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Förord 
 
Först vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att ställa upp under en 
hektisk tid på året. Utan ert medverkande hade det inte varit möjligt att genomföra denna 
uppsats. 
  
Vi vill även tacka vår handledare docent Arne Söderbom som varit ett stöd under arbetets 
gång och bidragit med konstruktiv feedback. 
 
Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit med värdefulla insikter och konstruktiv 
kritik under seminarierna.  
 
Arbetet med denna uppsats har varit en givande och lärorik tid för oss. Det är vår förhoppning 
att ni som läsare finner innehållet i denna studie intressant och informativt. 
 
Halmstad, 2018-05-17 
 
____________________ ______________________ 
Anton Melén  Martin Tyledal 
  



 
 

Sammanfattning 
 
Professionalism och kommersialism i förhållande till revision är ett aktuellt och intressant 
forskningsämne som under åren har diskuterats flitigt. I och med avskaffandet av 
revisionsplikten år 2010 finns det intresse av att studera hur revisorns roll baserat på 
professionell och kommersiell teori har påverkats av denna förändring. Det genomfördes ett 
antal studier i nära samband med avskaffandet men i många fall konstaterades det att inte 
tillräckligt lång tid hade fortlöpt för att förändringar skulle kunna urskiljas. Syftet är därför att 
utifrån ett revisorsperspektiv beskriva samt skapa förståelse för hur revisorns professionella 
och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna har påverkats av revisionspliktens 
avskaffande. Utifrån en kvalitativ metod har intervjuer med åtta yrkesverksamma revisorer 
genomförts för att besvara uppsatsens problemformulering: Hur har revisorns professionella 
och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna påverkats av revisionspliktens 
avskaffande? Den första slutsatsen i denna uppsats visar på att revisorns professionella roll 
inte har påverkats av den avskaffade revisionsplikten. Lagregleringar och riktlinjer fastslår 
fortsättningsvis hur avgörande det är för revisorn att vara en självständig utövare med 
samhällsintresse som följer etiska riktlinjer. Revisorn har utifrån sin kommersiella roll 
påverkats genom att inflödet av klienter har förändrats vilket har lett till att revisorn har blivit 
mer proaktiv och anpassningsbar gentemot klient och marknad. Förmågan att bedriva 
försäljning och förstå klientens föränderliga behov prioriteras i större utsträckning i 
revisionsbranschen. Revisorn har avslutningsvis klarat av att samverka mellan sin 
professionella och kommersiella roll vilket har gjort att förhållandet mellan rollerna har 
förhållit sig intakt trots den avskaffade revisionsplikten.  
 
Nyckelord: revision, revisor, oberoende, professionalism, kommersialism, avskaffad 
revisonsplikt 
 
  



 
 

Abstract 
 
Professionalism and commercialism in relation to auditing is a current and interesting 
research topic that has been discussed diligently over the years. With the abolishment of 
auditing obligation in year 2010, there is an interest in studying how the auditor's role based 
on professional and commercial theory has been influenced by this change. A number of 
studies were conducted in the following years after the abolishment, but in many studies, it 
was found that not enough time had elapsed for changes to be apparent. Therefore, the 
purpose of this study is from an auditor perspective, to describe and create an understanding 
of how the auditor's professional and commercial role and the relation between the roles have 
been affected by the abolishment of the auditing obligation. Based on a qualitative method, 
interviews with eight professional auditors have been conducted to answer the study's 
research question: How have the auditor's professional and commercial role and the 
relationship between the roles been affected by the abolishment of auditing obligation? The 
first conclusion in this paper shows that the auditor's professional role has not been affected 
by the abolished audit obligation. Regulations and guidelines continue to determine how 
important it is for the auditor to be an independent practitioner of public interest that adheres 
to ethical guidelines. Based on its commercial role, the auditor has been affected by a changed 
influx of clients which has led the auditor to become more proactive and adaptable towards 
the client and the market. The ability to conduct sales and understand the client's changing 
needs is prioritized to a greater extent in the audit industry. Finally, the auditor has managed 
to combine his or her professional and commercial role, which means that the relation 
between the roles has been intact despite the abolished audit obligation. 
 
Keywords: audit, auditor, independence, professionalism, commercialism, abolished audit 
obligation 
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1 Inledning 

Uppsatsens inledning består av en bakgrund som beskriver de övergripande trender som 
påverkar revisionsbranschen samt revisionspliktens avskaffande år 2010 med efterföljande 
branschdiskussioner. Denna bakgrund ligger till grund för en problemdiskussion som inleds 
med en beskrivning av vad avskaffandet av revisionsplikten har inneburit ur ett 
revisorsperspektiv. Här presenteras även revisorns professionella och kommersiella roll 
samt den konfliktsituation som riskerar att uppstå mellan dessa roller. Denna diskussion 
avslutas med en problemformulering som sedan ligger till grund för uppsatsens syfte. 
 
1.1 Bakgrund 
I en rapport från Kairos Future (Kempe, 2013) sammanställs de huvudsakliga trender som 
påverkar revisionsbranschen. En av dessa trender är att arbetsuppgifterna i revisionsbyråer 
håller på att förskjutas och det ses inte som omöjligt att det kan bli en omvänd fördelning 
mellan revision och rådgivning. Enligt Kempe (2013) är rådgivning det växande och 
viktigaste området för branschen. Det är framför allt kompetens inom redovisning som blir 
allt viktigare medans revision kommer att minska i betydelse (Kempe, 2013). 
 
Kempe (2013) menar även att den digitala utvecklingen inte går att begränsa samtidigt som 
den blir betydelsefull för de processer som är värdeskapande i ekonomin. När dessa 
värdebärare är digitala, immateriella och baserade på information och kunskap blir det svårare 
att identifiera värdet av dem. Enligt Kempe (2013) leder detta till att arbetsuppgifterna blir 
mer diffusa samt situationer mer svårbedömda gällande rättvisande bild och faktiska värden. 
Digitaliseringen gör även information lättare att lagra och sprida. Tillgången av information 
och därmed transparensen ökar vilket gör att det blir svårare för bolag att hålla information 
hemlig. Information som fungerar och skapar framgång sprids snabbare och blir allmän 
kunskap. Det här ökar möjligheten att skapa tjänster som ger träffsäkra analyser och 
rekommendationer. 
  
Utöver digitalisering har det under senare år skett en tilltagande globalisering och en 
internationell anpassning av revisionen. Det har inneburit att den svenska revisionsmarknaden 
förändras vilket gör att svenska revisionsbyråer tvingas följa nya internationella regleringar. 
Denna anpassning har blivit aktuell i och med Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen 
(EU). EU är en pådrivande kraft för att anpassa de lagar inom redovisning och revision som 
existerar i olika medlemsländer (Kempe, 2013; Öhman & Wallerstedt, 2012). Denna 
utveckling exemplifieras genom avskaffandet av den lagstadgade revisionsplikten år 2010 
som påverkades av de riktlinjer som EU fastställde i förhållande till gränsvärden för revision. 
EU ansåg att insatser var nödvändiga för att minska den administrativa bördan för europeiska 
aktiebolag och därmed möjligheten för dessa att bli mer konkurrenskraftiga samt för att 
stimulera den europeiska ekonomin (SOU 2008:32). Som ett led i detta arbete tillkallade 
regeringen en särskild utredning, SOU 2008:32, som förutom att minska bolagens 
administrativa börda och kostnader för revision även skulle ge små aktiebolag valfrihet att 
välja de redovisnings- och revisionstjänster de ansåg sig behöva (SOU 2008:32). 
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Utredningen SOU 2008:32 resulterade i en lagförändring vilken går att finna i 9 kap. 1 § 3 st. 
Aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551). Där framgår det att om ett bolag uppfyller mer än ett 
av följande tre villkor under två på varandra följande år är bolaget skyldig att anlita en 
revisor: 
 

• Balansomslutning på en och en halv miljoner kronor. 
• Nettoomsättning på tre miljoner kronor. 
• Tre anställda. 

 
Denna lagförändring gav 70 procent av Sveriges aktiebolag (165 000 aktiva och 70 000 
vilande aktiebolag) en valmöjlighet att antingen anlita en revisor eller inte anlita en revisor 
(SOU 2008:32). Regeringen ansåg i proposition, 2009/10:204, att det var sannolikt att de 
bolag som valde att inte använda sig av revision istället skulle efterfråga andra 
granskningstjänster från revisionsbyrån. 
  
Den avskaffade revisionsplikten resulterade i en debatt i revisionsbranschen angående 
följderna av denna förändring i förhållande till tjänsteutbud och revisorns självständighet. 
Malm (2014) ansåg att den avskaffade revisionsplikten för små bolag har resulterat i att 
revisionen minskat i omfattning och att revisorerna på grund av detta är tvungna att sälja 
andra tjänster för att kunna överleva. Malm (2014) tog i sin artikel med ett uttalande från 
Fredrik Dahlberg, som vid tidpunkten var förbundsdirektör för branschorganisationen 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Dahlberg menade på att med en förändring 
av detta slag ökar risken för jäv och förvirring. “Byråerna har tagit på sig dubbla hattar, för 
att kunna agera både redovisningskonsult och revisor. Det här skapar problem, då man 
hamnar i en konfliktsituation med gällande lagstiftning” (Dahlberg citerad Malm, 2014). 
Synsättet delades även av Hedelius (2013) som ansåg att när revisionsbyråerna tjänar allt mer 
på kringtjänster och allt mindre på revisorns uppdrag hotas revisorns självständighet. 
  
Att tillkomsten av nya tjänster för revisionsbyråer riskerade att hota revisorns självständighet 
delades dock inte av Dan Brännström, generalsekreterare för Föreningen auktoriserade 
revisorer (FAR) som menade på att detta resonemang var långsökt och att i det praktiska 
arbetet på byråerna skiljs tjänsterna tydligt åt (Malm, 2014). Brännström ansåg vidare att det 
är positivt att en och samma byrå bistår en klient med flera tjänster, då små bolag har andra 
förhållanden och förutsättningar. Med rätt upplägg hotas enligt Brännström inte revisorns 
opartiskhet och självständighet utan innebär endast lägre kostnader och mer effektivitet. En 
balans mellan ett nytt tjänsteutbud och revisorns självständighet måste således erhållas för att 
näringslivet ska fungera på ett så bra sätt som möjligt (Malm, 2014). 
  
1.2 Problemdiskussion 
I samband med räkenskapsåret 2015 hade 60 procent av de bolag som haft möjligheten att 
avskaffa revision genomfört detta och bolag som var nystartade eller verkade i mer riskfyllda 
branscher tog detta beslut i en högre omfattning än andra typer av bolag (Riksrevisionen, 
2017). Tidigare forskning konstaterar att denna fortlöpande förändring har gjort att 
revisionsbyråernas utbud av tjänster till klienter har förändrats (Linderoth & Svantesson, 
2014; Sundling & Widman, 2014; Eriksson & Kojadinovic 2013). Revisionsuppdragen har 
minskat samtidigt som rådgivning och konsulttjänster har ökat (Carrington, 2014; Linderoth 
& Svantesson, 2014; Eriksson & Kojadinovic, 2013). 
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I och med avskaffandet av revisionsplikten förändras konkurrensförhållandena när små 
aktiebolag inte längre är tvungna att betala för revisionstjänster (Collis, Jarvis & Skerratt, 
2004). Det innebär att revisionsbyråerna måste visa på att det existerar ett värde med att 
erhålla revision. Detta är något som Collis et al. (2004) anser i sin studie där de konstaterar att 
en majoritet av de tillfrågade bolagen ser ett värde av ha få sin redovisning granskad. 
Svanström och Sundgren (2012) menar på att små och medelstora aktiebolag är mer benägna 
att använda sin befintliga revisor även till andra finansiella uppdrag. Detta är något som enligt 
studien även ökar i omfattning i och med att relationen mellan klienten och revisorn fortlöper. 
Svanström och Sundgren (2012) konstaterar även att det existerar ett positivt samband mellan 
inköp av andra finansiella uppdrag och det upplevda värdet av den revisionen klienten 
erhåller. Ur revisionsbyråns perspektiv kan revision ses som en plattform från vilken andra 
tjänster är sålda (Svanström & Sundgren, 2012). Revisorns behov av att på en fri och öppen 
marknad få betalt för sina tjänster samt den kravbild och förväntning som ställs på 
revisionsbyrån har lett till en utveckling mot ett mer specialiserat utbud av tjänster på denna 
marknad (Agevall & Jonnergård, 2013). 
  
