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 Sammanfattning 

Revisorns roll har under de senaste åren börjat förändras. Från att tidigare endast utfört 

ren granskning av företags finansiella data, i form av revision, till att utföra mer 

rådgivning. Därmed kan revisorns nya roll mer likt rollen av en konsult. Tidigare var 

samhället och företagets intressenter viktigast för revisorn, numera är det själva klienten i 

form av företaget som står i centrum. Då revisionsyrket tillhör en profession och 

förväntas tjäna samhällets intresse, förväntas revisorn bidra till samhällsnytta. Revisorns 

nya roll anses enligt tidigare forskning prioritera klienten framför allmänhetens intresse.   

Syftet med denna studie är att få en bild av hur revisorer uppfattar att deras rådgivning 

inom ramen för revision påverkar samhällsnyttan. För att tydliggöra studiens syfte, 

kommer rådgivningstjänster inom ramen för revision (ARS) behandlas och inte de 

fristående rådgivningstjänster (NAS) som en påskrivande revisor inte får utföra åt sin 

klient. Med hjälp av redovisningsteorier och tidigare forskning har en modell utvecklats 

för att illustrera hur revisorns rådgivning påverkar samhällsnyttan. För att testa 

modellen har en enkätundersökning utförts om hur auktoriserade revisorer genom sin 

rådgivning upplever att de skapar samhällsnytta.    

Studiens resultat tyder på att revisorerna inte skapar någon samhällsnytta då modellen 

inte var signifikant. Dock skapas nytta för alla primära intressenter då modellen blev 

signifikant vid en gruppering av samhällsnyttan i primära och sekundära intressenter.  

Vidare visar resultatet att nytta skapas för myndigheter, vilka främst anses skapa en 

hållbar levnadsstandard. Därmed finns det indikationer på att revisorerna skapar 

samhällsnytta även för de sekundära intressenterna.    
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Abstract 

In recent years the auditors’ role has begun to change. The initial task was to verify 

businesses financial data. Today the auditors perform more advisory services. Before the 

auditor role started to change, the clients’ stakeholders were central in the auditors’ 

decision-making. Nowadays the client is central. The audit profession is expected to 

serve the public interest, thereby the auditor is expected to create benefits for the society. 

Recent research says that the auditor prioritize their client above the public’s interest. 

The study´s aim is to create an image of how auditors perceive that their audit-related 

services contribute to create benefits for the society. The focus will therefore be on audit-

related services (ARS) instead of non-audit services (NAS), that recent research have 

studied. Through accounting theories and recent research a model has been developed to 

illustrate how ARS affects public interest. To test the model a survey has been carried 

through to learn how auditors perceive that their advisory services create benefits for the 

society.  

The results indicates that auditors do not create any benefits for the society. On one hand 

the results suggests that all the primary stakeholders benefit from auditors advisory to 

their client. Further the results indicates that auditors perceive themselves contribute with 

added value to authorities, which is regarded as the main contributor to a sustainable 

standard of living. This indicates that auditors do create benefits for secondary 

stakeholders.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johanna Sylvander för ett enormt 

engagemang och tillgänglighet. Vi vill tacka samtliga respondenter som engagerat sig och 

hjälpt oss genom att besvara vår enkät. Vidare vill vi tacka den revisor som granskat 

enkäten innan utskick för värdefulla kommentarer. Vi vill även be om förlåtelse från 

solen då vi inte visat oss under våren. Slutligen ber vi om våra kroppars benådning då 

bristande motion och dåliga kostvanor har försämrat dess funktion och sommarform. 

Tack! Utan Er hade studien inte varit möjlig. 

 

 

 

Kristianstad, 27 maj 2015 

 

 

 

Anton Nyström Cathrin Larsson 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnet hur rådgivning inom ramen för 

revision påverkar samhällsnyttan. Skillnad mellan begreppen revisionsrådgivning 

(ARS) och fristående rådgivning (NAS) klargörs. Därefter diskuteras argument för och 

emot att revisorn utför viss rådgivning i samband med revisonen. Revisorns 

ursprungliga roll beskrivs där oberoendet diskuteras. Därefter beskrivs konsultens roll 

som sedan leder in på revisorns roll som konsult. Slutligen utmynnar det i en 

forskningsfråga och en syftesformulering där samhällsnyttan med rådgivningen 

förväntas bli funnen.      

1.1 Problembakgrund  

Enligt Grahn (2011) har revisorer ett enormt kunskapskapital som inte alltid har använts 

fullt ut. Kunskapskapitalet möjliggör att revisorer kan erbjuda sina klienter mer än bara 

revision, vilket de gör idag i form av rådgivningstjänster. Försäljningen av dessa tjänster 

förväntas öka, då den traditionella revisionen enligt Grahn (2011) idag knappt uppgår 

till hälften av byråernas intäkter. Detta beror främst på avskaffandet av revisionsplikten 

(Grahn, 2011). Tidigare var samhället och företagets intressenter viktigast för revisorn, 

numera är det själva klienten i form av företaget som står i centrum (Broberg, 2013). 

Utvecklingen mot mer rådgivning har inneburit en förändring av revisorers 

arbetsuppgifter. Från att revisorers huvudsakliga uppgift har varit att skydda samhällets 

intresse
1
 genom granskning av företagen, har utvecklingen lett till att revisorer numera 

jagar rådgivningstimmar (Öhman, 2007).  

Då revisionsyrket tillhör en profession och förväntas tjäna samhällets intresse, förväntas 

detta leda till samhällsnytta
2
 (Power, 2003). Revisorer har en skyldighet att påtala 

brister i det granskade materialet, vilket benämns som revisionsrådgivning. Även 

rådgivning som revisorer inte är skyldiga att ge klienten men som är nära kopplat till 

revisionen ingår i detta begrepp. Dock är det viktigt att denna rådgivning skiljs från 

fristående rådgivning (Paterson & Valencia, 2011). Dessa rådgivningstjänster som 

revisorer får göra i samband med revisionen kallas audit related services som vidare i 

                                                        
1 Samhällets intresse innebär att revisorn gynnar samhället i stort, att inte undanhålla information och 
sanning om företaget gentemot olika intressenter.  
2 Ursprungliga nyttan som revisorer fokuserar på är främst att säkerställa att ett företags finansiella 
rapporter stämmer. Detta görs främst för ägarna, då dessa ligger i ett informationsunderlag gentemot 
företaget. 
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studien benämns som ARS (Paterson & Valencia, 2011). De rådgivningstjänster som 

tillhör begreppet fristående rådgivning är de tjänster som räknas till non-audit services 

vidare benämnt som NAS. Dessa tjänster (NAS) får inte utföras av påskrivande revisor 

(Svanström & Sundgren, 2012).  

Det finns kritik mot att revisorer utför rådgivning. Exempelvis uppfattas det negativt av 

primära intressenter
3
 att revisorer utför rådgivningstjänster åt sina klienter, speciellt i 

form av ledningsarbete. Den negativa uppfattningen från intressenterna rör synen på 

revisorers oberoende i utförandet av rådgivningstjänster. Oberoendet anses därmed ha 

försämrats (Lowe, Geiger & Pany, 1999; Quick & Warming-Rasmussen, 2009). Vidare 

finns argument som menar på att det inte är meningen att revisorer i rollen som konsult 

ska utföra själva ledningsarbetet, utan enbart ge råd om vad som kan vara lämpligast för 

företagen. Rollen som konsult ska endast fungera som en stöttning och ett bollplank 

(Lindon, 1995; Pellegrini, 2002).  

1.2 Problematisering 

Tidigare forskning kring revisorns utförande av rådgivningstjänster har främst behandlat 

problematiken kring revisorns oberoende (Frankel, Johnson & Nelson, 2002). Det finns 

även forskning som argumenterar för att det endast är de framtida intäkterna som 

revisorn har i åtanke vid ny klientrelation som skapar ett hot mot en revisors oberoende 

(DeAngelo, 1981). En revisors oberoende kan således försämras när en revisor tar sig an 

en klient för första gången då denne tar hänsyn till eventuella framtida intäkter. Detta 

har visat sig genom att företag med ekonomiska problem har betalat lägre 

konsultavgifter än normalt då revisorn har värnat om det långsiktiga förhållandet och de 

eventuella framtida intäkterna (DeAngelo, 1981; Blay & Geiger, 2013). Dock har 

Sarbanes-Oxley akten
4
 vidare benämnt som SOX, begränsat andelen rådgivningstjänster 

en revisor kan utföra åt sina klienter (DeFond, Raghunandan, & Subramanyam, 2002; 

Blay & Gieger, 2013). Även en ny lagstiftning från EU kommer att inträda år 2016 som 

innebär att revisorers rådgivning till klienterna begränsas ytterligare (Brännström, 

2013). SOX införande har i sin tur lett till att det blivit ännu viktigare för revisorer att 

behålla sina klienter för att säkra framtida intäkter, vilket kan påverka oberoendet i 

negativ riktning. Det går även att urskilja att ju högre avgifter för rådgivning revisorers 

klienter betalar, desto mindre sannolikhet är det att revisorerna lämnar en oren 

                                                        
3
 Primära intressenter innefattar ägare, kunder, anställda och leverantörer. 

4
 Reglering av rådgivningstjänster utförda av revisorer. Uppkom efter Enron skandalen år 2002. 
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revisionsberättelse. Det vill säga att revisorerna eventuellt inte påpekar fel eller brister i 

en årsredovisning (DeFond, Raghunandan, & Subramanyam, 2002; Blay & Gieger, 

2013). Dessutom är en oren revisionsberättelse generellt sett inte speciellt välkommet av 

revisorers klienter (Geiger, Raghunandan, & Rama, 1998). Detta agerande borde leda 

till att revisorer i rollen som konsult rubbar på sitt oberoende i negativ riktning då 

konsulter antas agerar i eget intresse (Ormerod, 1997). 

Gällande diskussionerna att oberoendet påverkas i negativ riktning finns det även 

diskussioner om en revisor, även i sitt ursprungliga arbete, verkligen kan vara helt 

oberoende (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). Argument finns för att den 

förhandlade relationen som en revisor och en klient har, omedvetet påverkar revisorns 

beslutsfattande och revision. Revisorn fattar oftast sina beslut till fördel för klienten 

trots att revisorn i sin profession ska tjäna samhället (Bazerman, et al., 1997). Det finns 

även forskning som talar för att sambandet i relationen mellan revisor och klient, oavsett 

om det handlar om rådgivningstjänster eller revisionstjänster, gör det omöjligt för en 

revisor att vara helt oberoende. Ren revision innefattar inte ett helt självklart och 

regelbaserat arbetssätt, utan revisorer har riktlinjer och definitioner att gå efter som kan 

tolkas olika (Power, 2003). I situationer där tidigare praxis saknas är det upp till 

revisorerna att handla och att få handlingen att framstå som allmänt legitim. Detta visar 

på att revisorerna till viss del själva påverkar synen på revisorsprofessionen och därmed 

oberoendet (Power, 2003).  

Det har även föreslagits att revisorers oberoende och deras rådgivning, kan ses ur ett 

”ethics of care”- perspektiv (Preuss, 1998). Det menas att oberoendet istället bör ses ur 

perspektivet att förstå andra och deras situation och därefter bestämma vad som ska 

göras, för att behålla ett lämpligt förhållande mellan revisorns egenintresse och 

samhällets intresse (Reiter, 1996). Det finns kritik mot att revisorer utför 

skatteplanering
5
 och undanhåller skattepengar. Detta kan dock vara ett tecken på att de 

vill åstadkomma en jämnare vinst över tid och därmed en mer uthållig beskattning, 

vilket leder till att det betalas in skatt över tid (Ianniello, 2015). Det finns ett positivt 

samband mellan kostnader för konsulttjänster rörande skatt och periodiseringar, vilket 

är en indikator på lägre redovisad vinst och skatteplanering (Ianniello, 2015).    

                                                        
5
 Skatteplanering som utförs av revisorn är inom ramen för revision. Det är planering i form av 

bokslutsdispositioner och justeringar (Ianniello, 2015). 
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Det finns ingen tydlig skillnad i hur mycket noterade och onoterade företag betalar för 

rådgivningstjänster levererade av dess revisor. Det har dock visat sig att de största 

riskerna och vinsterna med att en revisor utför rådgivningstjänster till sina klienter är 

tydligare bland onoterade företag än hos noterade (Dobler, 2014). Forskning gällande 

små och medelstora onoterade företag visar att rådgivningstjänster kan försämra en 

revisors oberoende men ger på samma gång fördelar för klienten. Revisorn har skaffat 

sig värdefull förkunskap om klienten och dess företag, vilket är en stor fördel då 

granskningen går fortare och blir mindre kostsam (Svanström & Sundgren, 2012). Även 

längden på relationen mellan revisorn och klienten påverkar mängden 

rådgivningstjänster och rådgivningstimmar klienten beställer från revisorn (Svanström 

& Sundgren, 2012). Bennett & Robson (1999b) drar slutsatsen att rådgivningen är 

viktig för ett företags utveckling.  

Forskning visar på att det är större sannolikhet att få en ren revisionsberättelse ju högre 

arvoden för rådgivning företaget som revideras betalar (Firth, 2002). Dock är det inte 

klargjort om det beror på att rådgivningen ”städar upp” problemområden hos klienten 

eller om det beror på att de höga arvodena försämrar oberoendet hos revisorn. Detta gör 

det svårt att veta om revisorer agerar i eget intresse eller i samhällets intresse (Firth, 

2002).  

Revisorer har en fortsatt stark position i samhället, vilket gör att de även har en 

dominant position i förhållande till olika intressenter (Broberg, 2013). Revisorns nya 

roll kan liknas vid en generell övergång mot en konsultliknande roll, då deras arbetstid 

fylls allt mer av utförande av rådgivningstjänster (Öhman, 2007). Kritiken mot revisorns 

nya roll kan därmed liknas vid den kritik som råder mot företagskonsulter
6
 (Bloch, 

1999). Genom sin dominanta position kan konsulter styra sina klienter i den riktning de 

vill. En beroende klient påstås kunna köpa vilka rådgivningstjänster som helst bara 

konsulten i fråga är tillräckligt övertygande om att dem behövs (Arnaud, 1998; Bloch, 

1999).  

Positiva argument gällande konsulter är att kvaliteten på de finansiella rapporterna 

oftast blir högre då de i många fall har mer kunskap inom området än vad ledningen har 

samt att företag lyckas bättre med kreativa innovationer när en konsult stöttar upp 

företaget. Det anses även att värdet på företaget ökar med en extern konsult (Clegg, 

                                                        
6
 Forskningen studien använt gäller företagskonsulter, vidare i texten benämns de vid namn konsulter. 
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Michie, Patterson, Sheenan, Wall, West & Wood, 2004). Vidare argumenteras det att 

konsulter endast tänker på nya uppdrag. Så fort ett uppdrag är inhämtat letas det efter ett 

nytt (Bloch, 1999). Argument menar även att konsulter allt som oftast försöker förlänga 

sina uppdrag. Konsulten och därmed revisorn i sin rådgivningsroll jagar allt mer 

rådgivning för att de känner sig pressade av sina arbetsgivare. Det visar att konsultens 

och därmed revisors nya roll, är känslig vad gäller att tillfredsställa sina egna, sin 

arbetsgivares samt klienternas behov, vilket skapar en intressekonflikt (Shapiro, Eccles 

& Soske, 1993; Bloch, 1999; Öhman, 2007). Intressekonflikten som uppstår kan 

beskrivas genom att konsulter är pressade att antingen ta beslut att endast utföra de 

tjänster som klienten efterfrågar eller att påvisa att problemet eventuellt är större och att 

det behövs fler åtgärder. I detta fall försöker de då sälja in mer tjänster än vad kunden 

anser vara nödvändigt. Detta kan antas vara en ursäkt för att förlänga kontraktet 

(Arnaud, 1998; Kakabadse, Louchart & Kakabadse, 2006) men det kan även ses som att 

konsulten agerar i samhällets intresse om de anser att problemet behöver åtgärdas i en 

större utsträckning än vad klienten egentligen efterfrågade från början (Reiter, 1996; 

Preuss, 1998). 

Enligt Caplan & Kirschenheiter (2000) har revisorerna större kunskapsbank gällande 

internrevision. Revisorernas argument för att få fler rådgivningstimmar är att företag ska 

outsourca sin internrevision till revisorn. Dock menar Caplan & Kirschenheiter (2000) 

att det kostar betydligt mer för klienten att anlita dessa rådgivningstjänster än att behålla 

sin internrevision. Å andra sidan finns det argument för att det skulle bli mindre 

kostsamt för klienten att anlita revisionsbyrån då exempelvis sökkostnaden inte blir lika 

hög (Svanström & Sundgren, 2012). Vad som menas med sökkostnad kan i detta fall 

vara kostnad för rekrytering av ekonom eller kostnad vid sökande för kompletterande 

kunskap i form av extern hjälp. Argument finns även att revisionen skulle bli mindre 

kostsam då revisorn innehar mer förkunskap om företaget som tagit hjälp av 

revisionsbyrån (Svanström & Sundgren, 2012). Även Gibb (1997) medger att revisorns 

rådgivning gynnar företaget, främst gällande mindre och onoterade företag. Ett annat 

positivt argument för den rådgivning revisorerna utför, är att den kan skapa komparativa 

fördelar genom den strategiska kunskap revisorerna besitter (Sundgren & Svanström, 

2012). Alternativet till att anlita extern rådgivning är att anställa ny personal eller köpa 

in kompetens, dock är detta i de flesta fall betydligt dyrare än att anlita extern hjälp. 

