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Bakgrund:!Rådgivningstjänster!utgör!idag!en!betydande!del!för!många!revisionsbyråers!
verksamhet.!Revisionsbyråer!har!på!grund!av!sin!revision!en!kunskapsbas!som!
konkurrenterna!ofta!inte!har,!och!ett!förtroende!som!revisorer!som!ger!en!fördel!i!
rådgivningsbranschen.!Dock!är!det!detta!förtroende,!eller!oberoende,!som!många!är!
rädda!för!ska!åsidosättas!när!revisorn!utför!rådgivningstjänster.!Studien!tar!stöd!av!
olika!ekonomiska!teorier,!med!fokus!på!agentteorin.!!
!
Syfte:!Studien!syfte!är!att!granska!forskning!avseende!förhållandet!mellan!
rådgivningstjänster!och!revisorns!oberoende.!!
!
Metod:!Studien!har!utförs!genom!en!litteraturstudie.!Fem!stycken!tidigare!publicerade!
vetenskapliga!artiklar!har!analyserats.!Samtliga!utvalda!artiklar!behandlar!ett!land!som!
är!medlem!i!EU.!!
!
Resultat:!Studiens!resultat!visar!att!rådgivningstjänster!påverkar!revisorns!synbara!
oberoende,!men!hittar!inga!starka!bevis!för!att!det!påverkar!revisorns!faktiska!
oberoende.!Olika!länder!i!EU!förhåller!sig!olika!till!revision!och!rådgivningstjänster.!
Studien!visar!även!att!intressenterna!i!regel!upplever!revisorn!som!mer!oberoende!om!
rådgivningstjänster!utförs!av!en!annan!avdelning/personal!på!revisionsbyrån!än!den!
som!utför!revisionen.!Den!relativa!nivån!mellan!rådgivningP!och!revisionsavgifter!spelar!
också!roll,!samt!om!man!köper!rådgivningen!från!en!BigP4!byrå!eller!inte.!!
!
Diskussion:!IFACs!etiska!regler!som!EU!följer!nämner!att!revisorn!måste!vara!synbart!
oberoende!för!sakkunniga!intressenter.!Vilka!dessa!intressenter!är!och!huruvida!de!är!
sakkunniga!eller!ej!diskuteras!i!studien,!samt!eventuell!diskrepans!mellan!de!
analyserade!artiklarnas!resultat!och!intressenters!faktiska!åsikter!och!konkreta!
agerande.!Studien!väger!företagens!efterfrågan!av!rådgivning!mot!intressenters!negativa!
syn!på!rådgivning!och!oberoende.!!
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ABSTRACT!

Title:!NonPauditing!services!and!auditor!independence!–!a!European!literature!review!
Level:!Bachelor!Thesis!in!Business!Administration!
Author:!Sandra!Ivarsson!
Year:!Spring!2013!
Supervisor:!Peter!Jönsson!
Keywords:!independence,!nonPaudit!services,!auditor,!NAS!
!
Background:!NonPauditing!services!is!a!big!part!of!the!revenue!of!auditing!firms.!
Because!of!auditing,!auditing!firms!aquire!a!knowledge!about!their!clients!that!their!
competitors!do!not,!along!with!a!trust!as!auditors!which!gives!them!a!competitive!
advantage!in!the!nonPauditing!services!industry.!However!it!is!this!trust,!or!
independence,!that!is!of!concern.!There!is!a!fear!of!an!auditor!compromising!their!
independence!when!the!auditor!also!supplies!nonPauditing!services!to!the!same!client.!
This!study!is!supported!by!different!economic!theories!and!models,!focusing!primarily!
on!the!agencyPtheory.!!
!
Purpose:!The!purpose!of!this!study!is!to!peruse!research!concerning!the!relationship!
between!nonPauditing!services!and!auditor!independence.!!
!
Method:!The!study!is!performed!through!a!literature!review.!Five!previously!published!
articles!have!been!analyzed.!All!the!selected!articles!base!their!research!on!a!specific!
country,!being!a!member!of!the!EU.!!
!
Results:!The!results!of!this!study!show!that!nonPauditing!services!influences!auditor!
independence!in!appearance,!but!find!no!strong!evidence!for!influence!on!independence!
in!fact.!Different!member!states!in!the!EU!approach!auditing!and!nonPauditing!services!
differently.!The!study!shows!that!interested!parties!sometimes!experience!the!auditor!as!
more!independent!if!the!nonPauditing!services!are!performed!by!another!division!or!
personnel!than!the!same!auditor!performing!the!audit!itself.!The!relative!level!between!
nonPauditing!fees!and!auditing!fees!matter!to!some!extent,!as!well!as!if!the!nonPauditing!
services!are!bought!from!a!BigP4!firm!or!not.!!
!
Discussion:!The!EU!follows!IFAC’s!ethical!guidelines,!which!mentions!that!auditors!
must!be!both!independent!in!fact!and!independent!in!appearance!to!their!interested!
parties,!which!are!deemed!to!be!outside!experts.!The!study!further!discusses!if!these!
interested!parties!are!experts!or!not,!and!if!there!is!a!discrepancy!between!the!results!of!
the!analyzed!articles!and!the!actual!opinions!and!actions!of!the!interested!parties.!The!
study!also!weighs!the!demand!for!nonPauditing!services!by!the!business!management!
against!the!interested!parties’!reported!negative!opinion!towards!nonPauditing!services!
and!independence.!!
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1.0INLEDNING0
!
Rådgivningstjänster!utgör!idag!en!betydande!del!för!många!revisionsbyråers!
verksamhet.!Revisionsbyråer!har!på!grund!av!sin!revision!en!kunskapsbas!som!
konkurrenterna!ofta!inte!har,!och!ett!förtroende!som!revisorer!som!ger!en!fördel!i!
rådgivningsbranschen.!Dock!är!det!detta!förtroende,!eller!oberoende,!som!många!är!
rädda!för!ska!åsidosättas!när!revisorn!utför!rådgivningstjänster.!

Vad!är!då!värdet!av!revision?!En!revisor!ska!bestyrka!företagsledningens!påstående!
(Carrington,!2012).!Det!största!värdet!revisorn!har!är!att!denne!är!oberoende,!och!detta!
är!av!stor!vikt!för!att!intressenter!ska!lita!på!revisorns!bestyrkande!om!att!
redovisningen!som!företagsledningen!lägger!fram!är!trovärdig.!Förutom!att!kontrollera!
företagsledningens!arbete!är!revideringen!av!intresse!för!till!exempel!aktieägare,!
kreditgivare,!Skatteverket!(samhället)!leverantörer!och!kunder!(Svanström,!2008).!För!
att!undvika!upprepandet!av!revisionsP!och!redovisningsskandaler!som!Enron!år!2002,!
där!revisorn!anklagades!för!att!vara!för!beroende!av!sina!rådgivningsintäkter!och!
kompromissat!sitt!oberoende!för!att!behålla!sin!klient,!har!man!försökt!säkerställa!
oberoendet!hos!revisorer!genom!olika!åtgärder.!Dessa!hittar!vi!bland!annat!i!
International!Federation!of!Accountants!!(IFAC)!etikregler!och!EU:s!egna!regler.!På!
nationell!nivå!får!medlemsländer!i!EU!själva!reglera!revision!och!rådgivning!ytterligare!
för!att!säkerställa!oberoendet.!!

De!internationella!regelverken!brukar!särskilja!på!två!typer!av!oberoende!som!krävs!av!
en!revisor.!IFAC!skiljer!på!faktiskt!oberoende!och!synbart!oberoende!(2002/590/EC;!
IFAC:s!etiska!regler!2005).!Faktiskt!oberoende!definieras!som!”det!sinnestillstånd!som!
tillåter!en!individ!att!ha!en!åsikt!som!inte!äventyras!av!influenser!som!påverkar!det!
yrkesmässiga!omdömet!samt!agera!med!integritet,!opartiskhet!samt!professionell!
skepsis”!(IFAC:s!etiska!regler!2005,!avsnitt!290.8).!Inställningen!tillåter!revisorn!att!vara!
objektiv,!agera!med!integritet!och!vara!professionell.!Synbart!oberoende!definieras!som!
”att!undvika!sådana!förhållanden!och!omständigheter!som!är!så!betydelsefulla!att!en!
kunnig!och!omdömesgill!person!med!insikt!om!alla!relevanta!omständigheter,!inklusive!
vidtagna!motåtgärder,!skulle!anta!att!integriteten,!objektiviteten!eller!den!professionella!
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skepticismen!hos!ett!revisionsföretag,!eller!person!i!ett!bestyrkandeteam,!äventyrats”!
(IFAC:s!etiska!regler!2005,!avsnitt!290.8).!Med!synbart!oberoende!menas!att!de!
intressenter!som!använder!revisionen!måste!uppfatta!revisorn!som!oberoende.!En!
revisor!som!utför!en!revision!åt!en!klient!måste!vara!både!faktiskt!oberoende!och!
synbart!oberoende!(WarmingPRasmussen!&!Quick,!2005;!Svanström,!2008).!!

Revisionens!intressenter!definieras!olika!mellan!olika!länder.!I!Sverige!definieras!
intressenter!som!alla!som!har!eller!kan!komma!att!få!en!kontakt!med!bolaget!som!
revideras!(Svanström,!2008).!Enligt!Hendriksen!&!Van!Breda!(1992)!anses!investerare!
och!kreditgivare!vara!de!primära!intressenterna!i!den!internationella!litteraturen.!!
Revisionsberättelsen!som!revisorn!ger!efter!sin!granskning!har!bara!ett!värde!om!
intressenterna!kan!lita!på!informationen.!Om!intressenterna!inte!tror!att!revisorns!är!
oberoende!i!sitt!uppdrag!så!kommer!de!heller!inte!att!lita!på!revisorns!uttalanden.!!
Om!en!revisor!utför!rådgivning!till!en!klient!så!finns!risk!för!att!revisorn!sedan!utför!sin!
granskning!över!information!som!påverkats!av!revisorns!egna!rekommendationer!i!
rådgivningen.!!
!
Utbudet!av!rådgivningstjänster!som!en!revisionsbyrå!har!möjlighet!att!tillhandahålla!
sina!revisionsklienter!anses!i!allmänhet!öka!risken!för!att!hota!revisorns!oberoende!
(Svanström,!2008).!Genom!rådgivning!utöver!revisionen!ökar!revisionsbyråns!
ekonomiska!beroende!av!klienten,!som!kan!medföra!risk!för!att!revisorn!agerar!
gynnsamt!mot!klienten!framför!oberoende!jämfört!med!om!revisorn!inte!hade!utfört!
rådgivningstjänsten.!Denna!utökade!roll!som!revisor!har!debatterats!internationellt!
under!en!lång!tid.!Kritiker!hävdar!att!lukrativa!rådgivningsuppdrag!hotar!revisorns!
oberoende.!!
!