Revisorn är en aktör på en konkurrensutsatt marknad och representerar samtidigt en 
revisionsbyrå som skapar sig marknadsfördelar genom ett stort utbud av tjänster där 
rådgivning är en viktig inkomstkälla. Det här leder till att det skapas en förväntan från 
revisionsbyrån för att även revisorn ska verka för ökade konsulttjänster. Revisorn ska 
samtidigt genomföra en tillförlitlig revision utifrån samhällets förväntningar (Agevall & 
Jonnergård, 2013). 
  
Öhman, Carrington, Johansson och Johed (2014) anser att det finns en konfliktsituation i 
revisorns professionella och kommersiella värderingar. Denna konflikt utgörs i att revisorns 
verkan för sitt oberoende ställs gentemot den kommersiella relation revisorn har med sin 
klient. Revisorer deltar och konkurrerar på en öppen marknad för att förvärva klienter. 
Problemsituationer uppstår dock om denna konkurrens påverkar revisorns oberoende och det 
värde revisionen utgör för samhället (Umar & Anandarajan, 2004). Revisorn hamnar i en 
intressekonflikt mellan samhällets och revisorns och dess revisionsbyrås egna intressen. 
Revisorn ställs inför en utmaning att skapa en balans mellan dessa två intressen i samband 
med dennes yrkesutövning (Agevall & Jonnergård, 2013). 
  
Broberg, Umans, Skog och Emily (2014) delar upp kommersialisering inom revision i två 
huvudgrupper: rådgivning och marknadsföring. Avskaffandet av revisionsplikten år 2010 har 
ökat betydelsen för revisorn att bedriva marknadsföringsaktiviteter (Broberg, Umans & 
Gerlofstig, 2013). Det här är en fortsättning av den utveckling som skett bland revisionsbyråer 
att marknadsföra sin breda kompetens inom både revision och andra ekonomiska områden. 
Revisionsbyrån ska även kunna tillgodose både revisionsklienter och andra klienter med 
rådgivningstjänster inom allt från redovisning och skatt till företagsanalys och 
personalutveckling (SOU 1999:43). Hanlon (1996) argumenterar för att det i 
revisionsprofessionen sker en utveckling mot lönsamhet vilket leder till kommersiella 
färdigheter framhävs. 
  
Rollen som revisor skapar professionella rättigheter till att genomföra en lagreglerad 
tjänsteutövning men det innebär samtidigt ett ansvar (Pierce, 2007). Revisorn ska ha en 
förmåga att förhålla sig objektiv och oberoende gentemot sin klient (Gendron, Suddaby, & 
Lam, 2006). Kravet på oberoende finns angivet i lag och en revisor ska enligt 20 § 
Revisorslagen (SFS 2001:883) vara opartisk och självständig vid genomförande av ett 
revisionsuppdrag. En professionell revisor genomför revision med ett samhällsintresse som 
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främsta prioritet, för att legitimera sig själv som en trovärdig och oberoende expert. Den kritik 
mot hur revisorsprofessionen har utvecklats handlar om att den inte genomför det den från 
början var avsedd att göra samt att entreprenörskap och kommersialism sätter press på 
traditionella professionella värderingar (Pierce, 2007).     
  
Flertalet studier diskuterar om den konflikt som kan uppstå mellan revisorns professionella 
och kommersiella intressen.  Sorensen (1967) myntar begreppet “Organisational Professional 
Conflict” som avser det intresse revisorn har för att tillgodose sin egna professionella roll 
respektive den organisation han eller hon representerar. Suddaby, Gendron, och Lam (2009) 
använder begreppen professionalism och kommersialism för att beskriva revisorns 
engagemang till de självständighetskrav som existerar, vilket står i motsats till den positiva 
inställning en revisor har till sin arbetsgivare och klient. Carrington, Johansson, Johed och 
Öhman (2013) förhåller sig kritiska gentemot användandet av begreppen kommersialism och 
professionalism hos revisorn som två konkurrerande motpoler. Det finns istället en 
konfliktsituation mellan två underliggande faktorer som påverkar varandra: revisorns 
förpliktelse till organisationen respektive klienten. Gendron et al. (2006) har ställt revisorns 
professionalism och kommersialism i förhållande till oberoendefrågan och drar slutsatsen att 
en förpliktelse mellan revisor och klient inte behöver betyda en minskad självständighet för 
revisorn vid dennes granskning. 
 
Under de närmaste åren efter avskaffandet av revisionsplikten genomfördes ett antal studier, 
bland annat av Johansson och Nilsson (2012), Hörnberg och Wiberg (2012), Lindegod (2012), 
Alstermark och Kopparmalms (2012), Hynning (2012), Geiros och Runhall (2012) och Malm 
(2013), där konsekvenserna för revisorn av den avskaffade revisionsplikten år 2010 
studerades. Gemensamt för dessa studier var att de i sina slutsatser konstaterade att studiernas 
resultat visade på små förändringar till följd av avskaffandet. En av de främsta orsakerna var 
enligt författarna att studierna genomfördes för nära inpå avskaffandet och att eventuella 
konsekvenser av den avskaffade revisionsplikten inte hade haft möjlighet att slå igenom. 
Författarna föreslog således att ytterligare studier borde genomföras efter det att ytterligare tid 
har fortlöpt. Därför genomför vi nu en liknande studie cirka sju år efter den avskaffade 
revisionsplikten för att då utifrån längre tidshorisont undersöka om denna förändring har 
inneburit någon påverkan på revisorsrollen.   
 
Professionalism och kommersialism i förhållande till revision är ett ämne som diskuterats 
flitigt genom åren och fortfarande är ett aktuellt ämne. I och med avskaffandet av 
revisionsplikten år 2010 är det av intresse att studera hur revisorns roll ur ett professionellt 
och kommersiellt hänseende har påverkats under de drygt sju år som gått sedan år 2010. Det 
föranleder till följande problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
Hur har revisorns professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna 
påverkats av revisionspliktens avskaffande? 
  
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett revisorsperspektiv beskriva samt skapa förståelse 
för hur revisorns professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna har 
påverkats av revisionspliktens avskaffande. 
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1.5 Disposition 
Denna uppsats är fortsättningsvis disponerad enligt följande. 

• I kapitel två presenteras inledningsvis syftet med revisorn och revision. Därefter sker 
en sammanställning revisorns professionella- och kommersiella roll tillsammans med 
tillhörande underbegrepp samt förhållandet mellan rollerna. 

• Kapitel tre innehåller det tillvägagångssätt som används i samband med uppsatsens 
genomförande. Inledningsvis presenteras den övergripande forskningsansatsen. 
Därefter följer avsnitten litteraturgenomgång, operationalisering och analysmodell. 
För att sedan avslutas med en diskussion angående uppsatsens trovärdighet och etiska 
överväganden. 

• I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer 
med åtta revisorer vilket utgör denna uppsats kvalitativa undersökning.  

• Kapitel fem innehåller analysen av det empiriska materialet med stöd av den teoretiska 
referensramen. Syftet med analysen är att utifrån ett revisorsperspektiv beskriva samt 
skapa förståelse för hur revisorns professionella och kommersiella roll samt 
förhållandet mellan rollerna har påverkats av revisionspliktens avskaffande. 

• I kapitel sex presenteras och diskuteras uppsatsens slutsatser. Avslutningsvis 
presenteras och diskuteras uppsatsens bidrag samt förslag till framtida forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

Inledningen av detta kapitel utgörs av en teorimodell med efterföljande beskrivning som 
förklarar sambandet mellan de begrepp som presenteras i denna referensram. Den teoretiska 
referensramen redogör därefter för dess huvudbegrepp revisorns roll, professionell roll, 
kommersiell roll samt förhållandet mellan professionell och kommersiell roll. I 
referensramen görs fördjupningar där relevanta underbegrepp presenteras som har koppling 
till huvudbegreppen. 
 
2.1 Teorimodell 

 
Figur 1 Uppsatsens teorimodell 
 
Ovanstående teorimodell innehåller de begrepp och underbegrepp som används i denna 
teoretiska referensram. Teorimodellen utgår från ett revisorsperspektiv. Det första begreppet 
revisorns roll förklarar varför en revisor behövs ur ett samhälls- (syfte med revision) och 
intressentperspektiv (agentteori), vilka kvalitetskrav som ställs, vikten av att revisorn uppnår 
legitimitet och varför en revisor ska förhålla sig oberoende i sin yrkesutövning. En revisor har 
som de övriga två huvudbegreppen grafiskt visar två huvudsakliga roller. Revisorn har en 
professionell roll i att vara en självständig yrkesutövare som har ett samhällsintresse och 
följer de etiska riktlinjer som är uppsatta för revisorsprofessionen. Men revisorn ska samtidigt 
ha en kommersiell roll i en revisionsbyrå som erbjuder ett brett tjänsteutbud, där revisorns 
tilläggsrådgivning blir allt mer väsentligt i det totala tjänsteerbjudandet. Numera ska både 
revisionsbyrån och revisorn även i större utsträckning marknadsföra och utföra försäljning av 
sina tjänster. Det existerar slutligen ett så kallat förhållande mellan de två rollerna som 
figuren grafiskt visar vilket antingen kan leda till en potentiell konfliktsituation eller ett 
fungerande samspel rollerna emellan. 
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2.2 Revisorns roll 
2.2.1 Syftet med revision 
Revision är det granskningsarbete som en revisor utför genom att med en professionellt 
skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 
förvaltning (Wernerman, 2006; Sevenius, 2018). Eftersom det i svensk rätt existerar 
företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat ställs särskilda krav på hur bolagets resultat 
och ekonomiska ställning redovisas utåt (Sevenius, 2018; Carrington, 2014). Syftet är således 
att skapa trovärdighet gentemot externa intressenter så att dessa ska kunna lita på de 
finansiella rapporter bolaget lämnar samt huruvida dessa ger en rättvisande bild av bolagets 
finansiella ställning. 
  
Revisorns skyldigheter är reglerade i Revisionslagen (RevL, SFS 1999:1079) där det framgår 
att revisorn även ska genomföra en förvaltningsberättelse. Även bolagsstyrelsens och 
verkställande direktörens (VD) förvaltning bedöms. Revisionen garanterar att det sker en 
kontroll över de delar av bolagsledningens förvaltning som inte direkt går att utläsa i 
årsredovisningens finansiella mått (Sevenius, 2018). Revisorn kontrollerar även att styrelsen 
och den VD utfört sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt som förutsätts i ABL, 
bolagsordningen och andra regelverk (Sevenius, 2018). Vid en sådan granskning ska det 
bedömas huruvida styrelsen organiserat bolaget på ett lämpligt sätt, förvaltar bolagets 
angelägenheter på ett tillfredsställande sätt samt att det ekonomiska förhållandet hos bolaget 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Vd:n i bolaget ska sköta den löpande förvaltningen vilket 
inkluderar bokföring och förvaltning av de finansiella medlen (Sevenius, 2018). Det är 
således revisorns uppgift att bedöma om bolagsorganen har agerat på ett sätt som strider mot 
ABL och rapportera eventuella brister eller brott till berörda myndigheter. 
  
2.2.2 Kvalitetskrav 
Revisorn ska genomföra sin granskning med professionell skepticism. Detta framgår av 9 kap. 
3 § ABL där det även framgår att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver (Wernerman, 2006; Sevenius, 2018). Professionell skepticism är ett krav 
som kommer från en internationell utveckling av regelverket för revisorer (Sevenius, 2018). 
Detta regelverk innebär att revisorn ska ha en ifrågasättande inställning, vara uppmärksam på 
förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av till exempel bedrägeri och 
göra en kritisk bedömning av revisionsbevis (Sevenius, 2018). Kraven innebär att revisorn i 
sitt granskningsarbete ska vara medveten om att det kan förekomma väsentliga felaktigheter 
även om bolagsledningen tidigare visat ärlighet och integritet. Särskilt viktig blir den 
professionella skepticismen när bolagsledningen gör uppskattningar av verkliga värden, 
nedskrivningar, avsättningar och framtida kassaflöden vilka är relevanta för den fortsatta 
driften av bolaget (Sevenius, 2018). 
  