Istället kan mindre och onoterade företag inrikta sig på att skapa komparativa fördelar 
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genom att fokusera på sin kärnverksamhet. Detta anses vara viktigt för ett företags 

utveckling (Gibb, 1997). 

Stora revisionsbyråer har varit inblandade i storartade skandaler de senaste 15 åren, inte 

minst under finanskrisen 2008 (Blay & Gieger, 2013). Revisorers utförande av 

rådgivningstjänster har därefter fått hård kritik och fått bära en del av skulden för 

skandalerna trots att det finns studier som motbevisat samband mellan 

rådgivningstjänster och försämrad revisionskvalitet
7
 (Zhang & Emanuel, 2008). Detta 

tyder på att mer forskning kring revisorns rådgivning behövs. Denna studie kommer att 

undersöka de rådgivningstjänster som tillhör revisionen, det vill säga ARS som ger 

klienten mervärde och därmed inte NAS. Detta innebär att studien ämnar undersöka hur 

rådgivningen inom ramen för revision ger fördel och nytta för olika intressenter. Likt 

det Ianniello (2015); Preuss (1998) & Reiter (1996) tar upp att revisorer försöker se till 

helhetsperspektivet och skapa långsiktig överlevnad för företag.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur uppfattar revisorer att rådgivning inom ramen för revision påverkar samhällsnyttan? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bild av hur revisorer uppfattar att deras rådgivning 

inom ramen för revision påverkar samhällsnyttan. 

  

                                                        
7
 Revisionskvalitet innebär hur utförligt och noggrant revisorn utfört granskningen av företaget. 
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2. Vetenskaplig Metod 
I det andra kapitlet ges en genomgång av vilken forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats 

och forskningsmetod som kommer att tillämpas. Vidare ges en förklaring av vilka 

redovisningsteorier studien kommer grunda sig på samt varför studiens teoretiska 

referensram grundas på dessa teorier. 

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod  

För att förklara hur revisorers utförande av rådgivningstjänster till sina klienter inverkar 

på samhällsnyttan tillämpas tidigare teorier och forskning. Dessa har berört bland annat 

konsulters aktiviteter och slutresultat samt revisorers utförande av rådgivningstjänster. 

Vidare är utgångspunkten i denna studie, vad gäller forskningsfilosofi, positivism. Till 

skillnad från en hermeneutisk metod, där syftet är att skapa en förståelse, förklaras 

istället hur revisorers uppfattningar av utförande av rådgivningstjänster bidrar till 

samhällsnytta. En positivistisk forskningsfilosofi består dels av realistisk ontologi där 

verkligheten är oberoende av betraktaren samt förklarande epistemologi som avser att 

förklara samband. Fördelen med en positivistisk metod är att den ger möjligheten att 

generalisera resultatet för hela populationen (Patel & Davidson, 2011). En objektiv 

metod där en distanserad relation till de studieobjekt som berörs kommer även 

tillämpas. Användandet av en positivistisk metod innebär att studien kommer ha stöd i 

empiriska bevis i form av verklig data från tidigare studier (Patel & Davidson, 2011). 

De teorier studien använder samt den modell som modifieras, vilken avslutar den 

teoretiska referensramen, bygger på samband där målet är att skapa en bild av hur 

revisorers uppfattning av deras utförande av rådgivningstjänster bidrar till 

samhällsnyttan.  

Det finns tidigare forskning och teorier kring revisorers utförande av rådgivningstjänster 

samt konsulters arbetsmetoder vilket måste finnas i åtanke. Därmed utgår studien från 

tidigare forskning och teorier vid modifieringen av den modell som även kommer testas 

empiriskt. Detta innebär att den vetenskapliga ansatsen är deduktiv. Styrkan med 

deduktion är att studien kommer grunda sig i tidigare forskning och erkända teorier. Vid 

användandet av tidigare forskning och befintliga teorier ökar graden av objektivitet 

(Patel & Davidson, 2011). Risken vid användandet av en deduktiv ansats kan vara att 

studien blir färgad av tidigare forskning och vissa delar inte uppmärksammas eller 

missas i det empiriska materialet. Hade en induktiv ansats istället tillämpats kan risken 
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vara att egna uppfattningar färgar forskningsprocessen. Vidare hade även en induktiv 

ansats ökat risken att faktorer som tidigare forskning påvisat starka samband till inte 

undersökts. Det finns för- och nackdelar med båda ansatserna, dock drar denna studie 

nytta av tidigare forskning inom området vid val av en deduktiv ansats (Patel & 

Davidson, 2011). Då studien bygger på deduktion och använder en positivistisk metod 

kommer ett kvantitativt tillvägagångssätt tillämpas. Då det finns flera olika 

rådgivningstjänster som utförs av en revisor som kan påverka samhällsnyttan är det 

relevant att genomföra en kvantitativ studie. Detta ger möjligheten att göra en 

jämförande analys i vilken utsträckning de olika rådgivningstjänsterna påverkar 

samhällsnyttan.  

2.2 Teorianvändning  

Syftet med studien är att undersöka hur revisorer uppfattar att utförandet av 

rådgivningstjänster påverkar samhällsnyttan. Då revisorers påverkan på samhället 

genom revision är ett komplext ämne samt att studien undersöker revisorers rådgivning 

vilket inkluderar teori rörande konsulter, medför det att studien inte enbart kan förklara 

fenomenet med en teori. Ett eklektiskt tillvägagångsätt kommer därmed att tillämpas 

(Neu & Simmons, 1996) med ett multiteoretiskt ramverk (Cormier, Magnan & Van 

Velthoven, 2005) där olika delar av olika teorier kombineras. Då samhället i stort antas 

påverkas av rådgivningstjänster utförda av revisorer i samband med revisionen (Öhman, 

2007; Svanström, 2008; IFAC, 2012) är den teoretiska referensramen uppbyggd av 

främst intressentteorin. Med hjälp av denna teori förklaras hur en revisors utförande av 

rådgivningstjänster påverkar deras samhällsnytta.  

Eftersom intressentteorin är nära kopplad till legitimitetsteorin, då båda teorierna 

studerar förhållandet mellan en organisation och dess omgivning, är även 

legitimitetsteorin relevant. Den klargör hur en revisor måste agera för att fortsatt behålla 

sin trovärdighet. Då institutionell teori arbetar vidare på legitimitetsteorin på ett ännu 

bredare plan, där en förklaring ges varför företag inom samma bransch liknar varandra, 

kommer även denna teori att behandlas. Vidare påverkas även revisorn av 

revisorsprofessionen vilket gör att även professionsteorin är relevant att ta upp. 

Agentteorin är grundteorin i både förhållandet mellan en revisor och dess klient men 

även en konsult och dess klient. Revisorn och konsulten agerar agenter medan klienten 

är principalen. Därför är det relevant att även denna teori finns med som bakomliggande 

faktor då den definierar fenomenet som uppstår. Genom att kombinera delar av teorier 
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och koppla samman det med litteratur om bland annat revisorers utförande av 

rådgivningstjänster, genom rådgivningsaktiviteter och levererade resultat samt 

samhällsnyttan för att skapa hypoteser, kommer den teoretiska referensramen 

sammanfattas i en modifiering av Öhmans (2007) modell om revisionsarenan (se bild 

3.1 & 3.2).  

2.3 Sammanfattning 

Studien baseras på en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats eftersom att 

studien syftar att förklara revisorers upplevda samhällsnytta genom revisionsrådgivning. 

Tillvägagångssättet för att samla data görs genom en webbaserad enkät, vilket är en 

kvantitativ metod. På grund av tidsbristen har vi valt att samla in data vid en tidpunkt.  

Ett multiteorietiskt ramverk har använts för att täcka de viktigaste delarna gällande 

studiens tolkning av revisionsarenan. 
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3. Teoretisk referensram 
I tredje kapitlet ges beskrivningar av de grundläggande redovisningsteorierna studien 

grundar sig på. Den ursprungliga modellen studien grundar sig på demonstreras, 

revisorns ursprungliga samt nya konsultliknande roll diskuteras samt att 

rådgivningstjänsterna som de stora byråerna erbjuder beskrivs. Därefter skapas 

hypoteser som sedan leder till en utveckling av den ursprungliga modellen. Den 

optimerade modellen är anpassad för att testa revisorernas upplevda bidrag till 

samhällsnyttan genom sin rådgivning inom ramen för revision. 

3.1 Grundläggande teorier 

Studien grundar sig på ett flertal redovisningsteorier som tillsammans bygger upp och 

förklarar revisorns roll. Nedan ges beskrivningar av teorierna och hur de tillämpas i 

modellen vi kommer att utgå från.   

3.1.1 Agentteori 

Agentteorin
8
 fokuserar på förhållandet mellan principaler och agenter. En principal kan 

liknas vid exempelvis en företagsledning och en agent är den som genom kontrakt utför 

uppgifter åt principalen (Jensen & Meckling, 1976). Om principalen utvecklar en miljö 

där agenten har incitament att utföra både principalens och agentens intresse, uppstår 

principal-agent-problemet. För att agenten ska agera som principalen vill, skapar 

principalen ett kontrakt som agenten ska följa. Principalen tvingas förhålla sig till 

asymmetrisk information, vilket innebär att agenten innehar mer information än 

principalen, och risk när det gäller huruvida agenten har eller kommer att fullfölja ett 

avtal enligt de villkor principalen har satt (Fama, 1980). Det gap i förväntad och 

levererad prestation som asymmetrisk information skapar samt själva principal- och 

agentförhållandet leder till att det uppstår kostnader. De två huvudsakliga kostnaderna 

som uppstår enligt agentteorin är bindningskostnader (Bonding cost) vilket liknas vid 

den kostnad som uppstår vid skapandet av kontraktet där agenten binder sig till 

principalens villkor. Ett kontrakt är nödvändigt då principalen förutsätter att agenten 

agerar i egenintresse. Den andra kostnaden är övervakningskostnaden (Monitoring cost) 

vilket är kostnaden för att kontrollera att agenten utför det som kontraktet binder denne 

till. Dock är det alldeles för dyrt att radera allt agerande i eget intresse av agenten 

(Fama, 1980; Emanuel, Wong & Wong, 2003).  

                                                        
8 Från engelskans Agency Theory 
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Enligt Öhman (2007) går det att dela upp agentteorin i tre olika delar där principal och 

agent- förhållandet råder. Dessa måste en revisor ta hänsyn till. Den första och mest 

uppenbara delen är att revisorn numera främst utför rådgivning till sina klinter. 

Konsultavgifterna samt det goda förhållande revisorn och klienten utvecklar under 

uppdragets gång gör att revisorns agerande i eget intresse minskar. Revisorn i rollen 

som konsult agerar följaktigen agent och klienten, vilken är företaget, agerar principal 

(Öhman, 2007). Andra delen är att revisorn även är agent under professionen, där de 

förväntas agera utifrån de lagar och etiska principer som professionen står för. Därmed 

förväntas de agera i allmänhetens intresse, vilket innebär att allmänheten är principalen. 

Det innebär att de ska granska den finansiella information som deras klienter delar med 

sig av, oberoende av det förhållande revisorn har till sin klient (Öhman, 2007). Det 

tredje förhållandet är det till revisionsbyrån vilken förväntar sig två saker; Å ena sidan 

ska revisorn vara självgående vad gäller insamlandet av uppdrag och inkomster å andra 

sidan ska agera enligt de riktlinjer som professionen sätter. Förutsättningarna med tre 

olika förhållanden mellan principal och agent gör att det kan uppstå intressekonflikter 

och moraliska risker när en principal anlitar en agent för att utföra ett uppdrag som 

ligger i principalens intresse men kanske inte i de andra principalernas intressen 

(Öhman, 2007). 

3.1.2 Intressentteori  

Intressentteorin
9
 bygger på en organisations relation med sin omgivning och hur den 

därigenom bygger trovärdighet mot sina intressenter (Deegan, Rankin & Tubin, 2002).  

Intressenterna delas upp i primära och sekundära. De primära intressenterna är ägare, 

kunder, anställda, leverantörer och finansiärer. De sekundära intressenterna är 

myndigheter, konkurrenter och slutkonsumenter. Slutkonsumenter är kunder till 

klientens kunder (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008). Det finns två perspektiv inom 

intressentteorin. Det första ses ur ett etiskt perspektiv där organisationen har ett socialt 

ansvar att ta hänsyn till alla intressenter som berörs av företaget. Det andra är sett ur ett 

styrningsorienterat perspektiv där organisationen måste hantera och rangordna 

relationerna med sina intressenter för att överleva på lång sikt (Hasnas, 1998). De 

grupper som rangordnas högst är främst de grupper som innehar mest makt, exempelvis 

investerare. Här kan det finnas mer ekonomiskt intresse inblandat. Båda perspektiven 

                                                        
9 Från engelskans Stakeholder Theory 
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behandlar intressebalans. Dock varierar omfattningen av ansvar gentemot intressenterna 

(Grey et al., 1996).  

På revisionsarenan som Öhman (2007) beskrivit är både redovisningsberättigade och 

redovisningsskyldiga direkta intressenter. Indirekta intressenter är revisionsbyrån samt 

revisionsprofessionen. Då revisorer har en stark relation till sina klienter, företagen, i 

form av dels ekonomiska men även sociala aspekter blir denna intressentgrupp viktigare 

än de redovisningsberättigade som innefattar exempelvis ägare och anställda. Detta 

tyder på att det styrningsorienterade perspektivet av intressentteorin är mest applicerbar 

(Öhman, 2007). De redovisningsberättigade intressenterna har relativt svag position på 

revisionsarenan då dessa har olika typer av intressen i företaget, vilket gör dem till en 

splittrad grupp.  De som har mest möjlighet att påverka revisorerna på revisionsarenan 

är företrädarna för företaget, revisionsbyrån och revisionsprofessionen. Investerares 

underlägesposition har lett till att de i vissa situationer ifrågasatt om revisorerna 

verkligen ser investerarna som sin primära uppdragsgivare (Öhman, 2007; Broberg, 

2013).  

3.1.3 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin
10

 har många likheter med intressentteorin och en total urskiljning av 

dessa vore felaktigt (Deegan, Rankin & Tubin, 2002). Båda teorierna tar hänsyn till ett 

bredare socialt perspektiv. Vidare bygger även legitimitetsteorin på en systemtanke där 

det råder ett ömsesidigt beroende mellan organisationen och dess omgivning. 

Legitimitetsteorin tar upp samhällets förväntningar generellt sett och intressentteorin tar 

upp samhällets förväntningar på ett mer detaljerat plan där olika grupper tas hänsyn till 

(Deegan, Rankin & Tubin, 2002). Legitimitetsteorin handlar om att uppfattas som 

allmänt legitim, att följa de ramverk och normer som samhället förväntar sig, (Dowling 

& Pfeffer, 1975;O´Donovan, 2002) vilket kan liknas vid ett socialt kontrakt. Därmed 

antas organisationen förändra sig i sitt beteende för att anpassa sig till samhällets 

förväntningar. Detta är något som kan se olika ut över tid, då exempelvis normer förr 

inte är desamma som idag (Abbott & Monsen, 1979). Dock krävs legitimiteten för att 

organisationen ska överleva (Dowling & Pfeffer, 1975;O´Donovan, 2002). Det finns 

även kulturella skillnader som påverkar det sociala kontraktets innehåll. Om en 

organisation inte uppfyller viktiga aspekter i det sociala kontraktet och därmed avviker 

                                                        
10 Från engelskans Legitimacy Theory 
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från det som är socialt accepterat, uppstår ett förväntningsgap, även kallat 

legitimitetsgap (Sethi, 1978).  

Det finns ett antal olika förväntningsgap mellan de redovisningsberättigade 

intressenterna och revisorerna på revisionsarenan (Öhman, 2007). Empiriska studier har 

påvisat att förväntningarna på revisorer är olika beroende på om användaren är insatt 

eller är en naiv användare. Skillnaden i förväntningar är mindre mellan revisorer och de 

väl informerade användarna och större mellan revisorerna och de naiva användarna. Det 

är alltså större förväntningsgap mellan de sistnämnda (Öhman, 2007). Ett av de främsta 

områdena där förväntningsgap uppstår är gällande oberoendet. Tidigare forskning har 

gett revisorns oberoende olika definitioner (Öhman, 2007). Antingen är revisorn helt 

oberoende eller helt beroende (Firth, 1980, refererat i Öhman, 2007) eller är revisorn 

mer eller mindre oberoende (Barlett, 1993; Gometz, 2005:163, refererat i Öhman, 

2007). Dessa åtskilliga meningar skapar ett tydligt förväntningsgap där legitimiteten kan 

skadas. Överlag ser intressenterna allvarligare på hot mot oberoendet än vad revisorerna 

gör. Då revisorns nya roll innefattar allt mer rådgivningstjänster, som de innan inte 

utfört, kan ett förväntningsgap uppstå mellan revisorer och andra parter så som de 

redovisningsberättigade (Öhman, 2007). 

3.1.4 Institutionell teori 

Då legitimitetsteorin beskriver hur företag framställer sig som legitima, beskriver 

institutionell teori, på ett ännu bredare plan, hur olika företagskaraktärer tas efter för att 

göra företaget legitimt (Larrinaga-Gonzalez, 2007). Institutionell teori innebär att 

företag inom samma bransch tenderar att ta efter och likna varandra (Larrinaga-

Gonzalez, 2007). Är inte företagen inom samma bransch relativt lika varandra kan detta 

påverka allmänna synen på legitimiteten negativt. Institutionell teori är alltså nära 

kopplat med legitimitetsteorin (Carpenter & Feroz, 2001; Larrinaga-Gonzalez, 2007).   