2.0BAKGRUND0

Rådgivningsproblematikens0bakgrund0
Debatten!om!revisorers!rådgivning!har!sina!rötter!i!den!amerikanska!kapitalmarknaden.!
År!1957!publicerade!SEC!(US!Securities!and!Exchange!Commisson)!sin!årsrapport!som!
tog!upp!ämnet!om!att!mängden!rådgivning!kunde!påverka!oberoendet!mellan!revisorn!
och!företagsledningen!(Ashbaugh,!2004).!Ett!par!årtionden!senare!publicerades!en!
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mängd!akademisk!forskning!kring!effekten!av!rådgivningstjänster!på!revisorns!
oberoende.!SEC!ändrade!då!sina!regler!och!tvingade!publika!aktiebolag!att!särredovisa!
och!publicera!sina!rådgivningsavgifter!i!sina!finansiella!rapporter.!Avgifterna!för!
rådgivning!publicerades!i!förhållande!till!de!totala!avgifterna!företaget!betalade!till!sin!
revisor!och!om!man!hade!tagit!hänsyn!till!de!potentiella!effekterna!på!oberoendet.!
Annan!forskning!tog!också!upp!om!oberoendet!i!revisionen!kunde!hotas!av!det!faktum!
att!revisorn!fick!mer!intäkter!per!klient!i!samband!med!att!revisorn!utförde!både!
revision!och!rådgivning.!De!ökade!intäkterna!skulle!då!kunna!hota!oberoendet!då!
revisorn!skulle!kunna!lockas!att!vara!mindre!objektiv!i!sin!granskning!för!att!inte!riskera!
att!förlora!sin!klient!(Ashbaugh,!2004).!!
!
Det!finns!väldigt!lite!empiriska!bevis!som!visar!på!att!det!faktiska!oberoendet!skadas!när!
revisorn!utför!rådgivning.!I!takt!med!att!marknaden!för!revision!mättas,!minskar!
möjligheten!att!hitta!nya!klienter.!För!många!revisionsbyråer!har!rådgivning!en!högre!
vinstmarginal!än!revisionen!(Hillison!&!Kennelley,!1988).!En!av!de!viktigaste!
anledningarna!till!att!rådgivningstjänsterna!idag!står!för!en!stor!del!av!
revisionsbyråernas!intäkter!är!att!klienterna!efterfrågar!rådgivningen!av!sina!revisorer.!
Då!klienten!har!förtroende!för!sin!revisor!värderar!de!även!revisorns!rådgivning.!!
!

Grundläggande0ekonomiska0teorier0

Agentteorin0
Agentteorin!beskriver!förhållandet!mellan!ägaren!(principalen)!och!företagsledningen!
(agenten)!(Jensen!&!Meckling,!1976;!Ross,!1973).!I!forskning!kring!revision!förklaras!
revisorn!ofta!som!att!vara!en!andra!agent!till!principalen!(ägaren),!vilket!utvecklar!den!
klassiska!agentteorin.!Ägaren!anlitar!en!revisor!för!att!granska!informationen!som!
företagsledningen!lägger!fram.!Då!revisorn!förutsätts!att!nyttomaximera!under!sin!
granskning!finns!det!en!moralisk!risk!i!arbetet.!Revisorn!har!en!informationsfördel!i!och!
med!granskningen!som!inte!automatiskt!delges!klienten.!Revisorn!kan!strunta!i!sitt!
oberoende!och!revisionskvalitén!och!istället!acceptera!betalning!av!företagsledningen!
för!att!skriva!en!ren!revisionsberättelse.!Konsekvenserna!av!att!revisorn!inte!är!
oberoende!beror!på!ägarens!möjligheter!att!upptäcka!och!rapportera!revisorn!för!sitt!
undermåliga!arbete!(WarmingPRasmussen!&!Quick,!2005).!Genom!att!redovisa!
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rådgivningsavgifterna!kan!ägaren!få!bättre!insikt!i!förhållandet!mellan!revisor!och!
företagsledning.!!

Informationsasymmetri0
Med!informationsasymmetri!menas!att!parter!har!tillgång!till!olika!mängd!information.!
Utomstående!ägare!och!externa!intressenter!får!främst!information!från!
företagsledningen.!Företagsledningen!agerar!då!agent!i!sammanhanget,!och!revisorn!
agerar!som!oberoende!tredje!part!för!att!säkerställa!kvalitén!i!den!ekonomiska!
rapporteringen.!Revisorn!utses!vanligtvis!av!ägaren.!!Revisionens!värde!är!att!den!
minskar!informationsasymmetrin!mellan!aktieägare!och!företagsledare!genom!att!
externt!bekräfta!tillförlitligheten!i!företagets!ekonomiska!rapporter!(Ferguson!et!al,!
2004,!Svanström!2008).!!

Övervakningsefterfrågan0
Då!informationsasymmetri!förekommer!finns!det!därmed!även!en!efterfrågan!på!
information!som!kan!ges!av!revisionen.!En!annan!efterfrågan!är!den!så!kallade!
övervakningsefterfrågan,!och!båda!härstammar!från!agentteorin!(Wallace!1981)!
Det!finns!ett!antagande!om!att!en!revisor!minskar!kostnaden!för!övervakning!(Watts!&!
Zimmerman!1986).!Genom!att!principalen!justerar!agentens!lön!nedåt!med!hjälp!av!ett!
bonusprogram!kan!även!agenten!själv!efterfråga!övervakning!i!form!av!revision!
(Wallace!1981).!Företagsledaren!finner!det!då!mer!kostnadseffektivt!att!låta!en!
utomstående!oberoende!revisor!granska!redovisningsinformationen!som!tillhandahålls!
externa!intressenter!än!att!dessa!intressenter!själva!skulle!samla!in!denna!information!
från!företagsledaren.!!!

DeAngelos0teori0om0revisorns0oberoende00
När!en!klient!anlitar!en!ny!revisor!tillkommer!tekniska!kostnader!i!början!av!kontraktet.!
Redan!anlitade!revisorer!har!därför!en!komparativ!fördel!över!konkurrenter!(DeAngelo,!
1981a).!Det!finns!ett!vinstutrymme!för!revisorer!genom!att!höja!sina!revisionsavgifter,!
så!länge!de!är!lägre!än!de!tekniska!kostnader!som!tillkommer!om!en!klient!byter!revisor.!
Förhållandet!mellan!klienten!och!den!anlitade!revisorn!blir!ett!bilateralt!monopol,!där!
det!i!praktiken!bara!finns!en!säljare!och!en!köpare.!Båda!parterna!har!möjlighet!att!
avsluta!kontraktet.!Relationen!mellan!klient!och!revisor!gör!att!revisorn!kan!kräva!högre!
revisionsavgifter!och!klienten!kan!i!sin!tur!använda!påtryckningar!för!att!få!en!ren!
revisionsberättelse.!Detta!kan!i!sin!tur!påverka!revisorns!oberoende!(WarmingP
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Rasmussen!&!Quick,!2005).!Då!revisorn!oftast!har!flera!klienter!i!sin!klientbas!måste!
denne!upprätthålla!sitt!goda!rykte!för!att!inte!förlora!sina!klienter.!Om!revisorn!blir!av!
med!en!klient!som!då!anlitar!en!ny,!övertar!den!nya!revisorn!vinstutrymmet!i!sin!tur.!
Detta!är!ett!argument!som!talar!för!att!revisorn!har!incitament!att!inte!riskera!sina!
klientbas!och!vill!därför!behålla!sitt!rykte!genom!att!vara!oberoende.!Större!
revisionsbyråer!har!större!klientbas,!och!kan!av!den!anledningen!enligt!DeAngelo!ha!
mindre!incitament!att!fuska!i!sin!granskning.!Därför!anses!revisionskvalitén!ofta!vara!
högre!hos!stora!revisionsbyråer!(DeAngelo,!1981b).!DeAngelos!modell!behandlar!inte!
rådgivningstjänster,!men!den!har!i!efterhand!används!för!att!förklara!incitament!för!
rådgivning.!Rådgivningen!i!sig!kan!leda!till!att!kostnaden!för!att!utföra!revisionen!
minskar,!och!att!den!totala!intäkten!ökar.!Kunskapsspridningen!från!rådgivningen!ger!
möjlighet!för!revisorn!att!höja!sina!rådgivningsavgifter,!vilket!ofta!gör!att!rådgivningen!
är!mer!lukrativ!för!revisorn!än!själva!revisionen.!!

Arruñadas0studie0om0revisorns0oberoende0tillsammans0med0rådgivningstjänster0
Arruñada!analyserar!den!ekonomiska!teorin!mellan!revisionskvalité!och!
rådgivningstjänster!i!en!studie!som!publicerades!1999.!Arruñada!fokuserar!på!
konsekvenserna!som!rådgivningstjänster!kan!ge!upphov!till,!på!konkurrens,!kvalitét!och!
oberoende.!Han!jämför!om!fördelarna!med!rådgivning!väger!mer!eller!mindre!mot!de!
potentiella!nackdelarna.!Rykte!används!av!revisionsbyråer!som!en!kvalitetssäkring,!
vilket!gör!att!de!därför!har!möjlighet!att!ta!ut!större!avgifter.!Revisionsbyråer!kan!
använda!sig!av!olika!strategier!för!att!skydda!sitt!rykte.!Genom!att!erbjuda!både!revision!
och!rådgivning!kan!de!ta!del!av!ekonomiska!skalfördelar!och!kunskapsspridning.!
!
Arruñada!kommenterar!att!inget!kausalt!samband!påvisades!i!de!tidigare!studierna!som!
utfördes!i!USA!från!och!med!1970Ptalet.!Han!fastställer!dock!att!synen!på!revisorns!
oberoende!kan!skadas!av!att!revisorer!utför!rådgivning.!Den!risken!är!högre!för!
intressenter!som!inte!försitter!en!god!kunskap!i!ämnet!(Arruñada,!1999).!Fördelarna!
med!att!redovisa!revisionsP!och!rådgivningsavgifter!erhålls!bara!om!intressenterna!med!
det!får!en!mer!korrekt!bild!över!revisorns!incitament!att!vara!oberoende.!Nackdelarna!
med!att!redovisa!detta!är!om!det!stör!konkurrensen,!speciellt!om!alla!avgifter!måste!
redovisas.!Arruñada!kommer!fram!till!att!rådgivningstjänster!ökar!teknisk!kompetens,!
reducerar!kostnader!och!ökar!konkurrenskraften.!Att!revisorer!får!erbjuda!rådgivning!
behöver!heller!inte!påverka!kvalitén!negativt,!eller!öka!hotet!mot!revisorns!oberoende.!!!
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!
Arruñada!(1999)!hittade!inget!empiriskt!bevis!för!att!revisorns!oberoende!skulle!hotas!
av!rådgivningstjänster.!Det!empiriska!beviset!som!Arruñada!diskuterar!bekräftar!att!
rådgivningen!tillför!ett!mervärde!mellan!klient!och!revisor,!som!har!en!positiv!effekt!på!
kvalitén.!Genom!att!revisionsbyrån!diversifierar!sin!klientbas!och!erbjuder!fler!tjänster!
förbättras!också!oberoendet,!då!de!blir!mindre!ekonomiskt!beroende!av!varje!klient!
(Arruñada,!1999).!!!
!

Definition0av0rådgivningstjänster0
I!litteraturen!benämns!flera!termer!avseende!den!rådgivning!som!revisorn!utför.!
Rådgivning!här!definieras!som!den!rådgivning!som!revision!utför!åt!klienten!som!inte!
ingår!i!den!ordinarie!revisionen.!I!engelsk!litteratur!heter!begreppet!nonPauditing!
services!(NAS)!och!ibland!mangerial!advisory!services!(MAS).!I!svensk!litteratur!är!
termerna!ofta!rådgivningstjänster!eller!konsulttjänster.!Uppsatsen!kommer!bara!att!
hänvisa!dessa!som!rådgivningstjänster!i!fortsättningen.!Då!rådgivningstjänster!utöver!
den!som!ingår!i!ordinarie!revision!sträcker!sig!över!flera!områden!och!kan!vara!föremål!
för!institutionella!skillnader!kommer!begreppet!inkludera!samtliga!relevanta!
rådgivningstjänster!inom!dessa!områden.!

