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Abstract 
Whether auditors should be allowed to work with both auditing and advisory is a matter that has 
been discussed for a long period. An auditor is obliged to give advice during normal auditing 
which is different from the advice given at a client’s certain request, also called independent 
advice. Requests regarding the latter can often be complex and of a nature that the auditor alone 
cannot answer which is why specialists are used to aid the auditor and ensure that any given 
advice is adequate. Auditors’ use of specialists is something that has not been properly 
researched, especially regarding auditors equal treatment of clients independently of their size. 
 
The aim is to review and describe auditors’ use of specialists with a special focus on two 
parameters; the auditors experience and size of the clients. We hope that we as a result of this will 
be able to make a statement whether equal treatment of clients – regarding auditors’ use of 
specialists – exists independently of auditor and client. 
 
In order to answer the questions we chose to opt for a hermeneutic qualitative method to better 
understand the underlying reasons to why specialists are summoned. We conducted several 
interviews with auditors hired at larger bureaus in western Götaland. The interviews were 
conducted in two different ways; by telephone and by questionnaires with non restricted 
answering options. 
 
The result of the survey is that auditors choose to summon specialists at different times but that 
this does not affect the quality of the advice given. This is first and foremost due to the fact that 
specialists are intended to be used in order to maintain a good quality of the advice, not to 
increase it. The reasons for summoning specialists are dependent on the auditor’s prior 
experience and the complexity of the request. The size of the client does not matter although 
larger companies can be more complex as an effect of the more complex organization and nature. 
In concluding it can be said that even if unequal treatment happens it does not affect the quality 
of the advice that auditors hand out. 
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Sammanfattning 
Det har länge debatterats huruvida det är lämpligt att revisorer arbetar med både revision och 
fristående rådgivning. Vid granskande revision ingår rådgivning som en av revisorns skyldigheter 
till skillnad från fristående rådgivning som görs på klientens förfrågan. Frågorna kan ofta beröra 
områden som är komplexa där revisorns kunskaper inte är tillräckliga. I sådana situationer ska 
revisorn rådfråga en specialist på området för att säkerställa att det svar som lämnas är adekvat. 
Revisorers användning av specialister är ett område som ännu inte har utforskats i någon större 
utsträckning. Framförallt gällande revisorers likabehandling av klienter oberoende av storlek. 
 
Syftet är att granska och beskriva revisorers användning av specialister med fokus på två 
parametrar i form av revisorns erfarenhet samt klienternas storlek. Av detta hoppas vi kunna säga 
om likabehandling föreligger när specialist ska tillkallas oberoende av revisor och klient.  
 
För att kunna svara på frågorna valde vi att tillämpa en hermeneutisk kvalitativ metod för att 
bättre förstå de bakomliggande orsakerna till varför specialister tillkallas. Vi genomförde ett antal 
intervjuer med yrkesaktiva revisorer anställda på större byråer i västra Götalandsregionen. 
Intervjuerna genomfördes på två vis vilka var telefonkonferenser samt frågeformulär med öppna 
svar.  
 
Resultatet av undersökningen är att revisorer väljer att använda sig av specialister vid olika 
tillfällen men att detta inte påverkar kvaliteten på den rådgivning som ges. Detta då specialisterna 
främst används för att upprätthålla kvaliteten i rådgivningen. Varför specialisterna används är 
beroende av revisorns tidigare erfarenhet samt frågans komplexitet men klientens storlek är ingen 
faktor. Däremot kan frågor ställda av större bolag vara av en mer komplex natur. 
Sammanfattningsvis kan sägas att även om olikbehandling sker så inverkar inte det på kvaliteten 
på den rådgivning som revisorerna ger. 
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Förkortningar  
 
ABL Aktiebolagslagen 
BFL Bokföringslagen 
RevL Revisionslagen 
RL Revisorslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SOU Statens offentliga utredningar 
SEC Securities and Exchange Commission 
 
 
Definitioner 
 
Fristående rådgivning Rådgivning som utförs på en klients aktiva förfrågan. 
Grönbok Ett diskussionsdokument som EU-kommissionen 

sammanställer och släpper inför en ny lagstiftning. Där 
olika instanser och personer får komma med åsikter inom 
det aktuella ämnet.  

Revisionsrådgivning Rådgivning som uppkommer som en konsekvens av en 
revisors granskning av en klients räkenskaper. 

Rådgivning En revisors rekommendationer eller presentation av 
alternativ till en klient. 
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1 Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till området ur vilken ett aktuellt problem 
belyses. Frågan som formuleras ur denna problemdiskussion är tillsammans med syfte och 
avgränsning den startpunkt från vilken teoriinhämtning, metod samt empiri och resultat hänför 
sig till och är grundade på. 

1.1 Bakgrund 

Vad som utgör revisionsverksamhet har förändrats på senare tid och som en följd av det även 
revisorns roll. Debatter har förts under många år om vad revisionsverksamhet egentligen är och 
hur en utvidgning av denna riskerar att minska trovärdigheten för revisorns arbete (Moberg, 
2006). Revisorslagen 2 § p. 7 definierar revisionsverksamhet som enbart granskande revision 
inklusive nödvändig rådgivning som uppkommer vid denna (SFS 2003:738). I praktiken är det 
emellertid vanligt att utöver revision och tillhörande rådgivning, även kallad revisionsrådgivning, 
tillhandahålla så kallad fristående rådgivning. Fristående rådgivning kan beröra områden såsom 
skatt, företagsvärdering samt finansiering. Anledningen till att det blir vanligare att revisorer 
arbetar med både revisionsrådgivning och fristående rådgivning är att revisionsbyråerna försöker 
att bygga upp ett långsiktigt förhållande med klienterna och då inte enbart det som behandlar 
revision (van der Walt, Scott & Woodside, 1994).  
 
Moberg (2003) beskriver revisorns nuvarande roll som bestående av tre delar. Den vanliga rollen 
vilket är att kontrollera klientens näringsverksamhet, konsultrollen där revisorn tillhandahåller 
olika former av rådgivning samt en där revisorn behandlar legala saker som berör klientens 
näringsverksamhet. 
 
Revisorslagens (RL 7 § p. 2) definition av begreppet revisionsverksamhet gör en uppdelning i 
revisionsnära tjänster samt fristående rådgivning (SFS 2003:738). Det första innebär tjänster som 
ingår i den traditionella revisionen så som förslag till förbättring då revisorn granskar 
årsredovisningen. Den fristående delen som revisorer arbetar med har inte alls med den 
traditionella att göra då den inte är en följd av vad revisorn har upptäckt vid exempelvis 
granskning av årsredovisningen (Moberg, 2006).  
 
I dagens läge har större revisionsbyråer flera olika specialistavdelningar som arbetar med att 
hjälpa klienter med rådgivning i olika frågor (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008b; KPMG, 
2008; Ernst & Young, 2008). Den hårda konkurrens som finns på marknaden har bidragit till att 
den fristående rådgivningen har blivit allt mer intressant och viktig för revisionsbyråerna. 
Byråerna vill skapa en helhetslösning för sina klienter där de kan erbjuda både revision samt 
rådgivning i olika områden som berör deras verksamhet (SOU 1999:43). De problem som kan 
uppstå berör revisorn och dennes roller då han blir både revisor och konsult vilket kan påverka 
oberoendet och därmed trovärdigheten (Moberg, 2006).  
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1.2 Problemdiskussion 

Revisorer som arbetar ställs förr eller senare inför valet om de enbart ska tillhandahålla 
revisionsrådgivning eller om de även ska hjälpa sin klient med fristående rådgivning. Alternativet 
är att överlåta frågorna till de delar av företaget som är specialister på det specifika området.  
Varje revisor måste tänka på att de inte agerar på ett sätt som riskerar skapa tvivel om oberoendet 
i granskningen (Moberg, 2006).  
 
Rådgivning i traditionell mening innefattar främst revisionsrådgivning men fristående rådgivning 
har blivit vanligare. Det finns emellertid inga klara gränser för när rådgivning är av det ena eller 
det andra slaget. Det enda som har konstaterats till dags dato är att revisionsrådgivning torde höra 
till revisionsverksamheten men en närmare definition på vad som utgör revisionsverksamhet har 
ännu inte etablerats (SOU 1999:43). Det finns ett problem i rådgivningens lämplighet beroende 
på dess art men det ligger på den enskilde revisorns ansvar att själv besluta om huruvida 
rådgivning i den aktuella frågan är lämplig. Den gränsdragning som görs på det personliga planet 
kommer av naturliga skäl att variera från person till person men det kan ha konsekvenser för de 
som eftersöker rådgivning i frågor där en revisor skulle ge råd där en annan istället hade nekat. 
Problemet med avsaknaden av klara riktlinjer är risken för att klienter behandlas olika. Vår tes är 
att en mindre erfaren revisor som normalt har ställts inför färre problem är mer benägen att 
efterfråga experthjälp. Likaledes kan klientens storlek påverka möjliga konsekvenser av ett 
felbeslut och därmed medföra att specialister efterfrågas i högre grad. 
 
Det har föreslagits att revisionsplikten skall slopas för företag under vissa gränsvärden i Sverige. 
Detta grundar sig i att övriga europeiska länder utan revisionsplikt erhåller konkurrensfördelar 
genom att minska den administrativa bördan och ekonomiska förpliktelsen för mindre företag. De 
föreslagna gränsvärdena har som konsekvens att 96% av Sveriges nu revisionspliktiga bolag inte 
längre är revisionspliktiga. Detta förväntas leda till lägre efterfrågan på revisionstjänster och 
högre efterfrågan på rådgivningstjänster med därav förändrade arbetsuppgifter för revisorer (SOU 
2008:32). 

1.2.1 Problemfrågor 

Den huvudsakliga frågan är huruvida dessa personligt grundade beslut om huruvida rådfrågning 
hos specialister är aktuellt påverkar behandlingen av klienterna. Därav väljer vi att ställa följande 
övergripande fråga: 
 

1. Vilket behov finns det hos revisorer att använda specialister vid rådgivning? 
 
Det finns emellertid flertalet faktorer som påverkar där revisorns erfarenhet och klientföretagets 
storlek är två av de mer intressanta. Vi väljer därför att använda oss av tre delfrågor: 
 

1a. Vilken betydelse har klientföretagets storlek på när specialister tillfrågas? 
1b. Vilken betydelse har revisorns yrkeserfarenhet på när specialister tillfrågas? 
1c. Vilken betydelse kan en eventuellt slopad revisionsplikt ha för revisorers användning av 

specialister? 
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1.3 Syfte 

Syftet är att analysera och beskriva revisorers användning av specialister med fokus på faktorer 
såsom erfarenhet och klientföretagets storlek och se om konsensus föreligger för när specialister 
är efterfrågade. Vidare är syftet att kunna säga huruvida revisorer förväntas efterfråga specialister 
i högre eller lägre grad om revisionsplikten slopas. 
 

1.4 Avgränsning 

En första naturlig avgränsning görs till revisionsbyråer då dessa kommer att utgöra källan till det 
empiriska materialet. Det är emellertid inte alla revisionsbyråer som tillhandahåller rådgivning 
varför ytterligare avgränsning görs till de byråer som kan tänkas erbjuda rådgivning vilka är 
medelstora och större byråer. Därtill kommer enbart företagsrevision och företagsrådgivning 
behandlas, inte koncernrevision eller koncernrådgivning.  
 

1.5 Disposition 

I kapitel två presenteras information om vad revision är och hur regleringen på området har 
förändrats genom åren samt hur detta har påverkat revisorsrollen. Vidare presenteras information 
om revisorns rådgivning och dess uppdelning i revisionsrådgivning samt fristående rådgivning. 
Avslutningsvis presenteras hur den framtida rollen kan påverkas av framlagda förslag som 
kommer att påverka revisionsplikten. I kapitel tre redogörs för de metodologiska val som vi har 
utgått från för den empiriska inhämtningen. Här presenteras de gjorda valen samt deras möjliga 
påverkan på det resultat som tolkas fram. I kapitel fyra redogörs för de intervjuades åsikter om 
revisorsrollen, den nuvarande situationen och möjliga framtida förändringar. I kapitel fem görs en 
analys av den framkomna empirin och hur det överensstämmer med den teoretiska 
referensramen. Slutligen i kapitel sex förs en avslutande diskussion och uppsatsens slutsatser 
presenteras. Vidare görs en utvärdering av tillvägagångssättet och förslag på vidare forskning 
läggs fram.  
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2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen behandlas nuvarande teori gällande revision, rådgivning samt 
oberoende och trovärdighet. Under det senaste århundradet har revisionen ansetts vara allt 
viktigare vilket resulterade i en allmän revisionsplikt för aktiebolag i Sverige. De senaste åren 
har emellertid en annan syn på revisionen trätt fram där en alltför strikt revisionsplikt anses 
hämma Sveriges konkurrenskraft internationellt samt gör landet mindre attraktivt att bedriva 
verksamhet inom. En slopad revisionsplikt förväntas göra rådgivning till en allt viktigare tjänst 
att erbjuda klienterna för revisionsbyråernas framtida överlevnad. 

2.1 Sammanfattning 

Då det saknas teori på det specifika området som frågeställningen berör används teori om de 
kringliggande områdena. Genom att behandla revisionsrelaterade frågor och problem presenteras 
revisorers rådande och historiska situation som utgör en grund för revisorers möjligheter och 
skyldigheter till att använda sig av specialister vid svårare frågeställningar. 
 
Kapitlet är indelat i fyra delar som behandlar revision, revisorsrollen, rådgivning samt 
förändringar av revisorsrollen. I den första delen redogörs för hur revisorers förändrade 
arbetsuppgifter och större inslag av rådgivning är en konsekvens av förändrade marknader och 
lagregleringar. Det finns även medel för att granska rådande förhållanden mellan revisor och 
klient och eventuellt vidta åtgärder vilket kallas för analysmodellen. I den andra delen om 
revisorsrollen redogörs för olika instansers definition av revision och revisionsverksamhet som är 
en viktig grundpelare då det har konsekvenser för de arbetsuppgifter som revisorer 
överhuvudtaget är tillåtna att utföra. I det tredje avsnittet behandlas rådgivning där det förutom 
den normala revisionsrådgivningen även redogörs för åsikter om det ökade inslaget av så kallad 
fristående rådgivning i revisorers dagliga arbete. Fristående rådgivning är av intresse då det har 
föranlett diskussioner om revisorers egenintresse i givna råd vilket därför skulle riskera påverka 
oberoendet och därmed revisorns granskning. Avslutningsvis redogörs för förändringar i 
revisorsrollen som har skett och kan komma att ske i framtiden om en föreslagen slopning av 
revisionsplikten sker. Detta har konsekvenser för revisorskåren som därmed blir av med en 
lagfäst och garanterad arbetsuppgift och istället kan få frågeställningar från klienter där 
specialisthjälp behövs i högre grad. 
 

2.2 Revision 

Ordet revision kommer från det latinska ordet ”revidere” som har betydelsen att se tillbaka. I ett 
aktiebolag där inte ägarna ansvarar för skulderna är det viktigt att den ekonomiska översikten i 
företaget är korrekt, inte enbart för ägarna utan även för anställda, långivare, samhället samt 
andra intressenter till företaget. Det är då revisorns roll att se till att den ekonomiska översikten 
av företaget är korrekt och återspeglar dess finansiella ställning. Revision är viktigt även för 
ägarna till företaget då de kan kontrollera om styrelse samt ledning har förvaltat bolagets 
verksamhet. Eftersom det är flera olika intressen som ska tillgodoses har det ofta debatterats om 
revisorn är kapabel till att vara oberoende utan att hamna i lojalitetskonflikt (Moberg, 2006).  
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2.2.1 Revisionsregleringens historiska utveckling 

Revision har i Sverige förekommit sedan slutet av 1800-talet och under det dryga århundrade 
som passerat har regleringarna kring revision blivit allt striktare. Regler om revision infördes år 
1895 för första gången i Sverige. Där föreskrevs att varje aktiebolag skulle utse en lämplig person 
som granskade bolagets räkenskaper. Vid denna tidpunkt fanns det inga krav på att personen 
skulle vara revisor och inte heller några andra kompetenskrav fanns att finna. År 1910 infördes 
ett antal åtgärder för att skydda minoritetsaktieägare. Bland annat infördes en möjlighet för 
minoritetsaktieägare att kräva att räkenskaperna granskades av en revisor och även kontrollerade 
styrelsens förvaltning av bolaget. I Stockholm år 1912 beslöt handelskammaren att börja 
auktorisera yrkesrevisorer och ett par år senare gjorde även andra handelskammare detta. 
Handelskammaren började år 1930 att godkänna granskningsmän som hade rätt att utföra 
revision men hade inte lika höga kompetenskrav som en auktoriserad revisor. De fick inte heller 
utföra revision som huvudsaklig syssla. År 1944 kom en lag som sade att revisorer ska granska 
bolagets räkenskaper samt att bolagets kontroll över bokföring och medelsförvaltning var till 
belåtenhet (SOU 2008:32). 
 