Öhman (2007) menar på att förklaringar om revisorers strävan att försöka legitimera 

sina handlingar kan förklaras genom institutionell teori. Ett förslag är att en revision 

bygger på regler, rekommendationer och riktlinjer. Legitimitet är ett centralt begrepp i 

institutionell teori. Revisorer påverkas av relationen till både revisionsbyråerna och 

revisionsprofessionen, vilket förklarar att institutionell teori inte bara är tätt 

sammankopplat med legitimitetsteorin utan även professionsteorin.     
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3.1.5 Professionsteori 

Professioner är olika grupper i samhället som innehar viss kunskap, ansvar och makt. 

Professioner kan vara allt från vetenskapsmän till lärare till revisorer. Egenskaper en 

profession ska inneha är att denne ska vara känslomässigt neutral och oberoende vilket 

innebär att professionen inte ska agera i särintresse utan agera efter generella standarder 

(Brante, 1988). En profession ska bedöma alla lika oberoende av social tillhörighet samt 

tjäna samhällsintresset. Ansvaret en profession har, ska ha tilldelats efter förmåga, inte 

efter status. Kunskaperna ska vara baserade på teoretiska grunder genom en speciell typ 

av utbildning där kunskapen ska säkerställas genom examinationer. Det ska finnas en 

uppförandekod för professionen samt en organisation som håller samman och 

organiserar de olika professionerna. Medlemmarna i organisationen ska inneha lika 

värderingar och använda samma språk (Brante, 1988). Dessa beskrivningar i form av 

krav och egenskaper en profession ska inneha är relativt generella. Tolkningen av olika 

professioner är alltså relativt generell. Det går sällan att peka ut specifika egenskaper en 

specifik profession ska ha. Bristen på fullständig teoretisk grund av begreppet 

profession skapar istället till viss del olika, fria tolkningar (Brante, 1988). 

Det finns två teoretiska perspektiv av en profession, naivt och cyniskt perspektiv. Det 

naiva perspektivet var vanligare förr, idag är det främst det cyniska perspektivet som är 

i fokus. Då professioner har en viss makt tolkar de olika perspektiven användandet av 

denna olika. Enligt den naiva synen av professionsteori används makten för samhällets 

nytta. Enligt den cyniska synen används makten istället av egenintresse där 

samhälsintresset inte tjänas (Brante, 1988). Revisorn påverkas i sitt vardagliga arbete av 

revisorsprofessionen (Öhman, 2007). De är förpliktade med att följa regler och direktiv 

när de gör bedömningar och uttalanden i samband med granskningen (Öhman, 2007). 

Revisorerna förväntas agera utifrån professionell erfarenhet och gott omdöme med 

revisorsprofessionen som backar upp (Power, 2003). 

3.1.6 Sammanfattning av teorierna  

Intressentteorin och legitimitetsteorin är nära sammanlänkade då båda behandlar 

relationen mellan en organisation och dess omgivning. Förutsättningarna för de båda 

teorierna är att en organisation inte kan agera oberoende av sin omgivning (Deegan, 

Rankin & Tubin, 2002). Det finns ett tydligt samband mellan teorierna även i Öhmans 

modell. Revisorerna är beroende av att framstå som legitima och upprätthålla sitt 

professionsrykte för att bli anlitade. Oberoendet är en viktig del för att revisorn ska 
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framstå som legitim. Detta är även viktigt för att intressenterna ska bli rättvist 

behandlade. Revisorer tenderar att agera liknande varandra då de olika 

revisionsbyråerna de arbetar för är relativt lika varandra vilket vidare kan förklaras 

genom institutionell teori. Sett ur ett institutionellt teoretiskt synsätt tenderar byråerna 

att likna varandra för att de ska framstå som allmänt legitima (Öhman, 2007). Förutom 

att revisorerna blir påverkade av revisionsbyrån de arbetar för, blir de även påverkade 

av revisionsprofessionen vilket innebär att även professionsteorin är inblandad i 

revisorernas arbete (Brante, 1988). Tidigare har revisorn agerat agent för en 

intressegrupp, de redovisningsberättigade. Idag ser revisorns roll annorlunda ut då den 

även agerar som konsult. Därmed agerar revisorn agent för olika principaler, 

intressentgrupper. I dessa intressegrupper ingår de redovisningsberättigade, 

redovisningsskyldiga, revisionsbyrån samt revisionsprofessionen. Revisorn utsätts för 

en fin balansgång när denne ska försöka ta hänsyn till alla principalers intressen och 

förväntningar vid skapandet av legitimitet (Öhman, 2007).   

3.2 Tillämpad teori 

I kommande avsnitt beskrivs modellen studien grundar sig på. Vidare beskrivs 

revisionens samhällsnytta som därefter leder in på rådgivningens samhällsnytta. 

Byråernas rådgivningstjänster som senare ligger till grund för hypotesbildning jämförs 

och beskrivs.  

3.2.1 Modellbeskrivning av revisionsarenan  

Öhman (2007) har skapat en modell (se bild 3.1) som beskriver hur olika intressen på 

revisionsarenan måste balanseras. I denna modell tas det hänsyn till både 

redovisningsberättigade intressenter så som ägare, det redovisningsskyldiga företaget, 

samhällsintresset samt revisionsbyråns affärsintresse. Samtidigt som en revisor hanterar 

relationer till redovisningsberättigade och redovisningsskyldiga, blir de i sitt arbete 

påverkade av representanter från både revisorsprofessionen (Power, 2003) och 

revisionsbyrån de arbetar för (Herrbach, 2001, refererat i Öhman, 2007). De är 

förpliktade att följa direktiv och regler i professionens namn men är även tvungna att ta 

hänsyn till de interna riktlinjerna som byrån har satt upp (Jeppesen, 1998, refererat i 

Öhman, 2007). Det är mot de redovisningsskyldiga som revisorn och byrån riktar sitt 

affärsintresse och mot de redovisningsberättigade som revisorn och professionen står för 

samhällsnyttan (Öhman, 2007).  
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Ursprungligen var det mot de redovisningsberättigade som revisorns arbete riktade sig. 

Revisionen är en kvalitetsgranskning av företagets finansiella data, vilket de 

redovisningsberättigade i form av ägare behöver då de ligger i ett informationsunderlag 

gentemot företaget. Det är därmed främst ägarna som får nytta av revisionen (Öhman, 

2007; Lee, 1995). Denna kvalitetsgranskning skall göras efter revisorsprofessionens 

riktlinjer för att vara lagriktig, vilket revisorn måste ha i beaktande i sitt arbete (Arnold, 

D; Bernardi, R & Neidermeyer, P, 1999). Dock ingår revisorn i en revisionsbyrå som är 

affärsinriktad där andra tilläggstjänster har en betydande ekonomisk roll för 

verksamheten. Dessa tilläggstjänster kan vara rådgivning av olika slag (Arnold et al., 

1999). Då dessa tjänster främst riktas mot företaget är det de redovisningsskyldiga som 

tar del av nyttan för tilläggstjänsterna. Det går därmed att tyda att revisionen ingår i en 

samhällsaffär medan tilläggstjänsterna i form av rådgivning är en affär i samhället 

(Öhman, 2007). Utifrån detta som ramverk har Öhman (2007) skapat en modell som 

visar sambandet mellan dessa olika parter på revisionsarenan.     

 

Bild 3.1 En modell om revisionsarenan 

(Från: Öhman, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 

s.127, 2007)  
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3.2.2 Revisionens samhällsnytta 

I Öhmans modell (2007) tas revisorns roll upp. I skapandet av modellen togs hänsyn till 

att revisorns roll har utvecklats mot ett större affärsintresse (Öhmans, 2007). Eftersom 

exempelvis revisionsplikten för mindre bolag avskaffades i Sverige år 2010 (SOU, 

2008:32) krävs andra inkomstkällor för revisorerna. Rådgivning har idag utvecklats till 

att bestå till större delen av en revisionsbyrås intäkter (Carrington, 2014). Dock kvarstår 

det ansvar revisorer har mot sina ursprungliga intressenter genom utförandet av en 

revision (Svanström, 2008). Då rådgivningstjänster utförda av revisorer sägs påverka 

samhällsnyttan positivt genom långsiktig utveckling av företag men även negativt 

genom gynnande av klient, är det relevant att först klargöra revisionens samhällsnytta 

(Svanström, 2008; Blay & Gieger, 2013). 

Professionsteorin menar att en profession ska tillgodose samhällets intresse. Det finns 

föreskrifter på hur en profession ska agera, några förutsättningar är att professionen ska 

vara oberoende och sitta inne med en viss kunskap (Brante, 1988). Intressenters 

uppfattningar och trovärdighet är nära sammanlänkade då det behandlar relationen 

mellan en organisation och dess omgivning. Förutsättningarna är att en organisation inte 

kan agera oberoende av sin omgivning (Deegan, Rankin & Tubin, 2002). Därmed 

föreslås det att revisorer i viss mån måste agera i samhällets intresse. Revisorerna är 

beroende av att framstå som legitima och upprätthålla sitt professionsrykte för att bli 

anlitade. Oberoendet är en viktig del för att revisorerna ska framstå som legitima. Detta 

är även viktigt för att intressenterna ska bli rättvist behandlade (Öhman, 2007) 

Revisorers ursprungliga arbetsuppgifter är att kvalitetssäkra företagets 

redovisningsinformation (Öhman, 2007). Enligt Öhman (2007) används denna 

redovisningsinformation som beslutsunderlag för de redovisningsberättigade. Denna 

part ligger i ett informationsunderläge gentemot övriga parter vilket innebär att 

kvalitetssäkringen är ett måste för dem. Detta är samhällsnyttan en revisor utför utifrån 

Öhmans modell om revisionsarenan (Öhman, 2007). De redovisningsberättigade kan 

delas in i den kategorisering som görs i intressentteorin. De som är närmast företaget 

och därmed påverkas mest är de primära intressenterna; ägare, kunder, anställda, 

leverantörer och finansiärer. De andra intressenterna är de sekundära så som 

myndigheter, konkurrenter och konsumenter (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008). Enligt 

Svanström (2008) är Skatteverket den främsta intressenten då de kontrollerar den skatt 

som staten sedan använder för allmänheten. Skatteverket fungerar även likt en kontroll 
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av ett företags finansiella information vilket är i intresse för de primära intressenterna 

(Svanström, 2008). Det finns en nära koppling mellan redovisning och beskattning i 

Sverige, då bolagsskatten beräknas på de bokföringsmässiga resultat företaget redovisar 

efter justeringar. Av den anledningen är det ytterst relevant att den redovisade skatten är 

tillförlitlig (Svanström, 2008). 

Enligt Tabone & Baldacchino (2003) kan en revisors närvaro antas avskräcka en 

företagsledning från att medvetet manipulera vinst och istället följa lagar och 

föreskrifter. Av den anledningen anses revision minska risken för att bokslut innehåller 

felaktigheter rörande den vinst som ska beskattas (Svanström, 2008). Revisionens nytta 

för samhället kan då även vara att bedrägeri och ekonomiska brott minskar. Skattefusk 

kan medföra att seriösa företagare kan slås ut av konkurrenter som skattefuskar (SOU, 

2008:32, s.224). Revision av hög kvalitet innebär att företagen inte har möjlighet att i 

samma utsträckning manipulera skatten och begå ekonomiska brott. För seriösa företag 

kan det vara positivt att alla företag i en viss bransch revideras, då det kan ge mer lika 

konkurrensvillkor, vilket innebär att konkurrenterna är en intressent som gynnas 

(Svanström, 2008). Vidare kan även andra intressenter så som företagets kunder, 

leverantörer och konkurrenter ha intresse i reviderade räkenskaper. Det kan medföra att 

leverantörer känner sig mer trygga i att lämna krediter, då motparten bevisas ha eller 

inte ha medel för betalning. Även att borgenärer lämnar ut nya lån och att nya ägare 

vågar investera i företaget (Svanström, 2008). 

3.2.3 Rådgivningens samhällsnytta 

Då mycket av kritiken riktas mot oberoendet när revisorn utför rådgivning inom ramen 

för revision, ämnar studien att undersöka vilken samhällsnytta revisorerna kan uträtta 

genom denna form av rådgivning (ARS). Det har föreslagits att revisorers oberoende 

och därmed deras rådgivning kan ses ur ett ”ethics of care”- perspektiv (Preuss, 1998). 

Det menas att oberoendet istället bör ses ur perspektivet att förstå andra och deras 

situation och därefter bestämma vad som ska göras för att behålla ett lämpligt 

förhållande mellan revisorns egenintresse och samhällets intresse (Reiter, 1996). 

Extern rådgivning antas kunna tillföra både kompetens och expertkunskap till ett 

företags utveckling, speciellt för mindre företag. Denna viktiga rådgivning för framför 

allt små och onoterade bolag sker bland annat av revisorer (Gibb, 1997). Enligt Teece, 

Pisano & Shuen (1997) är ett kontinuerligt lärande och förmågan att snabbt kunna 
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anpassa sig efter förändringar i samhället viktiga förutsättningar för att företag ska 

lyckas. Även om rådgivning är viktigt för ett företags utveckling anses den inte vara 

avgörande då fler faktorer spelar in än enbart revisorns kunnande (Bennet & Robson, 

1999b). Ett argument är att extern rådgivning kan skapa komparativa fördelar genom 

ökad strategisk kunskap (Bennet & Robson, 2003). Alternativet är att anställa ny 

personal, fusioner eller intern utbildning. Då detta är mer kostsamt än att anlita extern 

hjälp i form av rådgivning strävar istället mindre och onoterade bolag mot att uppnå 

komparativa fördelar genom att fokusera på kärnkompetens (Svanström & Sundgren, 

2012). Tidigare nämnda motiv till sökande efter rådgivning var att snabbt kunna hänga 

med i den omgivning samhället skapar. Vidare kan det även röra problemlösning för 

framtiden och att lösa uppkomna krissituationer (Collis & Jarvis, 2002). Dock menas 

det att motiven är överlappade till en viss del och att företag därmed i högre 

utsträckning är i behov av expertis (Hill & Neeley, 1991). Svanström & Sundgren 

(2012) betraktar det som naturligt för mindre företag att kompletterar de egna 

begränsade resurserna med olika tjänster från revisorer. De hävdar också att det är 

viktigt för små företag att komplettera sina kunskaper i dialog med individer som har 

annan expertis och andra erfarenheter.  

Den information och kunskap som krävs vid utförandet av rådgivningstjänster rörande 

utvärdering av ett företagets interna kontroll är i huvudsak identisk med den som en 

revisor redan har om sin klient (Arruñada, 1999). Revisorn besitter kunskap om både 

företagets verksamhet och dess bransch, vilket gör att det i allmänhet är effektivare att 

både revidera och ge råd avseende den interna kontrollen (Simunic, 1984; Svanström & 

Sundgren, 2012). Revisorer blir därmed mest lämpade att ge förslag på hur ett 

kontrollsystem ska förbättras. Kunskapsöverföring kan enligt Simunic (1984) vara av 

både allmän karaktär och klientspecifik karaktär. Normalt blir det billigare för företag 

att anlita samma aktör för både revision och rådgivning (Svanström & Sundgren, 2012). 

IFAC (2012) klargör olika perspektiv och menar att samhället består av olika individer 

och grupper. Det innefattar inte bara de som tidigare direkt påverkats av revisorns 

agerande så som investerare, utan även de som indirekt påverkas så som konsumenter. 

Olika grupper i samhället kan påverkas olika mycket beroende på den handling eller 

beslut som revisorn fattar. Vidare anses det även att hållbar levnadsstandard innefattas i 

detta begrepp. När det syftas på hållbar levnadsstandard menas det att det ska gälla både 

idag men även innefatta framtida generationer. Exempelvis kritiseras skatteplanering 
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inom ramen för revision av revisorer och att de undanhåller skattepengar. Dock kan 

detta vara ett tecken på att de vill åstadkomma en mer uthållig beskattning av vinst så 

det betalas in skatt över tid. Det finns alltså ett positivt samband mellan kostnader för 

rådgivningstjänster rörande basal skatt och periodiseringar, vilket är en indikator på 

lägre redovisad vinst och skatteplanering (Ianniello 2015). Detta kan tolkas som att 

revisorers oberoende och därmed deras rådgivning kan ses ur ett ”ethics of care”- 

perspektiv. Att de vill generera skatter under lång tid och inte bara inom det närmaste 

året (Preuss, 1998) För att avgöra om en handling eller ett beslut är fattat för samhällets 

intresse kan revisorn göra en bedömning av kriterier för samhällsnyttan. Bedömningen 

tar hänsyn till både resultatet och processen av beslutet. Exempelvis bedöms om de 

potentiella fördelarna i beslutet överväger nackdelarna. Definitionen och 

bedömningskriterierna har utvecklats för att revisorer ska uppmärksamma och bli mer 

medvetna om hur deras handlande och beslutsfattande påverkar allmänheten (IFAC, 

2012). 

3.2.4 Innehållsanalys av Big Four´s revisionstjänster 

Fyra av de största revisionsbyråerna (Big four) är överens om att revisionens främsta 

uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till marknaden samt 

ägarna (Deloitte, EY, KPMG & PWC). Deloitte (2015) beskriver dock revisorns nya 

roll, som allt mer övergår mot rådgivning, som både kvalitetssäkrande samt som en 

samtalspartner. PWC (2015) menar på att revisorn, förutom att kvalitetssäkra, också kan 

ge löpande rådgivning inom ramen för revision om ekonomin i företaget. Att revisorn 

ska fungera som bollplank. Dock menar Joe & Vandervelde (2007) att det är svårt att 

veta var gränsen går mellan vad som är revisionsrådgivning och vad som är fristående 

rådgivningstjänster. För att försöka tydliggöra begreppet kommer tjänsteerbjudande från 

Big Four´s hemsidor tas upp här nedan.  