3.0SYFTE0
!
Studien!syfte!är!att!beskriva!och!analysera!forskning!avseende!förhållandet!mellan!
rådgivningstjänster!och!revisorns!oberoende!ur!ett!europeiskt!perspektiv,!och!jämföra!
likheter!och!skillnader!på!EUPnivå!och!nationell!nivå.!!
!

Frågeställningar0
Vad!har!rådgivningstjänster!för!inverkan!på!revisorns!synbara!och!faktiska!oberoende?!

Vad!finns!det!för!förP!och!nackdelar!med!rådgivning!när!den!utförs!av!revisorn?!

Skiljer!sig!möjligheten!att!erbjuda!rådgivning!till!sina!revisionsklienter!mellan!olika!
länder!i!EU?!

Hur!bedömer!externa!intressenter!revisorn!som!oberoende? 
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4.0METOD0

Val0av0metod0
Arbetet!kommer!ske!i!form!av!en!systematisk!litteraturstudie.!Litteraturstudier!är!mer!
ovanligt!än!andra!typer!av!studier!i!ämnet,!med!sina!egna!för!och!nackdelar!som!
diskuteras!vidare!i!metodavsnittet!och!slutligen!i!metoddiskussionen.!En!litteraturstudie!
ger!en!bra!översikt!över!ett!specifikt!område!och!tillåter!författaren!att!basera!sin!analys!
på!tidigare!forskningsartiklar.!Denna!metod!ansågs!vara!den!bäst!lämpade!för!att!
besvara!frågeställningen,!då!ämnet!studerats!extensivt!i!forskningslitteraturen!och!
bekräftar!att!problemet!som!frågeställningen!behandlar!är!genuint.!De!artiklar!som!
kommer!bearbetas!i!uppsatsen!kommer!att!prioritera!kvalité!och!evidensstyrka!framför!
ett!specifikt!kvantitativt!eller!kvalitativt!utförande.!
!
Den!inledande!litteratursökningen!fann!en!väldigt!stor!mängd!publicerade!artiklar.!På!
grund!av!de!olika!regelverken!som!finns!nationellt!och!internationellt!kommer!
uppsatsens!urval!bestå!av!artiklar!som!fokuserar!på!länder!som!är!medlemmar!i!EU.!
Detta!kommer!ge!en!klarare!bild!av!ett!mindre!område!och!även!påvisa!skillnader!
mellan!olika!länder!i!EU.!Genom!att!jämföra!situationen!i!flera!olika!länder!är!det!lättare!
att!få!en!helhetsbild!med!tydliga!jämförelser.!För!att!litteraturstudien!ska!kunna!
behandla!förhållandevis!snarlika!artiklar!i!ett!så!bredd!område!för!att!jämföra!likheter!
och!skillnader!har!ett!antal!inklusionskriterier!arbetats!fram!som!användas!i!
urvalsprocessen.!

Inklusionskriterier0
De!artiklar!som!väljs!för!analys!måste!stämma!överens!med!samtliga!inklusionskriterier:!

P vara!publicerade!mellan!1990P2012!
P vara!skrivna!på!engelska!
P vara!publicerade!i!en!vetenskaplig!tidskrift!
P vara!relevant!för!syftet!och!frågeställningarna!
P empiriskt!behandla!ett!specifikt!land!som!är!medlem!i!EU!

Litteratursökning0
Uppsatsen!kommer!att!extrahera!material!och!data!från!olika!relevanta!vetenskapliga!
artiklar!och!tidigare!publicerade!arbeten!inom!ämnet.!Då!dessa!undersökningar!inte!
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alltid!stämmer!helt!överens!med!varandra!kommer!de!sorteras!i!olika!kategorier!och!
diskuteras!inom!sitt!respektive!område.!!
!
Friberg!(2010)!nämner!att!ett!sätt!att!söka!efter!litteratur!är!genom!en!så!kallad!boolesk!
sökteknik.!Då!använder!man!sig!av!flera!ord,!och!bestämmer!sambanden!mellan!
sökorden!genom!att!använda!sig!av!sökPoperatorer.!Denna!litteratursökning!har!använt!
sig!av!de!tre!vanligaste!operatorerna,!AND,!OR!och!NOT.!AND!är!den!vanligaste!
operatorn.!AND!tillåter!sökorden!att!bilda!en!söksträng!som!styr!den!valda!databasen!att!
enbart!söka!på!dokument!som!handlar!om!båda!sökorden.!OR!används!för!att!söka!på!
dokument!som!handlar!om!en!ena!eller!den!andra!söktermen,!vilket!är!en!fördel!om!man!
t.ex.!söker!genom!synonymer.!NOT!används!för!att!få!träffar!på!dokument!som!
behandlar!den!ena!söktermen,!men!inte!den!andra,!för!att!bättre!avgränsa!sökningen.!!
!
Sökningarna!utfördes!via!de!elektroniska!databaser!som!finns!tillgängliga!på!Södertörns!
Högskola.!Sökorden!användes!i!kombination!med!varandra!och!ibland!var!för!sig.!!
!
Tabell!1:!Sökschema!och!resultat!av!databassökning!
!
Sökdatum! Databas! Sökord! Träffar! Urval!1! Urval!2!
2013P03P28! Business!

Source!
Premier!

NAS!AND!
Auditor!

30! 7! 1!

2013P03P28! Business!
Source!
Premier!

NonPaudit!
AND!services!

50! 3! (1)!

2013P04P15! Business!
Source!
Premier!

Auditor!AND!
independence!
AND!NAS!

22! 3! (1)!!

2013P04P15! Business!
Source!
Premier!

NonPaudit!
services!

50! 10! 2!

2013P04P20! Söder!
Scholar!

Auditor!AND!
independence!
AND!nonP
audit!services!

139! 4! 1!

2013P04P20! Manuell!sökning!utifrån!referenslistor!
!

1!

! Totalt! ! 291! 27! 5!
!
(x)!Siffran!i!parantes!anger!antalet!dubbletter!
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!

Urval0
Urvalet!har!genomförts!enligt!Forsberg!och!Wengströms!(2008)!riktlinjer!om!att!
genomföra!urvalet!i!två!steg!som!beskrivs!nedan.!
Under!urval!1!valdes!artiklarna!ut!utifrån!deras!rubriker!och!abstrakt.!I!det!första!
urvalet!hittades!27!artiklar.!Dessa!sållades!sedan!ner!i!urval!2.!!
Vid!urval!2!matchades!artiklarna!mot!de!inklusionskriterier!som!bestämdes!tidigare!i!
litteratursökningen!för!att!bedöma!om!de!var!så!pass!relevanta!att!de!kunde!väljas!med!i!
en!slutgiltig!analys.!Artiklarnas!vetenskapliga!kvalité!granskades!genom!att!kontrollera!
tidskrifterna!de!publicerades!i,!hur!ofta!de!citerats!och!hur!ofta!de!refererats!till!andra!
verk.!Till!hjälp!i!litteratursökningens!initiala!stadie!användes!en!redan!publicerad!
litteraturstudie!för!information!om!förslag!på!struktur!och!tillvägagångssätt!(Beattie!&!
Fearnley,!2002).!Beatties!och!Fearnleys!litteraturstudie!behandlar!en!mycket!större!
mängd!data!och!sorterar!sedan!in!den!i!olika!kapitel!och!teman!för!att!ge!en!bättre!
översikt.!Idén!om!att!sortera!in!datan!i!teman!beskrivs!i!även!i!Forsberg!och!Wengström!
(2008)!och!Fribergs!(2010)!instruktioner!om!litteraturstudier,!och!har!vidare!
applicerats!i!proportion!till!denna!litteraturstudie.!Den!tidigare!studiens!litteraturlista!
gicks!även!igenom!då!den!var!väldigt!extensiv,!och!artiklar!som!ansågs!vara!relevanta!
för!uppsatsen!valdes!ut!för!en!ytterligare!granskning.!Forsberg!och!Wengström!(2008)!
tillåter!att!referenslistorna!studeras!för!vidare!sökning.!Totalt!valdes!en!artikel!ut!från!
referenslistan.!Det!slutgiltiga!antalet!artiklar!som!behandlas!i!analysen!är!5!st.!!De!
redovisas!i!Bilaga!1.!!
!

Bearbetning0av0artiklar0
För!att!kunna!analysera!artiklarna!på!ett!strukturerat!sätt!har!de!först!lästs!igenom!
grundligt!och!deras!källförteckning!har!granskats.!Efter!att!årtal,!tidskrift!och!annan!
översiktlig!information!dokumenterats!i!Bilaga!1!har!de!bearbetas!ytterligare.!De!fem!
har!artiklarna!sorterats!i!olika!kategorier!i!en!tabell!för!att!få!en!översikt!om!
skillnaderna!och!likheter!i!artiklarna!i!deras!teoretiska!utgångspunkter,!metod,!analys,!
syfte!och!resultat.!Tabellen!hittas!i!Bilaga!2.!!
!
Efter!bilagorna!har!sammanställts!har!en!kort!presentation!av!varje!land!med!
tillhörande!artikel!skrivits!för!att!ge!läsaren!en!inledande!inblick!artikelns!innehåll.!Efter!



! 10!

presentationen!har!resultatet!sedan!delats!in!i!fem!breda!teman!som!var!för!sig!redogör!
för!likheter!och!skillnader!avseende!artiklarnas!tidigare!resultat!för!temat.!Alla!artiklar!
och!länder!behandlas!inte!under!varje!tema!eftersom!de!är!efterkonstruerade!av!
författaren!i!syftet!för!denna!litteraturstudie,!men!artiklarna!tangerar!de!tre!eller!fler!
teman!som!presenteras.!Genom!att!dela!upp!resultaten!på!följande!sätt!blir!det!lättare!
att!härleda!institutionella!skillnader!i!förhållande!till!litteraturstudiens!syfte!och!
frågeställningar.!!
!
Friberg!(2012)!skriver!att!kritik!ofta!riktas!mot!litteraturöversikter.!Då!datan!för!
analysen!inte!skrivs!av!författaren!själv!utan!väljs!ut!från!tidigare!forskning,!finns!det!en!
risk!för!att!författaren!gör!ett!selektivt!urval.!Ett!kritiskt!förhållningssätt!har!därför!
använts!i!hela!uppsatsprocessen!för!att!behålla!en!så!god!kvalité!på!materialet!som!
möjligt.!!
!

Reliabilitet0
Reliabilitet!behandlar!om!måtten!och!mätningarna!är!pålitliga.!Reliabilitet!består!oftast!
av!tre!viktiga!faktorer.!Det!första!är!stabilitet,!vilket!innebär!att!måttet!måste!vara!så!
pass!stabilt!över!tiden!att!resultatet!i!urvalet!inte!fluktuerar!(Bryman!&!Bell,!2005).!Det!
andra!är!intern!reliabilitet,!vilket!innebär!att!man!undersöker!om!någon!indikator!i!
studien!påverkas!av!en!eller!flera!andra!indikatorer.!Den!sista!och!tredje!är!
interbedömarreliabilitet,!som!behandlar!subjektiva!bedömningar.!Detta!är!aktuellt!i!
litteraturstudien!då!flera!av!de!utvalda!artiklarna!innefattar!öppna!frågor!eller!
strukturerade!observationer!som!ska!kategoriseras.!De!flesta!av!artiklarna!är!till!första!
del!kvantitativa,!och!då!blir!reliabiliteten!väldigt!viktig!(Bryman!&!Bell,!2005).!!
!