God revisionssed är en kvalitetsnorm som funnits under lång tid och som i grunden innebär att 
revisorns granskningsuppgifter ska utföras i enlighet med god sed bland erfarna revisorer med 
integritet, kunskap och professionellt omdöme. 9 kap. 3 § ABL gör gällande att revision ska 
utföras enligt god revisionssed men innebörden styrs i praktiken av normgivande 
rekommendationer, där den främsta är International Standards on Auditing (ISA). 
(Wernerman, 2006; Sevenius, 2018) 
  
God revisionssed ska inte blandas ihop med god revisorssed som är de yrkesetiska reglerna 
för revisorerna. Bland dessa etiska regler tillämpas god revisionssed. FAR:s regler och 
Revisionsnämndens tillsynsmyndighet ger vägledning om revisorsetik. (Sevenius, 2018) 
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2.2.3 Agentteori 
Jensen och Meckling (1976) definierar agent och principal förhållandet som ett 
kontraktsförhållande där en part (agenten) på uppdrag av en eller flera personer (principalen) 
utför en tjänst för principalens räkning. Under förutsättningen att båda parter är 
nyttomaximerare är det troligt att agenten inte alltid kommer att agera på ett sätt som ligger i 
principalens bästa intresse. Enligt Eisenhardt (1989) kan dessa relationsproblem delas upp i 
två grupper. Den första gruppen är de problem som uppstår när agenten och principalen har 
olika önskemål och att det är svårt eller resurskrävande för principalen att bekräfta vad 
agenten faktiskt gör. Den andra gruppen är kopplad till riskfördelningen mellan parterna när 
agenten och principalen har olika synsätt i förhållande till risk. 
 
Principalen kan genom skapandet av lämpliga incitament begränsa att agenten gör avsteg från 
de intressen som principalen har, men till en övervakningskostnad. Enligt Jensen och 
Meckling (1976) är det generellt sett omöjligt för agenten eller principalen att utan kostnad 
garantera att agenten kommer att fatta optimala beslut. Det kommer dessutom finnas en 
skillnad mellan hur agenten agerar och vad som är optimalt för principalen. Agentkostnader är 
således enligt Jensen och Meckling (1976) uppdelade i tre delar: övervakningskostnader för 
principalen, bindningskostnader för agenten och residualförluster för sådana ageranden som 
inte går att komma ifrån. Övervakning hänförs till interna såväl som externa 
informationssystem som hjälper principalen att mäta, observera samt till viss del kontrollera 
agentens beteende. Bindning avser att skapa förutsättningar för att agenten på eget initiativ 
agerar på ett sätt som överensstämmer med principalens önskemål genom att binda ersättning 
hänförligt till resultat som gynnar principalen. Residualkostnaden kan enligt Eisenhardt 
(1989) minimeras genom att det kontrakt som är mest effektivt i agent-principal relationen 
används. 
 
Enligt Watts och Zimmerman (1979) är det i agentens och inte principalens intresse att dessa 
kontrakt upprättas och extern kontroll genomförs. Detta eftersom det är agenten som bär på 
residualkostnaden och därmed är det denne som har ett incitament att göra uppoffringar för att 
garantera att han eller hon inte kommer att genomföra vissa handlingar. Agenten kommer 
dessutom kompensera principalen för de åtaganden som de facto orsakas. Porter, Simon och 
Hatherly (2014) menar på att agenten har det legala ansvaret för att framställa ekonomiska 
rapporter där denne de facto rapporterar om sitt eget uppträdande. Individer och 
organisationer, interna såväl som externa, har ett intresse av att den information som bolaget 
på ett korrekt sätt delar med sig av ska avspegla den finansiella situationen samt hur ledningen 
i bolaget har agerat. Det finns således en konflikt mellan de som framställer informationen 
och de som använder informationen (Porter et al., 2014). 
  
Porter et al. (2014) anser att revisorn spelar en viktig roll i att garantera att agenten förser 
principalen med all information samt att principalen kan känna sig säker på att den 
information som förmedlas är korrekt. Revision är en form av komfort, där revisorn förmedlar 
en grundläggande trygghet för att den information som förmedlas håller en viss kvalitetsnivå 
eller trovärdighet (Carrington, 2014). Revision som försäkran handlar således om att bestyrka 
sanningsenligheten av bolagsinformation och syftet med detta är att minska på den 
informationsasymmetri som uppstår mellan ägare och bolagsledning (Carrington, 2014). Då 
det i bolag kan uppstå en separation mellan ledning och ägande används revision för att 
ägarna ska försäkra sig om att den verksamhet de äger följer deras intressen vilket vanligtvis 
är att skapa ekonomisk vinst (Carrington, 2014). 
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2.2.4 Legitimitet 
Revision kan även beskrivas utifrån begreppet legitimitet vilket enligt Carrington (2014) 
handlar om att revisorn i sin yrkesutövning ska verka för att den information som bolaget ger 
ut är legitim i förhållande till allmänhetens normer och etiska koder. Dessa används här som 
en måttstock för att revisorn ska godkänna den redovisning det reviderade bolaget har. Följer 
inte redovisningen de etiska normer och koder som allmänt eftersträvas ställer revisorn krav 
på förbättringsåtgärder (Carrington, 2014). 
 
2.2.5 Oberoende 
Porter et al. (2014) anser att oberoendet har en unik betydelse inom revisionen, då det är 
viktigt att revisionen är fristående. Om användaren av den finansiella informationen ska 
kunna lita på och använda revisorns uttalande som grund för sitt eget agerande är det viktigt 
att revisorn är, och framstår att vara, oberoende från bolaget och alla dess influenser. Om 
revisorn inte anses vara oberoende kommer dennes åsikter och utlåtanden minska i 
trovärdighet angående den sanningshalt eller rättvisande bild av den information som bolaget 
delar med sig av (Porter et al., 2014). 
  
Porter et al. (2014) konstaterar att revisorsprofessionen under lång tid har försökt finna en 
fungerande definition gällande oberoende (självständighet). Det är väl etablerat att oberoendet 
i meningen av att vara självständig och inte påverkas i sitt professionella omdöme av externa 
åsikter är av grundläggande betydelse. Porter et al. (2014) menar dock att när det kommer till 
revision, har oberoendet en mer omfattande betydelse. En revisor ska inte endast inneha ett 
oberoende sinnelag (Independence of mind). Det gäller även att undvika situationer som 
skulle kunna påverka, eller rent av skulle kunna uppfattas att påverka, revisions objektivitet 
(Independence in appearance). 
  
Porter et al. (2014) definierar oberoende sinnelag som ett tillstånd som möjliggör uttalanden 
utan att påverkas av externa faktorer som äventyrar det professionella omdömet. Det här 
möjliggör att revisorn agerar med integritet och använder objektiv och professionell 
skepticism. Den uppfattade objektiviteten uppnås enligt Porter et al. (2014) då revisorn 
undviker situationer som är så riskfyllda att en förnuftig och informerad part troligen skulle 
anse, med all fakta och omständigheter inräknade, att revisorns integritet, objektivitet eller 
professionella skepticism hotas. 
  
Porter et al. (2014) anser att om tredje man ska förlita sig på revisorns åsikt är det 
betydelsefullt att revisorn har ett oberoende sinnelag och uppfattas som oberoende. Detta är 
särskilt viktigt när revisorn genomför revision och uttrycker sin åsikt i till exempel 
revisionsrapporter. Porter et al. (2014) anser att detta kan framstå som ganska självklart men 
att det i praktiken är svårt att uppnå och lätt att åsidosätta eller äventyra. 
 
2.3 Professionell roll 
2.3.1 Definition av professioner  
Professioner står för en betydande del av näringslivet. De genererar stora inkomster och 
influerar samhället i stort. Den kompetens professioner besitter är uppbyggt av akademisk 
utbildning och praktiska erfarenheter (Hodges & Young, 2009; Brante, 2005). Denna 
kompetens går inte att skapa utanför det professionella sammanhanget, vilket gör att detta 
särskiljer professioner från andra samhällsgrupper (Öhman & Wallerstedt, 2012). Genom 
organisering i skyddade och lagreglerade yrkesföreningar förstärks den unika kompetens 
professioner besitter och i förening kan de verka för att uppnå gemensamma normer och 
värderingar genom etiska riktlinjer (Wilensky, 1964; Wallerstedt, 2009). Självständighet är ett 
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viktigt begrepp för professioner då de strävar efter att föra en oberoende kontroll över sin 
kompetens (Barber, 1963). Professioner verkar för samhällets välstånd och det allmänna 
förtroendet skapas genom att minska på omgivningens osäkerhet via överföring av en 
komplex och svårdefinierad kunskap (Brante, 1988; Brante, 2005).  
 
Utifrån en professionell logik med ett revisorsperspektiv ska en professionell revisor följa 
etiska riktlinjer, de krav som ställs på självständighet samt arbeta med stöd av de 
revisionsstandarder som finns tillgängliga (Spence & Carter, 2014). 
 
2.3.2 Självständighet, samhällsintresse och etiska riktlinjer 
Självständighet är ett vanligt förekommande begrepp i förhållande till revisorn och dennes 
profession och det är framför allt det engagemang revisorer har gentemot sin självständighet 
som är av intresse. Är revisorn engagerad för ett självständigt utövande av revision är denne 
även positivt inställd gentemot bindande regleringar som upprätthåller denna självständighet 
(Gendron et al. 2006; Sikka & Willmott 1995). Självständighet hänförs även till revisorns 
oberoende som är en avgörande faktor för att revisorn i sin yrkesutövning ska uppnå den 
trovärdighet som krävs för att upprätthålla sin professionella roll som obunden granskare 
(Porter et al. 2014). En revisor måste genomföra sin revision utan att bli påverkad av 
inflytande från andra. Revisorns oberoende är även fördelaktigt för det övriga samhället då 
oberoendeställningen är väsentlig för att upprätthålla det ekonomiska systemet i samhället 
(Warren & Alzola, 2009). 
  
Revisorn har ett samhällsintresse då denne verkar för att finansiella rapporter är trovärdiga ur 
allmänhetens perspektiv (Porter et al., 2014). Revisorn genomför som en självständig aktör en 
förbättring av kvalitén i den information som granskas och har ett helhetsperspektiv vid 
utförandet av sin revision. Den reviderade redovisningen ska hålla så god kvalité som 
möjlighet för att den breda allmänheten ska skapa sig en trovärdig bild av informationen som 
förmedlas (Carrington, 2014; Öhman, Häckner, Janson & Tschudi, 2006). Revisorns 
bestyrkande av bolagsinformation är värdefullt för att upprätthålla en produktiv 
kapitalmarknad (Agevall & Jonnergård, 2013). 
  
I revisorsprofessionen existerar det etiska riktlinjer som revisorerna ska följa. En revisor ska 
enligt International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) etikkod inneha 
integritet, objektivitet, professionell kompetens, tystnadsplikt samt uppträda professionellt i 
samband med revisionsuppdrag. Det här innebär översiktligt att det eftersträvas att revisorn 
löpande utvecklar sin kompetens, förhåller sig uppdaterad angående förändringar, respekterar 
krav på sekretess och objektivitet samt är uppriktig i de yrkesrelationer han eller hon har 
(FAR, 2018b).  I en studie av Svanberg och Öhman (2016) jämförs den etiska kulturen i 
revisionsbyrån i förhållande till revisorns objektivitet. Deras resultat visar på att etisk kultur i 
revisionsbyrån har ett positivt samband med revisorns självständiga ställning. De drar även 
slutsatsen att en revisor med en stark professionell identitet och ett etiskt förhållningssätt 
utsätts för mindre risker i förhållande till sitt oberoende i samband med revisionsuppdrag. 
 