År 1973 flyttades ansvaret att auktorisera revisorer samt godkänna granskningsmän från 
handelskammaren till kammarkollegium. I aktiebolagslagen som kom år 1975 fanns det krav att 
alla aktiebolag med ett högre bundet kapital än en miljon kronor var tvungna att anlita en 
kvalificerad revisor. I mindre företag kunde en kvalificerad revisor behöva anlitas om ägare av 
minst tio procent av aktiekapitalet krävde detta. Under 1970-talet uppstod en stor kriminalpolitisk 
debatt om ekonomisk brottslighet som utmynnade i ett förslag om att alla aktiebolag skulle vara 
tvungna att anlita en kvalificerad revisor till att revidera bolagets redovisning. Detta var inte 
möjligt att genomföra omedelbart då det fanns för få kunniga revisorer tillgängliga. År 1978 kom 
en promemoria från brottsförebyggande rådet (Brå) som föreslog att det lägsta tillåtna beloppet 
för att starta upp ett aktiebolag skulle höjas till 50 000 kronor från år 1981 och framåt under 
förhoppningen att antalet aktiebolag inom ett par år skulle minska kraftigt. Det föreslogs 
dessutom att samtliga aktiebolag skulle behöva anlita minst en kvalificerad revisor från 1 januari 
1982 (SOU 2008:32).  
 
Förslaget om allmän skyldighet till anlitande av kvalificerande revisorer behandlades i ett 
lagstiftningsärende år 1980 (prop. 1979/80:143 LU 1980/81:4 och LU 1980/81:28). I förslaget 
stod det att läsa att mindre bolag är känsligare och löper större risk att bli utsatta för ekonomisk 
brottslighet. Detta menade man skulle kunna minskas genom att låta en kunnig revisor granska 
räkenskaperna (SOU 2008:32). 
 
Det bestämdes att reformen skulle träda i kraft 1 januari år 1983 för nystartade aktiebolag och för 
äldre aktiebolag vid första ordinarie bolagsstämman som hölls efter år 1987. Under 80-talet 
ökade emellertid antalet aktiebolag kraftigt vilket gick tvärt emot förväntningarna men då även 
antalet kvalificerade revisorer ökade kraftigt uppstod inga problem med övergången till ett 
allmänt tvång för aktiebolag att anlita en kvalificerad revisor (SOU 2008:32). 
 
Efter en ekonomisk kris i början av 1990-talet kom det på tal igen om att det måste bli hårdare 
krav på granskningen av finansiell information för att minska ekonomisk brottslighet och det 
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påpekades av riskdagens revisorer att kombinationen rådgivning och granskning kan leda till att 
förtroendet minskar för revisorns granskning (SOU 2008:32). 

2.2.2 Revisorns juridiska ställning 

I aktiebolagslagen beskrivs revisorn som det kontrollerade organet i bolaget. Dennes rättigheter 
samt skyldigheter kontrolleras och regleras i lag. Revisorns väljs normalt av aktieägarna under 
bolagsstämman. Är det flera revisorer som ska tillsättas kan det i bolagsordningen beslutas att en 
eller flera av dessa – men dock inte alla – kan väljas på annat sätt än det ordinarie. Det räcker inte 
bara med att bolagsstämman har valt en revisor för att det ska kunna anses att han har tillträtt utan 
ett medgivande om accepterat uppdrag är dessutom nödvändigt. Revisorn har skyldigheter till fler 
än bara aktieägarna och dessa bestämmelser finns i Aktiebolagslagen samt Bolagsförordningen. 
De bestämmelser som tas upp i syfte att skydda dessa intressenter är ofta mer begränsade och 
preciserade än de för aktieägarna (Moberg, 2006).  
 
Enligt Moberg är revisorns juridiska ställning att ”revisorn är en av aktiebolagets 
förtroendemän, som skall utföra sina åligganden med den vårdnad och omsorg, som 
kännetecknas syssloman” (Moberg, 2006, s. 48).  Även om revisorn i sitt arbete har olika 
intressenter att ta hänsyn till bör man se denne som en förtroendeman i bolaget (Moberg, 2006). 
 
I Aktiebolagslagen saknas det straffbestämmelser om vad som händer i det fall en revisor inte 
följer de regler som finns i lagen för upprättande av en revision. Det förslogs därför i en 
aktiebolagsutredning att det i Aktiebolagslagen ska ingå straffbestämmelser där böter eller 
fängelse upp till 1 år kan åläggas den som väsentligt åsidosätter de bestämmelser som finns om 
upprättandet av en revisionsberättelse.  I revisorslagen finns det enbart att läsa om 
straffbestämmelser som berör om det skulle vara så att någon utger sig för att vara en godkänd 
eller auktoriserad revisor, det finns i 38§ RL. De olika befattningarna som står under 
Revisorsnämndens tillsyn är godkända revisorer, auktoriserade revisorer och revisionsbolag 
(Moberg, 2006).  
 

2.2.3 Revisionsverksamhet 

Revision är centralt för revisorns verksamhet. Definitionen av revisionsverksamhet bygger delvis 
på revisorernas traditionella verksamhet till vilket det hör olika slag av granskning (Moberg, 
2006). Lagstadgad revision enligt nutida definition uppskattas omsätta ca 8.7 miljarder kronor 
(SOU 2008:32). 
  
Revisionsverksamhet definieras av Revisorslagen 2 § 7 p. att vara: 
 

a) Verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information 
som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en 
rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även 
för någon annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a. 
(SFS 2003:738) 
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Enligt Moberg är syftet med revision att tillhandahålla en granskning av information och skapa 
det nödvändiga förtroendet för informationens korrekthet (Moberg, 2006).  Det är därför väldigt 
viktigt att bolagets olika intressenter kan lita på att den granskning som har skett har utförts av 
oberoende revisorer som inte har något egenintresse eller incitament till att förskansa revisionen 
eller undanhålla information.  För att garantera att revisionen är korrekt utförd är revisorn styrd 
kring vilka företagsförhållanden som är accepterade. Dessa jävsförhållanden behandlas i ABL 9 
kap § 17 (SFS 2006:877). 
 
Vid sidan av revisorns yrkeskompetens är oberoende till klienten det viktigaste medlet för att 
garantera revisionens kvalitet. I de förarbeten som ligger som grund för dagens revisorslag tas det 
upp två typer av omständigheter som kan komma att påverka revisorns oberoende i revisionen. 
Det första är att revisorn genom fristående rådgivning ställer sig i ett ekonomiskt beroende till 
klienten som riskerar att påverka omdömet och därmed bedömningen vid revisionen. Det andra 
argumentet som tas upp är att fristående rådgivning till samma klient som revisorn reviderar kan 
medföra revision på de egna rådens resultat vilket återigen medför risk för att bedömningen 
påverkas och att trovärdigheten därmed minskar (Moberg, 2006). 
 
I det fjärde bolagsdirektivets 51:a artikel finns bestämmelser om  revisionsplikt där det framgår 
att lagstadgad revision enbart får utföras av kvalificerade revisorer. Däremot får enskilda 
medlemsländer friställa vissa företag från revisionsplikten (SOU 2008:32). 
 
Revisorsskyldighet föreligger i Sverige för samtliga aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, 
ekonomiska föreningar, europakooperativ med säte i Sverige, sparbanker, medlemsbanker, 
försäkringsföretag, pensions- och personalstiftelser samt andra stiftelser. Därutöver är även 
handelsbolag, enkla bolag, ideella föreningar samt enskilda näringsidkare som uppfyller mer än 
ett av följande villkor två år i rad skyldiga att använda sig av en revisor: 
 

• medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50,  
• den redovisade balansomslutningen uppgått till mer än 25 miljoner kronor.  
• den redovisade nettoomsättningen har uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

 
Även utländska företag med filial i Sverige är skyldiga till att anlita revisor. Totalt uppgår antalet 
aktiebolag skyldiga att anlita en kvalificerad revisor till ca 330 000 (SOU 2008:32). 
 

2.2.4 Analysmodellen  

Analysmodellen är till för att säkerställa att en revisor kan åta sig ett uppdrag utan att det 
föreligger intressen som kan komma att påverka revisionens kvalitet samt tillförlitlighet. Enligt 
Moberg (2006) består analysmodellen av tre steg som revisorn ska gå igenom för att säkerställa 
att det inte finns några omständigheter som kan komma att påverka förtroendet för revisionen. 
 

1. ”Revisorn ska analysera huruvida det finns någon omständighet som kan rubba 
förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet i revisorns uppdrag som utgör 
revisionsverksamhet.” 

2. ”Prövar om i det enskilda fallet sådana omständigheter föreligger som medför att det inte 
finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet.” 
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3. ”Vidtar särskilda motåtgärder så att det därefter inte finns anledning att ifrågasätta 
revisorns opartiskhet och självständighet” (Moberg, 2006 s. 93). 

 
 

 
Figur 2-1 Analysmodellens tre steg. Anpassad efter Moberg (2006). 

 
Om revisorn efter en analys kommer fram till att det kan finnas omständigheter som medför att 
förtroendet för revisorn och den kommande revisionen kan ifrågasättas ska det andra och tredje 
steget utföras. Har dessa steg utförts och det fortfarande finns tvivel om att revisionen kan 
genomföras ska revisorn avsäga sig uppdraget (Moberg, 2006). I Revisorslagen § 20 står det att 
en revisor skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs. Vidare står det i Revisorslagen § 21 att en revisor 
inför varje uppdrag skall pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans 
eller hennes opartiskhet eller självständighet. Därefter tas det upp ett antal punkter som kan 
komma att påverka förtroendet för revisorns opartiskhet samt självständighet (SFS 2003:738) 
vilka kan liknas med det första steget i analysmodellen som Moberg beskriver. Analysmodellen 
ska användas varje gång en revisor ska utföra revisionsverksamhet men kan även komma att 
användas i ett redan befintligt uppdrag som revisorn har i det fall det uppstår förändringar i 
uppdraget som kan komma att påverka förtroendet för revisorn (Moberg 2006). Föreligger jäv 
kan inte granskningen anses utgöra revision i sin rätta mening. Ett brott mot denna princip kan 
utgöra grund för disciplinära åtgärder av Revisorsnämnden (SOU 2008:32, s. 214). 
 

2.3  Revisorsrollen 

Revisionsverksamhet definieras i Revisorslagen 2 § 7 p. att bestå av två uppgifter. Den ena är den 
traditionella rollen som kontrollerande revisor där förvaltning och ekonomisk information 
granskas och verifieras. Den andra är att bistå med rådgivning som ”föranledes av iakttagelser vid 
granskning” enligt den första rollen som konsulterande rådgivare åt företag (SFS 2003:738). 
Enligt Revisionslagen § 5 är revisorns uppgifter att granska företagets årsredovisning och 
bokföring samt förvaltningen av företaget (SFS 2006:875). Aktiebolagslagens 9 kap. 3 § är en 
parafrasering av Revisionslagens paragraf och tillför inte något ytterligare (SFS 2006:877). 
 
Trots dessa tre lagparagrafers beskrivning av vad en revisors uppgifter består av beskriver 
Moberg (2003) revisorsrollen som bestående av tre roller: 
 

1. Att bedriva kontroll i klientens näringsverksamhet (klassisk revisorsroll), 
2. att lämna råd till klienten eller till andra (utvidgad revisorsroll) samt 
3. att ombesörja uppgifter för klientens räkning som av legala orsaker normalt faller inom 

ramen för dennes egna näringsverksamhet. 
(Moberg, 2003) 
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Med den utvidgade revisorsrollen syftar Moberg (2003) på fristående rådgivning (exemplifierat 
med skatterådgivning) som inte är en av revisorns uppgifter enligt en strikt tolkning av 
lagparagraferna. Däremot har marknadsföring för fristående rådgivning ökat markant under 1990-
talet där revision framställs som en tjänst bland andra och inte längre den huvudsakliga 
uppgiften. Den förändringen mot att föra samman flera kompetensområden inom samma företag 
är en strategi för att skapa närmare kundrelationer och kunna erbjuda helhetslösningar mot kund 
(SOU 1999:43). Ett aktuellt exempel på denna förändring är hur Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers marknadsför sig som en ”visionsbyrå” och därmed vill tydliggöra att de 
tillhandahåller rådgivning som är framåtriktad (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008a). 
Pralahad och Ramaswamy (2004) menar att företag idag skapar nöjda kunder och ett unikt värde 
för dessa genom samarbeten. 
 

2.3.1 Revisorsrollen under granskning 

Revisorsrollen har granskats och debatterats i många år. Sammanfattningsvis har emellertid 
utredningarna nästan uteslutande kommit fram till liknande resultat vilket är att den aktuella 
revisorsrollen är adekvat. Markland konstaterar att utredningarna normalt kommer fram till att 
dagens revisorsroll ”är ganska bra som den är” (Markland, 1999). 
 
En viktig utredning gällande revisorsrollen och dennes oberoende är SOU 1999:43, Oberoende, 
ägande och tillsyn i revisionsverksamheten, som bland annat diskuterar innebörden av 
revisorsbegreppet, fristående rådgivning och revisorns oberoende (SOU 1999:43). Utredningens 
ursprungliga syfte var att ”väga samhällets intresse av en oberoende revision och en effektiv 
tillsyn mot revisorernas intresse av olika ägandeformer” (Markland, 1999, s. 9). Enligt Engblom 
Fredrikson och Markland (1999) behandlade utredningen två områden som direkt berör revisorers 
dagliga verksamhet. Dessa områden var lämpliga ägandeformer för revisionsbyråer samt 
huruvida revisorer överhuvudtaget skall få erbjuda rådgivning till sina klienter (Engblom 
Fredrikson & Markland, 1999). Enligt Markland skulle utredningen dessutom i den mån det var 
möjligt söka definiera begreppet revisionsverksamhet då den trots en central roll i Revisorslagen 
saknar en närmare definition (Markland, 1999; SOU 1999:43). 
 
Gällande rätten att tillhandahålla rådgivning har EU-kommissionen i en grönbok påpekat att en 
inskränkning i rätten att erbjuda andra tjänster utöver revision inte är ett ”möjligt alternativ i 
praktiken, eftersom det vore enkelt att kringgå en sådan regel genom att låta ett närstående 
företag eller intressebolag tillhandahålla ickerevisionstjänsterna” (Grönbok, 1996, s. 21). 
 

2.3.2 SOU 1999:43 – Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet 

I direktiven till Revisionsbolagsutredningen Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet 
går att läsa hur uppdraget bestod av tre primära delar. 
 

1. Se över de regler i revisorslagen som reglerar ägandet av de registrerade revisionsbolagen. 
2. Se över begreppet revisionsverksamhet då tjänsteutbudet blivit allt större, med prövning 

om eventuella begränsningar i tjänsteutbudet är nödvändiga. 
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3. Göra en översyn av de regler om krav på närvarande auktoriserade revisorer vid revision 
av större bolag. 

(SOU 1999:43) 
 
SOU 1999:43 refererar till ett tidigare delbetänkande (SOU 1995:44) där Aktiebolagskommittén 
behandlade frågan om revisorers rådgivning och i vilken utsträckning rådgivning kan ske utan att 
riskera minska oberoendet. Det som framgick var att rådgivning kunde vara värdefullt för mindre 
aktiebolag som eventuellt saknar sakkunskaper i viktiga frågor men att dylik rådgivning inte för 
den skull får leda till bristande objektivitet (SOU 1999:43). 
 
För att hantera den allt mer komplexa omvärlden och kunna erbjuda kompetent rådgivning har 
revisionsbyråerna i allt högre grad anställt andra specialister än revisorer. Konkurrens och 
prispress har dessutom medfört att bättre lönsamhet går att erhålla för rådgivning. Detta är ingen 
uttalat svensk företeelse utan något som har pågått internationellt och får förväntas fortsätta. Den 
uppskattning som lämnades till utredarna var att konsultverksamhet förväntades ha en tillväxt 
som var dubbelt så stor som revisionen de närmaste fem åren (SOU 1999:43).  
 
Det talas även om jävsituationer i Revisionsbolagsutredningen. Markland skriver att frågan om 
redovisningsjäv är en av de äldsta och svåraste principfrågorna för revisorsyrket (Markland, 
1999). En av de tre primära delarna som Revisionsbolagsutredningen skulle undersöka handlar 
till syvende och sist om jävsituationer som har sin grund i händelser eller kontakt som åsidosätter 
oberoendet och som exempel ges situationen där revisorn får i uppdrag att sköta både redovisning 
samt revidering av denna. Vid sådana situationer bör revisorn avsäga sig uppdraget av 
yrkesetiska skäl. Oro har yttrats över att även fristående rådgivning riskerar inverka negativt på 
förtroendet för revisorernas opartiskhet och självständighet (SOU 1999:43). 
 
Revisionsbolagsutredningen föreslår att gränserna för begreppet revisionsverksamhet bör 
klarläggas i revisorslagen. Även om den tidigare Auktorisationsutredningen har legat till grund 
för definitionen av revisionsverksamhet är definitionen vid och menad att utvecklas genom 
praxis. Både FAR och SRS (sedermera hopslagna till FAR SRS) hade emellertid definierat 
termen än vidare och ansåg rådgivning även inom andra närliggande områden utgöra 
revisionsverksamhet. Revisionsbolagsutredningen föreslog en definition av revisionsverksamhet 
med lydelsen: 
 

”Med revisionsverksamhet skall avses utförande av granskningsuppdrag 
avseende förvaltning och ekonomisk information som följer av författning, 
bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller ett intyg 
eller annan handling som är ägnad för flera än uppdragsgivaren, likaså 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett 
granskningsuppdrag”. 
(SOU 1999:43, s. 99) 

 
Tillsyn av revisionsverksamhet utförs främst för att stärka förtroendet till den och betänkandet av 
Revisionsbolagsutredningen menar att tillsyn av revisionsverksamhet kan göras antingen 
fullständigt eller begränsat där en tveklöst fullständig tillsyn är nödvändig för sådana aktiviteter 
som tveklöst kan definieras som revision. Därtill finns det tilläggsuppdrag där en revisor enligt 
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lag skall granska särskilda händelser som enligt utredning också bör anses tillhöra 
revisionsverksamhet (SOU 1999:43). 
 