Validitet0
Validitet!ser!över!om!ett!mått!verkligen!mäter!det!som!den!avser!att!mäta.!Validitet!kan!
delas!in!i!många!olika!delar,!men!de!två!vanligaste!är!intern!validitet!och!extern!validitet.!
Intern!validitet!handlar!om!kausalitet.!Om!slutsatsen!kommer!fram!till!att!två!eller!fler!
variabler!är!beroende!av!varandra,!mäter!validiteten!om!det!är!ett!hållbart!resultat!eller!
inte.!Extern!validitet!undersöker!om!resultaten!från!en!undersökning!är!möjliga!att!
generalisera!över!ett!större!område.!Generaliserbarhet!kräver!ett!representativt!urval,!
annars!kan!den!inte!ge!en!bild!över!hela!populationen.!!
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5.0RESULTAT0
!

Matris0över0tematiseringen0för0artiklarna:0
Tabell!2:0

0

En0kort0presentation0av0de0utvalda0artiklarna:00

Irland0
Artikeln!som!valdes!för!Irland!är!skriven!av!Canning,!M.,!och!Gwilliam,!D.,!år!1999.!
Genom!148!besvarade!mailenkäter!och!ett!antal!semistrukturerade!intervjuer!försökte!
författarna!undersöka!hur!effekterna!av!rådgivningstjänster!påverkar!synen!på!
revisorns!oberoende.!Urvalsgruppen!bestod!av!företagslångivare,!kapitalförvaltare!och!
finansanalytiker.!De!inriktade!sig!på!den!kommersiella!sektorn!i!Irland!för!att!den!växt!
mycket!innan!studien!genomfördes!och!för!att!den!har!många!utländska!intressenter!
och!investerare.!Mailenkäterna!gav!bredd!i!studien!och!de!semiPstrukturerade!
intervjuerna!kunde!man!undersöka!oberoendet!på!djupet.!!Urvalsgruppen!är!relevant!då!

! Irland! Tyskland! Sverige! Danmark! England!

Reglering!
på!
nationell!
nivå!

Rådgivning!tillåten!
om!utanför!
ledningens!
beslutsfattande.!

Endast!noterade!
aktieblag!redovisar!
revisionsavgifter.!

Friare!än!andra!
EUPländer!i!
nationell!reglering.!!

Liberalisering!av!
rådgivningsmöjlighe
ter!över!tid.!Två!
revisorer!för!
revidering!av!
publika!aktiebolag.!

Satte!avgiftstak!år!
2004.!Lättare!reglering!
över!tid.!!

Koncentra
tion!och!
marknads
storlek!

Liten!marknad!med!
stor!tillväxt!under!90P
talet.!
Marknadskoncentrati
onen!anses!ha!en!
positiv!effekt!på!
revisorns!oberoende.!!

BigP4!tjänar!90%!av!
de!totala!avgifterna,!
där!rådgivning!är!
41,9%.!Ökade!
marknadskoncentrati
on.!

BigP4!tjänar!nästan!
84%!av!intäkterna!
av!de!tio!största!
byråerna!i!Sverige.!
Liten!marknad.!!

Den!mindre!
marknaden!kan!!
motivera!revisorn!
till!att!vara!både!
mer!eller!mindre!
oberoende.!!

Relativt!lägre!
marknadskoncentratio
n!än!andra!länder!i!EU.!!

Intern!
separation!

Intern!separation!
viktig!för!revisorns!
förtroende.!Större!
byråer!anses!ha!
bättre!möjlighet!till!
separation.!!

! ! Intern!separation!
ger!inte!en!positiv!
effekt!på!synen!på!
revisorns!
oberoende.!!

!

Kostnadsef
fektivitet!
och!
revisionsk
valitét!

Externa!intressenter!
prioriterar!i!viss!mån!
konstnadseffektiv!
konsultation!framför!
revisorns!oberoende.!!

! Mer!rådgivning!
ger!positiv!effekt!
på!den!upplevda!
kvalitén!på!
revisionen.!!

! Vid!låga!relativa!
avgiftsnivåer!ökar!köp!
av!rådgiving!och!
revisionskvalité.!!

Avgiftsförh
ållande!

Revisorn!anses!vara!
mindre!oberoende!om!
denne!även!utför!
rådgivnig!till!sina!
klienter.!!

Det!relativa!
avgiftsförhållandet!
kan!bara!utvärderas!
för!varje!klient!med!
jämförelse!till!totala!
intäkter.!

79%!av!de!
undersökta!
företagen!köper!
rådgivning!från!sin!
anlitade!
revisionsbyrå.!

All!form!av!
rådgivning!anses!
skada!synen!på!
revisorns!
oberoende!i!någon!
utsträckning.!!

Aktieägare!i!England!
ser!bara!ett!hot!mot!
revisorns!oberoende!
när!byrån!anses!vara!
relativt!starkt!beroende!
av!sin!klient.!!
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de!använder!sig!av!de!finansiella!rapporterna!och!har!ett!intresse!av!att!revisorns!
oberoende!är!intakt.!Enligt!Lee!and!Tweedie!(1981)!leder!detta!till!att!de!troligen!inte!
lägger!några!personliga!värderingar!om!revisorns!oberoende!i!sina!svar.!Studien!är!den!
första!i!sitt!slag!i!Irland.!!
!

Tyskland0
Artikeln!som!behandlar!Tyskland!är!publicerad!2008!och!är!skriven!av!författarna!
Bigus,!J.!och!Zimmermann,!RPC.!Artikeln!är!den!första!att!analysera!marknadssituationen!
för!revisionsbyråer!i!Tyskland!med!hjälp!av!faktiska!siffor!som!särredovisats!i!tyska!
företags!årsrapporter.!Särredovisningen!av!revisionsavgifter!och!rådgivningsavgifter!
har!gjort!det!möjligt!att!studera!de!totala!intäkterna!från!varje!klient,!och!förhållandet!
mellan!dessa.!Studien!använder!sig!av!de!offentliga!finansiella!rapporterna!från!olika!
aktieindex,!med!ett!slutligt!urval!på!175!observationer!och!172!aktiebolag!(tre!
aktiebolag!hade!flera!revisionsbyråer).!De!undersöker!också!hur!koncentrerad!
revisionsmarknaden!är!och!hur!revisionsbyråer!hanterar!detta.!!

0
Sverige0
Den!svenska!artikeln!är!skriven!av!Tobias!Svanström!och!Stellan!Sundgren.!Den!
publicerades!år!2012.!Urvalet!i!studien!bestod!av!322!små!och!medelstora!företag!och!
informationen!samlades!in!genom!enkäter!samband!med!en!stor!undersökning!under!
2006.!Författarnas!syfte!var!att!undersöka!vad!som!påverkar!klienten!när!denne!köper!
rådgivning,!och!vilken!typ!av!rådgivning!som!köps.!De!undersöker!även!om!längden!på!
förhållandet!mellan!klient!och!revisor!har!någon!effekt!på!om!klienten!väljer!att!köpa!
rådgivning.!Studien!skiljer!sig!från!många!andra!då!den!behandlar!mindre!företag!som!
inte!är!noterade!på!börsen.!Skillnader!och!likheter!i!resultaten!jämförs!med!tidigare!
studier!med!noterade!bolag.!Författarna!diskuterar!även!revisionskvalité!och!effekt!på!
revisorns!oberoende.!!

Danmark0
Artikeln!från!Danmark!är!skriven!av!Reiner!Quick!och!Bent!WarmingPRasmussen!och!
publicerades!2005.!Studien!undersöker!hur!aktieägare,!banktjänstemän!och!journalister!
anser!att!revisorns!oberoende!påverkas!när!rådgivningstjänster!köps.!Datan!har!samlats!
in!från!481!enkäter!fördelade!över!fokusgrupperna.!De!flesta!tidigare!studier!har!utförts!
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i!engelskPtalande!länder,!och!denna!studie!vill!se!över!om!man!får!samma!empiriska!
resultat!i!Danmark!och!upptäcka!eventuella!kulturskillnader.!Reglerna!i!Danmark!håller!
på!att!liberaliseras,!något!som!studien!vill!kommentera!i!jämförelse!med!sina!resultat.!!
!

England0
Den!engelska!är!skriven!av!Holland,!K.!Och!Lane,!J.!Den!publicerades!i!Accounting!and!
Business!Research!år!2012.!De!försöker!undersöka!revisorns!oberoende!från!
perspektivet!att!detta!påverkas!av!förhållandet!mellan!de!totala!avgifterna!från!
rådgivning!och!revision!mot!marknadsvärdet.!Studien!är!kvantitativ!och!analyserar!data!
från!FTSE!(Financial!Times!–!(London)!Stock!Exchange)!med!hjälp!av!en!statistisk!
modell!enligt!vissa!kriterier.!De!undersöker!även!om!det!ekonomiska!beroendet!av!både!
revisonsP!och!rådgivningsavgifter!påverkar!anses!påverka!revisorns!oberoende.!!
!

