en förfrågan om råd 

från klienten kan komma i konflikt med vad som förväntas i revisorsrollen, då förklarar 

revisorn för klienten varför det inte är möjligt, även om det oftare är för att revisorn ändå 
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inte har rätt kompetens. I sådana fall kan revisorn också lösa det genom att hänvisa klienten 

vidare till någon utomstående konsult.  

  

Revisorns yrkesroll kan sammanfattas med Svenssons m.fl. (2008) modell om individen, 

professionen, organisationen och klienten. Först och främst ska det finnas en spänning 

mellan individen och professionen: 

 
Men så finns den andra biten med konsultrollen med rådgivning och oftast är det ju så att ju längre 
du har jobbat, ju mer erfarenhet du har byggt på dig, desto lättare är det att gå till dig. Med andra ord 
har du då mer kunskap och kompetens för att kunna ge råd och då är det roligare samtidigt också. 
(Revisor B) 

 

Enligt Revisor B är det lättare för klienten att vända sig till revisorn desto mer erfarenhet 

hen samlat på sig. Det underlättar för revisorn att tillhandahålla rådgivning, vilket hen också 

ofta anser vara mer tillfredsställande än själva revisionsarbetet. Det skulle i så fall motsätta 

sig revisorsprofessionens förväntningar som mer handlar om att hen bara ska göra en 

oberoende granskning för att kontrollera företag och dess företrädare.  

  

För det andra är det en fråga om samspelet mellan revisionsbyråns uppdrag och klienternas 

behov (Svenssons m.fl., 2008). Revisionsbyråns och revisorernas huvudsakliga uppdrag är 

att utföra revision och närliggande tjänster, medan det blivit tydligt att klienterna har en 

större nytta av och därför främst förväntar sig rådgivning kring varierande frågor. Revisor 

C påpekar dock att man på byrånivå hela tiden jobbar med att förbättra sina tjänster och 

utveckla rådgivningen, mer anpassad efter aktuella regeländringar och andra händelser som 

kan påverka klientföretagets situation.  

  

Analysen kan utvecklas vidare genom att inkludera Lindvalls (2009) modell om yrkesrollen 

utifrån relationer, rutiner, regler och resurser. Det blir tydligt från intervjuerna att reglerna 

inom revision begränsar revisorns möjligheter att tillhandahålla en långtgående rådgivning 

och agera som en konsult, framför allt på grund av etiska faktorer. Rutinmässigt är också 

revisorn i samband med revisionen och granskningsarbetet först och främst en ren revisor, 

medan hen i och med de rutinartade råden i den löpande kontakten med klienterna under 

resten av året, då mer kan betraktas som en konsult. Eftersom respondenterna arbetar på 

mindre revisionsbyråer, finns det begränsade resurser, vilket innebär att det i princip inte 

finns några specialiserade konsulter som kan ta hand om det bredare tjänsteutbudet. Det 

kan få som effekt att revisorn tenderar att ta på sig fler konsulttjänster själv. Småskaligheten 
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kan också få till följd att revisorn etablerar en tätare relation med klienterna, vilket även det 

kan öka benägenheten att vilja hjälpa klienterna med den rådgivning som efterfrågas. Ett 

brett kontaktnät utanför byrån gör det å andra sidan lättare att hänvisa klienterna vidare till 

konsulter med specialiserade kompetenser.  

 
För Revisor F är det naturligt att skifta mellan rollen som revisor och konsult, eftersom hen 

även verkar som auktoriserad redovisningskonsult. Revisor D påtalar dock att hen också 

pendlar mellan rollerna i viss mån, från revisor under själva revisionsarbetet till mer av en 

konsult löpande utefter klienternas frågor under resten av året. Enligt Revisor C är det ändå 

inte lätt att känna vilken roll hen verkar utifrån, även om man i tidsredovisningen efteråt 

tvingas avgöra om arbetet tillhörde revisionsuppdraget eller ett uppdrag som konsult.  