PWC (2015a) menar att en viktig uppgift för en revisor utöver granskningen är att 

tillhandahålla konkret hjälp med att identifiera eventuella problem och att därefter hitta 

rätt lösning. PWC (2015b) skriver att det vid en internrevision skapas trygghet och 

kontroll över verksamheten. Nuläget i verksamheten utvärderas och åtgärder föreslås för 

att öka effektiviteten inom ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och 

kontroll. Detta bidrar därmed till att organisationen uppnår målen mer effektivt samt att 

resultatet ökar. 
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EY (2015) menar att revisionsrådgivningstjänster hjälper företagen att identifiera risker 

och möjligheter i verksamheten samt granska de processer och kontroller som företagen 

använder för att kunna minimera risker för fel i bokslutet. Samt ge underlag för viktiga 

beslut för styrning av företaget.  

Enligt KPMG (2015a) innebär revision, förutom ren granskning, även en tät dialog med 

företaget där affärsmöjligheter och förbättringsområden står i centrum. 

Revisionsrådgivningstjänsterna ska bidra till att utveckla företagets affärer. KPMG 

(2015b) menar även på att hantering, kvantifiering och bedömning av komplexa 

frågeställningar utgör en viktig del av revisorernas dagliga arbete.  

Deloitte (2015a) menar att en revision ska vara både solid och värdeskapande. Revisorn 

har idag både en viktig del i arbetet kring den finansiella rapporteringen men även en 

värdefull roll som samtalspartner. Deloitte (2015b) skriver att revisorn genom 

rådgivning hjälper företaget att uppnå sina affärsmål, hantera risker och förbättra sina 

resultat. 

Likt det Joe & Vandervelde (2007) menar är begreppet revisionsrådgivning ett 

ospecificerat begrepp, som även förklaras generellt av revisionsbyråerna. Dock kan 

nyckelbegrepp så som, ledningsprocesser, riskhantering samt intern kontroll & styrning 

tas ut och kategoriseras som tjänster. Hypoteser och enkätfrågor kommer därmed 

grunda sig på dessa tjänstebegrepp. 

3.2.5 Modifierad modell av revisionsarenan 

Då denna studie använder Öhmans (2007) modell om revisionsarenan som grund, 

kommer några av begreppen att plockas ut och användas i en ny modell som förväntas 

passa studien bättre. Då studien fokuserar på den rådgivning revisorn ger inom ramen för 

revisionen (ARS), utgår modellen från begreppet revisionsrådgivning. Även om fokus 

ligger på revisorns rådgivning, påverkas denne ändå av både revisorsprofessionen och 

revisionsbyrån i sitt agerande. Dessa bör alltså ligga i bakgrunden även i den nya 

modellen. De som direkt påverkas av rådgivningen är det redovisningsskyldiga företaget, 

klienten. Begreppet redovisningsskyldiga kommer därmed i rakt nedåtgående led och 

därefter den samhällsnyttan rådgivningen skapar. 
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Bild 3.2 Revisionsrådgivningens samhällsnytta 

(Larsson & Nyström, Revisorns samhällsnytta genom revisionsrådgivning, 2015)  

3.3 Hypotesbildning 

Argyris & Schön (1978) definierar rådgivning som utomorganisatoriskt, där en person 

assisterar och vägleder företagsledningen med processen kring att lösa problem genom 

sin expertis. Att applicera sin expertis så att klienten själv kan utvecklas gentemot sin 

omgivning och minimera risker i sin verksamhet, är essensen av rådgivningen (Argyris 

& Schön, 1978). Att utveckla strategier för sin klient, att hela tiden ligga steget före sin 

omgivning är nödvändigt för klientens överlevnad då dagens värld snabbt förändras 

(Williams & Rattray, 2004). Den omgivning som påverkas mest av företagets beslut 

kallas för primära intressenter. De består av ägare, anställda, kunder, leverantörer och 

finansiärer (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008). IFAC (2012) menar att revisorns utförande 

av rådgivningstjänster påverkar deras klienters omgivning i större omfång än tidigare. 

Det beror på att världen är allt mer sammanlänkad. Revisionen har tidigare mest varit 

inriktad på de primära intressenterna. Numera påverkas även slutkonsumenter, 

konkurrenter, samhället genom myndigheter. Dessa intressenter benämns under ett 

företags sekundära intressenter (IFAC, 2012). Olika grupper i samhället kan därmed 

påverkas olika mycket beroende på den handling eller beslut som revisorn fattar. 

3.3.1 Påverkan på klients intressenter genom rådgivning kring riskhantering 

PWC (2015a) menar att en viktig uppgift för en revisor utöver granskningen är att 

tillhandahålla konkret hjälp med att identifiera eventuella problem och att därefter hitta 

rätt lösning. Genom sin rådgivning kan revisorn minimera riskerna i sin klients 

finansiella data och därmed minska osäkerheten hos klientens intressenter och öka sin 

klients trovärdighet (Svanström & Sundgren, 2012).   
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Enligt Svanström (2008) finns en nära koppling mellan redovisning och beskattning i 

Sverige, då bolagsskatten beräknas utifrån det bokförda resultatet efter justeringar. 

Därmed är det av betydelse att det redovisade beskattningsbara resultatet är tillförlitligt. 

Genom rådgivning inom ramen för revision kan revisorn förhindra vinstmanipulation 

och därigenom kontrollera så skatten är rätt (Tabone & Baldacchino, 2003). Det medför 

därmed också att ekonomiska brott och bedrägerier förhindras (Svanström, 2008). Detta 

minskar också risken för företagsskandaler, vilket gynnar de anställda då deras 

anställningar inte riskeras (IFAC, 2012). Då företag strävar efter stabilitet gynnas även 

kunder och slutkonsumenter då de får en form av garanti på det de köper. Exempel kan 

vara att produkten inte tappar i värde eller att det vid en eventuell konkurs skulle bli 

svårt att få tag i reservdelar eller reparation. Detta leder i sin tur till ett mer 

konkurrensvänligt klimat då skattefusk annars kan medföra att seriösa företag slås ut av 

skattefuskande konkurrenter (SOU, 2008:32, S.224). Ett konkurrensvänligt klimat är av 

intresse för myndigheter då chanserna ökar för att företag finns kvar och att 

arbetstillfälle därmed säkras (IFAC, 2012). 

Det behöver inte vara ett medvetet drag från klienten att rapportera fel vinst. Dock 

medför revisorns utförande av rådgivningstjänster kring riskhantering en större säkerhet 

i levererad finansiell data, då de innehar en större kunskapsbank än företagsledningar på 

mindre och onoterade bolag (Caplan & Kirschenheiter, 2000). Genom att minimera 

risker minskar osäkerheten hos finansiärer och leverantörer då företaget bevisas ha eller 

inte ha medel för betalning. Därmed känner sig leverantörer mer trygga i att lämna 

krediter och finansiärer mer trygga i att ställa ut nya lån (Quick & Warming-Rasmussen, 

2009; Svanström, 2008). Genom att minimera risker minskar även osäkerheten bland 

ägare (Quick & Warming-Rasmussen, 2009). 

Firth (2002) påpekar att en revision har större sannolikhet att få ett rent utlåtande om 

den revisionsbyrå som utför revisionen även tillhandahåller rådgivningstjänster i 

anknytning till revisionen. Antagligen städar rådgivningen upp problemen hos klienten. 

Därmed torde en revisors rådgivning kring riskhantering påverka intressenterna i en 

positiv riktning. Utifrån argumenten bildas därmed följande hypotes;  

H1: Ju mer rådgivning klienten får angående riskhantering av sin revisor, desto större 

samhällsnytta skapas.  
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3.3.2 Rådgivning kring interna kontroller och styrning och dess samhällsnytta 

PWC (2015b) menar att interna kontroller och styrning ger en trygghet åt klienten. 

Klientens rutinkontroller och arbetsprocesser ses över och förbättras om det behövs. På 

så sätt får ledningen en bättre kontroll och överblick av sin verksamhet (PWC, 2015b). 

Enligt Caplan & Kirschenheiter (2000) besitter revisionsbyråerna mer kompetens och 

expertis än sina klienter. Det går att tolka som att revisorerna inte enbart agerar i eget 

intresse. Genom att implementera säkrare arbetsprocesser kan revisorn känna sig 

tryggare med att det under väsentlighetsnivån stämmer samt att anställda kan känna sig 

trygga i sin arbetsprocess (Caplan & Kirschenheiter, 2000; PWC, 2015b). Även 

leverantörer gynnas av att deras uppdragsgivare genomgår interna kontroller. Risken för 

att missförstånd uppstår minskas om det upptäcks att det finns brister i företagets 

kontakt med sina leverantörer. Det skapar också trovärdighet för klienten gentemot 

finansiärer då de kan påvisa att de har kontroll över sin verksamhet (Svanström & 

Sundgren, 2012). De interna kontrollerna minimera också riskerna för att ett företag ska 

rapportera fel vinst, vilket skapar bättre konkurrensvillkor (PWC, 2015b; SOU, 

2008:32). 

Genom att upprätta interna kontroller kan även fel vid produktion minskas vilket gynnar 

kunder och slutkonsumenter då de produkter de köper har genomgått kvalitetskontroller. 

Interna kontroller kan även leda till effektiviseringar för klienten (Simunic, 1984). 

Genom att effektivisera processer kan exempelvis större onoterade företag öka sin 

lönsamhet och stanna inom ett lands eller en regions gränser. Det kan även bidra till att 

mindre företag utvecklas. Därmed bidras det ur ett socialt perspektiv genom att 

exempelvis jobb stannar kvar och att fler arbetstillfällen skapas. Myndigheter gynnas 

främst av att företag stannar och utvecklas inom det land eller region myndigheten styr 

i. Detta går att innefatta under begreppet hållbar levnadsstandard, vilket betyder att både 

dagens men även framtida generationer ska ha en bra och stabil social miljö (IFAC, 

2012). 

Då revisorerna tillhandahåller mer kompetens och expertis samt implementerar den hos 

sina klienter (Caplan & Kirschenheiter, 2000) torde en revisors rådgivning kring intern 

kontroll och styrning påverka intressenterna i en positiv riktning. Utifrån argumenten 

bildas därmed följande hypotes;  
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H2: Ju mer rådgivning klienten får angående intern kontroll och styrning av sin revisor, 

desto större samhällsnytta skapas. 

3.3.3 Rådgivning kring ledningsprocesser och dess samhällsnytta 

Konsultens roll är att hjälpa sin klient med uppkomna problem genom att dela med sig 

av sin expertis (McLarty & Robinson, 1998). Essensen av rådgivning är att utveckla 

klienten till sin egen läkare som ställer egna diagnoser på sina problem och åtgärdar 

dem med lämpliga metoder (Williams & Rattray, 2004). Detta medför att revisorn 

genom sin rådgivning hjälper klienten att utveckla en långsiktig strategi för att ligga 

steget före, eller åtminstone hålla jämna steg med sin omgivning (Argyris & Schön, 

1978).  

Extern rådgivning av revisorer anses tillföra både den kompetens och expertkunskap 

som behövs för ett företags utveckling, speciellt mindre och onoterade företag (Gibb, 

1997). Alternativen att anställa ny personal eller köpa upp kunskap anses generellt vara 

betydligt dyrare än att anlita sin revisor för mer exakta uppdrag (Svanström & 

Sundgren, 2012). Ett annat argument är att företag genom konsultation och därmed ökad 

strategisk kunskap, kan skapa sig komparativa fördelar (Bennet & Robson, 2003). Detta 

kan leda till bättre produkter och tjänster samt högre lönsamhet för klienten och att 

kunder och slutkonsumenter får högre kvalitet på de tjänster och produkter de köper. 

Det kan också leda till att företag kan fokusera på att ta egna sociala ansvar för att 

effektivisera exempelvis sin miljöpåverkan (IFAC, 2012).  

Enligt Ianniello (2015) påstår att skatterådgivning och planering inom ramen för 

revision utförd av revisorn är en annan strategi för att åstadkomma utveckling av ett 

företag. Det finns även ett positivt samband mellan kostnader för rådgivningstjänster 

rörande skatt och periodiseringar, vilket är en indikator på lägre redovisad vinst och 

skatteplanering. Genom detta finns det möjlighet att ha medel för att utveckla företaget i 

jämn takt och ha jämnare flöden av likvider (Svanström & Sundgren, 2012). Att 

företaget utvecklas och växer gynnar de anställda då deras anställningar tryggas samt att 

nya arbetstillfällen skapas (IFAC, 2012). Exempelvis kritiseras skatteplanering som 

utföras av revisorer inom ramen för revision och att de på så sätt undanhåller 

skattepengar. Dock kan det istället vara ett tecken på att de vill åstadkomma en mer 

uthållig beskattning av vinst så det betalas in skatt över tid (Ianiello, 2015). Detta kan 

tolkas som att revisorers oberoende och därmed deras rådgivning kan ses ur ett ”ethics 
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of care”- perspektiv, vilket innebär att de genom sin rådgivning försöker skapa nytta och 

vinster för samhället i stort.  

Att ett företag har en långsiktig strategi att följa är viktigt för att finansiärer ska känna 

sig trygga med att låna ut pengar. En långsiktig planering och stabilitet i företaget gör 

det även lättare att behålla leverantörer och bibehålla en god relation till dem 

(Svanström, 2008; Svanström & Sundgren, 2012). Att företag har en långsiktig plan 

utvecklad tillsammans med revisorn som revisorn följer upp gör det svårare för företag 

att fuska. Detta gynnar främst konkurrenter då risken för att bli utkonkurrerade av 

fuskande företag minskar (SOU, 2008:32, S.224). 

Argumenten ovan föreslår att en revisors rådgivning inom ramen för revision (ARS) är 

en viktig del i ett företags utveckling. Utvecklas ett företag enligt en långsiktig strategi 

med tydliga mål finns större chans att det blir ett stabilt företag över tid. Därmed bör en 

revisors rådgivning rörande företagsutveckling även den påverka klientens intressenter i 

positiv riktning.  

H3: Ju mer rådgivning klienten får angående ledningsprocesser av sin revisor, desto 

större samhällsnytta skapas. 

3.4 Oberoende och beroende variabler 

Genom avsnitten och hypoteserna ovan har tre olika tjänster identifierats; riskhantering, 

intern kontroll & styrning samt ledningsprocesser som antas ha högst relevant påverkan 

på samhällsnyttan. Dessa tjänster blir oberoende variabler även kallat subvariabler. 

Samhällsnyttan, som är en beroende variabel, är indelad efter de intressenter som 

återfinns i intressentteorin. Intressenterna kommer dock inte att grupperas som i 

intressentteorin efter primära och sekundära intressenter då studien ämnar undersöka 

mängden nytta intressenterna få var för sig. De intressenter som undersöks under 

beroende variabeln samhällsnytta är; ägare, kunder, anställda, leverantörer, finansiärer, 

myndigheter, konkurrenter och slutkonsumenter. 
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Bild 3.3 Modellens oberoende och beroende variabler  

(Larsson & Nyström, Revisorns samhällsnytta genom revisionsrådgivning, 2015)  
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4. Empirisk Metod 
I fjärde kapitlet ges beskrivningar om tillvägagångssättet för att samla in studiens 

empiri samt hur studien på bästa sätt säkerställer och skapar trovärdighet i empirin.  

4.1 Litteratursökning  

I följande avsnitt presenteras litteratursökningen till studiens teoretiska referensram som 

har bestått av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. För att bygga en teoretisk 

referensram med relevans och trovärdighet har litteratursökningen främst bestått av 

vetenskapliga artiklar. Vi har även använt oss av avhandlingar. Både de vetenskapliga 

artiklarna och avhandlingarna har hämtats genom olika elektroniska databaser som 

Högskolan i Kristianstad har tillgång till. Artiklarnas relevans i förhållande till studiens 

syfte har varit främsta kriteriet vid informationssökning. Vidare har även hänsyn tagits 

till journalernas uttalade kvalitet enligt Association of business schools (ABS) journal 

ranking, vilken är en rankinglista över vetenskapliga tidskrifter inom området business 

och management. Därmed har ett medvetet val gjorts av artiklar ur välrenommerade 

journaler, så som, Critical Perspectives on Accounting, International Journal of 

Auditing, Managerial Auditing Journal och Academy of Management Review. Sökord 

som har använts har bland annat varit; advisory, independence, consultant, public 

interest, activities och output i kombination med auditor, consultant och business 

consultant.   