2.3.3 Professionell identitetsförändring 
Den ursprungliga revisorn som verkar för att tillgodose samhällets intressen ifrågasätts då 
branschen allt mer utvecklas mot att bli kommersiell (Broberg, 2014). Warren och Alzola 
(2009) förklarar att det sker en identitetsförändring i revisorsprofessionen. Den moderna 
revisorn skiljer sig från den traditionella i dennes acceptans gentemot ett utökat tjänsteutbud, 
en mångsidig kompetens och att tillgodose klientens intressen. Detta går i motsats till de 
traditionella värden revisorsprofessionen har använt sig av i form av dess oberoende och 
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samhällsintresse. Denna utveckling har lett till att revisorn i större utsträckning följer sitt 
egenintresse genom att verka för ett utökat tjänsteutbud och skapa affärer och inkomster för 
revisionsbyrån (Agevall & Jonnergård, 2013). Det här avspeglas i ökade kommersiella inslag 
i de målsättningar som sätts av revisionsprofessionen vilket skiljer sig från traditionella frågor 
som revisorns oberoende och objektivitet (Sweeney & McGarry, 2011). 
 
2.3.4 Förändring ur ett branschperspektiv 
Antalet revisorer i den svenska revisionsbranschen minskar successivt (Riksrevisionen, 2017). 
En orsak till denna förändring är att den enskilda revisorn på grund av en bättre organisation i 
revisionsbyrån klarar av att ansvara för mer uppdrag. Den avskaffade revisionsplikten år 2010 
är också en påverkande faktor till det minskade antalet revisorer i branschen i och med den 
förändrade efterfrågan på revision denna lagförändring resulterade i (Carrington, 2014). 
Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att fler bolag än vad som förutspåddes har valt 
att inte använda sig av revision (Riksrevisionen, 2017). En på uppdrag av regeringen 
genomförd utredning konstaterade att 70 procent av de svenska aktiebolagen skulle ges 
valmöjligheten att anlita revisor eller inte (SOU 2008:32). Enligt Riksrevisionen (2017) skulle 
40 procent av de berörda bolagen på sikt välja bort revisorn. Det ansågs troligt att nystartade 
bolag i större utsträckning skulle välja bort revisorn än äldre bolag. Riksrevisionen (2017) 
konstaterar i sin rapport att vid utgången av räkenskapsåret 2015 hade cirka 60 procent av de 
aktiva svenska aktiebolag som berördes av reformen valt att inte längre köpa in 
revisionstjänsten. Hypotesen att nya bolag i större utsträckning än äldre bolag skulle välja bort 
revisorn bekräftas av Riksrevisionens rapport (2017) som även konstaterar att den bransch 
bolaget verkar i har betydelse för om de har en revisor eller inte. 
 
En av de främsta orsakerna till varför bolag väljer att använda sig av revisor eller inte beror 
enligt Tauringana och Clarke (2000) på hur ägarstrukturen ser ut i bolaget. Om företagsledare 
även är aktieägare, vilket är fallet i många små bolag, finns det enligt Tauringana och Clarke 
(2000) ett mindre behov av att anlita en revisor. Behovet av revision minskar eftersom 
osäkerheten mellan ledningen och ägarna inte är lika stor vilket leder till att 
informationsasymmetrin och därmed agentkostnaderna minskar (Collis, Jarvis & Skerratt, 
2004; Collis, 2010; Thorell & Nordberg, 2005).  
 
Ojala et al. (2016) har i en studie kommit fram till fem faktorer till varför bolag som inte har 
en lagstadgad revisionsplikt ändå väljer att använda sig av revision. Den första faktorn 
handlar om att bolaget inte befinner sig i en finansiell krissituation. Bolaget har även ett 
behov av en trovärdig skatterapportering. Bolag som väljer revision har ett utspritt 
delägarskap och det sker en successiv tillväxt i verksamheten. Den sista faktorn för frivillig 
revision handlar om behovet av ett säkert utbud av varor från leverantörer. Dedman, Kausar 
och Lennox (2014) associerar behovet av frivillig revision med begreppen agentkostnader och 
företagsrisker. Agentkostnader hänförs till storleken på bolaget, verksamhetens komplexitet, 
skuldsättningsgraden samt spridningen av delägarskapet. Företagsrisker uppstår vid bristande 
redovisningskompetens samt om bolaget har svårvärderade tillgångar. Collis et al. (2004) har 
i en brittisk studie kommit fram till fyra huvudsakliga orsaker till att bolag väljer att ha 
frivillig revision. Revisionstjänsten är för det första ett kvitto på att den ekonomiska 
informationen blir granskad och revisorn kan verka för att den uppnår en högre kvalité. Valet 
att välja frivillig revision beror också på̊ om företagsledaren är tillräckligt kvalificerad och har 
fullgod kompetens för att genomföra företagsekonomiska åtgärder. Storleken på bolaget är 
också en betydande orsak samt om det finns en agent- och principalsituation mellan 
aktieägare och företagsledning respektive mellan bolaget och kreditgivare.  
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2.4 Kommersiell roll 
2.4.1 Kommersialism och revision 
Kommersiella åtgärder som marknadsföring och försäljning av tjänster har traditionellt inte 
varit något som revisorsprofessionen har bedrivit (Kotler & Connor, 1977). Mycket på grund 
av de etiska regler som förbjudit kommersiella beteenden vilket gjort att det inte har funnits 
något intresse av att lära sig att marknadsföra sina tjänster. Det har även ansetts vara 
tillräckligt att skapa sig ett fullgott rykte och låta klienten vara den aktiva parten vid 
uppstarten av ett tjänsteförhållande (Kotler & Connor, 1977). Det har dock skett en successiv 
utveckling i revisionsbranschen för ökade inslag av kommersiella intressen (Hanlon, 1996). I 
takt med att revisionsbyråerna har utvecklats till multinationella verksamheter har 
traditionella professionella värderingar som självständighet och samhällsintresse fått 
kombineras med kommersiella intressen där lönsamhet och vinstmaximering är vanligt 
förekommande målsättningar (Cooper & Robson, 2006). Utifrån en kommersiell logik är 
revisorn intresserad av att uppnå inkomster, att både förvärva och bibehålla klienter samt att 
verka för att revisionsbyrån utvecklas i rätt takt (Spence & Carter, 2014).  
  
Allmänna diskussioner om kommersialism och revision har främst handlat om de förändringar 
som innefattat mer marknadsföring och ett ökat inslag av rådgivningstjänster i 
revisionsbranschen (Broberg et al., 2013; Sori, Kharbhari & Mohamad, 2010). I Sverige kan 
denna förändring kopplas till de förändrade gränsvärden för lagstadgad revision som resulterat 
en ny marknadsmiljö för revisionsbyråer som påverkat till utökade marknadsförings- och 
försäljningsaktiviteter samt en fortlöpande trend som innefattar ökade inslag av rådgivning i 
den svenska revisionsbranschen (Broberg et al. 2013; Kempe, 2013). Denna ökade mängd 
rådgivning till följd av en ökad kommersialism har historiskt sett inte varit oproblematiskt för 
revisionsprofessionen. Diverse revisionsskandaler (till exempel Enron) har skadat 
trovärdigheten av att utföra revision och kritik har framförts mot att en ökad mängd 
rådgivning hotar revisorns oberoendeställning (Citron, 2003).  
 
2.4.2 Tjänsteutbud 
Anpassningsbarhet gentemot klienten 
När ett företag som erbjuder produkter eller tjänster har identifierat vilka klienter som 
företaget vill behålla uppkommer frågan hur dessa klienter ska förhålla sig lojala till 
företagets utbud (Reichheld, 1993). Reichheld (1993) konstaterar att en fungerande strategi är 
att lägga till nya produkter eller tjänster i det redan existerande utbudet för att på så sätt möta 
klientens behov. Företag som misslyckas med att använda sin kundkännedom för att utveckla 
sina produkter och tjänster lämnar dörren öppen för att konkurrenter att ta över deras 
marknadsposition (Reichheld, 1993). Vidare konstaterar Reichheld (1993) att det kan vara 
frestande att använda helt nya produkter eller tjänster för att erövra nya marknader, men att 
det ur ett ekonomiskt perspektiv nästan alltid är bättre att hålla sig till ett existerande 
kundsegment. Den intima kännedom om klienten som företag bygger upp med tiden gör det 
lättare att sälja in nya produkter och tjänster till redan existerande klienter än att bygga upp en 
relation med nya klienter (Reichheld, 1993).  
 
Turner (2004) menar på att det är viktigt att säkerställa att behoven hos redan existerande 
klienter uppfylls men att det även är väsentligt att hela tiden blicka mot framtiden. Turner 
(2004) anser att en företagsstrategi inte bör vara statisk utan att den hela tiden måste utvecklas 
och förändras fortlöpande för att möta de föränderliga behoven hos klienten. Med fokusering 
på revisionsbranschen är det enligt Brownlow (1997) viktigt för en revisionsbyrå att 
tillfredsställa de behov finns hos klienten. Det handlar om att i kommunikation med klienten 
skapa sig en uppfattning om vilka typer av tjänster som är mest värdefulla för klientens 
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verksamhet. Klienten ska skapa sig en förståelse för vilket tjänsteutbud som finns tillgängligt 
och utifrån denna förståelse avgöra vilka tjänster som denne är i behov av.  
 
Tjänsteutbud i revisionsbranschen 
Parker (2001) förklarar att övergripande branschtrender som globalisering, digitalisering och 
kunskapssamhället, samt den allt mer intensiva konkurrens som uppstått runt millennieskiftet 
har påverkat revisionsbyråer till att förändra sitt tjänsteutbud. Finansiell planering, 
riskhantering och rådgivning är tre huvudområden som det fokuseras på (Parker, 2001). Det 
förändrade tjänsteutbudet bland revisionsbyråer har framför allt inneburit ökade 
rådgivningstjänster utan koppling till revisionsuppdrag (SOU 1999:43). Revision är inte 
längre den huvudsakliga verksamhetsinriktningen, utan byråerna anses vara kompetensföretag 
som erbjuder en varierad mängd ekonomiska tjänster (SOU:1999:43). Revisionsbyrån ska ha 
kompetens för att inte bara erbjuda traditionell rådgivning inom exempelvis redovisning och 
skatt utan det ska även finnas en förmåga att tillgodose klienter med andra tjänster som 
företagsanalys, strategisk planering, personalhantering, fastighetsvärdering, 
informationsteknologi, digitaliseringsstöd och så vidare (SOU 1999:43; Elliot & Pallais 
1997). 
 
Den pågående digitaliseringen av samhället skapar enligt Kempe (2013) möjligheter att bilda 
nya ekonomiska beståndsdelar genom att tjänster delas upp, förflyttas och sätts samman i 
andra former. Enligt Krafft och Kempe (2015) kommer den ökade digitaliseringen och 
automatiseringen att minska betydelsen av de geografiska avstånden mellan revisorn och 
klienten. Det kommer även leda till att arbetet med att kontrollera och verifiera historisk data 
blir en allt mindre del av revisionsbranschens arbete. Mer och mer av detta arbete kommer att 
automatiseras och fokus kommer hamna på hur framtiden för verksamheten bedöms (Kraft & 
Kempe 2015). 
 
2.4.3 Tilläggsrådgivning 
Enligt Carrington (2014) ska revisorn när denne upptäcker brister i det reviderade materialet 
förmedla detta till klienten. Revisorn utför i det här läget något som kallas för 
revisionsrådgivning. Revisorn ansvarar för att klienten ska följa de minimikrav som enligt lag 
ställs på klientens redovisning. (Carrington, 2014). Det är dock vanligt att revisorn genomför 
mer utförlig rådgivning i kombination med granskningsuppdrag (Carrington, 2014). Att 
genomföra rådgivning vid sidan av ett revisionsuppdrag har både kostnads- och 
kunskapsmässiga fördelar (Arruñada, 1999). Då revisorn genom sitt revisionsuppdrag besitter 
en gedigen kunskap om den verksamhet han eller hon granskar kan denna kompetens 
användas till att genomföra en så kallad tilläggsrådgivning (Arruñada, 1999). Det sker då en 
så kallad kunskapsöverföring. Ett rådgivningsuppdrag kan dessutom anses vara ett mer 
ekonomisk fördelaktigt val i jämförelse med revisionsuppdrag (Tepalagul & Lin, 2015). 
  