  

Som nämnts ser sig Revisor B som både revisor och konsult, även om det för hen kan vara 

samma sak. Respondenten menar att hen har så många uppdrag och efter att ha jobbat i 

branschen under en så lång tid, kan revisionstjänsterna och rådgivningstjänsterna nästan 

betraktas som en bulkvara. Revisor E ringar in och formulerar rollförhållandet på ett bra 

sätt:  

 
Jag vet ju vad jag får och inte får göra som konsult också, så att jag tycker att jag är revisor även när 
jag gör konsultroll-tjänsterna så att säga. Jag erbjuder ju dem utifrån ett revisorsperspektiv, vilket 
innebär att man väl ofta är ganska försiktig eller restriktiv, och man liksom försöker påtala risker 
snarare än möjligheter. (Revisor E) 

 

Revisor E hävdar att hen är revisor även när hen utför konsulttjänster. Respondenten ser 

det som att hen erbjuder konsultationen utifrån ett revisorsperspektiv, eftersom hen 

fortfarande är försiktig och restriktiv på så vis att hen generellt påtalar risker snarare än 

möjligheter.  

 

Sammanfattningsvis är det klart att klienterna har höga förväntningar på revisorn, och 

framför allt gäller det rådgivning eftersom de ofta misstar revisorn för att vara mer av en 

konsult. Samtidigt förväntar sig revisionens övriga intressenter bara att klientföretagen 

kontrolleras genom en oberoende granskning, varför revisorn tvingas växla mellan 

revisorsrollen och konsultrollen. I slutändan har hen ändå alltid ett revisorsperspektiv även 

när konsulttjänster tillhandahålls.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien kommit fram till, vilket följs upp med 

ett resonemang kring vad studien kan bidra med både ur ett teoretiskt och socialt perspektiv. 

Vidare delges några egna reflektioner kring studiens begränsningar, och slutligen 

diskuteras förslag till framtida forskning.  

6.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka hur revisorn, som jobbar på små och medelstora 

revisionsbyråer, hanterar olika kategorier av rådgivningstjänster och det relaterade 

oberoendehotet i sin roll som konsult, som ett led i att försöka erhålla en förståelse för hur 

revisorn uppfattar växlingen mellan sin roll som revisor och den allt mer förestående 

konsultrollen. Mot bakgrund av att implementeringen av EU:s revisionspaket kraftigt 

begränsade revisorernas möjlighet att tillhandahålla NAS gentemot företag som är av 

allmänt intresse, framträdde behovet och intresset för att undersöka hur revisorer på en liten 

eller medelstor revisionsbyrå resonerar kring vilka rådgivningstjänster de tillhandahåller. 

Dessa revisorer jobbar i princip inte med några noterade bolag och det har visat sig att de 

inte heller har koll på vilka tjänster som enligt Statens offentliga utredning (2015:49) är 

förbjudna att tillhandahålla med hänsyn till hotet mot revisorns oberoende. 

 

Resultatet av studien visar följaktligen att revisorerna har svårt att definiera och 

exemplifiera vilka tjänster som är revisionsnära och vilka som är av mer fristående karaktär, 

vilket tyder på att de verkligen upplever det som en gråzon. Marknadens förväntningar på 

revisorns konsulttjänster har tilltagit till följd av avskaffandet av revisionsplikten för de 

minsta bolagen. Vissa ser fortfarande nyttan med revision, medan många bara ser det som 

ett nödvändigt ont. Revisorn tvingas därför på ett sätt att tillhandahålla rådgivning för att 

upprätthålla revisionen och motivera sin existens. Det har blivit en alltmer integrerad del 

av revisorns tjänster, varför revisionstjänsterna och rådgivningstjänsterna ur revisorns 

perspektiv kan betraktas som ett helhetspaket, i enlighet med Figur 6.1, snarare än separata 

tjänster. 
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Figur 6.1: Revisorns tjänster (Egen komposition) 

 