Reglering0på0EUVnivå0och0nationell0nivå0
Frågan!om!revisorer!ska!ha!möjligheten!att!erbjuda!rådgivningstjänster!till!sina!egna!
klienter!har!debatterats!i!årtionden.!Ramutformare!som!IFAC!har!föreslagit!att!
rådgivningstjänster!kan!påverka!revisorns!oberoende!(IFAC!Code!of!Ethics,!2005).!
Reglering!av!utbudet!av!rådgivningstjänster!började!med!att!mängden!rådgivning!som!
företagets!revisorer!utförde!skulle!redovisas.!Det!introducerades!först!i!USA!1978!
(Schneider,!1984)!men!drogs!tillbaka!två!år!senare.!Det!implementerades!i!England!
1992!(Ezzamel!et!al,!1996).!Efter!Enronskandalen!2002!återinförde!amerikanska!
SarbanesPOxley!Act!att!man!i!USA!var!tvungen!att!redovisa!vad!man!betalade!för!
rådgivningen,!och!förbjöd!också!revisorer!att!erbjuda!vissa!typer!av!rådgivning.!EU!har!
över!tiden!varit!volatil!i!sitt!förhållningssätt!till!rådgivningstjänster!och!hur!de!anses!
påverkat!revisorns!oberoende.!!
!
Den!Europeiska!Kommissionen!(1996)!stöttade!tillsammans!med!Institute!of!Chartered!
Accountants!in!Ireland!(ICAI)!(1998)!inställningen!att!rådgivningstjänster!inte!
påverkade!revisorns!oberoende!så!länge!dessa!kunde!hållas!utanför!beslutsfattandet!
(Canning!&!Gwilliam,!1999).!Så!länge!företagsledningens!arbete!hölls!separat!från!
rådgivningstjänsterna!fick!revisorer!utföra!rådgivning.!!Under!2002!så!utförde!den!
Europeiska!Kommissionen!en!rekommendation!om!revisorers!oberoende!i!EU!
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(Commission!of!the!European!Communities,!2002).!Det!här!var!ett!principbaserat!sätt!
som!gav!flexibiliteten!att!agera!snabbt!och!effektivt!på!nya!utvecklingar.!
Rekommendationen!behandlade!grundläggande!krav!för!oberoendet!för!revisorer.!Den!
redogjorde!också!för!specifika!förhållanden!som!kunde!hota!oberoendet!och!guidade!
revisorer!i!hur!de!skulle!förhålla!sig!i!sådana!situationer,!inklusive!situationer!som!rörde!
rådgivningstjänster.!EU!fastställde!också!under!att!man!inte!rekommenderade!att!
revisorer!utförde!vissa!typer!av!rådgivning,!som!reaktion!på!den!högst!aktuella!
Enronskandalen!(Holland!&!Lane,!2012).!Två!år!senare!uppdaterade!UK!Audit!Practice!
Board!(APB)!sin!etiska!standard!och!satte!ett!tak!på!hur!mycket!avgifter!en!revisor!fick!
ta!emot!från!sin!klient!inom!både!revision!och!NAS,!i!linje!med!EU:s!dåvarande!
rekommendationer.!Samma!år!gick!EUPkommissionen!ut!med!förslaget!om!att!
revisionsavgifterna!skulle!redovisas!i!årsredovisningen!för!aktiebolag,!vilket!har!lett!till!
en!strömning!av!data!avseende!kompositionen!av!revisorers!intäkter!från!sina!klienter!i!
flera!europeiska!länder!(Bigus!&!Zimmermann,!2008).!I!Tyskland!behöver!bara!noterade!
aktiebolag!redovisa!sina!revisionsavgifter.!!År!2006!försökte!EU!istället!harmonisera!
genom!ett!nytt!direktiv,!som!förklarade!att!man!värderade!revisorns!oberoende!och!att!
man!i!vissa!fall!behövde!redovisa!sina!avgifter!för!rådgivning!istället!för!att!tidigare!
rekommendera!att!rådgivningen!inte!skulle!utföras!alls.!Under!2010!släpptes!ett!Green!
Paper!som!informerade!om!EUPkommissionens!intresse!av!att!undersöka!om!”rena”!
revisionsbyråer!skulle!kunna!skapas!genom!att!förbjuda!revisorer!från!att!erbjuda!
rådgivningstjänster!till!sina!klienter!revisionsbyråer!(European!Commission!
2010/561/EU,!p.12).!
!
Rådgivningstjänster!har!genomgått!nya!förändringar!och!regleringar!på!nationell!nivå!
även!i!Danmark.!I!Danmark!måste!alla!aktiebolags!finansiella!rapporter!revideras.!Två!
revisorer!måste!utföra!revisionen!för!statligt!ägda!bolag!och!publika!aktiebolag.!Tidigare!
fick!bara!några!få!typer!av!rådgivningstjänster!erhållas!av!danska!revisorer.!
Rådgivningstjänsterna!fick!tidigare!bara!behandla!revision,!redovisning,!skattefrågor!
och!liknande.!Den!nya!lagen!tillät!revisorer!att!i!princip!utföra!alla!typer!av!rådgivning.!
!
De!allmänna!lagarna!och!standarderna!som!överser!revisorerna!i!Sverige!är!
Bokföringslagen,!Revisorslagen,!Aktiebolagslagen,!EUPregler!och!nationella!
revisionsstandarder!från!FAR.!FAR!är!en!branschorganisation!för!auktoriserade!
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revisorer,!rådgivningskonsulter!och!redovisningskonsulter!i!Sverige.!FAR!är!medlem!i!
International!Federation!of!Accountants!(IFAC)!och!har!tagit!till!sig!International!
Standards!of!Accountants!(ISA)!samt!IFACs!etiska!regler.!Bokföringslagen!(§19)!säger!
att!revisorer!måste!följa!god!revisionssed,!men!det!står!inte!beskrivet!exakt!vad!denna!
innebär!(Sundgren!&!Svanström,!2012).!Tolkningen!av!god!revisionssed!är!delegerat!till!
regleringsmyndigheter!and!the!rådande!praxis.!Då!FAR!har!tagit!till!sig!ISA,!så!har!detta!
påverkat!god!revisionssed.!En!annan!viktig!organisation!är!Revisionsnämnden,!som!
godkänner!och!ser!över!revisorer.!!
!
Samtliga!urvalsländer!som!behandlas!i!studien!är!medlemmar!i!Europeiska!Unionen!
(EU).!EU:s!åttonde!bolagsdirektiv!(2006/43/EC)!ger!medlemsländer!rätt!att!undanta!
mindre!aktiebolag!från!den!obligatoriska!revisionen!(Sundgren!&!Svanström,!2012).!Den!
kräver!också!att!medlemsländer!försäkrar!sig!om!att!en!revisor!eller!en!revisionsbyrå!
som!har!ett!direkt!eller!indirekt!intresse!i!det!reviderade!företaget,!inklusive!
rådgivningstjänster,!inte!får!utöva!den!då!lagstadgade!revisionen.!Detta!gäller!dock!bara!
om!en!informerad!och!objektiv!tredje!part!kan!säkerställa!att!revisorns!oberoende!har!
skadats.!Det!finns!därmed!ingen!reglering!på!EUPnivå!som!förbjuder!revisorer!från!att!
erbjuda!rådgivning!till!sina!klienter.!Individuella!medlemsländer!har!rätt!att!själva!ha!
strängare!regler.!Olika!länder!har!därför!olika!regler,!vilket!försvårar!för!intressenter!
som!investerare!och!aktieägare!att!få!en!översikt!om!revisionen!är!lika!eller!olika!
oberoende!i!olika!medlemsländer!(WarmingPRasmussen!&!Quick,!2005).!
!
Sverige!har!tagit!till!åtgärder!för!att!reglera!revisorns!oberoende!på!nationell!nivå.!
Aktiebolagslagen!och!Bokföringslagen!förhindrar!revisorer!från!att!utföra!en!revision!i!
situationer!där!de!själva!har!ett!finansiellt!intresse,!eller!om!de!har!en!personlig!relation!
med!klienten!(jäv).!Bokföringslagen!har!också!en!regel!om!att!revisorn!inte!får!utföra!
revision!åt!ett!företag!om!andra!faktorer!än!de!som!uttryckligen!beskrivs!kan!hota!
oberoendet.!Revisionsbyråer!får!idag!erbjuda!de!flesta!rådgivningstjänsterna!till!sina!
revisionsklienter.!Detta!innefattar!det!mesta!inom!redovisning,!skattefrågor,!juridik,!
rådgivning!för!företagsledningen,!investeringsrådgivning!and!finansiella!tjänster.!
Misstankar!om!att!dessa!tjänster!hotar!revisorns!oberoende!undersöks!från!fall!till!fall!
(Bokföringslagen!§21).!Hot!mot!revisorns!oberoende!kan!förmildras!genom!att!använda!
sig!av!olika!skyddsåtgärder!som!speciella!rutiner,!interna!eller!externa!
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kvalitetskontroller!eller!att!man!tillåter!en!utomstående!revisor!granska!revisionen.!
Generellt!så!går!Sveriges!lag!och!praxis!om!oberoende!i!linje!med!EUs!rekommendation!
om!revisorns!oberoende!(2002/590/EC)!och!IFACs!regler!(IFAC’s!Code!of!Ethics,!2010).!
EU:s!inriktning!om!att!försöka!hantera!revisorns!oberoende!genom!att!revisorn!själv!får!
utvärdera!sitt!oberoende!skiljer!sig!markant!från!SarbanesPOxley!Acts!(SOX)!regleringar!
om!uppdrag!för!listade!aktiebolag!i!USA!(Sundgren!&!Svanström,!2012).!Enligt!SOX!får!
revisionsbyråer!i!USA!inte!erbjuda!nio!olika!typer!av!rådgivningstjänster.!Jämfört!med!
andra!länder!i!EU!så!har!Sverige!ett!mindre!restriktivt!förhållningssätt!till!reglering!av!
rådgivningstjänster!till!revisionsklienter.!!
!
I!Sverige!var!det!fram!tills!år!2010!revisionsplikt,!vilket!betyder!att!alla!aktiebolag!var!
skyldiga!att!anlita!en!godkänd!eller!auktoriserad!revisor!som!granskade!företagets!
finansiella!rapporter.!!Den!21!juni!2010!bestämde!det!svenska!Riksdagen!att!ungefär!
72%!av!alla!aktiebolag!i!Sverige!inte!längre!skulle!omfattas!av!revisionsplikten.!När!
lagen!implementerades!senare!samma!år!bestämdes!det!att!aktiebolag!som!inte!
uppfyller!två!av!storlekskriterierna!två!år!i!rad!vad!undantagna.!Dessa!kriterier!är:!tre!
anställda,!en!balansomslutning!på!1.5!miljoner!SEK!och!en!omsättning!på!minst!3!
miljoner!SEK!(Sundgren!&!Svanström,!2012).!!
!