Det finns samtidigt en risk för att revisorn då rådgivningstjänster uppgår till betydelsefulla 
intäkter kan bli för beroende av dessa och det kan då hota revisorns professionella roll som en 
självständig och oberoende granskare som upprätthåller redovisningens trovärdighet hos 
intressenter (Carrington, 2014; Firth, 1997). Kombinationen mellan revisionsuppdrag och 
rådgivningstjänster är ett potentiellt hot mot revisorns oberoende (Porter et al. 2014). Genom 
att förse klienten med tjänster är revisorn eller revisionsbyrån delvis med och utarbetar de 
finansiella rapporterna. När sedan revision genomförs finns det en risk att revisorn inte kan 
bibehålla sin objektivitet eftersom denne tvingas att granska det arbete som dennes rådgivning 
har legat till grund för (Porter et al., 2014; Wernerman, 2006). Det är samtidigt viktigt att 
förstå att risken inte per automatik blir gällande för den rådgivning revisorn ger om 
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förbättringar eller brister som denne finner som ett direkt resultat av sin revision (Wernerman, 
2006) 
 
2.4.4 Marknadsföring 
I en studie av Broberg et al. (2013) jämförs revision med marknadsföring. Resultatet av 
studien visar på att revisorer har en positiv inställning gentemot marknadsföring och kan 
tänka sig att bedriva dessa aktiviteter vid sidan av sitt revisionsutövande. Traditionellt sett har 
revisionsprofessionen ansett att marknadsföring och reklam har varit oetiskt i förhållande till 
de grundläggande normer och regleringar som format denna profession (Clow, Stevens, 
McConkey, & Loudon 2009). Men detta förhållningssätt har successivt förändrats och 
revisorer använder sig nu allt oftare av marknadsföring och välkomnar även stöttning av 
utomstående expertis för att förbättra sina egna marknadsföringsaktiviteter (Clow et al., 
2009). Revisorer anser att marknadsföring är betydelsefullt och behövs för att nå framgång i 
den verksamhet som bedrivs. Det här gäller både idag och i framtiden och det krävs att 
revisorerna själva engagerar sig i marknadsföringsaktiviteter (Ellingson, Hiltner, Elbert & 
Gillett, 2002). Revisorer blir även allt bättre på att balansera sitt traditionella 
revisionsutövande med marknadsföringsaktiviteter och nya generationer revisorer förutses i 
framtiden vara mer anpassningsbara mot att använda sig av marknadsföring i sin revisorsroll 
(Broberg et al. 2013). Revisorer förstår idag behovet av att marknadsföra sig existerar och att 
de inte bara kan lita på sitt rykte och personliga nätverk (Broberg et al. 2013). 
 
2.5 Förhållandet mellan revisorns professionella och kommersiella roll 
I en studie av Suddaby et al. (2009) genomförs undersökningar om hur olika sorters 
förändringar hos revisionsbyråer påverkar den professionella ideologin hos anställda 
revisorer. I studien har författarna delat upp förändringarna på tre aspekter: kontext, innehåll 
och plats. Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att det inte finns en uppenbar konflikt 
mellan revisorers engagemang gentemot professionella ideal och deras 
klientförhållanden.   Revisorerna har således förmågan att tillgodose sina klienters intressen 
samtidigt som de följer sin revisionsbyrås och professions direktiv och riktlinjer. Öhman et al. 
(2014) drar slutsatsen efter genomförandet av en studie om professionalism och 
kommersialism i den svenska revisorsprofessionen att en möjlig konflikt är svår att definiera 
med stöd av dessa två övergripande begrepp. Det här kan således i praktiska termer vara ett 
bevis på att revisorn klarar av att kombinera sin professionella roll med en kommersiell roll i 
att konkurrera och uppnå inkomster för sig själv och sin byrå. Studiens resultat visar även på 
att revisorerna har ett lika stort engagemang för sin profession som för revisionsbyrån. Den 
möjliga konflikt som enligt Öhman et al. (2014) kan uppstå är mellan kravbilden på att utföra 
en oberoende revision och att tillgodose klientens intressen. I en kvalitativ studie av Spence 
och Carter (2014) framtas en möjlig konflikt mellan professionella och kommersiella 
intressen bland revisorer på de fyra stora revisionsbyråerna. Då kommersiella färdigheter i 
många fall framhävs för att ta karriärsteg i dessa byråer finns risken att de inte fokuserar på 
revisorns professionella förmåga, vilken är nära sammankopplad med det samhällsintresse en 
revisor ska ha som en extern och oberoende granskare. 
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3 Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av uppsatsens övergripande forskningsansats, 
metodansats samt val av forskningsmetod. Därefter sker en förklaring av hur litteratur har 
inhämtats och hur operationalisering har genomförts i förhållande till insamlingsmetod. 
Kapitlet fortsätter med en beskrivning av uppsatsens datainsamling, det urval som har gjorts 
och hur förberedelse, genomförande och efterarbete av datainsamlingen har gått tillväga. 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens dataanalys, trovärdighetsdiskussion samt etiska 
överväganden.  
 
3.1 Övergripande forskningsansats 
Vi utgår från ett tolkande synsätt vid kunskapsbildningen som presenterats i syftet och 
problemformuleringen. Upplevd kunskap, menar vi, kan erhållas genom tolkning och 
förståelse vilket baseras på respondenters observationer, erfarenheter, upplevelser och utsagor 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Detta innebär en ständig kontextualisering och 
dekontextualisering, där det sker en konstant pendling mellan det hela och delen. Det finns 
således ett beroendeförhållande mellan dessa där sammanhanget, eller kontexten, är helt 
avgörande för om det ska vara möjligt att skapa en uppfattning om helheten (Ödman, 2007). 
Utan denna koppling skulle endast pusselbitarnas form och färg existera och det skulle vara 
omöjligt färdigställa pusslet (Ödman, 2007). Med stöd av ovanstående teorier är det tolkande 
synsättet användbart då vår uppsats syftar till att beskriva delarna som används genom 
upplevelser och tolkningar. I vår uppsats görs detta genom att utifrån ett revisorsperspektiv 
beskriva samt skapa sig förståelse för helheten - hur revisorns professionella och 
kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna har påverkats av revisionspliktens 
avskaffande. 
 
3.1.1 Metodansats  
Ansatsen vi har valt att använda är induktiv då den öppenhet som finns i en sådan ansats 
enligt Jacobsen (2002), skapar möjligheter att skildra verkligheten utan fördefinierade 
hypoteser eller teorier. Den induktiva ansatsen hjälper oss dessutom att uppnå en frihet från 
förväntningar vilket ger oss möjlighet att förhålla oss öppna och mottagliga för ny 
information. Det är samtidigt viktigt att, i likhet med vad Söderbom och Ulvenblad (2016) 
anser, vara medveten om den teori och kunskap som forskaren bär med sig från tidigare 
erfarenheter så att detta inte påverkar genomförandet av forskningen. 
 
3.1.2 Vetenskaplig metod 
Tyngdpunkten i vår kvalitativa undersökning ligger i förståelsen av en social verklighet som 
enligt Bryman och Bell (2013) skiftar utifrån hur individerna i en viss miljö tolkar 
verkligheten. Vi anser att ett centralt kriterium är att beakta och fokusera på en öppen och 
mångsidig empiri som utgår från respondentens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi 
värdesätter på så sätt i likhet med Jacobsen (2002), den öppenhet och flexibilitet som en 
kvalitativ forskningsmetod är förknippad med. Denna metod ställer dock höga krav på 
forskarens förmåga att tolka den insamlade datan eftersom den förutom att vara nyanserad 
också är ostrukturerad vilket gör den svårare att ordna och göra överskådlig (Jacobsen, 2002). 
Vi anser att vi kan motverka dessa svårigheter genom att vara noggranna och strukturerade 
vid insamling av data. Vi för även noggrant protokoll av den data vi samlar in vilket ger oss i 
enlighet med Bell (2005) möjlighet att återkomma och kontrollera innehållet för att få fram 
den exakta ordalydelsen som respondenten ger i efterhand.  
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3.2 Litteraturgenomgång 
Intresset för forskningsämnet väcktes efter att en av författarna läste en artikel i tidningen 
Balans och sedan delade med sig av sina tankar till den andra författaren. Forskningsämnet 
utvecklades och fördjupades sedan genom diskussion mellan författarna. Betydelsefullt för 
utvecklingen av forskningsämnet var även rapporten "Framtidens rådgivning, redovisning 
och revision - En resa mot år 2025", skriven av Kempe (2013) för Kairos Future på uppdrag 
av FAR. Denna rapport visar på tendenser i revisionsbranschens utveckling och ger 
indikationer på vilka trender som är av betydelse. I uppsatsen har vetenskapliga artiklar, 
böcker, statliga utredningar samt lagtext använts. De vetenskapliga artiklarna har sökts fram 
genom att använda sökorden audit, revision, auditor, revisor, independence, oberoende, 
professionalism och kommersialism i artikeldatabaserna Scopus, OneSearch vid Högskolan i 
Halmstad samt Google Scholar. Valet av sökord grundar sig på relationen till revisorns roll 
och närliggande områden. De artiklar som använts har alla genomgått vetenskaplig 
granskning vilket ger dem en högre trovärdighet då en oberoende part har granskat artiklarna. 
 
Böckerna som ingår i uppsatsen har lånats från Halmstad Stadsbibliotek samt biblioteket på 
Högskolan i Halmstad. Vid val av författare har särskild hänsyn tagits till att författarna 
publicerat flera verk inom uppsatsens ämnesområden. Detta ökar sannolikheten att författarna 
kan anses vara trovärdiga eftersom de behöver vara väl pålästa för att publicera flera verk. Vi 
har dessutom konstaterat att dessa verk har citerats i likartade uppsatser på en minst lika hög 
akademisk nivå som denna uppsats förväntas hålla. Hänsyn har även tagits till att författarna 
innehar eller innehaft akademiska positioner på högre lärosäten vilket ökar sannolikheten att 
de har hållit sig informerade om forskningsutvecklingen inom det aktuella ämnesområdet. 
  
De statliga utredningarna och lagtexten har hämtats från riksdagens hemsida, för att på så sätt 
garantera att endast aktuella lagar har använts samt att vi refererar till originaldokumenten. 
 
3.3 Operationalisering 
En vanligt använd datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning är intervjun (Qu & Dumay, 
2011; Bryman & Bell, 2015). Den ger forskaren möjlighet att införskaffa kunskap om 
respondentens värld och kan ge forskaren ett användbart forskningsunderlag (Qu & Dumay, 
2011). Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod eftersom den enligt 
Qu och Dumay (2011) ger ett flexibelt, tillgängligt och begripligt underlag. Metoden är även 
kapabel att synliggöra viktiga, ofta dolda, faktorer om människors och organisationers 
beteende (Qu & Dumay, 2011). Den ger oss möjlighet att utifrån teman modifiera 
framtoningen, tempot och turordningen på frågorna för att på så sätt locka fram mer 
detaljerade och utvecklade svar från respondenten. Samtidigt ges respondenten möjligheten 
att svara utifrån sina egna förutsättningar med begrepp och tankegångar vilka är hans eller 
hennes egna (Qu & Dumay, 2011). Den semistrukturerade intervjun gör att vi inte bara kan 
undersöka vad respondenten anser utan även hur de väljer att presentera sin ståndpunkt 
(Bryman & Bell, 2015). Det är därför viktigt vid genomförandet av semistrukturerade 
intervjuer att vara flexibel och generell vid själva intervjutillfället för att klara av att ställa 
både förberedda och oförberedda frågor. En flexibel undersökare har möjlighet att skapa 
detaljerad, utvecklande och sanningsenlig information från respondenten (Bell, 2005; Qu & 
Dumay, 2011). 
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3.3.1 Urval av respondenter 
Då syftet med uppsatsen är att utifrån ett revisorsperspektiv beskriva samt skapa förståelse för 
hur revisorns professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna har 
påverkats av revisionspliktens avskaffande är vårt huvudsakliga urvalskriterium respondenter 
med praktisk erfarenhet innan och efter denna förändring. Vi värdesätter således information 
från respondenter som med hjälp av arbetslivserfarenhet kan reflektera över förändringar och 
påverkansfaktorer på deras revisorsroll både före och efter den avskaffade revisionsplikten. 
De har förmågan att diskutera om hur revisorns roll var tidigare och sedan kunna jämföra med 
hur både förändringar i revisionsbranschen och för den enskilda revisorn har påverkat 
revisorsrollen. Därför har vi använt oss av vi yrkesverksamma revisorer med erfarenhet av 
revisionsutövning före och efter avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Eftersom det är den enskilde revisorns personliga erfarenhet och närhet till händelseförloppet 
som är av väsentlig betydelse har vi valt att genomföra intervjuer med revisorer som arbetar 
aktivt ute på revisionsmarknaden. Vi värdesätter förmågan hos respondenter att utifrån egna 
erfarenheter och upplevelser beskriva hur de har påverkats av uppsatsens fenomen, den 
påverkan på revisorns professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna 
som skett till följd av den avskaffade revisionsplikten.  
 