4.2 Datainsamlingsmetod  

I följande avsnitt beskrivs den kvantitativa metoden som använts för att samla in data, 

vilket i denna studie är genom enkäter. Vid insamlingen av primärdata till en 

förklarande undersökning går det att välja mellan olika kvantitativa metoder. För att nå 

en tillräckligt stor population med geografisk spridning används med fördel en 

webbaserad enkät (Denscombe, 2009). Vid stor svarsfrekvens kan det göra resultatet en 

generaliserbart. Ytterligare en fördel med en webbaserad enkät är att de tilltänkta 

respondenterna kan svara på undersökningen när de själva vill och även i lugn och ro, 

utan att påverkas av intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Vi har därför valt att utföra 

en enkätundersökning för att samla in det empiriska materialet. Enkäten och 

undersökningen utformades och genomfördes med hjälp av det webbaserade 

frågeformuläret SurveyMonkey, vilket anses vara ett billigt och enkelt sätt att samla in 

material till en begränsad undersökning vad gäller tid där vi ändå behövde nå ut till ett 

stort antal respondenter. Enkäten skickades ut 2015-05-09 och var öppen till och med 
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2015-05-17. Vidare är vi även medvetna om riskerna med en webbaserad enkät. Det 

finns risk för att respondenterna inte förstår frågorna eller vissa av dem och att det inte 

finns möjlighet att ge några förtydliganden. Detta kan elimineras vid en intervju 

(Denscombe, 2009). Därför testade vi vår enkät på en revisor för att på så vis få 

konstruktiv kritik på eventuella brister i enkäten. Tack vare att enkäten testades kunde 

en del formuleringar och påståenden rättas till. Detta ger studien mer validitet men även 

en indikation på hur lång tid enkäten skulle gå att besvara vilket vi angav i följebrevet. 

Då enkäten endast tog cirka fem minuter att slutföra hoppades vi att de skulle vara 

beredda och intresserade att avsätta denna tid.  

4.3 Urval  

Den grupp vi valt att göra undersökningen på består av auktoriserade revisorer. Urvalet 

är gjort för att passa den inriktning studien tagit. Att intervjua exempelvis 

revisorsassistenter hade inte gett det empiriska material vi önskat då de inte utför någon 

egentlig rådgivning. På grund av tidsbegränsning har en färdig lista med över 3000 

auktoriserade revisorer i Sverige använts. Dock har vi endast skickat ut till 966 av dessa 

revisorer då det var tre grupper som delade på listan. Anledningen till uppdelningen var 

att revisorerna har mycket att göra under våren, därför valde vi att inte överbelasta dem. 

Vid utskicket av enkäten visade det sig att 850 av de 966 revisorer vi skulle skickat ut 

till hade en valid e-postadress. Listan är framtagen av elever på Linköpings Universitet. 

Vilket innebär att vi gjort ett urval som ska spegla hela populationen (Denscombe, 

2009). Utöver tidsangivelsen för enkätens längd i följebrevet angavs att svaren 

behandlades konfidentiellt vilket förhoppningsvis ökade svarsfrekvensen. 

Förhoppningarna på förhand var att få in cirka 50-60 svar från de auktoriserade 

revisorerna.  

4.4 Analysmetoder 

För att testa studiens modell används SPSS statistics 22, ett verktyg för statistisk 

dataanalys, för att analysera det empiriska materialet som genererades genom 

enkätundersökningen. Det kommer först att presenteras beskrivande statistik. 

Inledningsvis kommer ett Cronbach´s Alpha-test att utföras för att se om frågorna inom 

samma subvariabel korrelerar med varandra. Visar det sig att Alpha-testet påvisar att det 

finns möjlighet till ett högre Alpha-värde för de enskilda subvariablerna kommer en 

faktoranalys göras. Genom faktoranalysen kommer förslag ges på hur subvariablerna 

kan omgrupperas för att sambandet i frågorna ska korrelera bättre. Anser vi att den nya 
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omgrupperingen är skälig och enlighet med vår innehållsanalys kommer ett nytt 

Cronbach´s Alpha göras för att mäta om den nya indelningen korrelerar bättre än den 

första indelningen av subvariabler. För att mäta studiens modell kommer en multipel 

hierarkisk regressionsanalys att genomföras. Vidare har en 5 % signifikansnivå valts, 

vilket enligt Körner och Wahlgren (2005) ger en fullgod tillförlitlighet.  

4.5 Reliabilitet och Validitet 

I följande avsnitt diskuteras hur studien kan anses vara valid samt var riskerna för att 

studien inte skulle vara helt valid ligger. Validitet innebär att mäta det man avser att 

mäta. En undersökning anses valid om resultatet från den helt exakt beskriver den 

population studien riktat sig mot (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

Denscombe (2009) menar att validitet är den viktigaste faktorn för forskning. För att 

forskning ska uppnå full validitet kräver den reliabilitet, vilket innebär att det 

mätinstrument som använts inte tillåter slumpmässiga fel. Reliabilitet av det 

mätinstrument man använt testas genom att det görs en undersökning. Undersökningen 

ska då ge samma resultat som tidigare (Christensen et al., 2010). Dock finns det inte 

möjlighet att genomföra ett sådant test i denna studie på grund av tidsbegränsningarna. 

Risken ligger i att revisorerna svarar instämmande på alla påståenden som görs då 

studiens syfte är att se samhällsnyttan av revisorers utförande av konsulttjänster. 

Anledningen kan vara att de vill stärka professionen för att försöka tvätta av den kritik 

de utsätts för när de utför andra tjänster än revision. Då det inte uttryckligen står i 

enkäten om deras utförande av konsulttjänster påverkar samhällsnyttan så hoppas vi 

kunna öka reliabiliteten. Även att svaren behandlas konfidentiellt antas göra att 

respondenterna är ärligare i sina svar då vissa kanske inte känner sig bekväma med att 

utföra andra tjänster än revision.  

Validitet avser om det mått man valt, mäter det som avsätts mätas i studien. Detta är 

kopplat till reliabiliteten, om måttet är instabilt och därmed ger olika svar vid olika 

studier är det inte tillförlitligt. Därmed kan inte studien anses vara valid (Denscombe, 

2009). Påståendena i enkäten är utformade med inspiration från tidigare forskning. 

Validiteten borde därmed öka då modellen mätts på ett liknande sätt som tidigare 

forskning. Vi har genom det program där vi skapat enkäten kunnat exportera enkätens 

svar till Excel och SPSS, vilket minimerar risken för inmatningsfel.  
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4.6 Etiska beaktanden 

I följande avsnitt förklaras vilka fyra etiska huvudkrav som bör tas hänsyn till i 

forskningen samt vilka av de huvudkraven som efterföljs. Det finns fyra etiska 

huvudkrav för forskning; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de tilltänkta 

respondenterna ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta 

enkäten när de vill. Samtyckeskravet syftar till att få respondenternas samtycke innan de 

genomför enkäten. Konfidentialitetskravet består i att personuppgifter ska hanteras 

konfidentiellt och inte får delas till tredje part. Nyttjandekravet innebär att den 

insamlade data inte för användas i andra syfte än forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Studiens datainsamling har genomförts genom ett urval riktat mot enbart auktoriserade 

revisorer. I enkäten informerades respondenterna om att svaren behandlades 

konfidentiellt och att det vara frivilligt att delta och att de när som helst i enkäten kunde 

avbryta. Sista steget i enkäten bestod i att deltagarna kunde ange sin mejladress för att få 

ta del av resultatet av studien. Detta var frivilligt och behövdes inte fyllas i. Svaren från 

enkäten går dock att koppla till en speciell individ som genomfört enkäten då det går att 

se vilken e-postadress som är kopplad till vilken enkät. All data som samlats in har 

lagrats och använts i enlighet med den datalagstiftning som ansetts vara av relevans. 

Data har även endast använts i denna studies syfte. Respondentens IP-adress vid 

besvarande av enkäten är den enda information som lagrats. Detta innebär att vi inte 

haft tillgång till uppgifter om deltagarnas identitet. Därmed tolkas respondenternas 

besvarande av enkäten som ett medgivande att delta. De mejladresser som angivits 

kommer raderas efter studiens avslut och resultatet av den har skickats ut.  
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5. Operationalisering 
I följande kapitel kommer oberoende och beroende variabler i form av 

rådgivningstjänster och samhällsnytta operationaliseras. Frågorna på vardera variabel 

ämnar att mäta revisorernas upplevda samhällsnytta. 

Att använda en Likertskala är vanligt för att mäta uppfattningar. Respondenterna får 

därigenom ta ställning till den grad de upplever att ett påstående stämmer eller inte 

(Nouri & Parker, 2013; Hall & Smith, 2009). Denscombe (2009) menar att risken för 

svarsbortfall minskar om enkäten har en enkel utformning och design där frågorna är 

utformade på ett liknande sätt och är konsekventa. Samtliga faktorer förutom de 

kontrollfrågorna, som inte är avsedda att mäta den samhällsnytta revisorerna upplever 

sig skapa genom sin rådgivning, kommer mätas genom att respondenterna får ta 

ställning till påståenden. Dessa har graderats med en 10-gradig Likertskala (1 = 

instämmer inte alls och 10 = instämmer helt). Tanken med en 10-gradig skala är att vi 

ska i möjligaste mån försöka få respondenterna att undvika centraltendensen och 

därmed få bättre spridning. I och med att vi valt en 10-gradig skala erbjuds inget 

neutralt svarsalternativ. Därmed kommer svarsalternativet ”vet ej” även att ges.   

5.1 Oberoende variabel 

Davenport & Dellaportas (2009) menar att revisionsprofessionen, precis som alla 

professioner har i uppgift att skydda allmänhetens intressen. Dock anser de att 

professionen har övergett sin främsta uppgift och numera agerar i eget intresse. Därmed 

vill de studera hur medlemmar av CPA Australia uppfattar vad samhällsnyttan är. Samt 

hur bra de är på att applicera detta i praktiken. Resultaten visar att revisorerna kan 

klargöra och förstå den formella definitionen av samhällsnyttan. Dock är revisorerna 

sämre på att applicera samhällsnyttan i konfliktsituationer. Just dessa konfliktsituationer 

har varit intressanta att ta i beaktning i vår studie. Studien undersöker hur revisorer 

upplever att de bidrar till samhällsnyttan genom att utföra rådgivning till sina klienter. 

Därmed är Davenport och Dellaportas (2009) studie relevant då vi också försöker mäta 

revisorers uppfattningar av samhällsnytta. Skillnaden är att vi mäter mer exakt hur de 

anser sig bidra till samhällsnyttan.  

Turker (2009) mäter i sin studie hur anställda på företag anser att deras arbetsgivare 

bidrar till företagets ansvar gentemot sina intressenter. Intressenterna var; anställda, 

kunder, samhället, myndigheter, konkurrenter, miljön och framtida generationer. Då vi 
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har identifierat dessa intressenter, vilket utgör den beroende variabel i studien samt gjort 

en uppdelning av kunder i direkta kunder och slutkonsumenter, ansåg vi att Turkers 

(2009) studie var relevant vid utformningen av enkätens frågor. Vidare har Turker 

(2009) en konsekvent utformning av sina enkätfrågor;”Our company is;”. Denna studie 

har anammat samma koncept för att få en så lättförståelig enkät som möjligt. Dock är 

frågan utformad annorlunda”om du utgår från de revisionsuppdrag du är involverad i, i 

vilken utsträckning förekommer följande;” och därefter kommer olika påståenden som 

mäts genom Likertskala.   

Att tydligt urskilja vad revisionsrådgivning innebär är svårt att avgöra utifrån Big fours 

tjänsteutbud där förklaringarna är generella. Joe & Vandervelde (2007) menar är det 

svårt att veta var gränsen går mellan vad som är revisionsrådgivning och vad som är 

fristående rådgivningstjänster, vilket antyder att begreppet revisionsrådgivning är ett 

ospecificerat begrepp. Vi har dock genom vår innehållsanalys av Big- fours 

tjänsteerbjudande inom ramen för revision identifierat tre olika tjänster, riskhantering, 

ledningsprocesser och intern kontroll och styrning. Dessa tre tjänster antas ha högst 

relevant påverkan på samhällsnyttan. Under varje tjänst har ledord identifierats genom 

innehållsanalysen. Anledningen till detta är att det finns olika komponenter inom de 

identifierade tjänsterna som i sin tur påverkar hur tjänsterna påverkar samhällsnyttan.  

PWC (2015b) & KPMG (2015b) menar att rådgivningen kring revision går ut på att 

identifiera och bedöma riskerna deras klienter står inför eller kan komma att stöta på. 

EY (2015), Deloitte (2015b) & KPMG (2015b) menar att revisionsrådgivningen inte 

enbart handlar om att identifiera riskerna och bedöma riskerna utan också att föreslå 

åtgärder för att hantera riskerna. Åtgärderna ska vara till för att öka effektiviteten inom 

riskhantering av klienten själv. Argyris & Shön (1996) påpekar att det går att minimera 

risker genom att försöka ligga steget före sin omgivning. Därmed går även riskhantering 

ut på att identifiera möjligheter för utveckling för sin klient (EY, 2015; KPMG, 2015b). 

För att mäta rådgivningen kring kategorin riskhantering ställdes följande frågor: 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att identifiera risker? 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att hantera risker? 
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9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att identifiera möjligheter? 

Intern kontroll och styrning går enligt PWC (2015a) och KPMG (2015b) ut på att 

identifiera eventuella problem i klientens arbetsprocesser. Vidare menar även PWC 

(2015a) & KPMG (2015b) att rådgivning kring intern kontroll och styrning även 

innefattar att rekommendera lösningar på problemen. Att rekommendera lösningar på 

problemen är en del av internrevisionen och ett sätt för revisorn att öka effektiviteten i 

kontroller hos sin klient (PWC, 2015b). Internrevision går som helhet ut på att bland 

annat öka effektiviteten i kontroller.  (EY, 2015, PWC, 2015b). Interrevisionen går även 

ut på att förebygga fel och därmed höja kvaliteten på finansiell data (Caplan & 

Kirschenheiter, 2000). Genom säkerställd finansiell data blir beslutsunderlagen för 

styrningen av företaget bättre (PWC, 2015b; EY, 2015). För att mäta i vilken 

utsträckning tjänsterna i kategorin intern kontroll & styrning ställdes följande frågor:  

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att identifiera problem? 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att rekommendera lösningar på problem? 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring ökad effektivitet i kontroller? 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att förbättra intern styrning? 

Enligt PWC (2015b) & EY (2015) ingår också förslag till åtgärder för hur 

företagsledningens arbete ska effektiviseras för att skapa en bättre kommunikation med 

verksamheten. PWC (2015b) & Deloitte (2015b) menar att effektiviseringen av 

ledningsprocesserna ökar chansen för att klienten ska uppnå sina mål. Enligt PWC 

(2015b), Deloitte (2015b) & KPMG (2015b) går även den revisionsnära rådgivningen ut 

på att förbättra klienten lönsamhet genom både genom investeringar och affärer med 

dess omgivning. För att mäta rådgivningen kring att förbättra sin klients 

ledningsprocesser ställdes följande frågor:  
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9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring ökad effektivitet i processer? 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att uppnå mål? 

9. Om du utgår ifrån de revisionsuppdrag du är involverad i, i vilken utsträckning 

förekommer följande: Rådgivning kring att förbättra lönsamheten? 

5.2 Beroende variabel 

Den beroende variabeln har konstruerats genom intressentteorin och IFAC (2012) 

tolkningar av vad samhällsnyttan är samt vad de anser att revisorns rådgivning inom 

ramen för revision (ARS) bör kunna  åstadkomma. De olika faktorerna under var och en 

av de tre kategorierna av tjänster förväntas klargöra om revisorers utförande av 

rådgivning leder till samhällsnytta. Studiens beroende variabel, samhällsnyttan för 

intressentgruppen mättes under fråga 10. Vidare antas denna intressentgrupp (beroende 

variabeln) påverkas av de tjänster som revisor utför åt sina klienter (oberoende 

variabeln). Varje tjänst påverkar båda intressentgrupperna var för sig, däri påverkar 

även varje ledord i varje tjänst intressentgruppen. Det mervärde revisorn skapar för sin 

klient bör leda till att det även skapas mervärde för klientens intressenter. 

Samhällsnyttan är konstruerad utifrån de intressentgrupper som återfinns i 

intressentteorin.  

Vidare är det graden av utförandet av de olika tjänsterna som avgör samhällsnyttan för 

de olika intressenterna. Exempelvis kan respondenten tycka att riskhantering gynnar 

ägare i mycket hög grad medan det inte påverkar anställda speciellt nämnvärt. Dock har 

vi kunnat identifiera samhällsnytta för de åtta intressenter studien behandlar, vilket är 

anledningen till att just dessa intressenter tagits med.  

Vidare anser vi att Turker (2009) konsekventa utformning av sina enkätfrågor;”Our 

company is;” även går att anamma vid utformningen av frågorna rörande den beroende 

variabeln. Därmed anammas samma koncept för att få en så lättförståelig enkät som 

möjligt. Dock är frågan lite annorlunda utformad, där vi istället använder ”I vilken 

utsträckning anser du att den rådgivning du ger inom ramen för revisionsuppdraget 

skapar mervärde för följande intressenter:”. Påståendena för att mäta samhällsnyttan 

ser ut enligt följande och mättes under fråga 10.  
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10. Ägare till det reviderade företaget 

10. Anställda i det reviderade företaget 

10. Leverantörer till det reviderade företaget 

10. Kunder till det reviderade företaget 

10. Myndigheter så som skatteverk och kommun 

10. Konkurrenter till det reviderade företaget 

10. Slutkonsumenter till det reviderade företaget 

10. Finansiär till det reviderade företaget i form av bank 

5.3 Kontrollvariabler 

Även om det skulle visa sig finnas ett signifikant samband mellan en revisors 

revisionsrådgivning inom ramen för revision och samhällsnytta, kan det finnas exogena 

variabler som bidrar till det studerar ämnet på grund av deras potentiella effekt på hur 

revisorer upplever sig skapa nytta genom revisionsrådgivning. Därav är det relevant att 

identifiera variabler som kan komma att påverka resultatet av studiens data. Vidare 

bidrar kontrollvariabler till validiteten i presentationen av det insamlade data (Bryman 

& Bell, 2011). Individuella egenskaper så som kön och år på samma firma förväntas 

påverka hur en revisor upplever sig skapa samhällsnytta (Davenport & Dellaportas, 

2009). Andra variabler som kan tänkas påverka upplevd skapad samhällsnytta genom 

revisionsrådgivning inom ramen för revision är företagsstorlek, år inom 

revisionsbranschen, uppdrag med revisionsrådgivning och respondenten är partner eller 

inte. Därmed tas dessa variabler också med.  