Koncentrationen0på0revisionsmarknaden0och0marknadsstorlek0
Irland!kommersiella!sektor!utmärker!sig!i!ett!EUPperspektiv!trots!sin!storlek!på!grund!
av!att!den!attraherar!sig!en!stor!mängd!utländska!investerare!(Canning!&!Gwilliam,!
1999).!Den!irländska!revisionsmarknaden!är!liten!i!förhållande!till!den!i!England!och!i!
USA,!men!utsattes!för!en!markant!ökad!tillväxt!under!Celtic!TigerPåren!på!1990Ptalet.!I!
studien!utförd!av!Canning!&!Gwilliam!(1999)!kom!man!fram!till!att!användarna!av!de!
finansiella!rapporterna!uppfattade!att!koncentrationen!av!revisionsmarknaden!i!Irland!
hade!en!positiv!effekt,!snarare!än!en!negativ,!på!revisorns!oberoende.!Då!
revisionsmarknaden!i!Irland!är!förhållandevis!liten!ansågs!ett!förbud!mot!
rådgivningstjänster!som!onödigt,!och!att!marknadens!storlek!istället!uppmuntrade!till!
ökat!oberoende!för!revisorn!för!att!inte!riskera!sina!uppdrag!på!den!begränsade!
marknaden.!Den!engelska!revisionsmarknaden!är!relativt!mindre!koncentrerad!än!
andra!i!EUPländer.!!
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!
Danmark!har!en!relativt!liten!revisionsmarknad,!där!antalet!potentiella!klienter!är!
begränsat.!Revisorer!behöver!med!fördel!agera!mer!oberoende!i!en!mindre!marknads!
för!att!bibehålla!sitt!rykte,!samtidigt!som!det!begränsade!antalet!klienter!kan!få!revisorn!
att!agera!mindre!oberoende!för!att!inte!riskera!att!förlora!sin!klient!(Canning!&!
Gwilliam,!1999).!!
Revisionsmarknaden!i!Sverige!domineras!av!BigP4!firmorna!(PwC,!Ernst!&!Young,!KMPG!
och!Deloitte)!som!är!de!största!revisionsbyråerna!på!marknaden.!De!tjänar!83.7%!av!
intäkterna!av!de!tio!största!revisionsbyråerna!i!Sverige!(Sundgren!&!Svanström,!2012).!!
!
Bigus!och!Zimmermann!(2008)!utförde!den!första!studien!som!analyserar!revisorers!
marknadsandelar!och!marknadskoncentration!i!Tyskland!baserat!på!revisionsavgifter.!
Revisionsavgifter!har!publicerats!i!större!aktiebolags!årsrapporter!sedan!2005.!Urvalet!
har!skett!från!175!revideringar!och!40!revisionsbyråer.!Studien!visar!att!BigP!4!tjänade!
84%!av!de!totala!revisionsavgifterna!och!90%!av!de!totala!avgifterna!under!perioden!
som!undersökningen!utfördes.!PwC!är!marknadsledare!i!båda!kategorierna.!
Rådgivningstjänster!står!för!41.9%!av!de!totala!avgifterna,!och!är!därmed!nästan!lika!
viktiga!som!revisionsavgifter.!Studien!kommer!fram!till!att!den!tyska!
revisionsmarknaden!är!väldigt!koncentrerad,!där!de!största!två!revisionsbyråerna!
kontrollerar!ungefär!tre!fjärdedelar!av!marknaden.!!
!
Den!tyska!studien!undersöker!vidare!om!revisionsbyråer!försöker!påverka!den!ökande!
marknadskoncentrationen!och!konkurrensen!genom!att!försöka!specialisera!sig!inom!
specifika!industrier!och/eller!börssegment.!Specialiseringen!är!intressant!i!debatten!om!
revisorns!oberoende,!då!den!tenderar!att!minska!kostnaden!för!en!revision!på!grund!av!
möjlighet!till!skalfördelar.!Samtidigt!kan!specialisering!få!revisionsbyråer!att!höja!sina!
revisionsavgifter!då!det!blir!svårare!för!klienten!att!byta!revisionsbyrå!om!
konkurrensen!är!lägre.!!Studien!visar!att!revisionsbyråer!specialiserar!sig!i!olika!
industrier.!Detta!tillåter!revisionsbyråer!som!inte!är!en!del!av!BigP4!att!bli!
marknadsledare!i!ett!specifikt!segment,!trots!att!BigP4!överlag!tar!en!väldigt!stor!del!av!
den!totala!marknaden.!I!vissa!industrier!är!det!en!duopol,!oligopol!med!en!duopolistisk!
marknadsstruktur!och!quasiPmonopol!i!andra.!Författarna!Bigus!&!Zimmermann!(2008)!
noterar!dock!att!urvalet!i!studien!är!något!skevt!då!de!inte!kan!representera!hela!
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revisionsmarknaden.!Alla!undersökta!aktiebolag!är!noterade,!och!då!BigP4!inriktar!sig!
specifikt!på!dessa!så!kommer!de!vara!mer!överrepresenterade!än!om!urvalet!varit!
större!och!tagit!med!mindre!aktiebolag.!Nivån!på!marknadskoncentrationen!ökar,!men!
inte!i!samma!takt!som!den!gjort!tidigare.!Fusioner!av!revisionsbyråer!och!högre!
marknadskoncentration!i!revisionsmarknaden!kan!leda!till!lägre!kostnader!för!revision!
genom!diversifiering!och!skalfördelar!i!kort!sikt!(Ivancecich!&!Zardkoohi,!2000).!På!lång!
sikt!kan!revisionen!istället!bli!övervärderad!och!sjunka!i!kvalité!(Ivancevich!&!
Zardkoohi,!2000).!!
!

Intern0separation0av0revision0och0rådgivning0
Efter!Enronskandalen!gick!de!stora!revisionsbyråerna!ut!i!ny!linje!om!att!de!skulle!
separera!sin!rådgivning!och!revision!inom!olika!avdelningar!för!att!behålla!sina!klienters!
förtroende!för!sitt!oberoende.!Även!om!rådgivningstjänster!från!revisorer!på!vissa!håll!
har!minskat,!så!står!de!fortfarande!för!en!betydande!del!av!intäkterna!(Holland!&!Lane,!
2012).!I!den!akademiska!litteraturen!finns!det!inget!enhälligt!svar!på!om!
rådgivningstjänster!skadar!revisorns!oberoende!(Schneider!et!al,!2006).!
!
I!Irland!ansågs!hotet!mot!revisorns!oberoende!minska!om!rådgivningen!utfördes!av!en!
annan!avdelning!på!revisionsbyrån!(Canning!&!Gwilliam,!1999).!Att!separera!
rådgivningen!och!revisionen!var!en!viktig!markering!för!förtroendet.!I!samma!studie!
svarade!respondenterna!att!de!hade!mindre!förtroende!för!mindre!revisionsbyråer!
(utöver!BigP6),!då!de!på!grund!av!sin!storlek!inte!har!samma!möjlighet!att!separera!
tjänsterna!på!samma!sätt!(Canning!&!Gwilliam,!1999).!Studiens!resultat!visade!att!två!
tredjedelar!av!respondenterna!svarade!att!de!anser!att!revisorn!är!mindre!oberoende!
om!samma!personal!utför!revisionen!och!rådgivningstjänster.!Den!stora!klientbasen!hos!
BigP4!stödjer!både!DeAngelos!och!Arruñadas!teorier,!som!påstår!att!en!större!klientbas!
minskar!revisorns!oberoende!då!det!ekonomiska!beroendet!av!varje!enskild!klient!
minskar,!vilket!ger!BigP4!en!fördel!på!revisionsP!och!rådgivningsmarknaden.!
!
I!studien!som!utfördes!i!Danmark!fick!man!ett!helt!annat!resultat,!som!istället!visade!att!
en!separation!av!rådgivning!och!revision!inte!fick!en!positiv!effekt!alls!på!synen!på!
revisorns!oberoende!(WarmingPRasmussen!&!Quick,!2005).!!
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!

Kostnadseffektivitet0och0revisionskvalitét0
En!revisor!får!i!flera!länder!utföra!både!revision!och!rådgivning!åt!samma!klient.!Att!
erbjuda!båda!tjänster!och!att!utnyttja!sin!klientPbas!för!revision!för!att!sälja!rådgivning!
kan!ge!konkurrensfördelar!och!skalfördelar!genom!att!minska!kostnader!för!
marknadsföring!och!även!kostnaderna!för!att!kunna!erbjuda!tjänsterna!(Johnson!and!
Lys,!1990).!Genom!att!erbjuda!båda!tjänster!har!revisionsbyråerna!möjlighet!att!skapa!
ett!mervärde!till!revisionen,!även!om!tjänsterna!skiljer!sig!(Elliott!and!Jacobson,!1997).!
Samtidigt!finns!det!också!det!som!talar!för!att!rådgivningstjänster!skulle!kunna!ha!en!
positiv!effekt!på!revisorns!oberoende.!Enligt!Grout!et!al.!(1994)!kan!revisorns!möjlighet!
att!erbjuda!både!revision!och!rådgivning!tillåta!dem!att!utvidga!sin!klientbas,!vilket!gör!
att!de!blir!mindre!beroende!av!varje!enskild!klient.!Revisionsbyråer!som!även!utför!
rådgivningstjänster!kan!även!öka!revisorns!kunskap!om!varje!klient,!vilket!kan!öka!
revisionskvalitén.!!!
!
I!Irland!var!användarna!av!de!finansiella!rapporterna!enligt!studien!villiga!att!acceptera!
risken!för!en!delvis!negativ!effekt!på!revisorns!oberoende!om!köpet!av!
rådgivningstjänster!resulterade!i!att!företaget!erhöll!sin!konsultation!mer!
kostnadseffektivt!eller!om!resultatet!höjde!standarden!på!revisionen!(Canning!&!
Gwilliam,!1999).!De!ansåg!att!revisionsbyråns!erfarenhet!och!kunskap!resulterar!i!en!
bättre!rådgivning,!som!i!sin!tur!leder!till!en!bättre!revision!med!högre!revisionskvalitét.!
Den!engelska!studien!pekar!på!att!företag!köper!med!rådgivning!vid!lägre!relativa!
avgiftsnivåer!till!totala!avgifter,!och!att!revisionskvalitén!ökar!när!agentkostnaderna!
minskar.!!
!
Sundgren!&!Svanström!(2012)!visar!att!mindre!och!medelstora!aktiebolag!ofta!använder!
sin!revisor!för!olika!typer!av!rådgivning,!och!det!är!endast!en!mindre!andel!som!köper!
dessa!tjänster!av!en!annan!revisionsbyrå.!Studien!som!utfördes!i!Sverige!visar!att!det!
finns!ett!positivt!samband!mellan!mängden!rådgivningstjänster!som!klienten!köper!från!
sin!revisor!och!den!upplevda!kvalitén!på!revisionen.!Detta!visar!på!att!klientens!egen!
upplevelse!av!revisionen!påverkar!efterfrågan!på!rådgivningstjänster,!och!även!att!
revisionsbyråer!har!en!konkurrensfördel!i!sitt!utbud!av!rådgivning!hos!de!klienter!de!
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redan!utför!revision!åt.!Studien!visar!även!att!ju!längre!förhållandet!mellan!klient!och!
revisor!är,!desto!mer!köp!av!rådgivning!förekommer!från!revisorn.!Resultatet!stödjer!
synen!att!kunskapsspridning!från!revisionen!och!andra!närliggande!tjänster!med!
klienten!ökar!med!tiden,!och!det!är!med!tiden!mer!kostnadseffektivt!att!köpa!rådgivning!
av!sin!revisor.!När!den!upplevda!revisionskvalitén!ökar,!minskar!också!klientens!behov!
av!annan!rådgivning.!Från!revisionsbyråernas!sida!visar!detta!att!revision!kan!vara!en!
plattform!för!att!sälja!in!andra!tjänster!och!att!revision!av!hög!kvalité!uppskattas!av!
företagen!(Sundgren!&!Svanström,!2012).!!
!