Då det är revisorns personliga erfarenhet som är det väsentliga kravet i detta urval är inte 
enskilda attribut hos revisionsbyråer avgörande vid våra val av respondenter för denna 
undersökning. Både yrkesverksamma revisorer från små och större revisionsbyråer är aktuella 
som respondenter och vi har försökt att säkerställa att i alla fall ett par av respondenterna 
arbetar på en mindre byrå. Detta för att visa på om det existerar eventuella skillnader i 
uppfattningen mellan revisorer på stora och små byråer. Vi har valt byråer som i huvudsak 
ligger i Halland för att öka möjligheten att genomföra intervjuerna i samband med personliga 
möten. De två respondenter som har sin geografiska hemvist utanför Halland har valts på 
grund av deras gedigna erfarenhet som revisorer samt de yrkespositioner de har på sina 
byråer. Vi anser inte att det faktum att de arbetar utanför den halländska marknaden kommer 
påverka uppsatsens resultat på ett negativt sätt. Tvärtom anser vi att det kommer ge en bredare 
bild av det i uppsatsen undersökta fenomenet samt på ett mer uttömmande sätt besvara 
uppsatsens syfte. Här följer en tabell med deltagande respondenter i uppsatsen. 
 

Namn Revisionsbyrå Datum Fysiskt möte/telefon 

Anneli Carlsson EY 01-03-2018 Fysiskt möte 

Anders Bryngelsson PwC 09-03-2018 Telefon 

Per Widell Baker Tilly Ahlgren & Co 13-03-2018 Fysiskt möte 

Michael Johansson KPMG 14-03-2018 Telefon 

Viktoria Larsson PwC 16-03-2018 Fysiskt möte 

Jonas Einarsson PwC 19-03-2018 Fysiskt möte 

Christer Andersson Revisionstjänst Falkenberg 26-03-2018 Telefon 

Britt-Marie Mallander KPMG 10-04-2018 Telefon 
Tabell 1 Sammanställning av respondenter 
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Vid en undersökning med många öppna frågor är intervju ansikte mot ansikte att föredra 
(Jacobsen, 2002). Detta eftersom den som intervjuar har en möjlighet att observera 
respondenten och dennes kroppsspråk. Samma sak gäller för respondenten som kan se 
undersökaren vilket skapar en förtrolig stämning som kan underlätta konversationen 
(Jacobsen, 2002). Denna intervjueffekt anser vi inte bara är positiv utan kan leda till att 
respondenten ger svar som denne tror att vi efterfrågar eller att respondenten känner sig 
obekväm. För att minimera denna risk har vi strävat efter att ge ett så professionellt intryck 
som möjligt. Respondenterna har även givits möjlighet att välja var intervjuerna ska 
genomföras, oftast på respondenternas arbetsplats där ett konferensrum eller kontor kan 
användas för att skapa avskildhet och där respondenterna känner sig bekväma. 
  
Även om personliga intervjuer har eftersträvats har det för ett antal respondenter inte varit 
möjligt att genomföra detta. Ett övervägande har således fått göras mellan att avstå från att 
genomföra intervjun med den aktuella respondenten eller att acceptera att intervjun måste 
genomföras under “ej perfekta förhållanden”. Eftersom vi i vårt urval söker efter respondenter 
med förhållandevis lång erfarenhet inom revisionsyrket har vi gjort en urvalskategorisering 
som försvårar att få kontakt med eftersökta respondenter under en tid på året då dessa är 
mycket upptagna. Vi har därför valt att genomföra ett antal av intervjuerna per telefon, främst 
på grund av revisorernas bristande tillgänglighet för genomförande av personliga intervjuer 
men även för att vi ska upprätthålla vårt urval av respondenter. 
 
3.3.2 Frågornas koppling till teori 
För att erhålla den avsedda empirin utformades en intervjuguide som tar sin utgångspunkt i 
uppsatsens problematisering och problemformulering med stöd av den utformade teoretiska 
referensramen. Efter diskussion kring de områden som behövdes för att bearbeta uppsatsens 
problemformulering kom vi fram till följande tre huvudbegrepp: professionell roll, 
kommersiell roll samt förhållandet mellan professionell och kommersiell roll. Inledningsvis 
ställs övergripande frågor om uppsatsens två första huvudbegrepp ur respondentens synvinkel 
och sedan följer följdfrågor som har koppling till de relevanta ämnesområdena i den teoretiska 
referensramen. Avslutningsvis ombads respondenten att ta ställning till om förhållandet 
mellan dennes professionella och kommersiella roll har påverkats till följd av den avskaffade 
revisionsplikten. Följdfrågorna gällande professionell roll har i huvudsak utformats utifrån de 
tre underbegrepp, självständighet, samhällsintresse och etiska riktlinjer, som har uppkommit i 
den teoretiska referensramen. Dessa underbegrepp har grundlagts utifrån Wilenskys (1964), 
Brantes (1988, 2005) med fleras resonemang angående hur professionalism ska definieras. 
Följdfrågorna angående kommersiell roll har i huvudsak utformats utifrån underbegreppen 
tjänsteutbud, tilläggsrådgivning och marknadsföring vilka utformats utifrån Kotler och 
Connor (1977), Broberg et al. (2013) samt Carrington (2014) med fleras synsätt som beskriver 
revision och kommersialism. 
  
3.3.3 Förberedelse 
Som ett led i förberedelsen för genomförandet av våra intervjuer skickades bekräftelsemail till 
respondenterna med förhandsinformation som syftade till att stärka deras förståelse för vårt 
uppsatsämne samt den uppsatsprocess vi genomför. Vi som genomför intervjun har 
införskaffat oss övergripande information om de revisionsbyråer som respondenterna 
representerar. Denna förkunskap anser vi är nödvändig för att vi ska skapa oss en helhetsbild 
över de aspekter som påverkar respondentens svar och i förlängningen vår förståelse över 
uppsatsens resultat. Vi genomför även praktiska förberedelser: kontroll sker av 
ljudinspelningens funktion, vi läser på vårt intervjuformulär och fördelar de ansvarsområden 
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vi har när vi genomför intervjun, exempelvis vem som ansvarar för att ställa frågor respektive 
att föra anteckningar. 
 
3.3.4 Genomförande 
I samband med genomförandet av våra intervjuer reflekterar vi över ett antal områden som är 
speciellt viktiga att ha i åtanke. Det är för det första väsentligt att börja med att be 
respondenten beskriva ett mer övergripande fenomen eller begrepp för att sedan specificera 
sig allt eftersom diskussionen fortlöper. Det här ger respondenten full frihet att utifrån ett eget 
perspektiv diskutera de huvudsakliga ämnesområden som ingår i intervjun. Det är även viktigt 
att ge respondenten möjlighet att diskutera färdigt innan följdfrågor ställs. I samband med 
genomförandet av intervjun förs löpande anteckningar som sedan underlättar transkriberingen 
av intervjun. När respondenten tillåter det genomförs även ljudinspelning av intervjun. Vi 
avslutar intervjun med att ställa en fråga om respondenten har några egna funderingar eller 
frågor som har uppkommit under intervjun. Med denna avslutande fråga förhåller vi oss 
öppna gentemot möjligheten fånga respondentens egna reflektioner och tankar om de 
ämnesområden vi diskuterat. 
 
3.3.5 Transkribering och efterarbete 
Varje intervju transkriberas i nära samband till det att intervjun har genomförts. Det 
underlättar minnesbilden av vad som sagts under intervjuerna. Genom transkribering av 
intervjuerna inleds analysarbetet av den insamlade empirin. Datamaterialet omvandlas till 
textform för att sedan användas vid en djupare analys. Även om detta arbetssätt är 
tidskrävande är fördelarna med att lyssna igenom och skriva ner det insamlade materialet 
större än tidsåtgången. En av fördelarna med att transkribera är att det blir enklare att tolka 
den information respondenterna förmedlade under intervjuerna. För att säkerställa att 
transkriberingarna gjorts på ett korrekt sätt lyssnar författarna igenom intervjuerna och 
kontrollerar dessa i samband med minsta osäkerhet om sanningsenlighet.  
 
3.4 Analysmetod 
Eftersom vi har en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats har vi valt att använda 
oss av en tematisk analysmetod där teman och underteman identifieras i intervjuerna (Bryman 
& Bell, 2015; Jacobsen, 2002). Dessa teman tas fram genom att noggrant studera det 
transkriberade materialet samt att genomgång av intervjuerna sker ett flertal gånger. Det 
enklaste sättet att identifiera ett tema är att se hur många gånger ett enskilt ämnesområde 
upprepas hos en enskild respondent men även mellan olika respondenter (Bryman & Bell, 
2015). Repetition är dock inte en tillräckligt stark grund för att det ska anses vara ett tema. 
Det krävs även att det finns en tydlig relevans till den forskningsfråga som vi ska besvara 
(Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2002). 
 
Att uppmärksamma uttryck som är av särskild betydelse för yrkesutövandet samt metaforer 
för att förklara fenomen är enligt Bryman och Bell (2015) av väsentlig betydelse vid 
genomförandet av en analys. Utifrån vår analysmetod noterar vi därför uttryck och 
beskrivningar som är synonyma med hur revisorsprofessionen uppfattar det studerade 
fenomenet och att vi förstår dessa yrkesbegrepp kan sedan vara viktigt för vår övergripande 
förståelse av uppsatsämnet. Det är även viktigt som undersökare att ta hänsyn till likheter och 
skillnader mellan respondenternas svar på de ställda frågorna och då respondenterna ger ett 
kort eller obefintligt svar (Bryman & Bell, 2015). 
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Utifrån det tolkande synsättet sker en pendling mellan delarna och helheten och vid 
användningen av kvalitativa intervjuer är det vanligt att de utförda intervjuerna används först 
för att skapa en helhetsbild. Därefter går forskaren till vissa underliggande teman och försöker 
att utveckla dess betydelse och få en djupare förståelse (Bryman & Bell, 2015). Vår 
analysprocess kan på detta sätt förklaras då vi först ger en övergripande förklaring för att 
sedan gå djupare in på de delar som respondenterna och den teoretiska referensramen anser 
ger uttryck för de övergripande teman. Vi använder således uppsatsens huvudbegrepp i form 
av professionell roll, kommersiell roll samt förhållandet mellan professionell och kommersiell 
roll, för att sedan kategorisera underliggande teman baserat på teori och empiri. Det är vid 
kategorisering i huvud- och underkategorier viktigt att komma ihåg det ursprungliga syftet 
med uppsatsen och genomföra kategoriseringen på ett sätt som hjälper till att hänföra de 
enskilda svar respondenterna ger med kategorierna (Jacobsen, 2002). Då kan en helhetsbild 
skapas och respondenternas utsagor jämföras. Slutsatser kan således dras gällande likheter 
och skillnader mellan respondenternas svar och ämnesområdena i uppsatsen samt möjlighet 
skapas att besvara huruvida revisorns professionella och kommersiella roll har påverkats. 
  
3.5 Uppsatsens trovärdighet 
3.5.1 Validitet  
Validitet handlar om att uppsatsen är giltig, relevant samt att den mäter det den syftar till att 
mäta (Bell, 2015). Således om undersökningens observationer överensstämmer med den teori 
denna skapar (LeCompte & Goetz 1982). Detta görs genom att kontrollera uppsatsens 
rimlighet (intern validitet) eller generaliserbarhet (extern validitet) (Jacobsen, 2002).  
 