2.4 Rådgivning 

Rådgivningens vara eller icke vara har debatterats under många år där huvudargumentet emot 
någon som helst rådgivning är risken för bristande oberoende och därmed trovärdighet 
(Markland, 1999; SOU 1999:43). Rådgivningen är antingen direkt relaterad till utförd revision 
och är i de fallen en nödvändighet. Rådgivning som sker utanför revisionsverksamheten benämns 
fristående rådgivning och är en tillkommande rådgivning som inte är tvingande enligt lag 
(Moberg, 2006). 
 

2.4.1 Revisionsrådgivning  

Vid revision får revisorn tillhandahålla rådgivning om förbättringar av bolagets redovisning samt 
förvaltning. Faktum är att revisorn i vissa fall är skyldig till det. När en revisor ger sådan 
rådgivning benämns det ofta som revisionsrådgivning vilket inte är detsamma som fristående 
rådgivning. Denna tjänst bör ses som en del av revisionsverksamheten och är både önskvärd och 
ibland helt nödvändig för klienten (Moberg, 2006). Vidare står det i Revisionslagen § 5 att 
revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående som god revisionssed kräver (SFS 2006:875). 
Det är även formuleringen som används i ABL 9 kap § 3.  I ABL 9 kap § 6 går det att läsa att 
revisorn till styrelsen och den verkställande direktören skall ”framställa de erinringar och göra de 
påpekanden som följer av god revisionssed” (SFS 2006:877).  Vad god revisionssed är går att 
läsa om i Revisorslagen under revisorns skyldigheter 19 – 27 §§ (SFS 2006:875). 
 

2.4.2 Fristående rådgivning 

Ytterligare rådgivning inom andra områden bör emellertid inte innefattas i begreppet 
revisionsverksamhet. Det finns ingen definierad gräns för när rådgivning är av en viss typ vilket 
enligt Revisionsbolagsutredningen är något som får utvecklas och klarläggas med hjälp av god 
revisors- och revisionssed samt domstolspraxis. Rådgivning som däremot inte skall anses tillhöra 
revisionsverksamheten är enligt Revisionsbolagsutredningen sådan rådgivning som inte föranleds 
av revisorns iakttagelser vid utförande av ett revisionsuppdrag. Detta är istället att klassa som 
fristående rådgivning. Revisionsbolagsutredningens bedömning var att revisionsrådgivning var 
ett nödvändigt hot mot oberoendet medan fristående rådgivning utgjorde ett tillkommande hot. 
Då anbudsförfaranden vid revision har blivit allt vanligare och hög konkurrens pressar ner 
priserna till så låga nivåer att arvodet inte täcker kostnaden har fristående rådgivning tett sig mer 
lönsam och något att eftersträva för byråerna. För att motarbeta alltför skev fördelning av arvoden 
föreligger idag krav på att offentliggöra fördelningen mellan revision och konsultation (SOU 
1999:43). 
 
Annan verksamhet som av erfarenhet har visat sig påverka oberoendet i senare led är förbjuden 
enligt § 15 Revisorslagen. Det handlar om att skydda förtroendet för revisorsprofessionen och 
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motiveras med att en opartisk och självständig revision är beroende av en avsaknad av 
sidointressen och bindningar som riskerar hindra ett fullgörande av uppdragen (SOU 1999:43). 
 
Revisionsbolagsutredningen sammanfattar problematiken kring rådgivning med att det alltid är 
tillåtet för revisorer att tillhandahålla rådgivningstjänster som är relaterade till 
revisionsverksamheten. Även annan rådgivning är tillåten förutsatt att den inte rubbar förtroendet 
för revisorsprofessionen eller revisorn själv (SOU 1999:43; SOU 1993:69). En närmare definition 
av vad som utgör förtroenderubbande verksamhet ges inte. I praktiken har emellertid 
förtroenderubbande verksamhet utgjorts av all verksamhet av betydelse vid sidan av den 
ordinarie revisionsverksamheten men undantag har gjorts och det är därav svårt att peka på en 
exakt gräns baserat på nuvarande praxis (SOU 1999:43). Ett problem vid diskussioner om 
inskränkningar kring fristående rådgivning är att det saknas belägg för att rådgivning föranleder 
en sämre revision (Engblom Fredrikson & Markland, 1999). 
 

2.4.3 Intressenters åsikter kring rådgivning 

Intressenter som i Revisionsbolagsutredningens (SOU 1999:43) räkning under informella samtal 
och utan att företräda sina huvudmän fick delge sina åsikter om rådgivning var av olika åsikter 
om huruvida rådgivning utgjorde ett problem. Somliga ansåg att revisorerna är alltför involverade 
i den granskades förvaltning eller rapportering för att kunna bibehålla oberoende och 
trovärdighet. Andra ansåg att fördelarna för de mindre företagen översteg nackdelarna. Markland 
drar ur detta slutsatsen att revisorers rådgivning till klienter inte utgör något stort hot mot 
trovärdigheten i vare sig redovisning eller förvaltning och snarare är en nödvändighet för att 
mindre företag ska få tillgång till nödvändig kompetens för rimliga kostnader. Det blir en fråga 
om proportionalitet. En del av utredningens intervjuade intressenter ansåg att revisorernas 
rådgivningsverksamhet ”numera går så långt att revisorerna kan uppfattas som alltför involverade 
i den granskades förvaltning eller rapportering och att oberoendet därmed äventyras”. Däremot 
konstateras att det saknas konkreta exempel på sådana problem eller händelser (Markland, 1999). 
 
Revisionsbolagsutredningen kom fram till den slutsatsen att en förändring i begränsningen av 
rådgivning inte är aktuell. Därmed föreslogs en fortsatt situation där rådgivning får 
tillhandahållas förutsatt att den inte rubbar förtroendet. För att underlätta gränsdragningen 
föreslogs en lagfäst analysmodell (SOU 1999:43). Förslaget om en analysmodell fick massiv 
kritik från flera remissinstanser trots att den har visat sig fungera under flera års tid i 
England/Wales, Skottland och Irland (Engblom Fredrikson & Markland, 1999). 
 

2.5 Revisorsrollen under förändring 

Under april 2008 offentliggjordes ett delbetänkande i en undersökning angående avskaffandet av 
revisionsplikten med titeln Avskaffande av revisionsplikt för små företag (SOU 2008:32). Denna 
är del två i en större utredning vid namn Utredningen om revisorer och revision (dir. 2006:96) 
och har delats upp i tre mindre delar där del två efter att ha fått ett tilläggsdirektiv (dir. 2006:128) 
yttryckligt skall behandla avskaffandet av revisionsplikt för små företag och föreslå förändringar 
som krävs för att det skall vara möjligt, lämpligheten är sekundär. Under utredningens gång har 
även andra länder använts som referenser (SOU 2008:32). 
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Detta andra delbetänkande föreslår förändringar i revisionsplikten med konsekvensen att 
revisionsplikten slopas för 96% av Sveriges idag pliktiga bolag, att förvaltningsrevision inte 
längre skall utföras samt att revisorn inte längre är skyldig att granska att klienten har fullgjort 
sina skyldigheter att betala skatt liksom att bekräfta att brott inte har förekommit i verksamheten 
(SOU 2008:32). En dylik förändring skulle medföra stor påverkan på revisionsbyråernas 
revisionsverksamhet och accentuera behovet av andra typer av tjänster för revisionsbyråernas 
fortlevnad. Det sägs till och med uttryckligt att antalet revisorer på sikt kommer att minska (SOU 
2008:32). En möjlig orsak till förändringen kan skymtas i Revisionsbolagsutredningen (SOU 
1999:43) där det förs diskussioner kring de negativa effekterna av en revisionslagstiftning som 
skiljer sig alltför mycket från övriga länder. Utan att se frågan om revision i ett internationellt 
perspektiv föreligger risken att investeringsklimatet försämras och att svenska företag väljer att 
lägga verksamheten i utlandet för att undvika en reglering som uppfattas som onödig och 
omotiverat sträng (SOU 1999:43). Skatteverket var redan ett par månader före utredningens 
offentliggörande bekymrade och menade att revisorer gör mycket nytta som på grund av en 
slopning skulle försvinna. Framförallt menar Skatteverket att effekten av en slopad plikt är en 
sämre redovisning (Askåker, 2008a). De stora effekterna som en slopad revisionsplikt skulle 
medföra har lett till debatt där Anna-Stina Nordmark Nilsson på företagsorganisationen 
Företagarna anser att företagen gynnas av en frivillig revision (Askåker, 2008b, Lans, 2008a) 
medan myndigheter såsom Skatteverket samt revisorer är negativt inställda och önskar behålla 
revisionsplikten (Askåker, 2008a, Lans, 2008b).  
 

2.5.1 Fjärde bolagsdirektivets undantag från revisionsplikt 

I det fjärde bolagsdirektivets 51:a artikel finns bestämmelser om revisionsplikt där det framgår att 
lagstadgad revision enbart får utföras av kvalificerade revisorer. Däremot får enskilda 
medlemsländer friställa vissa företag från revisionsplikten förutsatt att de inte överstiger två av 
följande tre uppsatta gränsvärden: 
 

Balansomslutning 3 650 000 euro 
Nettoomsättning 7 300 000 euro 
Medelantalet under 
räkenskapsåret anställda 

50 personer 

  Tabell 2-1: Fjärde bolagsdirektivets gränsvärden för revisionsplikt 

 
Sverige utgör tillsammans med Malta de två länder inom ”gamla” EU som ännu inte har infört 
undantagsmöjligheter. I länder där undandag har införts gäller att företag som överskrider 
gränsvärdena två år i följd blir föremål för lagstiftad revision. Motsvarande gäller för företag som 
understiger gränsvärdena två år i följd och därefter blir friställda den lagstiftade revisionen. 
Friställda företag behöver fortfarande upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelser såvida inte 
staten undantar dem skyldigheten. För medlemsländer som inte infört euro gäller motsvarande 
värde i den nationella valutan enligt den växelkurs som angavs vid direktivets ikraftträdande. 
Växelkursen ses över och eventuellt ändras med maximalt 10% åt endera håll vart femte år för att 
undvika alltför stora differenser mellan euron och andra valutor (SOU 2008:32).  
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2.5.2 Konsekvenser för revisorer av en slopad revisionsplikt för mindre företag 

Huruvida företag väntas fortsätta revidera sitt företag eller ej vid slopad revisionsplikt har 
undersökts flerfaldigt, bland annat med hjälp av enkätstudier vid universitet och högskolor. De 
resultat som har presenterats i dessa undersökningar har visat på att en majoritet av företagen 
väntas fortsätta anlita revisorer. Företag fick bland annat frågan ”Skulle Ni välja revision av Ert 
företag, även utan lagstadgad skyldighet?”. 60 procent av företagen med en omsättning upp till 
fem miljoner kronor svarade ja på frågan och för företag med en omsättning mellan 5 och 50 
miljoner kronor var motsvarande andel 73-81 procent (SOU 2008:32). En dansk undersökning 
har visat att få danska företag som påverkades av en slopning 2006 väljer bort revision då 
besparingen anses vara för låg sett till exempelvis de sämre villkor som erbjuds av kreditgivare. 
Vidare är företagen mer benägna att betala för framåtriktad rådgivning då den anses vara mer 
värdefull (Halling, 2007). 
 
Utredningen om revisorer och revision menar på att de mindre bolagen som inte längre blir 
revisionspliktiga istället kommer få en möjlighet att spendera de besparade resurserna på andra 
tjänster som känns mer aktuella och viktiga för företagets fortlevnad. Exempelvis nämns att 
bolagen istället kan välja att lägga de resurserna på att ”förstärka bolagets interna kontroll av 
bokföringen och medelsförvaltningen, köpa bokförings- och andra redovisningstjänster av 
bokföringsbyråer, redovisningskonsulter och revisionsbyråer och inhandla tjänster av 
organisationskonsulter och andra specialister om hur bolag ska organiseras och drivas, etc.” 
(SOU 2008:32, s. 249). Målet är att skapa valmöjligheter som emellertid kommer ha den effekten 
att revisionsbyråer påverkas i hög utsträckning. Byråerna kommer behöva anpassa sitt 
tjänsteutbud till efterfrågan för att klara konkurrensen som uppkommer när deras mångåriga 
monopol försvinner (SOU 2008:32). Genom att rådgivning får större fokus menar 
Problemlösarna Di (2008) att kvaliteten på råden som ges kan höjas.  
 
Utöver att valfrihet skapas är andra viktiga konsekvenser som gynnar de mindre företagen att 
priserna för dessa andra tjänster kommer att sjunka som en följd av att revisorer börjar arbeta 
med detta samt att eftefrågestyrda tjänster förväntas vara mer marknadseffektiva än lagreglerade 
(SOU 2008:32). En slopad revisionsplikt kommer medföra ett intäktsbortfall på ca 6 miljarder 
kronor eller närapå 70 procent av nuvarande intäktsnivåer. Den beräkningen har gjorts med 
förutsättningen att inget av de undantagna företagen frivilligt skulle anlita revisor men ingenting 
tyder på att det skulle bli det faktiska utfallet (SOU 2008:32). 
 
Mindre företag kommer därtill i större utsträckning ha behov av experthjälp framför revision av 
räkenskaperna varför ett faktiskt inkomstbortfall ej är att vänta om revisionsbyråerna 
marknadsför frivillig revision och fristående rådgivning så att de efterfrågas (SOU 2008:32). 
Många företag har dessutom nytta av den kontroll och kompetens som revisorer bidrar med 
(Problemlösarna Di, 2008). Värst drabbade av en förändring mot frivillig revision och större 
fokus på rådgivning förväntas små revisionsbyråer på glesbygden vara då antalet företag som 
verkar lokalt kan vara få och att en liten byrå inte har möjligheten att erbjuda även rådgivning till 
dessa i det fall de inte längre önskar revidera sina räkenskaper (SOU 2008:32). 
 
Den oro som framförs om osäkerheter i samt mindre tillförsikt till räkenskaper likväl som ökade 
risker för brottsligheter menar Utredningen om revisorer och revision är överdriven. Detsamma 
menar Utredningen gäller för revisorers påstådda nackdelar med en slopning av plikten och säger 
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att främst är uttryck för en oro att bli av med en monopolställning. Det räcker med att se hur väl 
det går för de enskilda företagarna i Sverige för att få en indikation på att det är möjligt att 
bedriva verksamhet i små företag även utan revision (SOU 2008:32). 
 

2.5.3 Ett internationellt perspektiv 

Även undersökningar utförda internationellt har presenterat resultat där relativt stora andelar av 
företagen själva hävdar att de förväntas fortsätta revidera sina uppgifter och den andelen blir 
större i takt med att företagens storlek ökar. Motsvarande minskar intresset för revision och blir 
allt mer kostnadsfokuserat ju mindre de tillfrågade företagen är. Däremot ifrågasätts inte nyttan 
av revision. En annan orsak till att revisionsplikten inte behövs i små företag är att revisionens 
roll som kontroll och övervakning av ägarnas intresse främst är till för att främja externa 
intressenters behov. I små företag är emellertid ägare och ledning ofta densamme. I de fall det 
finns externa intressenter är det en efterfrågan som får uppkomma och hanteras av berörda parter 
(SOU 2008:32). 
 
Inom EU pågår arbete som syftar till att minska administrativa bördor för europeiska bolag i syfte 
att främja konkurrenskraft och Europas ekonomi. Målet är en minskning av bördan med 25 
procent till år 2012 och särskild prioritet har getts till EU:s regelverk inom bolagsrätt, 
redovisning och revision. EU-kommissionen menar på att kostnaderna är för stora för små och 
medelstora företag och att en förenkling av regelverket skulle gynna dessa företag utöver 
reducerade kostnader. Utredningen om revisorer och revision menar att det till syvende och sist är 
en fråga om konkurrenskraft och att svensk lagstiftning på området behöver anpassa sig till 
internationella förändringar på området där inaktivitet riskerar försämra svenska företags 
möjligheter att hävda sig. Länder konkurrerar idag om världens företag bland annat genom att 
erbjuda lättnader i lagstiftningen och även genom att erbjuda attraktiva villkor generellt för 
näringslivet (SOU 2008:32).  
 

2.5.4 Allt större skillnader mellan mindre och större bolags revision 

Denna förändring mot lättnader för de mindre bolagen bidrar till att skapa en allt större skillnad 
mellan olika bolags räkenskaper och revidering. Trenden går mot allt högre krav på större 
företags redovisning samt högre krav på kontrollen av den. Mindre företag ges emellertid 
möjligheten att själva kunna välja att anlita hjälp på specifika områden och därmed anpassa 
hjälpen efter behoven. Avsikten är att öka friheten för bolagen samt främja konkurrensen även 
mellan konsulter som får göra satsningar på att locka till sig kunder på en fri marknad (SOU 
2008:32). 
 