5.3.1 Kön 

Enligt Wimbush, Shepard & Markham (1997) skiljer det i etisk bedömning mellan män 

och kvinnor. Kvinnor anses, till skillnad från män, vara mer medvetna om etiska 

problem. Män antas också vara mer benägna att agera oetiskt (Wimbush et al., 1997). 

Skillnaden mellan män och kvinnors etiska medvetenhet kan komma att påverka hur 

revisorer upplever sig skapa samhällsnytta genom revisionsrådgivning.  
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5.3.2 År på samma firma 

År på samma firma avser den anställningstid en individ har på en och samma firma. 

Individer anses dra sig till de organisationer som delar samma syn på värderingar. Enligt 

Oktug (2013) finns det ett positivt samband mellan antalet år en individ arbetar inom en 

organisation och hur nära individen och organisationen är i synen på etiska problem. 

Därmed antas år på samma firma bidra positivt till studiens resultat. Desto längre 

anställning på samma firma, desto mer antas respondenten blivit färgad av byråns syn 

på etiska problem. 

5.3.3 År inom revisionsbranschen 

År inom revisionsbranschen är en vidareutveckling av år på samma firma. Ju längre en 

revisor varit inom revisionsbranschen desto mer erfarenhet har de samlat på sig. 

Därmed kan det antas att större erfarenhet medför en bredare uppfattning om hur det 

skapas samhällsnytta genom revisionsrådgivning.  

5.3.4 Företagsstorlek 

Revisorns klients storlek kan också påverka revisorns syn på vad de olika 

rådgivningstjänsterna skapar för samhällsnytta. Större företag kan antas påverka 

omvärlden i större utsträckning än mindre företag. Det finns också olika syn på vad som 

är viktigt att ge rådgivning kring stora och små företag.  (Svanström & Sundgren, 2011; 

Dobler, 2014). Vidare förväntas synen på samhällsnyttan tjänsterna skapar påverkas av 

vilken typ av företag respondenterna främst arbetar med. 

5.3.5 Partner  

Partners är med och utformar de värderingar, attityder och beteende som ska följas på 

firman. Partners har därmed den interna kontrollen att påverka firmans syn på etiska 

problem samt att de genom detta arbete antagligen har en god förståelse i vad för 

samhällsnytta de olika tjänsterna är tänkta eller kan tänkas skapa. Därmed är det 

intressant att studera eventuella skillnader i upplevd skapad samhällsnytta mellan 

partners och icke-partners (Carrington & Catasús, 2007). 

5.3.6 Uppdrag med revisionsrådgivning 

Antalet uppdrag en revisor har som inkluderar revisionsrådgivning är av relevans då de 

antagligen har en bättre uppfattning av vad som ingår i revisionsrådgivning. Om 

respondenterna har uppdrag med revisionsrådgivning förväntas de svar liknande. Desto 

mer erfarenhet respondenterna har från revisionsrådgivning, desto större förståelse 
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förväntas revisorn ha kring vilken samhällsnytta den revisionsrådgivning de utför kan 

skapa. 
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6. Empirisk analys 
I följande kapitel kommer resultatet av respondenternas svar presenteras och behandlas. 

Svar kommer att ges på om revisorerna upplever att de skapar samhällsnytta genom sin 

rådgivning inom ramen för revision, samt i vilken utsträckning de skapar samhällsnytta.  

6.1 Bortfallsanalys 

Tabell 6.1 Svarande och icke-svarande 

 

Antal Procent 

Antal tillfrågade  966 100 

Blockerade e-mejladresser 54 5,6 

Avregistrerade e-mejladresser 42 4,3 

Antal enkätutskick 870 90,1 

Icke svarande 834 86,3 

Svarande 36 3,7 

Slutförda undersökningar 36 100 

Icke slutförda undersökningar 0 0 

 

Trots att enkätutskick gjorts till 870 revisorer resulterade utskicken enbart i 36 svar. 

Anledningen till en låg svarsfrekvens kan bero på att enkäterna skickades ut under en 

arbetsvecka med röda dagar där de flesta revisorerna enbart arbetade 2,5 dagar. Alla 

enkäter var fullständiga även om vissa respondenter inte svarat på alla frågor. De enkäter 

som inte var helt ifyllda men slutförda togs med ändå.  Anledningen till att de inte svarat 

på alla frågor kan bero på att respondenterna inte ansett sig utföra alla de tjänster vi 

föreslagit eller att de inte anser sig skapa nytta genom sin rådgivning för alla intressenter. 

6.2 Beskrivande statistik  

Tabell 6.2 Partners könsfördelning   

                  Partner Total 

  
Nej Ja 

 
Kön Man 9 17 26 

  Kvinna 6 4 10 

Total 
 

15 21 36 

 

Det går att urskilja att majoriteten som svarat är partners och män (se tabell 6.1). Bland 

respondenterna är det 26 män och 10 kvinnor. Andelen män blir 72,2 % och andelen 

kvinnor är 27,8 %. Vilket kan innebära att den insamlad data är snedfördelad. Enligt 
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Revisorsnämnden (se bilaga 7) är fördelningen mellan män och kvinnor 66,4 % 

respektive 33,6 %. Respondenterna i denna studie är därmed relativt representativt för 

hela populationen. Vidare är det svårt att veta hur många partners det finns utan att göra 

en mer ingående undersökning. Andelen partners i denna studie är 58,3 % vilket kan 

antas vara ett högre värde än populationen, då det bör finnas fler icke-partners än vad det 

finns partners bland auktoriserade revisorer.     
 

Tabell 6.3 Revisionsuppdrag med rådgivning inom ramen för revision 

  Antal 

revisionsuppdrag 

Antal uppdrag med 

revisionsrådgivning 

Antal 

 

36,00 36,00 

Bortfall  

 

0,00 0,00 

Medelvärde 58,89 51,03 

Median 50,00 50,00 

Standardavvikelse 29,45 31,55 

Minimum 15,00 3,00 

Maximum 120,00 120,00 

Summa 2120,00 1837,00 

Av 2120 uppdrag ingår det rådgivning inom ramen för revision i 1837 av dessa. I snitt har 

de 36 respondenterna 59 uppdrag per person, där 51 av uppdragen innehåller rådgivning. 

Då skillnaden mellan minimum och maximum är relativt hög visar det att antal 

revisionsuppdrag per person kan variera mellan 15 till 120 uppdrag. Det kan bero på 

klientens företagsstorlek. Uppdrag med rådgivning varierar mellan 3 till 120 uppdrag. Då 

medianen är 50 uppdrag på både revisionsuppdrag och revisionsuppdrag med rådgivning 

visar detta att avvikelserna är relativt lika. 
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Tabell 6.4 Revisionsuppdrag fördelat på företagsstorlek  

  
Antal 

revisionsuppdrag 

Andel 

små 

företag  

Andel 

medelstora 

företag 

Andel 

stora 

företag 

Antal respondenter 36,00 36,00 36,00 36,00 

Bortfall 0,00 0,00 0,00 0,00 

Medelvärde  58,89 0,79 0,14 0,07 

Median  50,00 0,90 0,10 0,00 

Standardavvikelse 29,45 0,28 0,15 0,17 

Minimum 15,00 0,10 0,00 0,00 

Maximum 120,00 1,00 0,75 0,65 

Summa 2120,00 28,36 5,02 2,62 

 

Ur tabellen går det att urskilja att respondenterna främst arbetar med små företag då 79 % 

av uppdragen består av små företag. Då respondenterna främst hanterar små företag, 

kommer medelstora och stora företag vidare att gå under samma kategori.  

 

Tabell 6.5 Beskrivande mått för rådgivningstjänster 

  Antal Bortfall Medelvärde Median Typvärde 

Identifiera problem 35 1 6,11 7 5 

Lösa problem 36 0 7,53 7 7 

Identifiera risker 35 1 5,97 6 7 

Hantera risker 35 1 6,2 6 6 

Identifiera möjligheter 35 1 5,49 5 2 

Förbättra lönsamhet 35 1 5,6 5 9 

Effektivisera processer 35 1 5,97 6 7 

Uppnå mål 34 2 4,24 4 3 

Effektivisera kontroller 34 2 6,65 6,5 6 

Förbättra intern styrning 34 2 6,5 6,5 6 

 

Enligt medelvärdet ligger svaren för i vilken utsträckning rådgivning av olika typer av 

tjänster som utförs inom ramen för revision mellan 4,24 till 7,53. Alla rådgivningstjänster 

som studien mätt utförs i relativt stor utsträckning förutom tjänsten att hjälpa klienten att 
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uppnå dess mål. Detta syns även på medianvärdet och typvärdet som ligger på 4 

respektive 3. Gällande tjänsten att hjälpa klienten att förbättra lönsamheten skiljer sig 

medelvärdet och medianvärdet på 5,6 respektive 5 från typvärdet på 9. Typvärdet har 

större spridning än vad både median och medelvärde har. 

 

Tabell 6.6 Beskrivande mått för Samhällsnytta 

  Antal Bortfall Medelvärde Median Typvärde 

Ägare 36 0 8,94 9 10 

Anställda 36 0 5,86 6 5 

Leverantörer 35 1 5,43 5 4 

Kunder 35 1 5,69 6 7 

Myndigheter 35 1 7 8 8 

Konkurrenter 32 4 3,34 3 2 

Slutkonsumenter 32 4 4,72 4 4 

Finansiärer 35 1 7,43 8 8 

 

Enligt medelvärdet ligger svaren för i vilken utsträckning olika typer av rådgivning 

skapar mervärde för olika intressenter mellan 3,34 till 8,94 (se tabell 6.5). Detta föreslår 

att respondenterna anser sig skapa mer nytta för ägare än klientens konkurrenter. Enligt 

medelvärdet skapas nytta i stor utsträckning för alla intressenter förutom konkurrenter 

och slutkonsumenter. Medianen är likvärdig med medelvärdet. Dock föreslår typvärdet 

att det inte skapas speciellt mycket nytta för leverantörerna, trots ett medelvärde som 

tyder på att det skapas ett mervärde (se tabell 6.5).  

6.3 Sammanslagning av variabler 

Den oberoende variabeln är indelade i tre subvariabler. Då subvariablerna innehåller 

olika tjänster görs ett Cronbach´s Alpha-test för att undersöka om frågorna kring 

tjänsterna i samma subvariabel har ett högt samband. 
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Tabell 6.7 Cronbach´s Alpha-värde för subvariablerna 

  Alpha-värde Antal frågor 

Riskhantering 0,829 3 

Intern kontroll och styrning 0,762 4 

Ledningsprocesser 0,786 3 

 

Enligt Cronbach´s Alpha har kategorin riskhantering värdet 0,829, vilket är högre än det 

acceptabla värdet som enligt Pallant (2013) ska överstiga värdet 0,7. Detta innebär att 

denna subvariabel mäter det den var avsedd att mäta. Hade däremot frågan kring tjänsten 

identifiera möjligheter exkluderats hade Alpha-värdet för kategorin blivit ännu högre med 

ett värde på 0,91, än nuvarande värde på 0,829 (se bilaga 2). Enligt Cronbach´s Alpha har 

kategorin intern kontroll och styrning värdet 0,762, vilket innebär att subvariabeln mäter 

det den var avsedd att mäta. Ingen av tjänsterna var för sig, har ett Alpha-värde över 0,7 

(se bilaga 2). Exkluderas dock frågan kring tjänsten att identifiera problem ökar Alpha-

värde för subvariabeln till 0,81. Enligt Cronbach´s Alpha har även subvariabeln 

ledningsprocesser ett Alpha-värde över 0,7. Exkluderas frågan kring tjänsten att 

effektivisera processer ökar Alpha-värdet för subvariabeln till 0,871 (se bilaga 2). Då alla 

subvariabler har ett enskilt Alpha-värde över 0,7 innebär det att tolkningen av byråernas 

tjänsteerbjudande är i enlighet med respondenternas tolkning. 

6.4 Faktoranalys 

Eftersom att det studerade ämnet inte mätts tidigare är en faktoranalys till fördel då den 

kan undersöka om grupperingen av subvariablerna är ultimat. Trots att studiens 

svarsfrekvens understiger 50 till antalet menar De Winter, Dodou & Wieringa (2009) att 

om det är välvald data kan en explorativ faktoranalys göras på svarsfrekvenser under 50. 

De menar även att det till och med kan gå under 10 i svarsfrekvens och ändå ge en 

tillräckligt trovärdig data. Pallant (2013) menar att om antalet svar är under 50 behöver 

ett test av studiens data göras för att undersöka om den är tillräckligt relevant för en 

faktoranalys (Pallant, 2013).  
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Tabell 6.8 Faktoranalys av oberoende variabel 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0,769 

Bartlett's test of  Sphericity  
frihetsgrader 45 

Signifikantsnivå 0 

 

Då KMO-värdet är 0,769 (se tabell 6.8), vilket är över den rekommenderade gränsen på 

0,6 är studiens data tillräcklig för en faktoranalys. Dessutom behöver Bartlett´s test vara 

under signifikansnivån på 5 %. Då detta värde är 0 (se tabell 6.8), är studiens data 

tillräcklig för en faktoranalys (Pallant, 2013).  

Tabell 6.9 Mönstermatris oberoende variabel 

                                                                                         Subvariabler 

  1 2 3 

Identifiera risker 0,891 0   0 

Identifiera problem 0,767 0   0 

Hantera risker 0,704 0   0 

Förbättra intern styrning 0  0,887  0 

Effektivisera kontroller 0  0,843  0 

Lösa problem -0,33 0,69 0,398 

Effektivisera processer 0  0,654  0 

Förbättra lönsamhet 0  0  0,951 

Uppnå mål 0  0  0,783 

Identifiera möjligheter 0,522 0  0,663 

 

Enligt faktoranalysen kommer fortfarande tjänsterna kring att identifiera risker och 

hantera risker ingå i subvariabel 1, riskhantering. Dock byts frågan kring tjänsten att 

identifiera möjligheter ut mot frågan kring tjänsten att identifiera problem då denna fråga 

har ett starkare samband till kategorin riskhantering enligt faktoranalysen. En ny 

gruppering av subvariabel 1 kommer att göras efter faktoranalysens förslag. Den nya 

grupperingen är relevant då tjänsten kring att identifiera problem har starkt samband till 

att identifiera risker enligt studiens innehållsanalys av Big Four´s tjänsteerbjudande inom 

ramen för revision. Dessutom är begreppen tvetydiga och ospecificerade (Joe & 
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Vandervelde, 2007) därav går revisorernas tolkning går före uttalade begrepp. Av denna 

anledning väljer vi att lita på faktoranalysens omgruppering av subvariablerna.  

Frågan kring tjänsten att identifiera problem låg tidigare under subvariabeln 2, intern 

kontroll och styrning. Denna fråga hade inget samband med subvariabeln och har efter 

faktoranalysen ersatts med frågan kring tjänsten att effektivisera processer. Enligt 

studiens innehållsanalys handlar subvariabel 2, intern kontroll och styrning om att 

förbättra och effektivisera vilket innebär att tjänsten effektivisera processer passar in 

bättre under subvariabel 2 än under subvariabel 3, ledningsprocesser. Frågan kring 

tjänsten att lösa problem har samband till alla tre subvariabler. Dock har den högst 

samband i subvariabel 2 enligt faktoranalysen. Som beslutsunderlag till varför den ska 

vara kvar under subvariabel 2 beror på att tjänsten kring att lösa problem enligt 

innehållsanalysen går ut på att förbättra och effektivisera.  

Frågan kring tjänsten att identifiera möjligheter låg tidigare under subvariabel 1 men har 

ett starkare samband i kategori 3 enligt faktoranalysen. Därmed ersätter den frågan kring 

tjänsten att effektivisera processer som inte hade något samband till subvariabel 3. 

Tjänsten kring att förbättra lönsamhet och uppnå mål har samband till att identifiera 

möjligheter enligt innehållsanalysen. Med detta som argument passar tjänsten kring att 

identifiera möjligheter bättre in under subvariabel 3.  

Då en omgruppering av tjänsterna har skett, har innebörden av subvariabel 3 ändrats. 

Subvariabel 3 handlar numera om planering inför framtiden. Därför har vi valt att byta 

namn från ledningsprocesser till framtidsplanering.  

6.5 Ny sammanslagning av variabler 

Med den nya indelningen av subvariablerna efter faktoranalysen förväntas ett starkare 

samband mellan frågorna inom varje kategori. För att testa detta görs ett nytt Cronbach´s 

Alpha på de nya subvariablerna. 

Tabell 6.10 Cronbach Alpha-värden efter faktoranalys 

  
Cronbach's 

Alpha 

Antal 

frågor 

Riskhantering 0,870 3 

Intern kontroll och styrning 0,815 4 

Framtidsplanering 0,876 3 
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Antalet frågor i den nya indelningen av subvariabel 1, riskhantering är samma. Dock har 

en fråga byts ut enligt motivation i föregående avsnitt. Det nya Alpha-värdet på 0,87 är 

högre än innan faktoranalysen då värdet var 0,829. Efter ny indelning av frågorna är det 

bara frågan kring tjänsten att identifiera problem som inte har ett Alpha-värde över 0,7. 