Intern validitet  
Den interna validiteten är en kvalitetsstämpel på en kvalitativ undersökning (LeCompte & 
Goetz, 1982). En hög intern validitet uppstår när det är ett naturligt samband mellan 
undersökarens observationer och de teoretiska resultat som uppstår i uppsatsen. (Bryman & 
Bell, 2015). Då vi i denna uppsats har inhämtad forskningsdata från intervjuer har vi varit 
noggranna med operationalisering från teoretisk referensram till intervjuguide, vilket avser att 
vara uppmärksamma på referensramens koppling uppsatsens syfte och problemformulering 
vid formulering av intervjufrågorna. Vi har således lagt stor vikt vid att konstruera 
intervjufrågor som möjliggör att våra respondenter har en möjlighet återge uppsatsens 
fenomen och huvudbegrepp utifrån sina egna perspektiv.  
 
Prövning av intern validitet ska genomföras genom en kritisk granskning av uppsatsens källor 
och om den information de förmedlar är sanningsenlig. Vid denna granskning framhävs 
närhet till fenomen och hög kunskapsnivå om det studerade ämnet (Jacobsen 2002). I vår 
uppsats är våra huvudkällor revisorer med erfarenhet av revisionsutövning både före och efter 
den avskaffade revisionsplikten. Vi bedömer därmed att våra källor har en närhet till 
uppsatsens fenomen, den påverkan på revisorns professionella och kommersiella roll samt 
förhållandet mellan rollerna som skett till följd av den avskaffade revisionsplikten. Detta 
främst på grund av att de själva praktiserar revision och kan därmed basera sin 
informationsförmedling på egna erfarenheter och upplevelser samt hur de anser att deras egen 
roll har påverkats av den avskaffade revisionsplikten. Då vi dessutom har genomfört ett urval 
som riktar sig mot revisorer med erfarenheter både före och efter den avskaffade 
revisionsplikten kan vi dra slutsatsen att de har en god kunskapsnivå om uppsatsens fenomen.  
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Extern validitet  
Extern validitet uppnås när en studies resultat kan generaliseras till en större population. Att 
uppnå generaliserbarhet är dock inte en kvalitativ studies främsta avsikt, utan det gäller 
istället skapa sig förståelse över begrepp och fenomen. Urval i kvalitativa studier är ofta 
snedfördelade och har svårt att representera en population (Jacobsen, 2002). Att uppnå en 
generalisering av vår uppsats resultat kommer således inte att vara en huvudsaklig målsättning 
för oss. Vi har samtidigt försökt att sträva mot att välja respondenter i revisionsbyråer som 
representerar i huvudsak den halländska marknaden med en blandning mellan stora och små 
aktörer vilket då kan skapa en generell bild av hur revisorns roll ur ett halländskt perspektiv 
har påverkats av den avskaffade revisionsplikten.   
 
3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur pass tillförlitligt resultatet av en uppsats är och att den har genomförts 
på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 2002). Således om en annan forskare kan genomföra 
undersökningen, göra samma kopplingar mellan teori och empiri och komma fram till samma 
resultat (Bryman & Bell, 2015). Vi anser att vi har uppnått reliabilitet genom att vara 
transparenta i vårt metodval gällande hur vi har genomfört uppsatsen. Vi har sammanställt en 
tydlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt i form av inhämtning av litteratur, urval av 
respondenter, operationalisering och analysmetod. Det finns även en tydlig och reflekterande 
beskrivning av förberedelse, genomförande och efterarbete av vår datainsamling.   
 
Försumlighet vid insamling och analys av data är enligt Jacobsen (2002) en hotbild mot en 
studies reliabilitet. Vi har i denna uppsats försökt att motverka denna hotbild genom att vara 
konsekvent noggranna vid insamling av data. Då vi har genomfört inspelningar av 
intervjuerna har vi skapat oss en möjlighet att göra ordagranna transkriberingar som då 
minskar risken för att inte få med väsentlig information vid sammanställning av data. Vi har 
även i samband med genomförandet av intervjuer fört löpande anteckningar för att kunna 
återkoppla till hur vi uppfattade respondentens svar i samband med intervjutillfället. Vid 
analysering och kategorisering av uppsatsens data har vi fortlöpande reflekterat över varför vi 
väljer att ha enheter i specifika kategorier och vi har även tagit till oss feedback och 
kommentarer från opponenter och handledare angående hur vi har genomfört vår analys.  
 
Den påverkan som miljön gör på den information som samlas in i en studie benämner 
Jacobsen (2002) som en kontexteffekt. Denna kontext kan enligt Jacobsen (2002) antingen 
vara naturlig eller konstlad utifrån respondentens perspektiv. Våra personliga intervjuer har 
genomförts på respondentens arbetsplats, i avskilda konferensrum, vilket resulterat i att 
potentiella störningsmoment som kollegor, brus, telefoner och annan media reduceras. 
Respondenten kan då koncentrera sig på genomförandet av intervjun samtidigt som han eller 
hon befinner sig i en naturlig miljö och vara avslappnad och tillfreds med situationen. Vid 
genomförandet av våra telefonintervjuer är det svårare för oss som författare att kontrollera 
den kontextuella effektens inverkan på reliabiliteten. Detta eftersom att vi inte har någon 
uppfattning om i vilken kontext respondenten befinner sig i utan vi kan endast kontrollera vår 
egen kontext. För att upprätthålla reliabiliteten i samband med telefonintervjuer har vi därför 
fokuserat på vårt eget genomförande. Här handlar det främst att ställa tydliga och koncisa 
frågor för att respondenten direkt ska förstå frågans innebörd och samt att vi konsekvent följer 
de huvudområden som ingår i vår intervjuguide.  
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3.6 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en studie tar forskaren del av den undersöktes personliga 
angelägenheter. Etiska dilemman uppstår i regel vid undanhållning av uppsatsens syfte. Det 
finns tre huvudsakliga etiska krav att följa vid genomförande av en undersökning: informerat 
samtycke, rätt till privatliv och krav på riktig presentation av data (Jacobsen, 2002). 
 
3.6.1 Informerat samtycke 
Informerat samtycke betyder att en potentiell respondent ska få tillräcklig information om 
undersökningen för att kunna genomföra ett välgrundat beslut om att delta i undersökningen 
eller inte (Bryman & Bell, 2015). Jacobsen (2002) förklarar att respondenten ska genomföra 
undersökningen på frivillig basis och vara kompetent nog att ta beslut om deltagande eller 
inte. Respondenterna i vår uppsats deltar självmant och eftersom de alla är yrkesverksamma 
revisorer går det att anta att de är kompetenta nog att ta välgrundade beslut baserat på den 
information vi förmedlar dem om uppsatsens syfte och användningsområde. 
 
3.6.2 Rätt till privatliv 
I förhållande till det etiska kravet rätt till privatliv diskuterar Jacobsen (2002) om risken för 
identifiering av deltagare i undersökningar. Forskare och respondenter ska komma överens 
om hur de ska arbeta med dessa frågor och om anonymitet eller konfidentialitet efterfrågas 
ska detta beviljas (Bryman & Bell, 2013). Då kvalitativa studier består av ett förhållandevis 
litet urval är det i stort sätt omöjligt att skapa full anonymitet (Jacobsen, 2002). Vi kommer 
därför inte aktivt erbjuda anonymitet, däremot ska vi forma vår intervjuguide på ett sätt så att 
konfidentialitet kan uppnås.   
 
3.6.3 Riktig presentation av data 
Jacobsen (2002) förklarar att det är viktigt att forskare till sin fulla förmåga sammanställer 
fullständig och riktig information. Med stöd av ljudinspelningar och noggranna anteckningar i 
samband med de genomförda intervjuerna säkerställer vi att våra respondenter i uppsatsen 
presenterar en fullgod informationsmängd. Vi är även positivt inställda till någon form av 
återkoppling med deltagarna med presentation av den information de har förmedlat. Om 
respondenten känner att, efter det att återkopplingen genomförts, han eller hon vill förändra 
eller stryka uttalande som förmedlats kommer detta att genomföras. 
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4 Empiri 

Uppsatsens empirikapitel är indelat i åtta avsnitt, baserat på de åtta revisorer som deltar 
som respondenter i de genomförda intervjuerna. Respondenterna presenteras i den 
kronologiska ordning som intervjuerna har genomförts. Inledningen på varje avsnitt utgörs 
av en kort beskrivning av respondentens yrkesroll samt vilka ansvarsområden och 
kvalifikationer denne har. I den fortsatta sammanställningen av empirin sker sedan en 
tematisk indelning i underrubriker med hänsyn till uppsatsens syfte och de framtagna 
huvudbegreppen, professionell- och kommersiell roll samt förhållandet mellan professionell 
och kommersiell roll. Att denna tematisering baseras på framtagna huvudbegrepp 
underlättar även vår kategorisering och tolkningsförmåga då vi analyserar och drar 
slutsatser. Vid denna empiriska sammanställning har vi värdesatt möjligheterna att 
presentera en utförlig beskrivning av respondenternas uppfattningar vilket tillsammans med 
noggranna citeringar ger en djupare förståelse för den information respondenterna 
förmedlar om det undersökta fenomenet. 
 
4.1 EY – Anneli Carlsson 
Anneli Carlsson har arbetat som revisor sedan år 1994 då hon efter avslutade 
universitetsstudier blev anställd hos EY. A. Carlsson genomförde sitt auktorisationsprov år 
2004 och fick titeln auktoriserad revisor för några år sedan. Hon har nästan uteslutande arbetat 
med revisionsuppdrag och har erfarenhet av att genomföra revision på både stora och små 
aktiebolag i Halmstad och dess närområde. På befintliga uppdrag arbetar A. Carlsson även 
med revisionsnära verksamhetsrådgivning, vilket främst innefattar redovisningsfrågor, 
processer och skatterådgivning. På senare år har hon inriktat sig på att arbeta med stora bolag. 
Intervjun genomfördes klockan 13:00 , den 1 Mars 2018.  
 
4.1.1 Professionell roll 
A. Carlsson anser att en viktig uppgift för revisorn är att skapa trygghet och förtroende hos 
klienten. För att uppnå detta gäller det att revisorn lägger vikt vid sin professionella roll. A. 
Carlsson beskriver att revisorns professionella roll är tung och betydande som ger en djup 
insyn i de reviderade bolagen. A. Carlsson förklarar att revisorn har ett så kallat 
"helikopterperspektiv" över den verksamhet han eller hon reviderar vilket leder till att 
kunskapsnivån om bolaget är hög. Det här gör i sin tur att klienten litar på revisorn och 
värdesätter och lyssnar på de åsikter och råd denne ger. Mycket på grund av den höga 
kompetens revisorn förutsätts ha utifrån dennes professionella roll. Det här betyder samtidigt 
att revisorn enligt A. Carlsson har en hög integritet: 
  
"Att man har hög integritet har jag alltid känt. Att man måste våga stå för de beslut man tar. 
Ibland så tar man lite beslut som man våndas lite inför men man måste våga ta dessa och att 
man måste våga ta ganska tuffa diskussioner med företagsledningen. Kunderna lyssnar på 
mig som revisor. Dom vet att jag både har lag och kunskap i ryggen." 
  
Utifrån sitt egna perspektiv som revisor tycker inte A. Carlsson att revisorns professionella 
roll har påverkats till följd av den avskaffade revisionsplikten. Hon har jobbat med revision 
under en lång tidsperiod och lärt sig genom utbildning och praktisk skolning att det är viktigt 
att revisorn behåller sin professionella roll som den är.  Hon påpekar dock att denna åsikt är ur 
ett eget perspektiv och att det är upp till undersökaren att ta reda på vad andra revisorer har 
för åsikter angående denna fråga. 
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I diskussionen angående avskaffandet av revisionspliktens påverkan på revisorns 
professionella roll tar A. Carlsson upp hur revisorns etiska riktlinjer har förändrats fram tills 
idag. Enligt A. Carlsson var de etiska riktlinjerna tidigare mer strikta i förhållande till idag, 
främst med hänseende till försäljning och marknadsföring. Det har även utvecklats till att bli 
en mer reglerad revisionsmarknad från lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Den främsta 
anledningen till denna förändring är de stora redovisningsskandaler som skedde under början 
av 2000-talet. A. Carlsson menar på att det har tillkommit nya riktlinjer men hon anser inte att 
det har minskat revisorns professionalitet.  
 