En annan orsak till att många länder väljer att undanta mindre bolag från revisionsplikten är hur 
de riktlinjer som utarbetas inom redovisnings och revisionsområdet är anpassade för stora bolag 
som därtill ofta arbetar internationellt. Riktlinjer anpassade för denna typ av företag lämpar sig 
mindre väl för de mindre bolag som – vid allmän revisionsplikt – drabbas av alltför tungrodda 
regelverk. Detta går tvärt emot EU:s önskemål om att minska den administrativa arbetsbördan. 
Utredningen om revisorer och revision är tydliga med att en relativt sett större administrativ 
börda är ett farligt hot mot konkurrenskraften för landets företag: 
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I länder som inte anpassar sin bolagsrätt, redovisning och revision till 
internationellt gångbara nivåer har företagen att välja mellan att gå under i 
konkurrensen med företag i länder med mindre betungande regler eller flytta till 
något av dessa länder och driva verksamhet i ursprungslandet genom filial. De 
svenska reglerna på dessa områden måste därför anpassas till den internationella 
miljö i vilken de svenska företagen arbetar och det måste ske snabbt. 
(SOU 2008:32, s. 181) 

 
Vid denna anpassning fortsätter utredarna att argumentera för hur det är önskvärt att använda sig 
av de maximala gränsvärden som satts upp för att undvika att bolag trots undantagsmöjligheter 
hamnar i en lagstadgat sämre konkurrensmässig position. Genom att tillämpa de maximala 
gränsvärdena är det på företagens bevåg och behov som revision sker. Med höga gränsvärden 
undkommer man dessutom problematik kring att företag undviker nyanställningar eller 
investeringar som medför att företaget överstiger gränsvärdena. I större företag finns automatiskt 
ett incitament till revision som gör att beslutet om revision inte blir påtvingat utan snarare 
efterfrågat. Utredningen om revisorer och revision menar på att revision tillför kunden ett värde 
och att satsningar därför bör göras för att göra revision till en önskad tjänst som hjälper till att 
bibehålla en hög standard på den svenska redovisningen (SOU 2008:32). 
 
Det är föga förvånande att skatteverket motsätter sig en slopning av revisionsplikten då de är i 
behov av goda underlag för att säkerställa beskattningsunderlagets korrekthet. Undersökningar 
kring hur revision påverkar redovisningens kvalitet har emellertid inte utförts varför 
uppskattningar om hur stora förändringarna kan komma att bli är osäkra och inte möjliga att 
bekräfta (SOU 2008:32). Vidare menar skatteverket att revisorns närvaro har en preventiv effekt 
som leder till att färre brister och fel förs in i redovisningen från början (Askåker, 2008a). 
Utredningen om revisorer och revision menar å sin sida att revisorn endast utför en 
kvalitetskontroll och att effekten därmed inte borde vara speciellt stor. Inte heller borde därför en 
slopad revisionsplikt medföra några större effekter på skatteintäkterna (SOU 2008:32). 
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3 Metoddiskussion 

Den valda metoden kommer att styra resultaten men metod kan inte väljas grundlöst. Den metod 
som har valts för denna undersökning är en hermeneutiskt induktiv ansats där semistrukturerade 
intervjuer samt frågeformulär med öppna svar används för empiriinhämtning. Utöver att 
undersöka huruvida skillnader föreligger mellan revisorers behandling av klienter tror vi att 
resultaten ska kunna ge en första indikation på möjliga bakomliggande orsaker vilket är varför 
en kvalitativ ansats använts. 

Metoden är det som styr det framtida arbetet och även inverkar på det resultat som framkommer. 
Karl Popper har definierat forskning som ”en undersökning av huruvida empiriska observationer 
avviker från formulerade idéer/teorier” (Popper 1981, se Halvorsen 1989, s. 14). Metoden är då 
det tillvägagångssätt som används för att samla in upplysningar som ska bekräfta eller motbevisa 
gjorda antaganden. Om det inte är möjligt att motbevisa en teori är den ovetenskaplig (Halvorsen, 
1989). Metodval följer ofta varandra på så vis att ett initialt val medför att vissa metoder 
medföljer. Det blir närmast ett metodpaket som väljs ut där senare val görs allt närmare ämnet 
och även blir mer konkreta. 
 
Andersen (1998, s. 120f) talar om undersökningsdesign som ”det sätt på vilket vi utforskar det 
fenomen som vi ska studera”. Den utgörs av det kombinerade resultatet av de tillvägagångssätt 
som används under arbetets gång. Faktorer att beakta är syfte, problemställning, resurser, 
undersökningsenheter (samt egenskaper hos dessa), tid, helhetssyn och kontroll (Andersen, 1998; 
Halvorsen, 1989).  
 
Vilken metod som lämpar sig bäst för en undersökning av det slag som planeras är ingen 
självklarhet. I slutändan är det en fråga om resurser vilka är begränsade. Bristande resurser 
riskerar för denna undersökning främst att inverka på antalet personer som det empiriska 
materialet kommer att utgöra och i förlängningen generalitet, validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Kunskapsuppfattning 

Ur filosofin har tre huvudgrenar uppkommit med varsin särskild inriktning; naturfilosofi 
(ontologi), kunskapsfilosofi (epistemologi) samt värdefilosofi (etik) (Patel & Davidson, 2003). 
Andersen (1998) sammanfattar ontologi med frågan hur verklig är verkligheten? Det som menas 
är osäkerheten i att det empiriska materialet korrekt avspeglar verkligheten. Patel och Davidson  
menar att ontologi syftar till att försöka tolka och förstå universums, människans samt samhällets 
verkliga natur och härkomst. Inom ontologin finns det två olika tankesätt vilka är realism samt 
idealism. Ontologisk realism innebär att vi tror på att världen finns oavsett om vi stänger ute alla 
sinneskänslor. Ontologisk idealism innebär i stället att verkligheten inte kan existera utan våra 
upplevelser av den. Detta tankesätt är det ganska få som har men för de flesta idealister existerar 
en värld utanför vårt medvetande men att det är svårt att uppnå en sann kunskap om den på grund 
av otillräckliga sinnesförmågor (Patel & Davidson, 2003; Wallén 1996). 
 
Inom epistemologin finns det liksom för ontologin två ytterligheter för synen på kunskapens 
ursprung där epistemologins ytterligheter går under termerna empirism och rationalism. Ur det 
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empiristiska perspektivet erhålls kunskap genom sinnesförnimmelser samt erfarenheter. 
Rationalistisk syn tar en mer resonerande syn där logiskt resonemang kan ersätta empiriska bevis 
genom att härleda nya slutsatser ur tidigare kunskap. Kunskapen anses vara starkt knuten till 
människans förnuft och kommunikationsförmåga, utan vilka en erfarenhet skulle sakna mening 
(Patel & Davidson, 2003; Wallén, 1996). 
 
När problem kring neutralitet föreligger blir det viktigt att forskaren tar hänsyn till 
vetenskapsinterna och vetenskapsexterna etiska principer (Halvorsen, 1989). Det är viktigt att 
forskaren utesluter egna värderingar, religioner, politiska tankar samt känslomässig läggning. 
Detta för att forskaren själv inte ska kunna påverka forskningsresultatet på något sätt. Det ska 
vara möjligt att en helt ny forskare gör precis samma forskning och kommer fram till ett identiskt 
resultat (Patel & Davidson, 2003). Kritik som framförs mot påståendet att forskning är 
värdeneutral är därmed relevant även ur ett etiskt perspektiv då en omöjlighet för forskaren att 
vara neutral strider mot det etiska kravet att utesluta egna värderingar, religioner, politiska tankar 
samt känslomässig läggning. Enligt Charmaz (I Denzin & Lincoln, 2005) är det framförallt inom 
kvalitativ forskning som det föreligger problem med neutralitet då erfarenheterna av forskarens 
tolkning av situationen i hög grad påverkas av tidigare erfarenheter, intressen och värderingar 
(Kathy Charmaz I Denzin & Lincoln, 2005). 
 
Vår syn på världen är i grunden realistisk där vi är medvetna om att världen existerar oavsett vår 
kännedom om den. Hur kunskap tas fram är beroende på kunskapens art. Det går inte att 
konsekvent hävda någon vara den bättre utan det är beroende på situation samt inom vilket 
kunskapsområde som forskningen sker. Vi anser att epistemologisk empirism är den bättre 
lämpade då resultat och slutsats kommer vara grundade på andra revisorers erfarenhet och 
sinnesförnimmelser. 
 
Vad gäller den etiska aspekten erkänner vi att tidigare erfarenhet färgar forskningen och de 
förväntningar vi har. Faktum är att den förestående forskningen är uppkommen på grundval av 
den tidigare erfarenheten varför det svårligen går att hävda värdeneutralitet.  
 

3.2 Förhållningssätt 

Med förhållningssätt menas huruvida forskaren anser tolkning eller råa fakta vara det viktigaste. 
Hermeneutik är ett avsteg från traditionellt naturvetenskapliga forskningsideal som har sin grund 
i synen på sociala fenomen som omöjliga att forska kring med hjälp av naturvetenskapliga 
metoder då samhällen inte är begränsade av några oföränderliga naturlagar. Det hindrar inte 
människor att anse att så visst är fallet och människor med denna syn på världen som neutral och 
värdefri ansluter sig till ett positivistiskt synsätt som mer liknar traditionell naturvetenskap 
(Halvorsen, 1989). Positivismens popularitet inom samhällsvetenskap kan härledas till dess 
framgångar inom naturvetenskap vilket skapat förhoppningar om dess förmåga att förstå även 
sociala fenomen (Denscombe, 2004).  
 
Hermeneutik och positivism är tätt sammanknutna med metodansatsen där valet av den förra styr 
den senare. Då detta är en studie inom ett outforskat område som syftar till att skapa en 
grundläggande förståelse har valet fallit på ett hermeneutiskt synsätt där tolkning av resultaten 
anses ge bättre kvalitet på slutsatserna. Enligt Patel och Davidson är positivismens grunddrag att 
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formulera hypoteser samt teorier som går att pröva och bekräfta eller förkasta (Patel & Davidson, 
2003). Detta lämpar sig inte väl för vårt arbete då vi utöver att enbart kunna säga något om 
huruvida likabehandling av klienter råder även hoppas att ett hermeneutiskt synsätt även kunna 
säga något om de bakomliggande orsakerna till detta vilket skulle vara svårare om ett 
positivistiskt synsätt antogs. 
 
Den förförståelse, de tankar, intryck, känslor samt kunskap som forskaren har är en tillgång för 
att tolka och förstå forskningsobjektet i hermeneutiken och ses inte som ett problem som det gör i 
positivismen. I hermeneutik ser forskaren gärna på helheten av forskningsproblemet till skillnad 
från positivismen som ser enskilda delar. När hela forskningsproblemet studeras i sin helhet och 
inte i bitar kallas det holism vilket innebär helheten är mer än summan av bitarna. Dessutom kan 
forskaren pendla mellan subjektets och objektets synvinkel detta för att skapa sig en god 
förståelse för problemet (Patel & Davidson, 2003).  
 
Hermeneutikens tolkningsprocess beskrivs ofta som hermeneutisk cirkel eller som den 
hermeneutiska spiralen vilket innebär att forskaren för varje gång ett objekt har studerats 
reflekterar och tolkar resultatet som sedan vidgar förförståelsen inför nästa objekt som studeras. 
Detta blir som en cirkel eller spiral i kunskap och förförståelse som byggs ut. Objektet/problemet 
kan även studeras både i helhet samt i mindre delar vilket även detta skapar en hermeneutisk 
spiral då forskaren går mellan helhet och delar för att skapa sig en förståelse för problemet 
(Repstad, 2007). Vi menar att det hermeneutiska synsättet ger oss möjligheten att se de små 
problemen i relation till helheten, exempelvis genom användningen av en huvudfråga och 
delfrågor. 
 

3.3 Metodansats 

Metodansatsen utgörs av två huvudgrenar som lämpar sig olika bra för olika typer av forskning. 
Kvantitativ forskning är väldigt beroende av forskarens förmåga att skapa kontroll av faktorer 
kring objektet för att få ett gott resultat. Kvalitativ forskning syftar mer till att använda sig av den 
naturliga miljön och undviker kontroll då den påverkar det empiriska materialet (Denscombe, 
2004). De olika metoderna lämpar sig därtill olika bra beroende på det för undersökningens 
antagna synsätt.  
 
Valet av metodansats är problematiskt då undersökningens syfte är av sådan art att ingen metod 
kan sägas ha en särskild fördel framför den andra. En kvalitativ metod föreligger emellertid vara 
den bättre lämpade tack vare dess möjliga flexibilitet samt möjlighet att tydligare förstå 
motivationen till varför en revisor väljer att söka experthjälp eller inte vid rådgivning. En 
kvantitativ undersökning av detta slag hade varit beroende av mer resurser och riskerar att inte 
behandla de bakomliggande orsakerna tillräckligt djupt. En kvalitativ metodansats faller 
dessutom bättre inom ramen för ett hermeneutiskt synsätt. 
 
Kvalitativ metod för med sig en ökad tonvikt på kvaliteten hos entiteter, processer och betydelse 
vilket innebär att dessa inte i första hand blir experimenterade på och att mätning av kvantitativa 
mått sällan sker under en kvalitativ underökning. Intressant är istället att ta del av och förstå 
verkligheten (Denzin & Lincoln I Denzin och Lincoln, 2005). Vid sådana typer av 
undersökningar ligger det nära till hands att använda sig av observationer. Dessa kan disciplinerat 
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använt uppfatta och redogöra för handlingar men för att ordentligt förstå handlingarna är 
ytterligare information viktig, såsom om det är representativt, med vilken frekvens den sker samt 
dess innebörd bland annat (Halvorsen, 1989). Kvantitativ metod är den raka motsatsen som 
lägger vikt vid mätning och analys av kausala förhållanden mellan variabler (Denzin & Lincoln I 
Denzin och Lincoln, 2005). 
 
Vilken metod som lämpar sig bäst avgörs av syftet men båda metoderna har gemensamt att de är 
frågande mot tillvaron samt använder vetenskapliga metoder för att studera verkligheten på ett 
systematiskt sätt för att göra resultaten möjliga att kontrollera. Halvorsen (1989) tar upp att 
idealet för samhällsforskningen är att den ska fungera kritiskt i det att det ska möjliggöra 
uppdagandet av vad som är oföränderliga drag i samhällelig verklighet och därmed vad som är 
föränderligt. Detta ideal har även kritiserats då det har konsekvensen att forskaren omöjligen kan 
vara värdeneutral (Halvorsen, 1989). 
 
Charmaz (I Denzin & Lincoln, 2005) menar att forskaren redan är färgad av sina livserfarenheter 
vilket omöjliggör en helt neutral hållning och påstår att ingen kvalitativ metod utövas med en rent 
induktiv metod då frågorna som ställs på den empiriska världen av forskaren är formulerade 
baserat på vad vi känner till om den sedan tidigare. Framtagning av data är beroende på vår 
definition av data. Likaledes uppstår kunskap ur vår tolkning av data och är inte något som 
härrörs till den objektivt. Därmed blir teoretiska analyser resultatet av ett tydande av en återgiven 
verklighet (Charmaz I Denzin & Lincoln, 2005). 
 
Viktiga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod visas i Tabell 3-1. 
 
 

Metodaspekter Kvantitativ metod Kvalitativ metod 
Problemställning Färdiga hypoteser 

beskrivande 
Explorerande formulerande 

Informationsmängd Få upplysningar om 
många objekt 

Många upplysningar om få 
objekt 

Reliabilitet Hög intrasubjektivitet Låg intrasubjektivitet 
Kontrollerbarhet Möjlig Problematisk (respondenten har 

genom deltagandet fått en ny 
medvetenhet 

Tabell 3-1: Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Anpassad efter Larvik (1981 se Halvorsen 
1989, s. 82) 

 
Den kvalitativa metoden går in på djupet och inte på bredden på forskningsobjektet. Det innebär 
att studien görs på ett eller ett fåtal objekt och att dessa studeras ingående (Repstad, 2007). 
Vidare karakteriseras kvalitativa studier av flexibilitet. Flexibiliteten gäller dels förhållandet till 
erfarenheter och dels sättet som forskaren närmar sig objektet. Erfarenheter under 
undersökningen kan medföra en insikt om ett förbisett område som behöver behandlas empiriskt. 
Dessutom måste forskaren vara öppen för ny kunskap och ny förståelse vilket även det är en form 
av flexibilitet. Samtidigt som det är positivt med flexibilitet kan det inverka negativt på 
jämförbarheten mellan undersökningar i tidigt och sent skede av ett och samma uppdrag (Holme 
& Solvang, 1997). Enligt Repstad (2007) så försöker den kvalitativa forskningen inte svara på 
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”vad är det som jag ser dem göra” utan snarare beskriva ”vad anser de själva att de gör”. Denna 
forskning försöker komma fram till det underförstådda (Repstad, 2007).  Informationsinsamling 
syftar vid kvalitativa metoder till att ”fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes 
speciella livssituation” (Holme & Solvang, 1997, s. 82). Informationen ska samlas in under för 
objektet naturliga förhållanden och denne skall ha stor frihet vid utlämning av information. 
Samtidigt som det ger trovärdig information föreligger risken att den är specifik för enbart det 
enskilda objektet och att den generella giltigheten är låg (Holme & Solvang, 1997). 
 