Exkluderas denna fråga ökar kategorins Alpha-värde från 0,87 till 0,921 (se bilaga 3). Det 

går att göra ett nytt Alpha-test på endast två frågor (Pallant, 2013). Dock är redan det 

nuvarande Alpha-värdet på 0,87 tillräckligt högt för att exkludera frågan kring tjänsten att 

identifiera möjligheter från subvariabeln framtidsplanering. 

Antalet frågor i den nya indelningen av subvariabel 2, intern kontroll och styrning är 

samma. Dock har en fråga byts ut enligt motivation i föregående avsnitt. Det nya Alpha-

värdet på 0,815 är högre än innan faktoranalysen då värdet var 0,762. Enligt bilaga 3 är 

ny indelning av frågorna i subvariabel 2, är det frågorna kring tjänsterna att effektivisera 

processer och att lösa problem som inte har ett Alpha-värde över 0,7. Exkluderas frågan 

kring att lösa problem ökar subvariabelns Alpha-värde från 0,815 till 0,834 (bilaga 3). 

Dock ökar korrelationen mellan frågorna inte i någon större utsträckning. Därmed behålls 

alla fyra frågorna.  

Eftersom att antalet frågor i de två första subvariablerna är oförändrat är även antalet 

frågor i tredje subvariabeln oförändrat efter faktoranalysen. Tredje subvariabeln har döpts 

om från ledningsprocesser till framtidsplanering. Detta beror på att en fråga har bytts ut 

som förändrade innebörden av subvariabeln. Den nya tjänsten identifiera möjligheter har 

en mer visionsliknande innebörd, vilket även de andra två uppnå mål och förbättra 

lönsamhet har. Det nya Alpha-värdet på 0,876 är högre än innan faktoranalysen då värdet 

var 0,786. Efter ny indelning av frågorna har alla frågor ett Alpha-värde över 0,7 (bilaga 

3). Att exkludera någon fråga innebär inte en ökning av Alpha-värdet för den tredje 

subvariabeln. Därmed behålls alla frågorna.  

6.6 Pearsons korrelationsmatris 

Enligt Pallant (2013) mäter Pearsons korrelationsmatris om det finns någon korrelation 

mellan variablerna i modellen. För att undersöka om den oberoende variabeln har något 

samband med den beroende variabeln behöver korrelationen vara över 0,3 (Pallant, 

2013). Enligt bilaga 4 har studiens tre olika subvariabler över 0,3 i korrelation med 

beroende variabeln samhällsnyttan. Detta tyder på att det finns ett samband mellan 

variablerna. För att subvariablerna inte ska ha för hög korrelation, vilket innebär att de 
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inte är för lika varandra, ska korrelationen mellan dem understiga 0,7 (Pallant, 2013). 

Korrelationen mellan subvariablerna understiger ett värde på 0,7 (bilaga 4). Ingen av 

kontrollvariablerna är signifikant för modellen (se bilaga 4).   

Tabell 6.11 Pearsons korrelationsmatris 

  
Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Samhällsnytta 5,833 1,724 
         

2 Riskhantering 15,529 7,329 0,359 
        

3 Intern Kontroll & Stryning 26,576 5,948 ,395* ,541* 
       

4 Framtidsplanering 18,265 6,331 ,441* ,593** ,350* 
      

5 Företagsstorlek 0,17 0,378 -0,246 -0,218 0,002 -,410* 
     

6 Kön 0,28 0,454 -0,03 0,039 -0,009 -0,065 -0,277 
    

7 År inom branschen 20,6 8,637 0,009 0,278 0,32 0,181 -0,059 0,067 
   

8 Rådgivningsuppdrag 0,907 0,526 -0,123 0,034 -0,208 0,09 ,486** -0,162 -0,227 
  

9 Partner 0,58 0,5 0,169 0,028 -0,087 0,008 0,076 -0,231 0,42 -0,006   

*Korrelationen är signifikant vid nivån 0,05 (2-sidigt) 

**Korrelationen är signifikant vid nivån 0,01 (2-sidigt) 

6.7 Multipel linjär regression   

Multipel regression är en metod som används för att undersöka förhållandet mellan 

beroende och två eller flera oberoende variabler (Pallant, 2013). Det är inte bara 

korrelationen som undersöks utan även interaktion mellan de olika variablerna. 

Anledningen till att denna studie använder sig av den här metoden är för att den tillåter 

test av hela modellen samt ger information om hur varje enskild variabel bidrar till 

modellen. Denna metod tillåter även användning av kontrollvariabler i modellen.  Vidare 

används en hierarkisk multipel regression i studien. Anledningen är att oberoende 

variabler och kontrollvariabler kan rangordnas för att skapa en så signifikant modell som 

är möjligt (Pallant, 2013). Oberoende variabeln samt kontrollvariablerna är tänkta att 

testa hypoteserna; 

H1: ju mer rådgivning klienten får angående riskhantering av sin revisor, desto större 

samhällsnytta skapas.  

H2: ju mer rådgivning klienten får angående intern kontroll och styrning av sin revisor, 

desto större samhällsnytta skapas. 
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H3: ju mer rådgivning klienten får angående ledningsprocesser av sin revisor, desto 

större samhällsnytta skapas. 

Den oberoende variabeln kommer att testas mot beroende variabeln för att undersöka om 

modellen är signifikant. Är modellen signifikant accepteras alla tre hypoteserna. Är 

modellen inte signifikant förkastas hypoteserna. Efter faktoranalysen har subvariabel 3, 

bytt namn från ledningsprocesser till framtidsplanering. Det har även skett en 

omgruppering av alla 3 subvariabler. Dock speglar den nya indelningen argumentationen 

bakom varje hypotes bättre.   

6.7.1 Test av modell  

Tabell 6.12 Regressionsanalys av modell 

 

Kategorier & kontrollvariabler 

Standardisera

d koefficient 
Standard

-fel 
Sig. 

Beta 

Constant   1,539 0,282 

Riskhantering 0,101 0,065 0,678 

Intern Kontroll & Styrning 0,442 0,063 0,056 

Framtidsplanering 0,179 0,06 0,494 

Företagsstorlek -0,25 0,921 0,232 

Kön 0,054 0,72 0,777 

År inom revisionsbranschen -0,645 0,051 
0,022

* 

Uppdrag med revisionsrådgivning 0,108 0,011 0,594 

År på samma firma 0,469 0,051 0,078 

Partner 0,27 0,719 0,211 

Justerat R
2
= 0,254       

Högsta VIF-värde=2,376 

   Lägsta toleransvärde= 0,421 

  

 F-värde= 2,021 

 Signifikansnivå=5 % 

   Regressionens sig.= 0,097 

   

    *p < .05 

   **p < .01 

   ***p < .001 

   Regressionsanalysen ovan visar att modellen inte är signifikant. Därmed förkastas alla tre 

hypoteserna. Kontrollvariablerna företagsstorlek och år inom revisionsbranschen har en 

negativ påverkan på den beroende variabeln, samhällsnyttan. Då toleransvärdet överstiger 



  Larsson & Nyström 

49 
 

 

den rekommenderade nivån på 0,1 antyder det att det inte råder multikollinearitet mellan 

de oberoende variablerna. VIF-värdet som är motsvarigheten till toleransvärdet har en 

rekommenderad nivå på 10. Högsta VIF-värde i modellen understiger denna nivå, vilket 

antyder att det inte råder multikollinearitet.  

Enligt Pearsons korrelationsmatris var ingen kontrollvariabel signifikant för modellen (se 

tabell 5.10). Däremot är subvariablerna framtidsplanering och intern kontroll & styrning 

signifikanta var för sig. Dock inte subvariabeln riskhantering (se bilaga 4). Därmed görs 

ytterligare test utan kontrollvariabler för att undersöka om modellen är signifikant.             

6.7.2 Optimerad modell  

Tabell 6.13 Regressionsanalys av modell exklusive kontrollvariabler 

 

Kategorier 

Standardiserad 

koefficient 
Standard-

fel 
Sig. 

Beta 

Constant   1,399 0,092 

Framtidsplanering 0,339 0,051 0,134 

Intern Kontroll & Styrning 0,27 0,061 0,209 

Riskhantering 0,012 0,066 0,959 

Justerat R
2
= 0,168 

   Högsta VIF-värde=1,916 

   Lägsta toleransvärde= 0,522 

   F-värde= 2,817 

  

 Signifikansnivå=5 % 

 Regressionens sig.= 0,061 

   

    *p < .05 

   **p < .01 

   ***p < .001 

   Regressionsanalysen ovan visar att modellen fortfarande inte är signifikant. Därmed 

förkastas alla tre hypoteserna. Det råder inte multikollinearitet med hänsyn till 

toleransvärdet och VIF-värdet. Dock är denna modell närmare signifikansnivån. 

Fortsättningsvis är subvariablerna framtidsplanering och intern kontroll & styrning 

signifikanta med samma värde som tidigare. Likaså gäller subvariabeln riskhantering som 

har en oförändrad signifikansnivå (se bilaga 5). Eftersom att modellen fortfarande inte är 

signifikant trots att två av subvariablerna är signifikanta samt att den tredje subvariabeln 

är nära signifikansnivån på 5 %, behövs närmare undersökning göras.  
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Vidare har slutkonsumenter och konkurrenter fått ett lågt medelvärde gällande 

respondenternas uppfattning om att skapa samhällsnytta (se tabell 5.5). Dessa tillhör en 

sekundär intressentgrupp (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008). Medelvärdet för de som 

klassas som primära intressenter överstiger medelvärdet 5 av 10 för var och en av 

intressenterna. Dessutom har ägare och finansiärer relativt höga medelvärde jämfört med 

resterande intressenter. Därmed är det relevant att vidare i analysen dela upp beroende 

variabeln i primära och sekundära intressenter för att testa om en av intressentgrupperna 

gör modellen icke signifikant. De primära intressenterna är ägare, kunder, anställda, 

leverantörer och finansiärer. De sekundära intressenterna är myndigheter, konkurrenter 

och slutkonsumenter (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008).    

6.7.3 Modell på primära intressenter 

Tabell 6.14 Regressionsanalys av modell exklusive kontrollvariabler på 

primära intressenter 

 

  

Standardiserad 

koefficient 
Standard-

fel 
Sig. 

Beta 

(Constant)   1,412 0,049* 

Framtidsplanering 0,232 0,052 0,260 

Intern Kontroll & Styrning 0,218 0,061 0,269 

Riskhantering 0,178 0,067 0,435 

Justerat R
2
=0,181 

   Högsta VIF-värde=1,916 

   Lägsta toleransvärde= 0,522 

  

 F-värde= 3,279 

 Signifikansnivå=5 % 

   Regressionens sig.= 0,036* 

   

    *p < .05 

   **p < .01 

   ***p < .001 

    

En regressionsanalys där de primära intressenterna utgör den beroende variabeln gör 

modellen signifikant. Ingen av subvariabler i den oberoende variabeln är signifikanta var 

för sig. Vidare medför detta att ingen av hypoteserna kan accepteras. Dock är modellen 

signifikant när subvariablerna slås samman. Detta tyder på att det råder multikollinaritet 

trots att varken VIF eller toleransvärde tyder på det (se tabell 6.14). För att vidare 

undersöka om multikollinaritet råder behövs subvariablernas eigenvalue och condition 
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index analyseras. Enligt Belsley, Kuh & Welsch (1980) ska subvariablens eigenvalue 

understiga 0,01 eller att dess condition index överstiga ett värde av 10 för att 

multikollinaritet ska råda. Ingen av subvariablernas eigenvalue understiger 0,01 (se bilaga 

8). Dock är eigenvalue för intern kontroll och styrning samt riskhantering i närheten av 

detta värde. Dessa två subvariabler har även condition index som tyder på att det finns en 

signifikant multikollinaritet i modellen. Enligt variance proportions råder störst 

integration mellan intern kontroll & styrning och riskhantering (se bilaga 8). Då det råder 

multikollinaritet i modellen för de primära intressenterna (se bilaga 8) kan det antas att 

multikollinaritet även råder i modellen för de sekundära intressenterna då subvariablerna 

är de samma. Dock är det intressant att undersöka om någon av subvariablerna ändå blir 

signifikant i modellen för de sekundära intressenterna.        

6.7.4 Modell på sekundära intressenter 

Tabell 6.15 Regressionsanalys av modell exklusive kontrollvariabler på 

sekundära intressenter 

 

  

Standardiserad 

koefficient 
Standard-

fel 
Sig. 

Beta 

Constant   1,458 0,082 

Framtidsplanering 0,486 0,054 0,037* 

Intern Kontroll & Styrning 0,084 0,063 0,693 

Riskhantering -0,038 0,069 0,878 

Justerat R
2
=0,155 

   Högsta VIF-värde=1,916 

   Lägsta toleransvärde= 0,522 

  

 F-värde= 2,645 

 Signifikansnivå=5 % 

   Regressionens sig.= 0,072 

   

    *p < .05 

   **p < .01 

   ***p < .001 

   Regressionsanalysen där de sekundära intressenterna utgör den beroende variabeln gör 

modellen icke signifikant. Subvariabeln framtidsplanering är signifikant för denna 

intressentgrupp, dock är de andra två subvariablerna långt i från att vara signifikanta (se 

tabell 6.15). Detta innebär att det är de sekundära intressenterna som gör modellen med 

alla intressenter som beroende variabel icke signifikant, trots att det råder 

multikollinaritet (se bilaga 9).    
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7. Resultat och slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatser dras från studiens resultat. Utifrån revisorernas 

uppfattning kommer en tolkning göras av det resultat studien fått vid en uppdelning av 

samhällsnyttan i primära och sekundära intressenter.  

7.1 Slutsatser 

Vi kan inte påvisa att revisorer upplever att de genom sin rådgivning inom ramen för 

revision skapar samhällsnytta. Slutsatsen kan dras då ingen av de oberoende variablerna 

var signifikanta, vilket medför att alla tre hypoteser förkastas. Vid en uppdelning av 

intressenterna för att undersöka vart bristen i modellen förekom upptäcktes det att 

multikollinaritet rådde mellan de oberoende variablerna. Mulitkollinariteten bevisar hur 

komplext ämnet revisionsrådgivning är. Det finns inga tydliga riktlinjer att gå efter. Trots 

att hypoteserna förkastades i modellen, samt att det råder multikollinaritet gick det att 

urskilja att revisorerna genom sin framtidsplanering upplevdes skapa nytta för sekundära 

intressenter.  

Enligt Argyris & Schön (1978) hjälper revisorn klienten att utveckla en framtidsstrategi 

genom sin rådgivning. Gibb (1997) menar att revisorerna innehar mer kunskap och 

expertis vilket leder till att klienten kan fokusera på sin kärnverksamhet och därmed 

skapa komparativa fördelar. Då revisorerna upplevde att mest nytta skapades för ägarna 

(se tabell 6.5) förväntas ägarna gynnas då företaget växer och ger avkastning över tid. 

Komparativa fördelar leder även till bättre produkter och tjänster vilket gynnar klientens 

kunder. Bättre produkter för klientens kunder ökar nyttan även för den sekundära 

intressentgruppen slutkonsumenter då de får bättre produkter. Att företaget växer och 

utvecklas tryggar befintliga anställningar samt kan skapa fler arbetstillfällen, vilket 

gynnar den primära intressenten, anställda. Klientens långsiktiga strategi kan även skapa 

nytta för klintens finansiärer då de känner sig mer trygga med att låna ut likvider. Även 

klientens leverantörer gynnas då en stabil klient möjliggör framtidsplanering mellan 

företagen samt ger en försäkran att leverantörerna får betalt. 

Framtidsplanering upplevdes skapa mest nytta för alla intressenter trots att modellen i sig 

inte var signifikant. I skapandet av kategorin var tanken att hjälpa företaget att utvecklas 

för att kunna expandera långsiktigt samt skapa nytta för alla företagets intressenter. 

Denna kategori gick från början under namnet ledningsprocesser men ändrades efter 

faktoranalysen där hänsyn togs till revisorernas svar. Sett utifrån indelningen av 
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intressenterna i en primär och en sekundär grupp var framtidsplanering signifikant för 

sekundära intressenter men inte för primära intressenter. Att subvariabeln 

framtidsplanering blev signifikant för sekundära intressenter tyder på att revisorerna 

anser att det är en viktig komponent för att skapa samhällsnytta och en hållbar utveckling 

av samhället. Ett exempel på argument för framtidsplanering är den skatterådgivning som 

utförs inom ramen för revision. Denna rådgivning leder till att skatten som generellt sett 

betalas in är lägre men att den betalas in jämnare över en längre tid (Svanström & 

Sundgren, 2012;Ianniello, 2015). Svanström & Sundgren (2012) menar att detta leder till 

att klienten kan utvecklas i jämnare takt. Ett argument som visar nyttan för den sekundära 

intressenten myndighet, då skatt betalas in av företag i jämn takt. Därmed tryggas och 

stabiliseras den sociala miljön. Trots att modellen för de primära intressenterna blev 

signifikant kan det inte antas skapa någon samhällsnytta för de primära intressenterna på 

grund av multikollinariteten mellan de oberoende variablerna.  