Till följd av att revisorns tjänster betraktas som ett helhetspaket har även professionerna till 

viss del förenats, då revisors- och konsultproffesionerna i början av studien betraktades 

som två åtskilda professioner, samtidigt som revisorn antogs behöva växla mellan sin roll 

som revisor och konsult i tillhandahållandet av olika tjänster. Av professionsteorin framgår 

det att professionerna har gemensamma aspekter, men när det gäller deras intressen skiljer 

de sig åt (Brante, 2009; Artsberg, 2005). Det föreligger en underliggande press att behöva 

bemöta klienternas höga förväntningar när det gäller rådgivning, vilket enligt Aubert 

(1979) präglar den sociala rollen, på grund av att många klienter inte har full koll på vad 

revisorns roll är, som istället blandar ihop den med framför allt konsultrollen. Då det inte 

ställs några rättsliga krav från konsultprofessionen att konsulten ska arbeta utifrån 

objektivitet, finns det en risk att revisorn känner att hen måste tillfredsställa klienterna för 

att kunna behålla dem. Till följd av småskaligheten på en mindre revisionsbyrå kan revisorn 

också etablera en tätare relation med klienterna, vilket enligt revisorsprofessionen kan leda 

till ett vänskapshot mot revisorns oberoende om hen bli alltför välvilligt inställd till 

klientens intressen (FAR, u.å.a). 

 

Till skillnad från konsultprofessionen behöver revisorsprofessionen enligt Artsberg (2005) 

dessutom ta hänsyn till revisionens övriga intressenter, som ägare, leverantörer och banker, 

vilka bara förväntar sig att revisorn ska utföra en oberoende granskning och kontrollera 
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företag och individer (Moberg m.fl., 2014; Öhman, 2004). Det uppstår således en konflikt 

om vad som enligt Aubert (1979) bör definiera rollbeteendet eller rentav en konflikt mellan 

revisorsrollen och konsultrollen, som revisorn får motverka genom att förklara för klienten 

varför vissa tjänster inte är möjliga att tillhandahålla och istället hänvisa vidare till 

specialiserade konsulter. Revisionsbyråernas ekonomiska intresse kan också sätta press på 

revisorn att behöva fylla sina timmar med jobb som går att debitera. Ifall revisorstimmarna 

är otillräckliga, kan det behöva fyllas upp med konsulttimmar, varför revisorn riskerar att 

bli ekonomiskt beroende av klienterna, ett så kallat egenintressehot mot revisorns 

oberoende (FAR, u.å.a). 

 

Revisorerna verkar inte beakta deras oberoende i någon större utsträckning i samband med 

den omfattande rådgivning som tillhandahålls klienterna löpande under året, utan de är 

oftast mer oroade över att tangera ett område som de inte anser sig ha tillräcklig kompetens 

kring. Samtidigt anser revisorerna att kunskapsspridningen som härrör från 

revisionsinsatsen, i form av kännedomen om hela klientföretaget och dess situation, är en 

förutsättning för att tillhandahålla kvalitativ rådgivning, varför det blir naturligare även för 

klienten att vända sig till revisorn för råd. 

 

Revisorerna tvingas trots allt att pendla mellan rollerna i viss mån, även om revisorn inte 

alltid vet vilken roll hen har vid varje tillfälle. Rutinmässigt är man revisor under själva 

revisionsarbetet och generellt mer av en konsult i och med de rutinartade råden utifrån 

klienternas löpande frågor under resten av året. I slutändan anser de ändå sig vara revisorer 

även i utförandet av konsulttjänster, därav Figur 6.2. Revisorsperspektivet i konsultrollen 

medför nämligen att de i sina råd är restriktiva och försiktiga såtillvida att de snarare påtalar 

risker än möjligheter. 
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Figur 6.2: Rollerna som revisor och konsult (Egen komposition) 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Resultatet av denna studie har bidragit till att skapa en djupare förståelse för hur revisorn 

på små och medelstora revisionsbyråer hanterar olika rådgivningstjänster och beaktar 

risken för att hens oberoende påverkas vid tillhandahållandet av dessa tjänster. Tidigare 

forskning inom ämnet har främst lagt fokus vid Big Four-byråerna och syftat till att 

presentera bevis för att revisorns oberoende hotas i samband med att NAS tillhandahålls. 