Holme och Solvang (1997) menar att tidigare nämnda svagheter hos den kvalitativa metoden är 
något som den kvantitativa metoden försöker åtgärda genom ökad standardisering och rigiditet i 
undersökningen. De två utmärkande dragen är att alla undersökningsobjekt får samma 
förutsättningar genom exempelvis standardiserade formulär samt att det görs en tydlig åtskillnad 
mellan utvecklingen av teori och problem respektive informationsinsamling. När teorin och 
problematiseringen är färdigställd så är den färdiga planen bestämd och skall följas, trots 
eventuella brister. Fördelen detta skapar är generaliserbarhet men även en risk för att insamlat 
material i slutändan är irrelevant. För att undvika problem med irrelevant information är det en 
god idé att, givet tillräckliga resurser, genomföra pilotstudier eller förhandstester av formulär 
(Holme & Solvang, 1997). Vår åsikt att den flexibilitet som den kvalitativa metoden för med sig 
är önskvärd att ha då det ger möjligheten att vid intervjuer ställa följdfrågor eller ifrågasätta svar 
och därigenom förbättra förståelsen för respondentens åsikter. 
 

3.4 Forskningsansats 

Det finns tre stycken alternativa ansatser som en forskare kan använda sig av för att relatera teori 
och empiri vilka är induktion, deduktion samt abduktion (Patel & Davidson, 2003). Ansatsen 
styrs av syftet med forskningen då de lämpar sig för olika arbetsmetoder och forskningsobjekt. 
Andersen (1998) beskriver skillnaden mellan de två ytterligheterna som att deduktion är 
bevisföringens väg medan induktion är upptäcktens väg. 
 
Då undersökningens syfte är upptäckande i att kartlägga praxis inom rådgivning och rådfrågande 
av experthjälp hos revisorer blir det empiriska materialet beroende av yrkesverksamma revisorers 
faktiska arbete. Upptäckande initial forskning inom ett område utförs bäst med en induktiv 
forskningsansats där faktiskt förekommande praxis bildar det första empiriska materialet ur vilket 
en teori kan utformas. En abduktiv ansats hade även den varit möjlig men bristande resurser 
hindrar en sådan ansats från att användas. Deduktion är inte lämpligt då den är för strikt och 
reglerad samt utgår från teorin vilket det finns tillräckligt av. 
 
Med påståendet att induktion är upptäckande menas att forskaren studerar forskningsobjektet och 
därefter skapar sig en teoretisk grund ur empirin. Detta lämpar sig bäst när den teoretiska grunden 
är otillräcklig. Ett problem när man bygger sin teori på inhämtad empiri är att forskaren inte vet 
dess generalitet eller räckvidd. Även om teorin bygger på empirin så kommer forskarens idéer 
samt föreställningar färga av sig i dennes teoribildning (Patel & Davidson, 2003). Det läggs 
mycket vikt vid att forskaren ska utföra datainsamlingen förutsättningslöst men det kriteriet har 
kritiserats då det anses vara en omöjlighet. Däremot är induktiva studier nödvändiga under det 
initiala skedet av ny teoribildning (Wallén, 1996). Ur en mängd enskilda fall påstås ett samband 
föreligga men det är inte möjligt att säga något med garanti utan resultaten är endast ett destillat 
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av gjorda iakttagelser (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
När man arbetar med deduktion följer man bevisföringens väg vilket innebär att man utifrån olika 
allmänna principer och teorier försöker att dra slutsatser om enskilda företeelser. Ur den 
befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i de olika fallen. När en forskare 
använder sig av denna metod kallas det ofta för hypotetiskt-deduktiv ansats (Patel & Davidson, 
2003). Det teoretiska fundamentet skall vara fritt från motsägelser och forskaren behöver vara väl 
insatt inom området för att kunna formulera en relevant hypotes som kan prövas (Wallén, 1996).  
 
Abduktion är en kombination av deduktion och induktion och har ett speciellt arbetssätt som 
innebär att forskaren genomgår en trestegsprocess. Initialt utgår forskaren från en induktiv ansats 
för att därefter deducera fram en hypotes ur den insamlade empirin som testas mot verkligheten 
och utvecklar teorin ytterligare. Ansatsen illustreras i Figur 3-1. Den teori eller hypotes som 
forskningen startade med kan nu utvidgas för att bli mer generell. Fördelen med detta arbetssätt 
är att det inte låser användaren vilket det finns stor risk för om man väljer att enbart arbeta 
induktivt eller deduktivt (Patel & Davidson, 2003). Abduktion har sin fördel i situationer där man 
söker orsaksfaktorer till en effekt utan möjlighet till att påverka orsakerna, exempelvis vid 
utredningar av inträffade händelser (Wallén, 1996).  
 
 

 
Figur 3-1 Deduktion, induktion och abduktion anpassad efter Alvesson & Sköldberg (1994, s. 45) 

 
Riskerna med att arbeta abduktivt är att forskaren aldrig startar ett forskningsprojekt helt 
förutsättningslöst. Forskaren har alltid med sig erfarenheter som kommer att spegla av sig i 
forskningen. Det finns risk att vissa studieobjekt kommer att prioriteras före andra då de är mer 
bekanta (Patel & Davidson, 2003). Abduktion går inte att använda schematiskt utan kräver 
mångårig erfarenhet av området som frågorna berör liksom erfarenhet av praktiska fall (Wallén, 
1996). 
 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingens utformning styrs till stor del av metodvalet där grundprinciperna är å ena sidan 
formaliseringsgraden för forskaren och å andra sidan struktureringsgraden för forskningsobjektet. 
Holme och Solvang (1997) menar att datainsamling i sociala kontexter styrs av formalitet i 
frågeställningar och struktur för svarsmöjligheter. En formell och strukturerad datainsamling är 
exempelvis enkäter med givna svarsalternativ. Motsatsen är informell och ostrukturerad 
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datainsamling som typiskt görs i form av intervjuer utan bestämda frågor där forskaren behandlar 
ett område och ställer frågor i syfte att få fram detaljerad information om respondentens tankar 
(Holme & Solvang, 1997). Undersökningens datainsamling kommer att genomföras med hjälp av 
en relativt informell och ostrukturerad intervjuform för att kunna behandla rådgivningssituationer 
med flexibilitet.  
 

3.5.1 Datakällor 

Produktion av kunskap kräver data. Kunskap uppstår först när olika typer av data bearbetas och 
något nytt blir möjligt att urskilja (Artsberg, 2005). Källor kan utgöras av många olika entiteter 
men måste vara tillförlitliga (Denscombe, 2004). En uppdelning går att göra i primärdata och 
sekundärdata där primärdata utgörs av sådana data som samlats in av forskaren själv och övrig 
data utgör sekundärdata. Ingen åtskillnad görs mellan skriftlig eller muntlig data utan det är dess 
plats i undersökningen som är den avgörande faktorn (Artsberg, 2005; Halvorsen, 1989). 
Halvorsen skiljer på personliga källor och institutionella källor som utgörs av dagböcker, privata 
brev respektive arbetsdokument, årsrapporter och dylikt (Halvorsen, 1989). 
 
Det är viktigt att inte enbart använda källor som stödjer de önskade argumenten då det medför 
risk för att resultatet blir skevt och skapar en falsk bild av verkligheten (Patel & Davidson, 2003). 
Genom att utelämna motsägelsefulla källor minskas dessutom validitet och reliabilitet i resultatet. 
 
Den teoretiska datainsamlingen är grundad på lagtext, statliga undersökningar, relevant litteratur 
samt tidsskrifter. De tre första får sägas vara pålitliga andrahandskällor som borde hålla en hög 
nivå på validitet. Tidsskrifter som må sakna vetenskaplig tillförlitlighet används för att återge hur 
händelser presenteras för allmänheten.  
 
Empirisk datainsamling sker muntligt och skriftligt med utvalda respondenter där vi får lita till att 
svaren är ärliga och uppriktiga. Respondenterna är yrkesaktiva inom berört område varför vi 
anser att dessa är tillförlitliga källor. För att ytterligare nyansera insamlad data har frågor ställts 
på ett sätt som möjliggör öppna svar med möjlig diskussion om så önskas. 
 

3.5.2 Källkritik 

Vid datainsamling är det viktigt att uppnå god informationskvalitet. Vid bedömning av texter 
finns det ett flertal kriterier som bör beaktas. Dessa är bland annat bakgrund, upphovsmannens 
egen roll, syftet, definitioner, eventuella brister, tidigare ändringar i materialet, behörighet samt 
kompletterande oberoende information (Wallén, 1996). Det är lätt att misstolka gamla källor om 
läsaren inte känner till i vilket sammanhang de kom till. Det är därför väldigt viktigt att tänka 
igenom textens intentioner och dess funktion när den skapades för att få en korrekt värdering av 
källmaterialet (Repstad 2007; Patel & Davidson 2003). Det är även viktigt att säkerställa att det 
är en trovärdig upphovsman bakom källan, eller att den inte är förfalskad (Denscombe, 2004). 
Problemet berör främst äldre källor (Halvorsen, 1989).  
 
En diskurs definieras som en faktisk händelse av kommunikation genom mediet språk. Kritisk 
diskursanalys är grundad på teorier om att diskurser är en av de huvudsakliga aktiviteterna som 
påverkar och styr ideologier genom produktion och reproduktion. Det sätt på vilket människor 
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använder språket både producerar och reproducerar speciella tankemönster. Tankemönster kan i 
sin tur påverkas av språkets alla möjliga aspekter, såsom grammatik, stil eller val av ord. 
Diskurser är enligt kritisk diskursanalys alltid politiska och menar på att ingen forskning är helt 
värdeneutral (Johnstone, 2002). 
 
Vi anser att det är viktigt att vara medveten om att texter är skriva av en orsak med en intention 
och att information därmed är färgad av författares och respondenters egna värderingar. Det är 
därför viktigt att använda olika källor för att bilda sig en uppfattning om det teoretiska området. 
Av samma orsak är det viktigt att inhämta empiri från flera källor för att kunna bilda sig en 
uppfattning om området. Med ett större antal respondenter är det även möjligt att i högre grad 
generalisera resultatet. Då revisionen är ett område under ständig förändring är det även viktigt 
att använda sig av uppdaterade källor för att dessa skall kunna anses vara pålitliga. 
 

3.6 Generaliserbarhet 

Inom naturvetenskap är kraven höga på intersubjektiv prövbarhet då naturlagar är oberoende av 
en specifik persons vilja och endast kan bekräftas eller motbevisas. Inom samhällsvetenskapen 
sker emellertid kommunikation med studieobjekten och det finns ingen klar åtskillnad mellan 
objekten och forskaren. Samhället är dessutom komplext i det avseendet att det är föränderligt 
samt är beroende av interaktion mellan människor för att få ett värde (Halvorsen, 1989). Validitet 
och reliabilitet är termerna som används för att beskriva insamlad datas trovärdighet och 
tillförlitlighet och dessa kan förändras enskilt från varandra men båda måste hålla en hög nivå för 
ett gott forskningsresultat. Däremot är det ett krav att fullständig reliabilitet kräver fullständig 
validitet (Patel & Davidson, 2003). 
 
Inom forskning är det viktigt att samla in data som är relevant för att besvara den uppställda 
problematiseringen. Med data som är relevant för både teoretisk del samt empirisk del uppnås så 
kallad definitionsmässig validitet. Hellevik (1979, se Halvorsen 1989, s. 42) säger att 
definitionsmässig validitet är den ”grad av överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen 
av den latenta egenskapen och den operationella definitionen av den manifesta egenskap som ska 
mätas". 
 
Med reliabilitet åsyftas pålitlighet i det att resultatet är sådant att andra oberoende undersökningar 
ska få liknande resultat. Att uppnå en tillfredsställande reliabilitet är beroende av att insamlad 
data ska gå att använda för att pröva en hypotes samtidigt som de uppfyller kriterierna för 
validitet (Halvorsen, 1989). Hammersley (1987, se Denscombe 2004, s. 124) framhåller att det 
inte råder någon konsensus kring definitionerna på termerna. Denscombe (2004) väljer att 
definiera validitet till att gälla precisionen i de ställda frågorna, den insamlade data samt de 
presenterade förklaringarna. Validitet har vanligtvis att göra med den data som finns tillgänglig 
samt den analys som använts för forskningen. Tillförlitlighet har mer att göra med använda 
metoder för datainsamling samt intresset av att dessa metoder skall vara stabila och inte 
förvränga forskningsfynden. Vanligtvis är detta förenat med en utvärdering av de metoder och 
tekniker som har använts för att samla in data. (Denscombe, 2004) 
 
Att erhålla en god reliabilitet och validitet på resultatet är av vikt både för teori och empiri. God 
teoretisk validitet och reliabilitet bör uppnås vid användning av erkänt kvalitativ litteratur, artiklar 
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från erkända vetenskapliga journaler. Denna litteratur bör även vara aktuell med låg ålder i den 
mån det är möjligt. God teoretisk reliabilitet och validitet är möjligt att sträva mot genom att 
tillämpa de riktlinjer som behandlas i 3.5.2 Källkritik. Vidare bör användning av erkända 
författares åsikter kring litteraturen ge en högre nivå på reliabilitet och validitet. 
 
En empiriskt god validitet och reliabilitet är svårare att uppnå. Genom att använda en 
ostrukturerad intervjuform uppstår viss risk men genom att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt ur teoribildningen bör validiteten i form av preciserade frågor och insamlad data kunna 
hålla god kvalitet. Likaså bör reliabiliteten vara möjlig att uppehålla genom konsekvent teknik- 
och metodanvändning genom undersökningen. Reliabiliteten är den svåraste att hålla på god nivå, 
antalet respondenter är för litet för att kunna dra en slutsats om yrkeskårens allmänna uppfattning. 
 

3.7 Urval 

Vi har valt att använda oss utav revisorer som har anställning hos stora revisionsbyråer i Västra 
Götalands region. Anledningen till att respondenterna arbetar vid stora revisionsbyråer är att vi 
tror att dessa i högre grad arbetar med revision samt fristående rådgivning. Urvalet av revisorer 
har gjorts med hjälp av kontakter på berörda byråer och där de i sin tur har vidarebefordrat till 
lämpliga medarbetare hos sina företag. De två parametrarna som vi har använt oss utav vid 
efterfrågan av revisorer är erfarenhet och storlek på företag som de arbetar med.  
 
Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer genomförda via telefonkontakt samt svar 
på frågeformulär. Då företagens hantering av rådgivningssituationer kan utgöra känslig 
information utelämnas referenser till specifika företag och personer. Empirin har emellertid i 
enlighet med avgränsningen inhämtats från revisorer yrkesverksamma på medelstora till stora 
revisionsbyråer. Respondenternas yrkeserfarenhet i antal år är indelade i intervall om fem år för 
att öka respondenternas anonymitet. 
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4 Empiri 

I empirin redogörs för de data som har samlats in med hjälp av uppsatt metod. De frågor som 
ställdes berörde enskilda revisorers personliga syn på rådgivning och eventuell problematik som 
kan uppkomma vid kontakter med klienterna. 

4.1 Diskussionsområden 

Inledningsvis gjordes en kortare inledande presentation av respondenten där denne fick berätta 
vilka arbetsuppgifter som utfördes, vilka bolag personen arbetade med samt hur länge personen 
har arbetat med revision. Därefter ställdes ett antal frågor om revision och rådgivning som 
syftade till att få en djupare förståelse för revisorns åsikter kring rådgivning som arbetsuppgift 
och användningen av specialister. Dessa frågor utgör de viktigaste för att kunna besvara 
forskningsfrågan med delfrågor. Avslutningsvis diskuterades framtiden och eventuella 
förändringar på företagens frågeställningar som kan komma ur en slopad revisionsplikt. Dessa 
frågor ämnade belysa hur revisorerna ser på framtida förändringars påverkan på rådgivning och 
behov av specialister. 
 
De specifika frågor som användes för empiriinhämtningen står att läsa i Bilaga A – Skriftligt 
frågeformulär samt Bilaga B – Muntlig intervjumall. 
 

4.2 Intervju 1 – Godkänd revisor 

Respondenten1 har arbetat som godkänd revisor i 10-15 år med olika typer av bolag för att senare 
specialisera sig mot medelstora ägarledda bolag. Rådgivning efterfrågas främst av medelstora 
bolag där en högre grad av komplexitet har uppkommit men där resurserna ännu saknas för att 
hantera de frågor och osäkerheter som uppstår internt. Rådgivning må vara efterfrågat men enligt 
byråns riktlinjer är revisorn skyldig till att överlämna efterfrågan om rådgivningar till specialister 
varför respondenten själv sällan beslutar om rådgivning annat än i väldigt lätta frågor. Enklare 
skattefrågor är revisorn betrodd att ge rådgivning inom men normalt skall ärenden överlämnas till 
en specialist. Skyldigheten innebär att revisorn själv inte gör en egen bedömning i frågan. Med 
ökad yrkeserfarenhet har respondenten själv märkt att specialister inte längre är nödvändigt att 
konsultera vid enklare frågor. 
 
Skyldigheten att överlämna ärendet till specialist gäller främst speciella områden där byrån av 
säkerhetsskäl inte vill riskera att en revisor gör annan bedömning än en specialist. Exempel är 
moms och skatteärenden. Det finns därtill uppsatta riktlinjer för när ett bolag är av sådan storlek 
att specialist alltid skall hantera ett ärende, även om revisorn själv egentligen är kapabel att 
hantera det. Återigen är det riskerna för konsekvenser som ligger till grund för det beslutet. 
 
Rådgivning av fristående karaktär är ingen arbetsuppgift som respondenten utför men säger att 
andra revisorer arbetar även med fristående rådgivning, dock inte till en klient som i ett senare 
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skede skall revideras av den personen. Det är en otillåten aktivitet enligt byråns uppsatta 
riktlinjer. 
 