Innehållet i kategorin intern kontroll & styrning ändrades då tjänsten kring att identifiera 

problem byttes ut mot effektivare processer. Detta speglar mer argumentationen för 

skapandet av hypotes 2. Argumenten för intern kontroll & styrning innebär att revisorn 

avser att säkerställa klientens finansiella data inför revisionen. Det skapar även trygghet 

för klienten då klientens rutinkontroller och arbetsprocesser optimeras för att skapa 

säkerhet i dess finansiella data. Detta leder till bättre beslutsunderlag för ägare vid 

styrning av företaget samt att de får bättre kontroll och överblick av verksamheten. Detta 

hänger ihop med kategorin framtidsplanering då bättre beslutsunderlag och 

arbetsprocesser gör det enklare att planera inför framtiden. Att arbetsprocesser optimeras 

förväntades gynna även anställda då de antogs känna större trygghet i det arbete de 

producerar, då de har tydligare riktlinjer att gå efter vid utförande av arbetsuppgifter. 

Resultatet för de primära intressenterna tyder dock inte på att intern kontroll och styrning 

skapar samhällsnytta för primära intressenter på grund av multikollinariteten som råder 

mellan de oberoende variablerna.  

Resultatet visar även att revisorerna inte upplever att intern kontroll & styrning skapar en 

signifikant nytta för slutkonsumenterna. Med tanke på sambandet mellan revisorns klients 

kund och slutkonsument bör intern kontroll & styrning skapa nytta för slutkonsumenten 

då nytta skapas för klientens kund. Anledningen till att det inte skapas en signifikant nytta 

för slutkonsumenten kan bero på att revisorerna som svarat har svårt att se sambandet 

mellan klientens kund och slutkonsument. Vidare skapar inte intern kontroll & styrning 
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en signifikant nytta för de sekundära intressenterna. Som tidigare nämnts förväntades 

förbättrade beslutsunderlag ge en effektivare process att planera inför framtiden. 

Kategorin framtidsplanering var signifikant för de sekundära intressenterna. Detta bör 

medföra att även intern kontroll & styrning ska skapa nytta för en del av de sekundära 

intressenterna så som myndighet. Dock kan anledningen till varför det inte är signifikant 

vara att revisorer inte sett sambandet mellan de två kategorierna.  

Riskhantering var den kategorin som var minst signifikant för de primära intressenterna.  

Innehållet i kategorin riskhantering ändrades då tjänsten kring att identifiera möjligheter 

byttes ut mot identifiera problem. Detta speglar mer argumentationen för skapandet av 

hypotes 1. 

Riskhantering innebär att minimera risker för klienten som i sin tur förs vidare till 

klientens intressenter. För ägare skapas mervärde då revisorn hjälper dem att se riskerna i 

viktiga beslut för företaget. Detta kan vara skillnaden mellan ett företags utveckling och 

konkurs. Vidare leder det in på de anställda, vilkas anställningar antingen kan bestå eller 

försvinna. Genom att minimera risker skapas nytta för klientens finansiärer då inga 

förhastade beslut belastar företagets likvider som i sin tur hade drabbat finansiärerna. 

Likaså gäller leverantörer då de kan vara säkra på att få betalt för sina produkter. 

Gällande intressentgruppen kunder gynnas de av att ett företag sköts och strävar efter 

stabilitet då de får en form av garanti på att det de köper, att produkten inte tappar i värde 

eller blir svårt att få tag i exempelvis reservdelar eller reparation till/av den produkt som 

köpts. Även här tror vi att revisorerna har haft svårt att se kopplingen mellan sin klients 

kunder och slutkonsumenter då slutkonsumenterna har fått lågt medelvärde av 

revisorerna i upplevd skapad nytta. Dock har inga tester på detta samband utförts.  

Riskhantering skapade ingen signifikant nytta för den sekundära intressentgruppen. Detta 

kan bero på att det är en sammansatt grupp där alla tre intressenters (myndigheter, 

slutkonsument och konkurrent) nytta vägs samman till ett värde. Dock har myndigheter 

fått ett högt medelvärde vilket tyder på att revisorerna anser att de skapar nytta för denna 

intressent. Tabone & Baldacchino (2003) menar att revisorn genom sin rådgivning inom 

ramen för revision kan förhindra vinstmanipulering och därigenom kontrollera att skatten 

är rätt. Därmed bör en myndighet som skatteverket gynnas av revisorns rådgivning kring 

riskhantering. Då intressentgruppen konkurrenter har fått lägst medelvärde av upplevd 

samhällsnytta av revisorerna, antas denna intressent tynga ner den sekundära 
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intressentgruppen. Detta kan bero på det som tidigare nämnts, att revisorerna kan ha haft 

svårt att se kopplingen till denna intressent. Dock leder en revisors rådgivning inom 

ramen för revision (ARS) till ett mer konkurrensvänligt klimat då skattefusk annars kan 

medföra att seriösa företag slås ut (SOU, 2008:32, S.224).  

Sammanfattningsvis var den optimerade modellen (se tabell 5.13) inte signifikant. Dock 

blev den signifikant för de primära intressenterna vid en uppdelning av den beroende 

variabeln. Detta beror på att råder multikollinaritet mellan de oberoende variablerna. 

Därmed kan inte modellen för de primära intressenterna antas vara signifikant även om 

regressionsanalysen påvisade det. Gällande de sekundära intressenterna var det endast 

kategorin framtidsplanering som var signifikant. Denna kategori var endast signifikant för 

de sekundära och inte för de primära intressenterna. Gällande intressenten konkurrenter 

kan det ha varit svårt för revisorn att se vilken nytta de skapar för sin klients 

konkurrenter. Gällande slutkonsumenterna kan revisorerna ha haft problem med 

definitionen av intressenten. Detta är förmodligen anledningen till att dessa två 

intressenter fått lågt medelvärde. Dock anser revisorerna att de skapar nytta för 

myndigheter bevisat genom högt medelvärde (se tabell 5.5) samt att framtidsplanering 

blev signifikant i modellen för de sekundära intressenterna. Enligt IFAC (2012) skapas en 

trygg social miljö genom myndigheter. Enligt resultatet anser sig revisorerna bidra till att 

myndigheterna kan skapa en trygg social miljö genom företags överlevnad och utveckling 

samt inbetalning av skatt. Detta kan tolkas som att revisorers rådgivning inom ramen 

gällande framtidsplanering kan ses ur ett ”ethics of care”- perspektiv (Preuss, 1998), 

vilket innebär att revisorerna ser nyttan de skapar för myndigheter som samhällsnytta. 

Dock dras denna slutsats med försiktighet då det påvisades råda multikollinaritet mellan 

modellens oberoende variabler även om variance proportions påvisade att största delen 

av multikollinariteten rådde mellan intern kontroll & styrning och riskhantering.  

Utifrån studiens resultat har en optimering av modellens oberoende och beroende 

variabler utvecklats som passar studiens resultat bättre. I denna har en subvariabel 

(oberoende variabel) förändrats från ledningsprocesser till framtidsplanering. I beroende 

variabeln har samhällsnyttan delats upp i grupper enligt intressentteorin, primära och 

sekundära intressenter.     



  Larsson & Nyström 

56 
 

 

  

Bild 7.1 Optimering av modellens oberoende och beroende variabler 

(Larsson & Nyström, Revisorns samhällsnytta genom revisionsrådgivning, 2015)  

7.2 Studiens teoretiska bidrag 

Det har gjorts flertalet studier kring revisorers utförande av både rådgivning inom ramen 

för revision men även fristående rådgivning. Denna studie har till skillnad från tidigare 

känd forskning försökt att analysera revisorn i rollen som konsult i deras rådgivning inom 

ramen för revision. Vidare har studiens syfte varit att lyfta fram det positiva revisorerna 

skapar för inte bara sin klient utan dess klientens omgivning. Tidigare forskning har 

snarare tagit en mer kritisk ställning till revisorers rådgivning och argumenterat för att 

revisorerna har övergivit sitt ursprungliga uppdrag, att värna om samhällets intresse. 

Även om studiens modell inte tydde på något samband mellan revisorernas rådgivning 

inom ramen för revision och samhällsnytta gick det med viss försiktighet att urskilja att 

det skapades samhällsnytta. Det går ändå att urskilja samhällsnytta för myndigheter som 

enligt IFAC (2012) anses vara en viktig när det gäller att skapa en trygg social miljö och 

en hållbar levnadsstandard, fick högt upplevd genererad samhällsnytta. Därigenom anser 

vi att studien ändå bidrar till att ändra bilden av revisorernas utförande av rådgivning 

inom ramen för revision.  

Anledningen till att modell inte blev signifikant var att revisorerna inte ansåg sig skapa 

nytta i samma utsträckning för sin klients konkurrenter och slutkonsumenter som 

resterande intressenter. Samt att det rådde multikollinaritet mellan modellens oberoende 

variabler vilket gör det omöjligt att acceptera någon av studiens hypoteser även om 

modellen är signifikant. Att det råder multikollinaritet påvisar hur komplext och 

svårtolkat revisionsrådgivning är.  
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7.3 Empiriskt och praktiskt bidrag  

Att det råder en viss rådgivning inom själva revisionen är idag en självklarhet. Svanström 

& Sundgren (2012) kan påvisa att rådgivning utförd av revisorer faktiskt är positiv för 

företag. Då revisorns roll alltmer börjar likna den rollen en konsult innehar ville vi dra 

paralleller mellan de två yrkesgrupperna. Anledningen var helt enkelt att det positiva en 

konsult anses bidra med även kan liknas vid den rådgivning revisorerna numera utför. 

Därigenom försökte studien visa en annan sida av revisorernas utförande av 

rådgivningstjänster än den som råder. Revisorerna kanske inte enbart är ute efter att tjäna 

mer pengar utan samtidigt genom sin kunskap och expertis försöker minimera risker och 

skapa nytta för inte enbart sin klient utan även klientens intressenter. Det går att urskilja 

ett samband mellan ett företags utveckling och stabilitet och den omvärlden den befinner 

sig i. Sköts företagen skapas en stabilare miljö. Därför är revisorns rådgivning inom 

ramen för revision (ARS) viktig.  

Det kan även vara till nytta för de som söker sig till professionen genom att ge en annan 

bild en den som skapats av revisorer de senaste 10 till 15 åren. Revisorerna utför 

fortfarande samhällsnytta, kanske till och med i större utsträckning nu än innan. 

Anledningen till att det inte framgår i studien beror på komplexiteten i ämnet vilket gör 

det svårt att skapa fristående oberoende variabler. Anledningen kan vara att de vill 

återuppbygga professionens rykte. Enligt Bazerman et al. (1997) går det inte att vara helt 

oberoende som revisor. Det handlar snarare om att balansera de olika intressena som 

uppstår vid en revision (Öhman, 2007).  

7.4 Förslag på framtida forskning 

Under studiens analys upptäcktes en del begränsningar. En begränsning var att det inte 

gick att undersöka samband mellan enskilda kategorier och enskilda intressenter. 

Anledningen var att vi inte efterfrågade det i enkäten. Hade vi kunnat genomföra dessa 

undersökningar hade det varit enklare att urskilja vilka tjänster som bidrog till mest 

samhällsnytta för olika intressenter. Därigenom hade vi kunnat dela upp resultatet än mer 

och kunnat dra bättre slutsatser. Genom den nuvarande enkäten blev det ett samlat värde 

av alla tjänsters bidrag till samhällsnyttan vilket kanske inte gav en helt rättvis bild. 

Därav ges följande förslag till framtida forskning; att dra paralleller mellan enskilda 

tjänster och intressenter.  

En annan intressant vinkling hade varit att undersöka hur samhällsnyttan ser ut ur ett 

genusperspektiv. Genom att jämföra och mäta kvinnliga och manliga egenskaper hade en 



  Larsson & Nyström 

58 
 

 

mer precis studie kunnat genomföras. Genom ett genusperspektiv hade det gått att 

urskilja vilka personliga egenskaper som är mest passande för att skapa samhällsnytta 

genom rådgivning inom ramen för revision.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Följebrev och enkät 

 

Hej!    

Vi är två ekonomistudenter från Högskolan Kristianstad med inriktning 

redovisning/revision som skriver vår kandidatuppsats. Vi inbjuder Er att delta i vår 

enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka revisorers syn på rådgivning 

inom ramen för revisionsuppdraget och mervärdet denna rådgivning ger. 

Enkäten innehåller 10 frågor och tar max 5 minuter att genomföra. Vi vill gärna ha Ert 

svar senast söndagen den 17 maj. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av 

studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vänligen ange Er mejladress efter 

frågorna i enkäten om Ni vill ta del av resultatet. Vi är tacksamma om Ni vill delta!    

Har Ni frågor kring enkäten är Ni välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Anton Nyström: anton.nystrom0051@stud.hkr.se, mobilnummer: 0733-207822 

Cathrin Larsson: cathrin.larsson0056@stud.hkr.se, mobilnummer: 0703-078344 

Handledare: 

Johanna Sylvander, Universitetsadjunkt i företagsekonomi: Johanna.sylvander@hkr.se, 

telefonnummer: 044-204028 
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En revisors rådgivning inom ramen för revision 

Enkätfrågor 

 



  Larsson & Nyström 

67 
 

 

 

 



  Larsson & Nyström 

68 
 

 

 

Bilaga 2 Cronbach´s Alpha för ursprungliga subvariabler 

Enskilt Cronbach Alpha-värde och förslag till högre värde för kategorierna 

Kategorier 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item deleted 

Riskhantering 

Identifiera risker 0,852 0,618 

Hantera risker 0,685 0,77 

Identifiera möjligheter 0,579 0,91 

Intern kontroll och styrning 

Identifiera problem 0,447 0,81 

Lösa problem 0,536 0,732 

Effektivisera kontroller 0,699 0,635 

Förbättra intern styrning 0,67 0,648 

Ledningsprocesser 

Förbättra lönsamhet 0,701 0,628 

Effektivisera processer 0,452 0,871 

Uppnå mål 0,764 0,557 
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Bilaga 3 Cronbach´s Alpha efter faktoranalys 

 

Kategorier 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

deleted 

Riskhantering     

Identifiera problem 0,652 0,921 

Identifiera risker 0,895 0,696 

Hantera risker 0,735 0,832 

Intern kontroll & styrning 

Lösa problem 0,473 0,834 

Effektivisera processer 0,59 0,797 

Effektivisera kontroller 0,761 0,705 

Förbättra intern styrning 0,747 0,711 

Framtidsplanering 

Identifiera möjligheter 0,716 0,871 

Förbättra lönsamhet 0,748 0,838 

Uppnå mål 0,84 0,77 
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Bilaga 4 Pearsons korrelation efter faktoranalys 

 
 

 

  Samhällsnytta 
Signifikansnivå 

2-sidigt 

 

Samhällsnytta 1 .  

Riskhantering 0,359 0,056  

Intern Kontroll & Stryning 0,395 0,038  

Framtidsplanering 0,441 0,014  

Företagsstorlek -0,246 0,19  

Kön -0,03 0,876  

År inom revisionsbranschen 0,009 0,964  

Uppdrag med revisionsrådgivning 0,22 0,242 
 

År på samma firma 0,19 0,314  

Partner 0,169 0,372  
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Bilaga 5 Pearsons korrelation efter faktoranalys utan kontrollvariabler 

 
 

 Variabler Samhällsnytta Framtidsplanering 

Intern 

Kontroll 

& 

Styrning 

Riskhantering 
Signifikansnivå 

2-sidigt 

Samhällsnytta 1 0,441 0,395 0,359 

 Framtidsplanering 0,441 1 0,35 0,593 0,014 

Intern Kontroll & 

Stryning 
0,395 0,35 1 0,541 0,038 

Riskhantering 0,359 0,593 0,541 1 0,056 
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Bilaga 6 Pearsons korrelation på primära intressenter efter uppdelning av beroende 

variabel 

  

 Variabler 
Primära 

intressenter 
Framtidsplanering 

Intern 

Kontroll 

& 

Stryning 

Riskhantering 
Signifikansnivå 

2-sidigt 

Primära 

intressenter 
1 0,414 0,396 0,434 

 Framtidsplanering 0,414 1 0,35 0,593 0,016 

Intern Kontroll & 

Stryning 
0,396 0,35 1 0,541 0,024 

Riskhantering 0,434 0,593 0,541 1 0,012 
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Bilaga 7 Godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag 

2015-03-02  

 

 

 
 

 

  

Status Kön           <30      30-39      40-49      50-59      60-69         >69      Total         Andel 

A 
A 

M               34         511         531         523         346           37       1982 
K               30         400         320         195           53             4       1002 

54,6% 
27,6 % 

 

G 

G 

S:A           64         911         851         718         399           41       2984 

 
M                 0             0           44         176         208           31         459 

K                 0             0           38           82           61             4         185 

82,2 % 

 
12,7 % 

5,1 % 

 S:A             0             0           82         258         269           35         644 17,8 % 

 3628 

Total 

100 % 

Bolag          148  
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Bilaga 8 Eigenvalue och condition index för primära intressenter  

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Framtidsplanering 

Intern 

Kontroll & 

Stryning Riskhantering 

1 

1 3,824 1,000 ,00 ,01 ,00 ,00 

2 ,110 5,901 ,09 ,66 ,04 ,00 

3 ,045 9,230 ,20 ,32 ,00 ,82 

4 ,021 13,562 ,70 ,01 ,96 ,18 

a. Dependent Variable: Primära intressenter 
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Bilaga 9 Eigenvalue och condition index för sekundära intressenter 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Framtidsplanering 

Intern Kontroll 

& Stryning Riskhantering 

1 1 3,825 1,000 ,00 ,01 ,00 ,00 

2 ,109 5,913 ,09 ,66 ,04 ,00 

3 ,045 9,250 ,20 ,32 ,00 ,82 

4 ,021 13,593 ,70 ,01 ,96 ,18 

a. Dependent Variable: Sekundära Intressenter 
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