Efter att EU i och med revisionspaketet erkänt oberoendehotet och begränsat möjligheten 

att tillhandahålla NAS gentemot noterade bolag, har studien med ett kvalitativt angreppssätt 

istället kunnat skildra hur revisorn i själva verket resonerar kring sina tjänster för de mindre 

bolagen. Ett nytt bidrag till forskningen har vidare skapats genom att ta undersökningen ett 

steg längre och inkludera den aspekten vad rådgivningstjänsterna betyder för revisorns 

yrkesroll. Forskare har inte utforskat revisorns alltmer förestående roll som konsult i någon 

större utsträckning. I samband med detta har studien därtill kunnat identifiera hur 

konsultyrket kan betraktas som en profession, vilket inte gjorts tidigare. 
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6.3 Socialt bidrag 
Då revisorer på små och medelstora revisionsbyråer främst jobbar med mindre bolag och 

fåmansföretag innebär det att den svarta listan i EU:s revisionspaket inte är tillämpbar i de 

flesta fallen. Revisorerna har således större handlingsutrymme och möjligheter än revisorer 

på större revisionsbyråer att tillhandahålla rådgivningstjänster, vilket riskerar att hota 

revisorns oberoende. Detta väcker frågan om makthavare ska ändra regelverket till att gälla 

gentemot samtliga revisionsklienter och inte enbart företag av allmänt intresse, i syfte att 

skydda revisorns oberoende, eller om man anser att det har mindre betydelse på små och 

medelstora revisionsbyråer. Mot bakgrund av studiens resultat kan det inte negligeras att 

revisorrollen inte längre är renodlad och enligt FAR:s (2016) framtidsrapport tycks trenden 

med alltmer rådgivning inte brytas inom den närmsta tiden. Hur som helst signalerar 

studiens resultat för revisorer på små och medelstora revisionsbyråer att det föreligger ett 

missförhållande och eventuellt har studien till och med fått våra respondenter att tänka över 

vilka rådgivningstjänster som tillhandahålls med större hänsyn till sitt oberoende. 

6.4 Reflektioner och begränsningar 
Då studien har använt intervjuer som datainsamlingsmetod, baseras analysen på att 

intervjupersonerna talar sanning. De skulle dock eventuellt kunna försköna sina svar för att 

försöka framstå i bättre dager, en begränsning som inte ska underskattas eftersom studien 

behandlar revisorns oberoende, vilket kan betraktas som ett känsligt ämne. Vidare behövde 

respondenterna i stor utsträckning reflektera i stunden, varför de kan ha upplevt en press 

att behöva komma med ett förhastat svar. I efterhand hade respondenten kanske kunnat 

komma med mer genomtänkta och utvecklade svar som hade berikat studien. Ytterligare 

en konsekvens är att respondenterna var tvungna att fundera medan de talade i stor 

utsträckning, vilket begränsar den språkliga förmågan, varför vår tolkning kanske inte är 

fullt överensstämmande med vad revisorn egentligen menade. 

 

Intervjuer ställer också krav på oss som intervjuare att inta en neutral position och använda 

opartiskt språk under samtalets gång med respondenten. Detta var dock utmanande 

eftersom vi, mot bakgrunden av studiens syfte, behövde inge förtroende och få 

respondenten känna sig bekväm samt trygg i situationen. Det gjordes genom att bemöta 

respondenternas svar med tillförlitliga och sympatiska responser. Av detta skäl kan man 

därför ifrågasätta objektiviteten och därmed tillförlitligheten, men ifall vi hade avstått från 
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att ge sådana responser hade förmodligen respondenterna successivt övergått till att vara 

reserverade, vilket hade resulterat i ett mindre relevant material. Då studien har använt en 

kvalitativ metod, går det slutligen inte heller att göra några vidare generaliseringar av 

studiens slutsats, särskilt med tanke på att endast sex intervjuer genomfördes. 