Förhållande0mellan0revisionsavgifter0och0rådgivningsavgifter0
Den!senaste!kvalitativa!forskningen!visar!att!det!finns!en!oro!om!hot!mot!revisorns!
oberoende!när!rådgivningstjänster!köps!av!revisorn,!och!att!revisorn!blir!mer!
ekonomiskt!beroende!av!klienten.!I!Irland!upplevde!de!tillfrågade!revisorn!som!mindre!
oberoende!när!revisorn!även!utförde!rådgivning!till!sina!klienter!(Canning!&!Gwilliam,!
1999)!Detta!därför!att!revisionsbyrån!i!och!med!båda!tjänsterna!blir!mer!beroende!av!
varje!klient,!vilket!upplevdes!ha!en!negativ!effekt!på!revisorns!oberoende.!
!
Holland!&!Lane!(2012)!undersöker!avgiftsförhållanden!i!England!under!perioden!2000P
2006.!De!undersöker!förhållandet!mellan!totala!relativa!avgifter!(rådgivnings!och!
revisionsavgifter!betalda!av!en!klient!i!förhållande!till!revisionsbyråns!totala!intäkter)!
och!marknadsvärde.!Studien!visar!att!aktieägare!ser!bara!ett!hot!mot!revisorns!
oberoende!vid!höga!totala!relativa!avgifter.!Vid!lägre!nivåer!så!är!avgifterna!istället!
positivt!relaterat!till!företagets!värde.!Detta!föreslår!att!särredovisningen!av!
rådgivningstjänster!och!revision!i!de!finansiella!rapporterna!är!relevanta!för!
investerare,!samt!information!om!revisorernas!intäkter.!I!studien!som!utfördes!i!Irland!
gav!respondenterna!inget!enhälligt!svar!om!särredovisning!gjorde!det!möjligt!för!
revisorer!att!utföra!rådgivning!till!sina!revisionklienter!utan!att!riskera!synen!på!
revisorns!oberoende!(Canning!&!Gwilliam,!1999).!!
!
Experimentell!forskning!visar!att!särredovisning!av!rådgivningstjänster!i!den!finansiella!
rapporteringen!ger!en!skev!bild!över!revisorns!oberoende!för!investerare,!då!de!tror!att!
revisorn!är!mindre!oberoende!fast!så!inte!är!fallet!(Davis!and!Hollie,!2008).!Om!
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informationen!om!rådgivningstjänster!ger!en!skev!bild!över!situationen!och!därmed!
minskar!sakkunnigheten!hos!intressenterna,!skadas!revisorns!synbara!oberoende!enligt!
Arruñadas!teori.!!I!den!engelska!studien!bekräftas!att!investerare!efterfrågar!
särredovisning,!men!att!aktieägare!bara!ser!ett!hot!mot!revisorns!oberoende!då!
proportionen!mellan!revisionsavgifter!och!rådgivningsavgifter!är!relativt!hög!(Holland!
&!Lane,!2012).!!
!
I!den!tyska!studien!nämns!också!förhållandet!mellan!rådgivningsavgifter!och!
revisionsavgifter.!Studien!pekar!på!att!oberoendet!bara!kan!utvärderas!för!varje!specifik!
klient,!då!proportionen!mellan!avgifterna!är!relativ!för!varje!klient!jämfört!med!den!
totala!intäkten!för!alla!klienter.!Detta!stödjs!i!DeAngelos!ekonomiska!teori!om!relativa!
avgiftsförhållanden!(DeAngelo,!1981a).!Vilken!typ!av!rådgivning!som!köps!av!klienterna!
varierar,!och!olika!typer!av!rådgivning!anses!ha!olika!stor!effekt!på!synen!på!revisorns!
oberoende.!!
!
I!Sverige,!där!mindre!och!medelstora!företag!undersöktes,!hade!79%!av!företagen!i!
urvalsgruppen!köpt!rådgivning!från!sin!anlitade!revisionsbyrå!(Sundgren!&!Svanström,!
2012).!Mindre!och!medelstora!företag!köper!främst!konsultation!inom!redovisning!och!
skattefrågor.!Nästan!55%!hade!köpt!rådgivning!relaterat!till!förberedelse!av!de!
finansiella!rapporterna!inom!de!senaste!tre!åren.!Ungefär!73%!av!respondenterna!sa!att!
de!köpte!rådgivning!av!mer!än!en!byrå.!Anlitandet!av!flera!byråer/företag!för!rådgivning!
ökade!med!företagens!storlek.!De!största!av!de!medelstora!företagen!kan!vara!mer!
benägna!att!köpa!rådgivning!av!någon!annan!än!revisorn!för!att!området!där!
rådgivningen!behövs!kräver!specialistkunskaper.!!
!
I!Danmark!tillåts!inte!alla!typer!av!rådgivning,!men!respondenterna!i!studien!svarade!att!
all!form!av!rådgivning!skadade!synen!på!revisorns!oberoende!i!någon!utsträckning!
(WarmingPRasmussen!&!Quick,!2005).!En!fortsatt!liberalisering!av!rådgivningen!anses!
därför!vara!problematisk!från!danskt!perspektiv.!!!
!
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6.0DISKUSSION0

Metoddiskussion0
Då!området!som!uppsatsen!undersöker!redan!varit!föremål!för!forskning!under!flera!år,!
så!tillåter!en!litteraturstudie!att!jämföra!olika!ståndpunkter!i!den!aktuella!debatten.!
Genom!att!inrikta!sig!på!olika!länder!inom!ett!geografiskt!avgränsat!område!som!i!
grunden!lyder!under!samma!lagstiftning!kan!man!även!se!om!det!finns!några!
instutionella!skillnader!mellan!olika!länder.!Denna!typ!av!metod!anses!vara!lämplig!då!
datan!från!de!vetenskapliga!artiklarna!håller!en!mycket!högre!kvalité!än!om!författaren!
istället!skulle!försökt!anförskaffa!sig!denna!information!på!egen!hand!genom!en!
kvalitativ!eller!kvantitativ!studie.!Fem!olika!länder!att!jämföra!upplevdes!som!ett!rimligt!
urval!för!att!börja!ge!en!översikt!som!kan!ligga!till!grund!för!fortsatta!jämförelser!inom!
området!i!en!större!skala.!En!stor!del!av!de!artiklar!som!finns!publicerade!behandlar!
andra!länder,!framför!allt!USA!där!debatten!från!början!härstammar!ifrån.!Dessa!valdes!
medvetet!bort!för!att!kunna!ge!en!bättre!översikt!över!ett!mindre!område,!som!Europa!
och!EU,!istället!för!hela!världen.!Då!det!finns!så!många!artiklar!inom!området!och!
analysen!endast!behandlade!fem!stycken!så!finns!det!utrymme!för!kritik!enligt!Friberg!
(2010)!om!selektivt!urval.!De!utvalda!artiklarna!var!skrivna!mellan!1999!och!2012.!De!
flesta!var!skrivna!inom!de!senaste!fem!åren!och!flera!behandlade!en!tidsperiod!som!
innefattade!en!stor!redovisningsskandal.!Artikeln!från!Irland!(Canning!&!Gwilliam,!
1999)!var!äldst,!men!bedöms!ändå!vara!högst!relevant!och!har!refererats!till!i!många!av!
de!andra!artiklarna.!Risken!med!att!avgränsa!sig!till!ett!område!som!Europa!är!att!man!
priroterar!artiklar!som!redan!i!rubriken!eller!abstraktet!nämner!ett!specifikt!land.!Det!
betyder!inte!att!det!är!de!absolut!bäst!lämpade!artiklarna!för!analys,!men!på!grund!av!att!
samtliga!artiklar!inte!kan!analyseras!i!denna!litteraturstudie!har!de!valt!för!sin!
genomgående!kvalité!och!inriktning.!Samtliga!utvalda!artiklar!behandlar!
rådgivningstjänster!och!revisorns!oberoende!i!någon!form,!även!om!deras!urval!skiljer!
sig!och!de!har!övriga!inriktningar!som!skiljer!sig!åt.!Artiklarna!var!ändå!så!pass!lika!att!
de!var!relevanta!för!litteraturstudiens!frågeställningar!och!syfte,!och!det!gick!bra!att!
sortera!in!dem!i!olika!teman.!De!olika!teman!som!artiklarna!sorteras!in!i!i!analysen!
innefattar!inte!alltid!samtliga!artiklar!i!varje!tema,!på!grund!av!att!de!är!olika.!Artiklarna!
går!ändå!in!i!minst!två!eller!tre!av!de!fem!olika!teman!i!analysen!var,!så!att!de!
fortfarande!bedöms!vara!väsentliga!för!litteraturstudien.!Rådgivningstjänster!har!
definierats!lite!olika!i!artiklarna,!men!då!uppsatsen!definierade!begreppet!tidigt!och!
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artiklarna!i!sig!beskrev!sina!egna!definitioner,!har!det!gått!att!hitta!gemensamma!
nämnare!och!särskiljelser!i!analysen.!!

0
Resultatdiskussion0
Enligt!IFACs!etiska!regler!som!EUPkommissionen!använder!sig!av!så!måste!en!revisor!
verka!oberoende!för!sina!sakkunniga!intressenter.!Det!finns!inga!tydliga!empiriska!bevis!
i!litteraturen!idag!som!talar!för!att!revisorn!faktiskt!är!mer!eller!mindre!oberoende!när!
denne!även!utför!rådgivningstjänster,!men!man!kan!fastställa!att!risken!för!detta!
fortfarande!finns.!Så!även!om!effekten!på!det!faktiska!oberoendet!inte!visar!några!
tydliga!spår,!så!kan!det!fortfarande!påverka!synen!på!revisorns!oberoende!i!en!större!
utsträckning.!Precis!som!i!en!tidigare!litteraturstudie!utförd!av!Beattie!och!Fearnley!
(2002),!så!kommer!även!denna!studie!fram!till!att!bevis!för!att!rådgivning!och!revision!
utförda!av!samma!revisor!skadar!revisorns!oberoende!är!förhållandevis!få.!Dock!finns!
en!konsensus!i!området!om!att!synen!på!revisorns!oberoende!påverkas!när!revisorn!
utför!både!rådgivning!och!revision.!Av!de!analyserade!studiernas!resultat!att!döma!så!
tycker!intressenterna!oftast!att!det!sker!en!negativ!effekt!på!revisorns!oberoende!om!
revisorn!även!utför!rådgivning.!Men!är!det!verkligen!så?!IFACs!regler!förutsätter!att!
intressenterna!är!sakkunniga!och!har!en!insikt!om!revisorns!yrke.!I!brist!på!faktiskt!
substans!och!bevis!så!verkar!det!som!att!intressenternas!inställning!kan!bygga!på!helt!
andra!saker!än!en!större!mängd!dokumenterade!bevis!för!att!rådgivningen!påverkar!
revisorns!oberoende.!Det!behöver!således!inte!vara!en!effekt!på!faktiskt!oberoende!som!
i!sin!tur!påverkar!det!synbara!oberoendet,!eller!vice!versa.!Det!finns!idag!inget!fastställt!
korrekt!sätt!att!mäta!revisorns!oberoende!på.!Reliabiliteten!finns,!men!inte!validiteten.!
Alla!studier!utförs!mer!eller!mindre!olika,!och!om!de!använder!sig!av!liknande!statiska!
modeller!så!varierar!variablerna!i!någon!mån.!Senare!tid!har!generellt!sett!en!
liberalisering!av!reglena!för!rådgivningstjänster!för!revisorer,!men!olika!länder!oroar!sig!
olika!mycket!för!detta.!Perspektivet!ser!annorlunda!ut!på!EUPnivå!och!nationell!nivå.!
Rådgivningen!har!bedömts!ha!både!för!och!nackdelar,!i!linje!med!Arruñadas!studie!och!
ekonomiska!resonemang.!Är!nackdelarna!större!än!fördelarna?!Beror!den!negativa!
effekten!på!det!synbara!oberoendet!på!att!intressenterna!gör!en!korrekt!bedömning,!
eller!på!att!de!är!mindre!sakkunniga!än!de!förväntas!vara!enligt!de!etiska!reglerna?!
Arruñadas!beskriver!själv!i!sin!studie!att!synen!på!revisorns!oberoende!skadas!mer!om!
intressenterna!inte!är!sakkunniga!(Arruñada,!1981b).!
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!
Det!verkar!idag!inte!finnas!någon!enhällig!ståndpunkt!i!diskussionen!kring!rådgivning!
och!revisorns!oberoende.!Generellt!sett!så!ansågs!rådgivning!ge!en!positiv!effekt!på!
revisionskvalitén,!något!som!talar!för!att!rådgivningstjänster!ger!en!fördel!till!både!
företag!och!intressenter.!I!Irland!kunde!man!till!och!med!gå!med!på!en!viss!negativ!
inverkan!på!revisorns!oberoende!om!rådgivningstjänster!erbjöds!kostnadseffektivt!och!
ökade!revisionskvalitén.!De!största!revisionsbyråerna,!BigP4!eller!BigP6,!anses!vara!mer!
oberoende!än!sina!mindre!konkurrenter!när!de!låter!olika!interna!avdelningar!utföra!
rådgivning!och!revision.!Detta!var!fallet!i!samtliga!urvalsländer!förutom!Danmark,!där!
en!intern!separation!istället!inte!gjorde!någon!skillnad!alls!i!synen!på!revisorns!
oberoende.!De!största!revisionsbyråerna!har!en!stor!fördel!på!rådgivningsmarknaden,!
då!marknadskoncentrationen!är!väldigt!hög!i!de!utvalda!länder.!Samtidigt!verkar!
rådgivningstjänster!fortfarande!efterfrågas!starkt!av!företagen,!då!revisionsbyråernas!
intäkter!uppgår!till!nästan!hälften!av!totala!intäkter!eller!mer.!Tidigare!i!studien!
kommenterades!också!problematiken!med!att!bestämma!vem!som!är!intressent!till!
revisorns!granskade!underlag.!Är!alla!intressenter!lika!informerade!och!sakkunniga?!
Väger!vissa!intressenters!åsikt!tyngre!än!någon!annans?!Om!det!är!företagen!som!själva!
efterfrågar!rådgivning,!betyder!inte!det!att!de!bedömer!att!fördelarna!är!större!än!de!
potentiella!nackdelarna,!inkluderat!intressenters!åsikter?!Många!av!de!analyserade!
artiklarna!använder!sig!av!någon!form!av!enkäter!eller!semiPstrukturerade!intervjuer,!
där!respondenterna!(intressenterna)!frågades!hur!revisorns!oberoende!anses!påverkas!i!
olika!scenarion.!Om!intressenter!uppfattar!ett!kompromissat!oberoende!hos!revisorn!
när!denne!även!utför!rådgivning!i!ett!företag,!vilka!konsekvenser!får!detta!i!praktiken?!
Ger!svaren!på!dessa!enkäter!och!intervjuer!verkligen!ett!korrekt!underlag!på!det!sättet!
att!det!får!konkreta!konsevenser?!
Hur!påverkas!EU!och!dess!medlemsländer!av!den!regleringsfördelning!som!existerar!
idag?!Finns!det!ett!behov!av!att!sammanställa!hur!medlemsländerna!skiljer!sig!åt!för!att!
vidare!studiera!nationella!skillnader!och!utvärdera!EU:s!initiativ!till!harmonisering?!En!
framtida!studie!förelås!mäta!förhållandet!mellan!hur!respondenternas!svar!och!deras!
(negativa)!syn!på!revisorns!oberoende!tillsammans!med!rådgivningstjänster!mot!
faktiska!effekter.!Om!dessa!effekter!existerar,!varför!efterfrågar!fortfarande!företagen!
rådgivning!av!revisorer?!Dessa!frågor!måste!hanteras!för!att!revisorn!ska!bibehålla!sitt!
synbara!oberoende!och!samtidigt!kunna!fortsätta!erbjuda!rådgivning!till!sina!klienter.!!!
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!
!!