Gällande framtida eventuella förändringar av rådgivning efter en slopad revisionsplikt var det 
inget som respondenten ansåg sig kunna uttala sig om. Framtiden är för osäker och byrån vet inte 
hur efterfrågan av specialister kan komma att påverkas av en slopad revisionsplikt. Revisorer kan 
emellertid även i framtiden skriva under på viss information men vilken förändring som sker 
beror i det fallet på klienternas efterfrågan. 
 

4.3 Intervju 2 – Auktoriserad revisor 

Respondenten2 har arbetat med revision i 20-25 år, är auktoriserad revisor och, arbetar främst mot 
små till medelstora ägarledda bolag. Rådgivningen är inte den huvudsakliga uppgiften men det 
förekommer en hel del. Efterfrågan av rådgivning anser respondenten att det finns och det är både 
små och medelstora bolag som har detta behov. Det finns dock ett något större behov hos mindre 
bolag men ofta är frågorna inte lika komplexa som det kan bli när de efterfrågas av ett större 
bolag. Att arbeta både med revisionsrådgivning samt fristående rådgivning är inget problem då 
rådgivningen oftast är objektiv, ett antal förslag presenteras och det redogörs vilka konsekvenser 
de olika förslagen för med sig. Det är i slutändan företaget som beslutar om vilket förslag de vill 
använda sig av.  
 
Det händer att respondenten efterfrågar hjälp av specialister med det är främst när det rör sig om 
skattefrågor. Genom en ökad erfarenhet har behovet att rådfråga specialister minskat med åren. 
Vissa frågor vilka tidigare ledde till att specialister efterfrågades besvaras nu på egen hand då 
respondenten är säker på hur frågan ska behandlas. Inom skatterättsfrågor efterfrågas nästan alltid 
hjälp av specialister då det området hela tiden är under förändring och det tillkommer flera nya 
regler varje år vilket leder till att det är svårt att vara uppdaterad inom det området. Det som 
avgör om specialister efterfrågas är dels komplexiteten på frågan men storleken på bolaget är 
också en faktor som vägs in i beslutet. Ett större bolag medför ofta högre risk då beslutet kan 
komma ha högre ekonomisk påverkan än om det är ett mindre bolag. Det finns däremot inga 
uppsatta gränser på bolagens storlek då specialisthjälp efterfrågas utan det beror på revisorns 
kompetens i frågan. Oftast överstämmer respondentens bedömningar i frågan med specialisternas 
utlåtande, i de fall där de inte överstämmer diskuteras det fram ett beslut. Det är självklart så att i 
många av frågorna som lämnas över finns det en klar uppfattning om hur svaret bör vara men för 
att få det bekräftat efterfrågas hjälp av experter, i vissa fall har inte revisorn ägnat tid till bilda en 
egen uppfattning vilket leder till att experternas råd lyds rakt av.  Den största delen av 
rådgivningen är revisionsrådgivning och det är normalt vid fristående rådgivning som specialister 
efterfrågas då ett svar ska ges som man kan stå för.  
 
Hur framtiden ser ut är svårt att sia om men det är inte säkert att det kommer att bli större 
efterfrågan på specialister bara för att revisionsplikten kommer att slopas för en majoritet av de 
svenska bolagen som idag är skyldiga att revidera räkenskaperna. Frågorna som kommer att 
efterfrågas förväntas inte bli mer komplicerade. Den fristående rådgivningen lär innehålla fler 
frågeställningar som tidigare ingick i revisionsrådgivningen men som istället klassificeras som 
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fristående då rådgivningen sker på klientens förfrågan. Det kan eventuellt bli så att fristående 
rådgivning blir vanligare men hanterar ärenden inom samma områden som revisionsrådgivningen 
tidigare behandlade.  
 

4.4 Intervju 3 – Auktoriserad revisor 

Respondenten3 har arbetat med revision i 5-10 år och är auktoriserad revisor och arbetar främst 
mot stora bolag. Rådgivningen är inte den huvudsakliga uppgiften utan denna del utgör 10-20% 
av hela arbetstiden. Rådgivning är helt klart efterfrågad och det är särskilt i företag där det finns 
resurs eller kompetensbrist som behovet är som störst. Det är svårt att precisera vilka det är som 
är behov av rådgivning utan det är väldigt blandat, det som skiljer sig åt är efterfrågan på 
inriktningen av rådgivningen. Små bolag efterfrågar oftare skattelagstiftning, däremot de stora 
bolagen har ofta behov av rådgivning på frågor som berör redovisningslagstiftning.  
 
Respondenten anser det är väldigt positivt att arbeta både med revision och fristående rådgivning, 
detta av den anledning att det medför en helhetssyn och kompetens att hjälpa andra som vida 
överstiger andra yrken. Att det skulle föreligga några problem att arbeta både med revision och 
fristående rådgivning finns det inte, utan det finns regler att följa. Det är till exempel näst in till 
förbjudet att göra något med bolag noterade på den amerikanska börsen (SEC registrerade bolag). 
Är det istället ”svenska” bolag som det hänför sig till är det analysmodellen som gäller, vilket är 
ett väldigt viktigt hjälpmedel för att säkerställa att inget svårighet föreligger för att anta 
uppdraget.  
 
Vid rådgivning använder sig respondenten av specialister i 90% av fallen. Behovet av att rådfråga 
specialister har inte minskat med ökad erfarenhet. Visst är det så att ökad erfarenhet medför att 
man känner sig säkrare på sin egen rådgivning men oftast är problemen så komplexa att man 
behöver en second opinion. Beslutet att rådfråga specialister kan indirekt ha att göra med 
storleken på bolaget av den anledningen att ett större bolag för med sig större risker. Inom vissa 
områden rådfrågas alltid specialister, ett sådant område är deklarationer som alltid ska granskas 
av skatteavdelningen. Vid de olika tillfällen rådfrågning gjorts har respondenten och 
specialisterna i 90% av fallen samma uppfattning om hur förfrågan ska besvaras.  
 
Den rådgivning som respondenten arbetar med är 80% revisionsrådgivning och 20% fristående 
rådgivning. De som efterfrågar den fristående rådgivningen är i något större utsträckning de 
mindre aktiebolagen. Det är också oftare som specialisthjälp efterfrågas när det rör sig om 
fristående rådgivning än om det är revisionsrådgivning, detta för att den fristående rådgivningen 
inte behandlar frågor som har rutinmässig karaktär.  
 
Vad gäller framtiden tror inte respondenten att rådgivning i sin natur kommer att förändras utan 
bolagen kommer ha ett behov av rådgivning inom liknande områden även i framtiden. 
Framförallt är det intressant för medelstora bolag att kontrollera att redovisningen följer uppsatta 
regelverk. Däremot kommer företag som väljer att inte revidera räkenskaperna att efterfråga 
rådgivning i högre grad då inte revisorn är där för att besvara rutinmässiga frågor som ingår vid 
revisionsrådgivning. Därmed förväntar sig respondenten ett ökat behov av specialister.  
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Huruvida frågeställningarna blir mer komplexa anser respondenten att det inte är frågorna i sak 
som blir mer komplexa utan problemet är att revisorn inte är insatt i företaget om inte företaget 
reviderar sina räkenskaper och att rådgivning därav blir en svårare fråga att behandla. 
 

4.5 Intervju 4 – Godkänd revisor 

Respondenten4 är en godkänd revisor som har arbetat med revision i 5-10 år och arbetar idag 
främst med större publika bolag. I arbetet ingår rådgivning till en viss grad men det rör sig främst 
om revisionsrådgivning. Rådgivning är efterfrågat av klienterna men den typ av rådgivning som 
efterfrågas avgörs i hög grad av klientens storlek. Mindre bolag är normalt i behov av 
grundläggande råd då de ofta inte har den nödvändiga kompetensen inom företaget. Större bolag 
har å sin sida behov av råd vid större projekt där företaget inte har möjlighet att avvara de 
nödvändiga resurserna. Störst efterfrågan i antal står ändå de mindre bolagen för med sina 
grundläggande frågor. 
 
Respondenten ser inga problem med att revisorer arbetar med både revision och fristående 
rådgivning så länge som det går att garantera att oberoendet och kvaliteten inte påverkas av 
rådgivningen. Detta säkerställs genom användning av analysmodellen före ett uppdrag 
accepteras. 
 
Användningen av specialister är utbredd och specialister efterfrågas normalt av revisorn vid 
frågor som ligger utanför dennes specialområde vilket är revision. Typexemplet som gavs var 
skattefrågor. Även när specialister rådfrågas görs vanligtvis en egen bedömning som i 
normalfallet överensstämmer i grova drag med den mer detaljerade analys som specialisten gör. 
 
Gällande framtiden förväntar sig respondenten ingen förändring i frågornas natur eller 
komplexitet utan liknande frågor kommer ställas även i framtiden även om de eventuellt 
klassificeras som någonting annat – exempelvis fristående rådgivning – för företag som inte 
längre reviderar räkenskaper. Därför borde det inte heller ske någon ökad efterfrågan på 
specialister annat än kanske redovisningskonsulter som är mer fokuserade på framåtriktande 
rådgivning. 
 

4.6 Intervju 5 – Godkänd revisor 

Respondenten5 är godkänd revisor och har arbetat med revision i 5-10 år och arbetar främst med 
familjeägda bolag. Ungefär 30% av arbetstiden går åt till rådgivning och storleken på bolagen är 
små till medelstora.  
 
Om rådgivning är viktigt anser respondenten att det är ofta detta som är grunden till ett bra 
samarbete och en långsiktig relation. Det är de små aktiebolagen som till störst del efterfrågar 
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rådgivning men alla storlekar på aktiebolag har efterfrågan av rådgivning dock inte i lika stor 
utsträckning.  
 
Att arbeta både med revision samt rådgivning anses vara en självklarhet för att kunna göra ett bra 
arbete och kvalitetssäkrat arbete åt sina klienter. Det är däremot viktigt att särskilja på de olika 
uppdragen. Att det skulle finnas något problem att arbeta både med revision samt rådgivning 
anser respondenten inte att det finns, det viktiga är som sagt att särskilja klienterna åt så att det 
inte uppstår någon jävsituation.  
 
Användningen av specialister görs ofta då det kommer till rådgivning, detta dels för att kunna 
särskilja de olika rollerna så att det inte uppstår en jävsituation. Att klientens storlek påverkar när 
specialister rådfrågas stämmer inte utan detta styrs av jävsreglerna. Det är inte heller så att det är i 
en viss storlek på bolag som det alltid rådfrågas utan det ändras från fall till fall. Det som styr om 
specialister rådfrågas är om det finns behov, det är inte så att det är en viss frågeställning eller 
område som styr när detta sker. Vid de fall som frågeställningen lämnat över till specialister är 
den bedömning som de gjort överensstämmande med det som respondenten själv trott. Det är 
också så att det är mer troligt att det vid fristående rådgivning efterfrågas specialister i högre 
utsträckning än vid revisionsrådgivning. Att den ökade erfarenheten skulle påverka när 
efterfrågan av specialister görs anser respondenten inte stämmer utan det är frågeställning samt 
jäv som styr när detta ska göras.  
 
Med tanke på framtiden och den slopade revisionen så tror respondenten att rådgivning kommer 
att öka av den anledningen att rådgivningen kommer att behandla de områden som tidigare ingick 
i revisionen. Konsekvensen för revisorer är att de sannolikt kommer att bli specialister inom olika 
områden som har med revision att göra.  
 

4.7 Intervju 6 – Auktoriserad revisor 

Respondenten6 är auktoriserad revisor, har arbetat med revision i 10-15 år och arbetar idag främst 
med små och medelstora ägarledda bolag. Rådgivning upptar en relativt stor andel av det 
personliga arbetet men revision är fortfarande den större delen. Rådgivning är en efterfrågad 
tjänst av de bolag som respondenten kommer i kontakt med men beroende på storlek kan de 
efterfrågade områdena skilja sig. Mindre bolag tenderar att efterfråga rådgivning i samband med 
upprättande av bokslut medan de lite större bolagen främst efterfrågar rådgivning kring 
skattefrågor. Storleken på bolaget är inte heller avgörande för den mängd rådgivning som 
efterfrågas utan det är snarare beroende på organisationen och hur den är uppbyggd varför även 
medelstora bolag kan ha en hög efterfrågan om de saknar resurser eller kompetens internt. 
Huruvida det kan utgöra ett problem att en revisor arbetar med både revision och fristående 
rådgivning anser respondenten att det för denne personligen inte är något problem utan snarare en 
självklarhet. Detta möjliggörs tack vare de av byrån uppsatta riktlinjerna för hantering av 
oberoendet som ger tydliga gränser för vad en revisor är tillåten att göra eller inte för en klient. 
Att byrån i fråga är en av de större underlättar då det finns möjlighet att hantera problematik med 
hjälp av andra anställda. Andelen fristående rådgivning i förhållande till revisionsrådgivning är 
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relativt liten som en konsekvens av de regler om oberoende som är uppsatta av byrån. Det är även 
vanligare att efterfråga specialister vid fristående rådgivning än vid revisionsrådgivning. 
 
Vid rådgivning använder sig respondenten ofta av specialister och även om ökad erfarenhet har 
förbättrat kunskaperna används specialister ändå för att kontrollera att en korrekt bedömning har 
gjorts liksom för att säkerställa oberoende i vissa situationer. Klientföretagets storlek är ingen 
faktor som spelar in utan det är främst frågans art som avgör om specialister tillfrågas då vissa 
frågor kräver specialistkompetens för att besvaras. Respondenten menar att kvalitetssäkring på 
frågans svar görs oavsett storlek på klient. Frågor där specialister oftast tillfrågas är främst de 
skatterelaterade men liksom det inte finns något krav på att efterfråga specialist vid vissa 
klientstorlekar finns det inget krav på att efterfråga specialist vid specifika områden utan det är 
alltid frågans komplexitet som avgör. Normalt när specialist tillfrågas och respondenten har bildat 
en egen uppfattning stämmer åsikterna överens.  
 
Vad gäller framtiden tror inte respondenten att efterfrågad rådgivning kommer att förändras av en 
slopad revisionsplikt utan företag förväntas fortsätta efterfråga tjänster som idag hör till 
revisionen. Däremot kanske företagen väljer ut tjänster som de själva anser vara viktigare varför 
en regelrätt revision inte utförs. I och med att efterfrågade tjänster inte väntas förändras tror inte 
heller respondenten att efterfrågan på specialister kommer att förändras eller att frågorna skulle 
blir mer komplicerade. 
 

4.8 Intervju 7 – Auktoriserad revisor 

Respondenten7 är en auktoriserad revisor som arbetat med revision i 20-25 år där rådgivning 
utgör en större del av arbetsuppgifterna. Klienterna utgörs av medelstora bolag samt 
koncernbolag inom större koncerner. Rådgivning är normalt efterfrågat men främst av de 
medelstora bolagen. Större bolag eller koncernbolag anlitar sällan revisorn för rådgivning. Den 
rådgivning som efterfrågas varierar beroende på bolagets storlek men en grov inledning kan göras 
i att ägarrelaterad rådgivning såsom skatt och bolagsrätt efterfrågas av de mindre företagen 
medan redovisningsrelaterade frågor är mer aktuella i de större bolagen. Gällande eventuella 
problem med att revisorer arbetar med både revision och fristående rådgivning anser inte 
respondenten det utgöra något stort problem då det för klienterna kan vara väldigt gynnsamt att 
revisorn redan besitter goda allmänna kunskaper om klientföretaget. Gällande jäv finns det andra, 
viktigare, faktorer som hur stor del av den totala inkomsten som utgörs av ett visst 
revisionsarvode. 
 
Gällande specialister anser respondenten att specialister är nödvändiga att använda sig av och att 
ökad erfarenhet – trots förbättrade kunskaper – ändå inte räcker till då komplexiteten ökar och 
därmed uppehåller ett behov av specialister. Det finns inga riktlinjer på byrån för om vissa 
klientstorlekar alltid skall få hjälp av specialister men det kan finnas den situationen att man vid 
större företag tar hjälp av specialister i högre grad då det rör sig om större summor. Inte heller 
finns det några riktlinjer för att rådgivning inom vissa områden kräver specialister utan det är 
revisorernas egna kompetens som är avgörande. 
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Gällande framtiden förväntar sig inte respondenten några större förändringar då företagens behov 
inte kommer förändras. Den gissning som görs är däremot att revisionsbyråer förväntas försöka 
öka sin försäljning av rena redovisningstjänster. 
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5 Analys 

I analysen ställs teori mot insamlad empiri uppdelat på ett antal områden. Inledningsvis 
diskuteras revisorers syn på rådgivning av båda slagen. Därefter analyseras revisorers syn på 
eventuella jävssituationer som kan uppstå på grund av given rådgivning. Vidare fortsätter 
kapitlet med en analys om erfarenhetens inverkan på specialistbehovet samt avslutningsvis 
revisorns framtida möjliga roll där en högre andel rådgivning kan bli verklighet. 

Det material som finns gällande revisorns roll och förändring tyder på att revisorer i allt högre 
utsträckning kommer att arbeta med rådgivning i framtiden. Debatten som pågår om huruvida 
rådgivning – främst fristående sådan – påverkar revisionen är i grunden en debatt rörande 
revisorers ärlighet och yrkesstolthet där revisorn skall klara av att granska effekterna av egna 
föreslagna råd på ett objektivt och lagmässigt vis. Analysen har genomförts genom att se på den 
teori som finns att tillgå, se på den empiri som finns att tillgå och sedan sammanställa dessa 
uppdelat på ett antal relevanta områden. Dessa områden berör rådgivning, jävsituationer, 
erfarenhetens påverkan, när specialisthjälp efterfrågas samt revisors framtida roll.  I det fall 
empirin framställer något som inte explicit berörs i teorin kommer åsikterna att presenteras och 
analyseras i anslutning till något av dessa områden i den mån det går. 
 