6.5 Framtida forskning 

Resultatet av denna studie tyder på att revisorer på små och medelstora revisionsbyråer 

upplever en gråzon mellan vilka tjänster som är revisionsnära och vilka som är av mer 

fristående karaktär. Tillhandahållandet av dessa tjänster innebär i sin tur att revisorn måste 

växla mellan sin roll som revisor och konsult. Framtida forskning skulle därför kunna 

genomföra en snarlik studie för att undersöka om samma förhållande föreligger på de större 

revisionsbyråerna, Big Four. Med en heltäckande forskning kan man följaktligen dra den 

definitiva slutsatsen om möjligheten att tillhandahålla NAS ska begränsas för samtliga 

revisionsklienter eller ifall revisorns oberoende ska nedprioriteras till förmån för 

konsultationens betydelse. Mot bakgrund av revisorns alltmer förestående roll som konsult 

kan man vidare forska kring ifall det å ena sidan är lämpligt och å andra sidan är effektivt 

att revisorn även arbetar som auktoriserad redovisningskonsult.  

 

Den framtida forskningen skulle också kunna använda ett mer psykologiskt betraktelsesätt 

med hjälp av psykologiska teorier, istället för de sociologiska teorier som tillämpats i denna 

studie. Då skulle man möjligtvis kunna skönja ännu mer personliga känslor och tankar i det 

empiriska materialet, eftersom psykologin berör individer på ett djupare plan, och på så sätt 

erhålls ett annat perspektiv på hur revisorer upplever de olika rådgivningstjänsterna och 

alternerar mellan revisor och konsult.  
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Bilaga 1: Flödesschema för analysmodellen 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Inledande fråga:	
	
1. Vem är du? Berätta om dig själv. 
 
Huvudfrågor: 
 
2. Vilka är de huvudsakliga rådgivningstjänster som du tillhandahåller dina 

revisionsklienter?  
 

3. Hur väl känner du till reglerna i EU:s nya revisionspaket från 2016, där ett antal icke-
revisionstjänster (NAS) svartlistades gentemot företag av allmänt intresse? 

 
4. Hur gör du skillnad på revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning (NAS) som 

du tillhandahåller dina klienter? 
 

5. Kan det vara svårt att skilja revisionsnära rådgivning från fristående rådgivning (NAS). 
Något specifikt tjänsteområde som är särskilt svårt? 

 
6. Varför är det enligt dig viktigt att överväga vilka rådgivningstjänster du ger dina 

revisionsklienter? Hur kan ditt oberoende hotas? 
 

7. Hur skulle du uppskatta betydelsen av klientrådgivningen gentemot själva 
revisionsarbetet idag? 

 
8. Är ditt tillhandahållande av ytterligare konsulttjänster åt revisionsklienter en viktig 

inkomstkälla för byrån? 
 

9. Känner du att din kompetens/kunskap som revisor är så pass speciell och eftertraktad 
att klienter vänder sig till dig/er för andra konsulttjänster? 

 
10. Upplever du att klienterna har ett starkt förtroende för dig? 

 
11. Vad finns det för förväntningar på dig från dina klienter, vilken rådgivning förväntar de 

sig? 
 

12. Hur reflekterar du över att revisionsarbetet också har revisionssamhället som klient, 
medan din rådgivning snarare bara vänder sig till klientföretagen? 

 
13. Hur påverkas ditt dagliga arbete om du känner att du i viss mån måste skifta mellan 

rollen som revisor och konsult? 
 
Avslutande fråga:  
 
14. Med tanke på hur det ser ut just nu, hur skiljer det sig från dina tidiga år som revisor 

och vad tror du framtiden har att utvisa beträffande den fristående rådgivningen (NAS) 
och din roll som revisor?   

 