Konklusion0
Studien!har!genomförts!genom!att!göra!en!litteraturöversikt!med!internationell!
inriktning!från!ett!europeiskt!perspektiv.!Antalet!artiklar!som!har!analyserats!i!studien!
är!fem!stycken.!Resultatet!är!indelat!i!fem!olika!teman!som!kunde!identifieras!i!de!olika!
artiklarna!med!hänsyn!till!studiens!syfte!och!frågeställningar.!Rådgivningstjänsters!
förhållande!till!revisorns!oberoende!har!mätts!på!olika!sätt!i!artiklarna,!men!resultaten!
för!dessa!har!varit!i!linje!med!varandra!och!även!med!övrig!litteratur!i!området.!Denna!
studie!kommer!fram!till!att!det!är!svårt!att!hitta!en!generaliserbar!validitet!i!artiklarna,!
då!förhållandet!mellan!rådgivningstjänster!och!revisorns!oberoende!är!komplext!och!
kan!bero!på!många!olika!faktorer,!inklusive!institutionella!skillnader!mellan!olika!
länder.!Studien!föreslår!att!fortsatt!forskning!behövs!för!att!tydligare!mäta!faktorer!som!
rör!det!synbara!oberoendet!i!praktiken,!där!intressenter!inte!bedöms!utefter!sina!svar!i!
en!enkät!utan!efter!konkreta!åtgärder!mot!företagsledningen!som!anlitat!revisorn!för!
rådgivning!och!revision.!!Studien!föreslår!även!att!se!över!efterfrågan!på!en!större!
sammanställning!av!medlemsländers!nationella!skillnader!och!likheter!för!att!kunna!
utvärdera!EU:s!linje!i!regleringen!på!överstatlig!nivå.!!
!
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Skillnader!och!likheter!mellan!artiklarna!

!

! Teoretisk!utgångspunkt! Syfte! Metodologiskt!

tillvägagångssätt!

!

Analysgång! Resultat! Evidensstyrka!

1.!

Tyskland!

Den!första!studien!som!

analyserar!

revisionsbyråernas!olika!

marknadsandelar!och!

marknadskoncentration!

med!hjälp!av!

revisionsavgifterna!som!står!

specificerade!i!

årsrapporterna.!

Analysera!

marknadssituationen!för!

revisionsbyråer!i!

Tyskland.!

Studien!analyserar!

kvantitativ!data!från!olika!

tyska!aktieindex!inom!olika!

stora!företag!och!segment.!

175!observationer.!

Revisionsbyråer!

specialiserar!sig!inom!

olika!segment.!Big>4!

bedöms!vara!mer!

oberoende!än!mindre!

byråer.!Tyskland!har!

lägre!andel!rådgivning!

än!t.ex!England.!

Big4!stod!för!87%!av!de!

totala!

revisionsavgifterna!och!

90%!av!totala!avgifter.!

Rådgivning!står!för!

41,9%!av!totala!

avgifter,!och!är!därmed!

nästan!lika!viktiga!som!

revisionsavgifter.!!!

Hög.!Studien!är!

den!första!av!sitt!

slag!i!Tyskland,!

och!publicerad!i!

en!bra!

vetenskaplig!

tidskrift.!!!!

2.!England! Trots!att!empiriska!studier!

har!saknat!bevis!på!negativ!

effekt!på!revisorns!

oberoende!finns!det!ändå!ett!

antagande!om!att!

ekonomiskt!beroende!

påverkar!synen!av!revisorns!

oberoende.!

Undersöker!förhållandet!

mellan!totala!relativa!

avgifter!mellan!

revisionsavgifter!och!

rådgivningsavgifter!mot!

marknadsvärdet.!

!

Empirisk!kvantitativ!studie.!

Undersöker!företag!i!

England!under!år!2000>

2006.!1157!observationer.!

!

Aktieägare!ser!bara!ett!

hot!mot!revisionens!

oberoende!vid!höga!

relativa!avgifter.!Vid!

låga!nivåer!hittas!en!

positiv!effekt!till!

företagsvärdet.!

Visar!empiriska!bevis!

på!att!förhållandet!

mellan!

revisionsavgifter!och!

synen!på!revisorns!

oberoende!är!icke>

linjärt.!Köp!av!

rådgivning!är!relevant!

för!investerare.!!

!

Publicerad!i!en!

erkänd!

vetenskaplig!

tidskrift.!

Förhåller!sig!

kritiskt!till!

tidigare!studier!

och!håller!hög!

kvalitét.!

3.!Sverige! Förhållandet!mellan!revision!

och!rådgivning!och!

incitament!att!köpa!

rådgivning!kan!variera!med!

företagsstorlek.!Små!och!

medelstora!företag!är!inte!

undersökt!i!lika!stor!

utsträckning!då!

Undersöka!vilken!typ!av!

rådgivning!som!små!och!

medelstora!företag!

köper,!effekt!på!

oberoende,!samt!om!

längden!på!förhållandet!

mellan!klient!och!revisor!

påverkar!incitament!att!

Data!insamlad!från!322!

svenska!SMEs.!Kvantitativ!

undersökningsdesign.!Stor!

enkätundersökning!under!

2006.!

Medelstora!företag!

köper!mer!rådgivning!

än!små!företag.!Ett!

längre!förhållande!

ansågs!också!öka!

revisionskvalitén,!så!

revisorn!har!mer!

kunskap!om!klienten.!

Klientrelationens!längd!

har!en!positiv!effekt!på!

incitament!att!köpa!

rådgivning!av!sin!

revisor.!Den!upplevda!

revisionskvalitén!

påverkar!även!

sannolikheten!att!

Artikeln!håller!

hög!standard!

och!är!erkänd!

inom!sitt!

område.!!!



! 31!

informationen!inte!är!

offentlig.!!

köpa!rådgivning.!! rådgivningstjänster!

köps.!

4.!Irland! Den!kommersiella!sektorn!

har!växt!mycket!på!kort!tid,!

samtidigt!som!det!finns!en!

marknadskoncentration!för!

revisionen.!

Undersöker!effekterna!av!

rådgivningstjänster!och!

synen!på!revisorns!

oberoende!inom!den!

kommersiella!sektorn!i!

Irland,!som!är!utsatt!för!

mycket!investering!inom!

EU.!!!

Mailenkäter!och!semi>

strukturerade!intervjuer!

(kvantitativ!och!kvalitativ).!

148!enkäter.!

Irland!

marknadsstorlek!

upplevdes!ha!positiv!

effekt!på!revisorns!

oberoende.!Om!

rådgivningen!utfördes!

av!en!annan!avdelning!

ökade!synen!på!

oberoendet.!

Synen!på!revisorns!

oberoende!påverkades!

markant!negativt!när!

rådgivning!utfördes!av!

ordinarie!revisorn.!

Dock!kan!

revisionskvalité!till!viss!

del!prioriteras!framför!

oberoendet.!

Artikeln!citeras!

ofta!av!andra!

artiklar,!och!

erkänts!väl!!

inom!sitt!

område!sedan!

sin!publicering.!!

5.!

Danmark!

Tidigare!empiriska!studier!

har!undersökt!influensen!

som!rådgivningstjänster!har!

på!synen!på!revisorns!

oberoende,!och!majoriteten!

har!hittat!en!negativ!effekt.!

Undersöker!om!effekten!

även!hittas!i!Danmark.!Tar!

stöd!i!ekonomisk!teori.!

Hur!rådgivningstjänster!

påverkar!synen!på!

revisorns!oberoende.!

Jämför!med!tidigare!

studier!i!andra!länder.!

En!empirisk!studie.!

Kvantitativa!enkäter.!481!

observationer.!

Vilken!typ!av!

rådgivning!som!köps!

påverkar!den!upplevda!

effekten!på!

oberoendet.!Om!

rådgivningen!utfördes!

av!en!annan!avdelning!

påverkade!det!

intressenterna!väldigt!

lite.!!

!

Aktieägare,!

banktjänstemän!och!

journalister!upplever!

en!negativ!effekt!på!

oberoendet!om!

rådgivning!köps.!På!

grund!av!denna!effekt!

kan!en!ökad!frihet!på!

marknaden!i!Danmark!

medföra!problem.!

Publicerad!i!en!

vetenskaplig!

tidskrift.!Har!

samma!

källförtecknings>

bas!som!de!

andra!artiklarna.!

God!kvalitét.!!

!

!