5.1 Rådgivning och revision 

Dagens revisorsroll har i flera år diskuterats och sammanfattningsvis har emellertid utredningarna 
nästan uteslutande kommit fram till liknande resultat vilket är att den aktuella revisorsrollen är 
adekvat. Markland konstaterar att utredningarna normalt kommer fram till att dagens revisorsroll 
”är ganska bra som det är” (Markland, 1999). De revisorer som har blivit intervjuade stärker 
denna teori då de inte har framkommit något större problem som de ser med deras roll och 
uppgifter som revisor.  
 
Det har i teorin framförts åsikter om hur det är ett problem att revisorer både utför revision och 
tillhandahåller fristående rådgivning då det kan uppstå en jävsituation vilket kan ha den 
konsekvensen att tilltron till revision minskar eller helt försvinner. Det har därför diskuterats i 
flera olika utredningar huruvida revisorer ska tillåtas ägna sig åt den fristående rådgivningen och 
i stort sett alla har enligt Markland i sitt resultat presenterat att det fungerar bra som det är idag. 
Vid de intervjuer som har gjorts har det framkommit att problemen med den fristående 
rådgivningen varierar liksom när specialister ska efterfrågas. Det finns delade åsikter och olika 
uppsatta riktlinjer för olika revisorer och byråer. Dels finns det de revisorer som är tvingade 
enligt regler hos sina byråer att lämna över i stort sett alla frågor till specialister och enbart 
tillhandahålla rådgivning i enklare frågor. Det finns också revisorer som anser att efterfrågan av 
specialister görs vid vissa frågor så som i skattefrågor men att i övrigt får denna bedömning göras 
baserat på revisorns erfarenhet och den kunskap som denne anser sig besitta. 
 
I teorin talas även om jävsituationer i Revisionsbolagsutredningen. Markland skriver att frågan 
om redovisningsjäv är en av de äldsta och svåraste principfrågorna för revisorsyrket (Markland, 
1999). En av de tre primära delarna som Revisionsbolagsutredningen skulle undersöka handlar 
till syvende och sist om jävsituationer som har sin grund i händelser eller kontakt som åsidosätter 
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oberoendet och som exempel ges situationen där revisorn får i uppdrag att sköta både redovisning 
samt revidering av denna. Vid sådana situationer bör revisorn avsäga sig uppdraget av 
yrkesetiska skäl. Oro har yttrats över att även fristående rådgivning riskerar inverka negativt på 
förtroendet för revisorernas opartiskhet och självständighet (SOU 1999:43). 
 
Det problem som tas upp i teorin om att en revisor inte bör arbeta både med revision och 
rådgivning, denna uppfattning verkar inte delas av revisorerna själva. De anser att det inte finns 
några problem utan är snarare av den åsikten att det är en självklarhet att arbeta både med 
revision och rådgivning för sina klienter. Jävsituationen anser de inte ha några problem med då 
det testas, oftast med hjälp av analysmodellen, om ett uppdrag kan åtas. Vidare anser revisorer att 
arbete med båda delarna ger en helhetssyn och kompetens att hjälpa sina klienter samt att det är 
grunden till ett bra samarbete och en långsiktig relation. De sägs också att det är en självklarhet 
att revisorer ska arbeta med både revision och rådgivning, de har ju en bra kompetens samt en 
god insikt i det berörda företaget vilket underlättar vid rådgivning. 
 

5.2 Jävsituationer 

Analysmodellen används för att säkerställa att en revisor kan åta sig ett uppdrag utan att det 
föreligger intressen som kan komma att påverka revisionens kvalitet samt tillförlitlighet. Enligt 
Moberg (2006) består analysmodellen av tre steg som revisorn ska gå igenom för att säkerställa 
att det inte finns några omständigheter som kan komma att påverka förtroendet för revisionen.  
De stora revisionsbyråerna har tydligt uppsatta metoder och regler för hur en revisor ska gå till 
väga när en klient ska bedömas så att det inte ligger några hinder att åta sig uppdraget. Dessa 
uppsatta metoder och regler medför att revisorerna inte uppfattar att det skulle föreligga något 
problem med jäv i deras arbete.  
 
SOU 1999:43 refererar till ett tidigare delbetänkande (SOU 1995:44) där Aktiebolagskommittén 
behandlade frågan om revisorers rådgivning och i vilken utsträckning rådgivning kan ske utan att 
riskera minska oberoendet. Det som framgick var att rådgivning kunde vara värdefullt för mindre 
aktiebolag som eventuellt saknar sakkunskaper i viktiga frågor men att dylik rådgivning inte för 
den skull får leda till bristande objektivitet (SOU 1999:43). 
 
Precis av den här anledningen har åsikterna om jäv och säkerställningen av att det inte ska 
uppkomma, delat upp revisorernas åsikter i två läger, en del anser att det inte finns ett egentligt 
problem. Det finns även de revisorer som pekar på att det kan finnas problem och är riskabelt för 
en revisor att åta sig ett uppdrag Det är därför väldigt viktigt att analysmodellen används för att 
kunna säkerställa att det inte föreligger något juridiskt hinder för revisorn att åta sig uppdraget.  
 
En revisor sa att den fristående rådgivningen praktiskt går till så att klienten får presenterat ett 
antal förslag och dess väntade konsekvenser. Därefter är det upp till klienten själv att besluta om 
något av förslagen är lämpliga att använda. Detta innebär fortsättningsvis att det är klienten som 
fattar beslut och inte revisorn vilket gör att jävsituationen försvinner. Det fanns också en revisor 
som ansåg att det fanns problem med jäv när en revisor gav fristående rådgivning.  
 
Därmed finns det inte enhälligt stöd att rådgivning skulle föranleda jäv och att revisorer inte bör 
arbeta med fristående rådgivning. Detta ligger någorlunda i linje med hur eventuell problematik 
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med jäv kan uppstå vid rådgivning . Den mer sakliga synen att rådgivning syftar till att presentera 
möjliga alternativ och deras konsekvenser minskar problem med jäv men kräver att revisorn är 
kapabel att hantera de situationer som kan uppstå. Eventuellt är de strikta reglerna kring jäv det 
sätt på vilket lagstiftare önskar öka främst externa intressenters förtroende till kvaliteten på 
revisorernas utförda arbete.  
 
Intressenter som i Revisionsbolagsutredningens räkning under informella samtal och utan att 
företräda sina huvudmän fick delge sina åsikter om rådgivning var av olika åsikter om huruvida 
rådgivning utgjorde ett problem. Somliga ansåg att revisorerna är alltför involverade i den 
granskades förvaltning eller rapportering för att kunna bibehålla oberoende och trovärdighet. 
Andra ansåg att fördelarna för de mindre företagen översteg nackdelarna. Markland (1999) drar 
ur detta slutsatsen att revisorers rådgivning till klienter inte utgör något stort hot mot 
trovärdigheten i varken redovisning eller förvaltning utan snarare är en nödvändighet för att 
mindre företag ska få tillgång till nödvändig kompetens för rimliga kostnader. Denna åsikt som 
Markland (1999) presenterar delas av revisorerna, de påpekar att det är en självklarhet att arbeta 
både med revision och fristående rådgivning då de är insatta i sina klienters företag vilket leder 
till att rådgivningen kommer att bli ekonomiskt fördelaktig då det skulle bli mer kostsamt för 
företaget att vända sig till en ny konsult för att få hjälp med rådgivning.  
 

5.3 Påverkan av erfarenhet 

Rådgivning till befintliga klienter kan göras snabbare och med högre kvalitet om revisorn sedan 
tidigare känner till företaget genom sin roll som revisor. Markland (1999) menar att det kan vara 
en kostnadsbesparing. Baserat på de intervjuer som genomförts går det att säga att revisorer 
själva anser att erfarenhet påverkar hur och i vilka frågor som de själva är kapabla att ge 
rådgivning inom. Erfarenheten medför att enklare frågor behandlas av revisorerna själva istället 
för att rådfråga specialister. Vissa frågor som nästan alltid medför att specialister efterfrågas är 
skattefrågor, detta för att det är ett väldigt komplext område som är i konstant förändring varför 
det är svårt för revisorerna att var lika uppdaterade som specialisterna.   
 

5.4 När efterfrågas specialisthjälp? 

Det finns inte mycket teori som specifikt syftar till behovet av specialister eller när dessa är 
lämpliga att tillkalla. Den koppling som emellertid kan göras kring behovet av specialister berör 
– frånsett i viss mån kompetens – i hög grad oberoende. Frågan om oberoende är central för 
revisorer som i lag är förbjudna att utföra tjänster där oberoendet hotas.  
 
I den inhämtade empirin finns det olikheter om när och varför en revisor ska efterfråga hjälp av 
specialister men dessa har ändå något gemensamt i det att specialisterna tillkallas för att garantera 
rådgivningens kvalitet samt att säkra oberoendet. Exempelvis menar en av de intervjuade att 
byrån själv har regelverk för när en revisor ska efterfråga specialisthjälp. Detta regelverk 
existerar av den anledningen att en revisor inte ska göra en annorlunda bedömning och lämna ett 
annat råd än det som en specialist på området skulle komma fram till. Normalt är det emellertid 
revisorns egen erfarenhet som avgör när specialister skall tillfrågas. Den avgörande faktorn för 
när specialister tillkallas är frågans komplexitet. Enklare frågor kan en lite mer erfaren revisor 
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hantera på egen hand och det är även det svar som de flesta respondenterna ger. Specialister 
tillkallas när revisorn inte kan känna sig helt säker på sin sak och vill garantera att en korrekt 
bedömning görs. 
 
I SOU 1999:43 som bland annat diskuterade oberoende och jäv sades att rådande praxis är att 
revisorer som upplever att hot mot oberoendet uppkommer är tvungna att avsäga sig uppdraget, 
inte enbart för det aktuella fallets skull utan även för trovärdigheten på revisorsyrket. Vidare har 
oro uttryckts över att fristående rådgivning skulle utgöra en risk och påverkan på förtroendet för 
revisorers opartiskhet och självständighet. Alla de intervjuade revisorerna ansåg i denna fråga att 
hot mot oberoende egentligen inte förelåg. För denna åsikt gavs flera orsaker. En orsak var 
analysmodellen som alla angav användes innan ett uppdrag accepterades. En annan orsak som 
framkommer i empirin är att specialister efterfrågas i högre grad vid fristående rådgivning. 
 
Sammanfattningsvis efterfrågas specialister av flera orsaker. Först och främst används de när en 
viss frågeställning är för komplex för den enskilde revisorn att själv besvara. Utöver 
kompetensen är specialister även en extra part som hjälper till att säkra oberoendet i 
rådgivningen. 
 

5.5 Revisorns framtida roll 

En förändrad revisorsroll som fokuserar mer på kundanpassning är det som kommer att vara 
nödvändigt om revisionsbyråerna skall kunna konkurrera om kunderna enligt Pralahad och 
Ramaswamy (2004). Ett större utbud borde finnas i framtiden som skräddarsys efter kundernas 
behov och eventuellt olika förenklade av revision. Ett större utbud är något som en del av de 
intervjuade har nämnt som en möjlig konsekvens av att klienter efterfrågar mer specifika tjänster. 
Förutom att erbjuda fler och mindre tjänster nämndes det även att det kan komma att skapas fler 
typer av intyg som är inriktade på att en viss form av granskning har utförts. 
 
Revisorerna har emellertid olika uppfattning om hur framtiden kan se ut och hur de hittills givna 
förslagen om slopad revisionsplikt kan komma att påverka dem själva. Det är som flera säger 
väldigt svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut och hur den fristående rådgivningen och 
efterfrågan av specialister kan förändras. Det är i stora delar beroende på behovet som de berörda 
företagen kommer att ha i framtiden. Företagens behov av hjälp från revisorer i form av både 
granskning och rådgivning förväntas inte påverkas men en slopad plikt kan förändra efterfrågad 
hjälp till att mer efterlikna det faktiska behovet för företagen i stort efter det att resurserna blir 
fria till att placeras enligt önskemål. Om sedan rådgivningen förändras från att vara 
revisionsrådgivning till fristående rådgivning spelar mindre roll då det är liknande arbete som 
utförs ändå. 
 
I Utredningen om revisorer och revision (SOU 2008:32) antas det att mindre företag i större 
utsträckning kommer att ha ett behov av experthjälp som en följd av den slopade 
revisionsplikten. Detta anser respondenterna inte vara helt säkert. Anledningen till detta är att de 
frågeställningar som företagen har behov av att få svar på inte kommer att bli mer komplexa än 
de som finns idag. Därför anser revisorerna att efterfrågan på specialister inte helt säkert kommer 
att öka så som Utredningen om revisorer och revision vill få det att framstå. Istället kommer 
rådgivning som förut benämndes revisionsrådgivning få namnet fristående rådgivning.  
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6 Slutsats 

I slutsatsen presenteras de resultat och implikationer av dessa som har framkommit under 
analysen. Föga förvånande är inte verkligheten speciellt lik den bild som litteraturen kan måla 
upp och detta har resulterat i insikten att revisorer åtminstone vad gäller rådgivning är betydligt 
mer styrda i sitt arbete än tidigare trott. 

6.1 Slutsatser  

De slutsatser som presenteras kommer inte enbart röra det som framgår i analysen. Det har under 
uppsatsens gång uppkommit intressanta åsikter kring revisionspliktens vara eller icke vara likväl 
som mycket förvirring inom olika branscher varför vi har valt att även diskutera och dra slutsatser 
på områden där teorin går emot sig själv. De slutsatser som vi kommit fram till presenteras nedan 
men en djupare diskussion förs längre ner. 
 

� Olika klienter får olika användning av specialister men orsaken är att uppehålla 
kvalitetsnivån och inte förfördela någon 

� Både revisorns erfarenhet och klientföretagets storlek har betydelse för beslutet att 
tillfråga specialist men den avgörande faktorn är frågans komplexitet 

� Användningen av specialister förväntas inte förändras nämnvärt om en slopning 
av revisionsplikten sker 

 

6.1.1 Svar på frågorna  

Uppsatsen inleddes med en undran om huruvida olika revisorers efterfrågan av specialister skiljer 
sig åt vid rådgivning. Till detta valde vi att även försöka se om klientföretagets storlek eller 
revisorns yrkeserfarenhet påverkade beslutet att ta hjälp av specialister. Det vi har upptäckt är att 
revisorer har olika gränser för när specialister tillfrågas. Det som är avgörande är revisorns 
erfarenhet samt frågans komplexitet. Det har visat sig att en mer erfaren revisor är mindre 
benägen att tillfråga specialister. Klientföretagets storlek är ingen direkt faktor för när 
specialister tillfrågas men större företag tenderar att verka i en mer komplex miljö och därmed ha 
mer komplexa frågeställningar.   
 
Det finns därmed ingen specifik gräns för när rådgivning kräver specialistkompetens. Inom 
större byråer skiljer sig situationen för revisorer som i vissa fall kan vara väldigt styrda av 
uppsatta riktlinjer men i andra fall kan agera väldigt fritt och själva bedöma om specialister 
behöver tillfrågas. Att en del har valt att använda riktlinjer kan bero på att byrån vill ge klienten 
likartade förfaranden vid hanteringen oavsett kontor. Dessutom kan det tolkas som ett led i 
byråns arbete för att säkerställa oberoende. Vissa revisorers frihet kan kopplas till en längre 
erfarenhet vilket har medfört att dessa personer är tillräckligt kunniga inom olika områden för att 
själva kunna bedöma situationer och kunna tillfråga specialister när de själva anser detta vara 
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nödvändigt. Därmed får även sägas att svaret på den inledande frågeställningen och även i viss 
mån kritiskt formulerade titeln får sägas vara att bolag får likartad behandling.  
 
Däremot är inte detta detsamma som att kvaliteten blir lidande i de fall specialister inte tillfrågas. 
Situationen är snarare den omvända. Specialister används för att uppnå en viss kvalitet och 
säkerhet i rådgivningen. I de fall specialister inte tillfrågas är orsaken den att revisorn redan från 
början är tillräckligt säker på kvaliteten varför klientens konsultation inte påverkas negativt. 
Därmed kan det även dras en slutsats att specialister skall rådfrågas när det föreligger risker för 
osäkerheter som kan inverka på framtida bedömningar varför specialister även används i mycket 
högre grad än teorin kan ge sken av.  
 
Den jävsproblematik som framställts att revisorer behöver hantera och undvika är eventuellt inte 
så problematisk som det ofta framställs. Flera respondenter presenterade åsikten att jäv egentligen 
inte är ett så stort problem då revisorns roll är att ta fram och presentera förslag. Därav drar vi 
slutsatsen att jävsproblematiken inte är så stor som det kan påskinas. Det har även visats att 
revisorerna använder sig av någon modell för att säkerställa att inte beroende eller juridiska 
hinder föreligger. Det är möjligt att jävsproblematiken inte ligger mellan revisor och klient lika 
mycket som mellan klient och byrå gentemot andra företag och kreditgivare. De strikta reglerna 
kring jäv syftar därmed mer till att skapa ett förtroende mot omvärlden.  
 
Baserat på den teori som har inhämtats verkar det föreligga många osäkerheter hos debattörer 
som framför åsikter som ger sken av att de uppkommit på grund av missförstånd. En slopning av 
revisionsplikten verkar närmast tolkas som ett förbud för mindre bolag att revidera räkenskaper 
baserat på den pessimistiska framtoning som genomsyrar texterna. Det är förståeligt att en 
slopning upplevs som ett hot och en stor osäkerhet över framtiden, framförallt för de mindre 
byråerna eller orterna där specialistkunskaperna för rådgivning eventuellt saknas. Att däremot 
förespråka en för företaget tvingande kostnad som har konstaterats utgöra konkurrenshot känns 
emellertid som en onödigt egenkärt vald position. Revisionens status torde tjäna på att omformas 
till att vara ett efterfrågat kvalitetsintyg istället för ett nödvändigt ont som mindre bolag ofta 
upplever revisionen i dagens läge. Den slutsats vi kan dra baserat på respondenternas svar är att 
den efterfrågade hjälpen inte kommer att förändras nämnvärt utan att ett liknande behov av hjälp 
kommer fortsätta existera. Möjligtvis att hjälpen byter namn och kallas för någonting annat. 
Exempelvis att andelen fristående rådgivning blir större enligt definitionen av fristående 
rådgivning som konsultationstjänst och inte en konsekvens av granskning.  
 

6.1.2 Motsättningar inom den teoretiska referensramen  

Om det generella budskapet kring revisorers nytta och arbetsuppgifter stämmer så kommer 
revisorer i framtiden att arbeta allt mer med rådgivning. En slopad revisionsplikt med 
konsekvensen att mindre bolag inte längre reviderar sina räkenskaper innebär emellertid inte att 
dessa mindre bolag har kompetens nog att själva hantera problem som uppkommer varför 
revisionsbyråer kan komma att anlitas för fristående rådgivning på områden som tidigare hörde 
till revision och revisionsrådgivning.  
 
SOU 2008:32 må inte behandla fristående rådgivning uttryckligt men presenterar ändå resultat 
som tydligt pekar på att revisorers rena kvalitetsgranskning kommer bli mindre viktig i framtiden 
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och att därför andra former av rådgivning blir viktigare. Denna nya form av rådgivning kan 
exempelvis utgöras av redovisningsrådgivning och att företagare som inte önskar revidera sina 
räkenskaper nöjer sig med att anlita revisionsbyråer för att låta deras upprättning av 
redovisningen vara kvalitetssäkring nog. Framförallt skulle en lösning där anlitandet av byråer 
eller konsulter bli en tillräcklig kvalitetssäkring kunna utgöra en gyllene medelväg men hur det 
skulle påverka kreditgivare och andra externa intressenter är svårt att sia om.  
 
Det verkar råda förvirring bland småföretag likväl som vissa revisorer om vad en slopad 
revisionsplikt innebär och kan ha för konsekvenser. Det kan vara en effekt av hur underligt 
reaktionerna kring förslaget om slopad revisionsplikt har framförts i journalistiska tidskrifter. Det 
språk som används vid rapportering om frågan saknar nyanser och verkar sensationalistiskt i sin 
sak. Exempelvis framfördes det reaktioner av chockartat slag i de artiklar som Dagens Industri 
skrev om exempelvis att en slopning av revisionsplikten skulle frigöra 5.8 miljarder kronor för de 
mindre bolagen. Ingenstans fanns det någonting om hur dessa 5.8 miljarder kunde väntas 
återkomma till revisionsbyråerna i form av andra rådgivningstjänster eller företag som väljer att 
fortsätta revidera räkenskaperna på frivillig basis.  
 

6.2 Avslutande diskussion  

Under arbetets gång har vi för den teoretiska referensramen och de debatter som pågått kring 
revisionspliktens existens och konsekvenser saknat åsikter och diskussion kring varför inte andra 
bolagsformer är möjliga alternativ för dessa mindre bolag om de nu önskar undslippa revision. 
Att revidera sina räkenskaper kan sägas vara en fråga om etik från företagarens sida där 
avsaknaden av personligt ansvar medför högre kvalitetskrav på den ekonomiska informationen. 
Vidare är det oroväckande hur en del parter i debatten om en slopning av revisionsplikten förfasar 
sig som de gör. Möjligtvis är sanningen mer lågmäld men att tidskrifterna framhäver nyheterna 
på ett sensationellt sätt för att locka till läsning. Exempelvis kan nämnas hur en slopad 
revisionsplikt med största säkerhet inte kommer leda till att bolag som påverkas inte 
överhuvudtaget investerar i tjänster som tillhandahålls av revisionsbyråer. Otalet undersökningar 
har presenterat resultat där en majoritet av företagen planerar att fortsätta revidera räkenskaperna 
på frivillig basis. Som en dansk undersökning har visat är sällan vinsten värd tillräckligt mycket 
för företaget som istället får sämre villkor vid kontakt med kreditgivare varför en kvalitetssäkring 
är önskvärd ändå. Vi är av den åsikten att det ändå inte är något fel i att göra revision till en 
frivillig aktivitet som genomförs för att den bidrar med någonting för företaget och inte för att 
den är ett lagmässigt krav som därför uppfattas som ett nödvändigt ont. Vi tror inte heller att 
något bolag av vikt kommer undvika revision då denna trots allt är en kvalitetssäkring av företag 
som intressenter bör efterfråga. Revision är ingen nödvändighet i vilande aktiebolag eller de 
mikrobolag som enbart har en handfull transaktioner årligen.  
 
Den empiri som har samlats in är inkommen från stora byråer och något som kom upp gällande 
oberoende var den ekonomiska faktorn för byrån vid rådgivning. I det fall rådgivningen utgör en 
väsentlig del av inkomsten föreligger risker för att oberoendet hotas. Ingen av de intervjuade 
ansåg beroende vara något problem vilket kan hänföras till det faktum att de arbetar på större 
byråer och därför inte har en lika stark koppling mellan utförda uppdrag och inkomst. Den teori 
som är skriven om problematiken med oberoende och jäv och som även påstår att det skulle 
utgöra stora problem för revisorer berör alla men påverkar i större utsträckning de mindre 
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byråerna av ovannämnda ekonomiska koppling mellan uppdrag och inkomst. Större byråer har 
möjligheten att i högre grad tillämpa modeller för att undvika dylika problem. 

6.2.1 Utvärdering av tillvägagångssättet  

I metodkapitlet skrev vi att det inte verkar finnas någon metod som är bättre än en annan för att 
inhämta empiriskt material till denna undersökning. Denna osäkerhet får nog sägas föreligga även 
i efterhand då det empiriska materialet inte förmådde ge en särskilt djup förståelse för fenomenet 
samtidigt som en kvantitativ undersökning förmodligen inte hade fått speciellt bra resultat givet 
de resursbegränsningar som förelegat i kombination med en ursprungligt liten insikt i fenomenet. 
Vi har ändå kunnat utföra det vi önskat och fått möjligheten att dra slutsatser ur den data som har 
inhämtats. Något vi märkte var att telefonintervjuer var att föredra då de möjliggör följdfrågor 
samt en chans att undvika missförstånd.  
 

6.3 Brister  

Under uppsatsens gång har även ett par brister upptäckts som inte upptäcktes i tid och därför 
påverkar resultatets reliabilitet och/eller validitet. En sådan var vad respondenterna själva ansåg 
vara rådgivning. Något som kan tyckas vara en självklarhet blev en osäkerhet när olika 
respondenter eventuellt har olika syn på rådgivningens art. Ursprungligen sågs rådgivning som en 
aktiv handling från revisorns sida där han eller hon förespråkar ett visst tillvägagångssätt. 
Emellertid gav en respondent en annan beskrivning av revisorns roll vid rådgivningssituationer 
vilken var att revisorn enbart presenterar alternativ och konsekvenser av dessa för att därefter låta 
företagaren besluta om vad som ska göras. En inledande definition av väsentliga termer hade 
förbättrat svaren.  
 
En annan brist är direkt kopplad till uppsatsens syfte och frågeställning. Tanken är att kunna dra 
en slutsats om huruvida konsensus föreligger bland revisorer kring när specialister skall rådfrågas 
vid rådgivningssituationer men denna fråga ställdes inte till respondenterna vilket gör att vi inte 
kan se om en skillnad föreligger mellan den faktiska situationen och revisorers uppfattning om 
den.  
 
En intressant fråga som inte ställdes var huruvida revisorerna själva ansåg lagreglering av 
revision vara en bra idé. 
 
Det hade varit intressant att se hur revisorerna anser att en slopad revisionsplikt skulle kunna 
påverka företagens möjligheter till att konkurrera på en internationell marknad. Detta då den 
slopade revisionsplikten motiveras bland annat med att alltför strikta regleringar hindrar 
konkurrensmöjligheterna.  
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning  

Ett par saker har framkommit under arbetets gång. En brist som litteratur och undersökningar 
behandlar är att det är osäkert huruvida rådgivning till ett företag faktiskt har föranlett en sämre 
revision. Revisorn har normalt god insikt i klientföretaget och genom mångårig kontakt har även 
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relationen mellan revisorn och klienten blivit mer personlig. Det är möjligt att jävsproblematiken 
är mindre än man vill påskina då revisorn riskerar repressalier om arbetet inte utförs som det ska 
och att det istället handlar om revisionsbyråernas behov av att uppehålla en utvändigt hög 
trovärdighet som riskerar rubbas om alltför personliga relationer föreligger mellan revisor och 
klient. 
 
Något som framkom under intervjuerna var att revisionsbyråerna önskar få bättre information om 
vad det är för informationsbehov som föreligger hos företag som påverkas av en slopad 
revisionsplikt. Det är naturligtvis väldigt intressant för dessa företag som kommer behöva införa 
allt mer rådgivning och konsultationstjänster i sitt kundutbud. Tidigare utförda undersökningar 
har främst fokuserat på huruvida mindre företag förväntas fortsätta revidera sina räkenskaper vid 
en slopning av revisionsplikten men det verkar fattas forskning på om det är andra tjänster som är 
mer efterfrågade och vilka områden de rör sig om.  
 
Är anlitandet av redovisningskonsulter eller byråer en tillräcklig åtgärd för att externa intressenter 
skall anse räkenskaperna vara tillförlitliga eller är revision av uppgifterna ett kriterium för att 
intressenterna skall våga lita på företaget? Främst är det förmodligen de mindre bolagen som 
fortfarande har en ansenlig andel transaktioner som skulle dra nytta av att slippa den extra utgift 
som revision av räkenskaperna skulle medföra.  
 
Något som kom upp i den sista intervjun visar på ett större problem med jäv och oberoende för 
mindre byråer där den personliga lönen är direkt relaterad till utförda uppdrag. Dessutom riskerar 
problemen bli större om rådgivningsersättning utgör en stor del av den totala lönen. Därav skulle 
det vara intressant att på hur mindre revisionsbyråer hanterar eventuellt ekonomiskt beroende vid 
fristående rådgivning och eventuell påverkan på kvalitet och oberoende. 
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Bilaga A – Skriftligt frågeformulär 
Nedan står skrivet 21 stycken frågor som berör revisorsyrket, rådgivning och experthjälp vid 
rådgivning. De flesta frågorna går att besvara kortfattat men ett antal frågor som är möjliga att 
besvara med ”ja” eller ”nej” skulle vi önska få en kortare förklaring på. Detta för att förbättra 
kvaliteten på det slutliga resultatet. Vid sammanställningen av svaren på detta formulär kommer 
alla referenser till specifika företag och personer att tas bort. 
 
Inledande 
 
1. Kan du kort presentera dig själv och dina arbetsuppgifter? 
 
Svar:  
 
2. Hur länge har du arbetat med revision? 

 
Svar:  

 
3. Utgör rådgivning en stor del av ditt personliga revisionsarbete? 
 
Svar:  
 
4. Vilken storlek av bolag arbetar du mot? 
 
Svar:  
 
Revision och rådgivning 
 
5. Är rådgivning efterfrågat av aktiebolagen? 
 
Svar:  
 
6. Om ja, vilken storlek på aktiebolagen står för den största efterfrågan?  
 
Svar:  
 
7. Vad tycker du om att revisorer arbetar med både revision och fristående rådgivning?  
 
Svar:  
 
8. Ser du några problem med att ha både revisionsrådgivning och fristående rådgivning som 

arbetsuppgifter?  
 
Svar:  
 
 



 

9. Tar du hjälp av specialister när du beslutar om rådgivning?  
 
Svar:  
 
10. Känner du själv att behovet av att rådfråga specialister har minskat med ökad erfarenhet?  
 
Svar:  
 
11. Påverkas beslutet att rådfråga en specialist av klientens storlek? Större bolag kan exempelvis 

medföra högre risker och därmed ett ökat behov att säkerställa tänkt rådgivning. 
 
Svar:  
 
12. Rådfrågas experter alltid vid vissa klientstorlekar? Om ja, vilka ungefärliga gränsvärden är 

aktuella? 
 
Svar:  
 
13. Rådfrågas specialister alltid vid vissa områden inom rådgivningen såsom exempelvis 

skatterätt?  
 
Svar:  
 
14. Vid eventuella tidigare gjorda rådfrågningar; har specialisten gjort samma bedömning som du 

själv?  
 
Svar:  
 
15. Hur stor andel av rådgivningen utgör revisionsrådgivning respektive fristående rådgivning?  
 
Svar:  
 
16. Vilka aktiebolag efterfrågar i störst utsträckning fristående rådgivning?  
 
Svar:  
 
17. Är det mer troligt att du efterfrågar experthjälp vid fristående rådgivning än vid 

revisionsrådgivning?  
 
Svar:  
 
 
 
 
 
 
 



 

Framtida förändringar inom revision 
En utredning som presenterades i april 2008 har förslagit slopning av revisionsplikten med 
konsekvensen att 96% av nu revisionspliktiga bolag inte längre är tvingade till revision. Vidare 
sägs att revisorsyrket därav förväntas minska medan rådgivning kommer bli allt viktigare för 
byråer. Mot bakgrund av detta undrar vi följande: 
 
18. Tror du att den typ rådgivning som efterfrågas kommer förändras av en slopad revisionsplikt? 
 
Svar:  
 
19. Tror du att efterfrågan på specialister kommer att öka som en konsekvens av slopad 

revisionsplikt? 
 
Svar:  
 
20. Tror du att frågorna som det efterfrågas rådgivning kring kommer att bli mer komplicerade? 
 
Svar: 
 
21. Tror du att rådgivningen kommer att behandla områden som tidigare ingick i 

revisionsplikten? 
 
Svar:  
 
Det var alla frågor, är det något du vill tillägga är du välkommen att skriva det nedan. 
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 



 

Bilaga B – Muntlig intervjumall 
Inledande frågor 
 
1. Kan du kort presentera dig själv och dina arbetsuppgifter? 
 
 
2. Hur länge har du arbetat med revision? 
 
 
3. Utgör rådgivning en stor del av ditt personliga revisionsarbete? 
 
 
4. Vilken storlek av bolag arbetar du mot? 
 
 
Revision och rådgivning 
 
5. Är rådgivning efterfrågat av aktiebolagen? 
 
 
6. Om ja, vilken storlek på aktiebolagen står för den största efterfrågan?  
 
 
7. Vad tycker du om att revisorer arbetar med både revision och fristående rådgivning?  
 
 
8. Ser du några problem med att ha både revisionsrådgivning och fristående rådgivning som 

arbetsuppgifter?  
 
 
9. Tar du hjälp av specialister när du beslutar om rådgivning?  
 
 
10. Känner du själv att behovet av att rådfråga specialister har minskat med ökad erfarenhet?  
 
 
11. Påverkas beslutet att rådfråga en specialist av klientens storlek? Större bolag kan 

exempelvis medföra högre risker och därmed ett ökat behov att säkerställa tänkt 
rådgivning. 

 
 
12. Rådfrågas experter alltid vid vissa klientstorlekar? Om ja, vilka ungefärliga gränsvärden 

är aktuella? 
 



 

13. Rådfrågas specialister alltid vid vissa områden inom rådgivningen såsom exempelvis 
skatterätt?  

 
 
14. Vid eventuella tidigare gjorda rådfrågningar; har specialisten gjort samma bedömning 

som du själv?  
 
 
15. Hur stor andel av rådgivningen utgör revisionsrådgivning respektive fristående 

rådgivning?  
 
 
16. Vilka aktiebolag efterfrågar i störst utsträckning fristående rådgivning?  
 
 
17. Är det mer troligt att du efterfrågar experthjälp vid fristående rådgivning än vid 

revisionsrådgivning?  
 
Framtida förändringar inom revision 
En utredning som presenterades i april 2008 har förslagit slopning av revisionsplikten med 
konsekvensen att 96% av nu revisionspliktiga bolag inte längre är tvingade till revision. Vidare 
sägs att revisorsyrket därav förväntas minska medan rådgivning kommer bli allt viktigare för 
byråer. Mot bakgrund av detta undrar vi följande: 
 
18. Tror du att den typ rådgivning som efterfrågas kommer förändras av en slopad 

revisionsplikt? 
 
19. Tror du att efterfrågan på specialister kommer att öka som en konsekvens av slopad 

revisionsplikt? 
 
 
20. Tror du att frågorna som det efterfrågas rådgivning kring kommer att bli mer 

komplicerade? 
 
 
21. Tror du att rådgivningen kommer att behandla områden som tidigare ingick i 

revisionsplikten? 
 
 
Det var alla frågor, är det något du vill tillägga är du välkommen att skriva det nedan. 
 
Övriga kommentarer: 



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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