4.1.2 Kommersiell roll 
Tjänsteutbud 
A. Carlsson förklarar att revision utgör EY:s bastjänst som byrån utgår ifrån. Revision 
tillsammans med redovisning och bokföring ligger under ett affärsområde EY benämner som 
Assurance. A. Carlsson namnger även EY:s övriga affärsområden i form av skatterådgivning, 
köp och försäljning av bolag och företagsrådgivning. Huvudtjänsten hos EY är enligt A. 
Carlsson revision och utifrån revisionen fångar de upp diverse behov hos bolagen inom övriga 
tjänsteområden. 
 
Det mångsidiga tjänsteutbud som EY kan erbjuda leder enligt A. Carlsson i förlängningen till 
att både revisorn och byrån lägger stor vikt vid att motverka eventuell jävsproblematik. Vid 
minsta tveksamhet genomförs en oberoendeprövning och EY har en egen avdelning under 
namnet "professional practice group" som revisorn kan stämma av med om vilka åtgärder 
som är tillåtna att genomföra. 
  
Vid diskussion angående ett förändrat tjänsteutbuds påverkan på revisorsrollen tycker A. 
Carlsson att uppgiftsfördelningen på revisionsbyrån är mycket tydligare idag. Det är vanligare 
att revisorn utnyttjar den specialexpertis som finns i byrån istället för att lösa de mesta 
arbetsuppgifterna själv. Det här är även enligt A. Carlsson en riskfråga för den revisionsbyrå 
hon representerar. Hon tar upp den skadeståndsproblematik som kan uppstå vid felaktig 
revision i och med att revisionsbyråerna har väldigt höga ansvarsförsäkringar. 
 
"Jag kan ju inte till exempel inte sitta och hålla på med komplicerade skatteärenden, det är 
väldigt riskutsatt och gör man minsta fel, utsätter man byrån för en jätterisk." 
  
Därför anser A. Carlsson det i revisorsrollen gäller att ha en hög tydlighet gentemot sina 
klienter då minsta fel utsätter arbetsgivaren för risk i och med byråernas ansvarsförsäkringar 
och det lagstadgade skadeståndskravet för revisorer. Det gäller att revisorn gör avstämningar 
vid risk för felaktigheter då eventuella revisionsfel gör revisionsbyråerna sårbara för 
skadeståndsanspråk. 
  
När det handlar om hur revisorns rådgivning utöver revision har påverkats av den avskaffade 
revisionsplikten vill A. Carlsson poängtera att det framför allt är revisionen klienten är i 
behov av. En förändring inom övriga tjänsteområden som skett fram tills idag är att klienten 
idag har en förståelse för att det ofta handlar om komplexa frågor vilket leder till att de 
efterfrågar tjänster som de tidigare genomförde själva. Det existerar dock i dagsläget enligt A. 
Carlsson en hög konkurrens mellan de aktörer som bedriver rådgivningstjänster. 
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Marknadsföring 
En följd av den avskaffade revisionsplikten är enligt A. Carlsson att revisionsbyrån inte får in 
ett naturligt flöde av klienter och därför måste vända sitt fokus ut mot marknaden. Det här 
leder till att revisorn i en större utsträckning ska skapa sig ett nätverk och sälja in sig själv 
gentemot klienten. A. Carlsson använder sig av uttrycket "att nätverka" i sin förklaring om 
hur revisorn ska delta i nätverksträffar, gå ut och träffa folk och vara med på 
lunchtillställningar. 
  
Därför sker ett en ökad fokusering på försäljning som A. Carlsson exemplifierar utifrån sin 
egen roll i att hon i medarbetarsamtal har ett större fokus på försäljningsmålsättningar. Det har 
traditionellt sett alltid premierats i revisorsrollen att ha en förmåga förvärva klienter till 
revisionsbyrån men A. Carlsson tycker samtidigt att det har utvecklats till att revisionsbyrån 
har ett större fokus på marknadsföring och försäljning. 
  
A. Carlsson beskriver att EY har börjat tillhandahålla affärsutvecklare som ansvarar för att 
"öppna dörrar" för skapa nätverk där möten kan ske med klienter. Möjligheten att anlita 
professionell marknadsförare är något som enligt A. Carlsson har uppkommit på senare år och 
dessa hjälpmedel fanns inte tidigare. 
  
Utifrån sitt personliga perspektiv känner A. Carlsson inte att hon helt fullt har vuxit in i rollen 
som en försäljare, hon kan känna lite motsägelsefulla känslor gentemot den rollen. 
  
"Jag känner mig lite obekväm i den rollen att jag ska ut och sälja. Jag har det etiska i min 
ryggrad och jag känner inte att det är bekvämt att vara en ”väskdängartyp” och utnyttja mina 
kontakter. Personligen känner jag mig obekväm i den rollen. Det finns andra som är 
jätteduktiga på det och dom får ju många kunder. Men vi har samtidigt krav på oss och ju 
högre upp i hierarkin du kommer desto mer krav ställs på att du ska dra in nya kunder." 
  
A. Carlsson trivs samtidigt väldigt bra med att vara revisor och har inga problem att bemöta 
klienter i offertsituationer och träffa och "nätverka" med nya människor men det är just 
utnyttjandet av kontakter för att dra in nya klienter som är obekvämt för henne. Hon känner 
dessutom att hon inte är ensam om att vara tveksam till att gå ut och sälja revision. A. 
Carlsson medger att hon har ett mer traditionellt tankesätt och på frågan hur situationen är för 
nyanställda revisorer hoppas hon att de är mer förberedda och har förståelse för vilka 
färdigheter som krävs i revisorsrollen idag.  
 
"Dom som anställs idag går ju säljkurser, det finns ett fokus på att man ska sälja en tjänst för 
det är ju inte det enklaste." 
  
Påverkan på kommersiell roll till följd av avskaffad revisionsplikt 
A. Carlsson beskriver att en konkret förändring ur ett kommersiellt hänseende som skedde till 
följd av den avskaffade revisionsplikten var att inflödet av klienter blev annorlunda. Tidigare 
hade ett de ett mer naturligt inflöde av klienter. Detta eftersom alla som startade ett aktiebolag 
och registrerade sig hos bolagsverket var tvingade till att anlita en revisor för att få sin 
ansökan godkänd. Klienterna tog då kontakt med revisionsbyrån och uppdragen fördelades 
mellan revisorerna. Idag måste revisorn mer aktivt ta kontakt med klienten och visa på̊ varför 
ett aktiebolag som är i behov av revision ska välja deras tjänster. 
 
“Vi behöver ju ut och synas, kunderna kommer inte hit på ett naturligt sätt. Det är ju en 
väldig konkurrens också.” 
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A. Carlsson menar på att revisionsbyrån inte använder sig av marknadsföringskampanjer utan 
förlitar sig mer på nätverkande och "word of mouth" för att attrahera klienter. Samtidigt anser 
hon att revisionstjänsten i sig ser likartad ut oavsett vilken byrå som genomför den. I grund 
och botten ska det skrivas en revisionsberättelse, det gäller då att leverera något som ger ett 
extra värde åt klienten.  
 
Konkurrens 
Det förändrade inflödet av klienter har enligt A. Carlsson resulterat i en ökad konkurrens 
mellan revisionsbyråerna på en marknad som inte är så stor i Halmstad. Detta har gjort att det 
blivit viktigare att "vara på tå och leverera" för att behålla existerande klienter. A. Carlsson 
konstaterar också att det när hon började fanns ett förhållningssätt mellan revisorer som 
innebar att det absolut inte var tillåtet att konkurrera och ta klienter från andra byråer. Detta är 
dock något som med tiden har förändrats. 
 
4.1.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
A. Carlsson konstaterar att hon och många andra revisorer tidigare hade ett antal mindre 
klienter som hon väljer att kalla "påsbolag". Dessa var enmansbolag eller små bolag som 
enligt henne egentligen inte behövde revideras men som hade revision för att det var 
lagstadgat. Det hjälpte i och för sig till att jämna ut arbetsfördelningen som fanns inom 
revisionsyrket, men det tvingade ofta klienten att betala dubbla fakturor. En gång för 
redovisningen och en gång för revisionen. Detta kanske var bra för revisorerna men inte alltid 
så bra för klienterna. 
 
Det var tidigare vanligt att klienten kom för revisionen och stannade kvar för redovisningen. 
När detta naturliga inflöde av klienter inte längre existerar har fokus skiftat mot större bolag 
som kanske är svårare att få över till byrån och tar år att övertyga men när detta lyckas blir 
mer lönsamma på lång sikt. A. Carlsson menar på att "...man skiljer sig lättare från sin fru än 
från sin revisor". Fokus läggs på redovisning för de små bolagen i en förhoppning att dessa 
ska växa och längre fram vara i behov av revision. Under tiden har en relation byggts upp och 
troligen öppnat dörren för andra tjänster. 
 
Återblick och framtid 
A. Carlsson trodde tidigare att förändringen av gränsvärdena skulle fortsätta och harmoniseras 
och att vi skulle ha 80 miljoner i nettoomsättning, 40 miljoner i balansomslutning, 50 
anställda. Hon har dock skiftat uppfattning och ställer sig frågande till vid vilken 
bolagsstorlek som revisorn tillför ett mervärde. Det existerar ett förväntansgap mellan 
klienterna och revisorerna när det finns ett behov av att till exempel gå till banken med ett 
reviderat bokslut. Dessutom har Skatteverket och Bolagsverket enligt A. Carlsson haft mycket 
åsikter om förändringar av gränsvärdena eftersom det mycket fiffel med skalbolag, målvakter 
i styrelser och liknande. Vilket gör att det enligt A. Carlsson inte känns aktuellt med några 
förändringar även om hon trodde det länge och förberedde sig för en eventuell höjning.  
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4.2 PwC – Anders Bryngelsson 
Anders Bryngelsson har varit auktoriserad revisor i 25 år. Han genomför revisionsuppdrag åt 
framför allt större familjeägda bolag. A. Bryngelsson är revisor hos revisionsbyrån PwC och 
innehar där en intern chefsroll då han varit regionchef på PwC under de senaste sex åren och 
har en chefsroll för Sverigeverksamheten utanför de tre storstäderna sedan tre år tillbaka. 
Intervjun genomfördes klockan 15.00, den 9 Mars 2018. 
 
4.2.1 Professionell roll 
A. Bryngelsson förklarar att revisionspliktens avskaffande har inneburit att det har försvunnit 
många bolag från revisionsmarknaden då flertalet nystartade bolag har valt bort revision. Det 
har enligt A. Bryngelsson inneburit att antalet revisorer har minskat kraftigt sedan år 2010 
vilket då har lett till att det finns färre antal revisorer idag. A. Bryngelsson tror dock inte att 
den professionella rollen hos revisorn har förändrats till följd av den avskaffade 
revisionsplikten. 
 
"För många revisorer så har man en ganska stor kundstock i alla fall och de jobbar ju som 
revisor i många bolag och på det sättet har inte den professionella rollen ändrats alls. För de 
flesta som är kvar i yrket jobbar fortsatt som revisorer utifrån de regelverk som är." 
  
A. Bryngelsson medger samtidigt att det har skett en viss omflyttning från revisionsbranschen 
vid frånfallet av små revisionsklienter då vissa aktörer valde att fokusera på andra områden, 
exempelvis att en del har förflyttat sig till redovisningsbranschen. Men han anser samtidigt att 
de som fortsatt att vara revisorer inte har förändrat sina professionella roller till följd av denna 
lagförändring. 
  
"Regler är de facto oförändrade så att vi ska vara oberoende och alltihop det här delar är de 
samma. Snarare har de kanske inte lagstiftningsmässigt, men tillämpningsmässigt förstärkts 
de sista åren istället. Luppen på revisorer att agera som revisorer har snarare stärkts" 
  
4.2.2 Kommersiell roll 
Tjänsteutbud 
Revision som tjänst, eller den lagstadgade revisionen utifrån ett genomförande av en 
revisionsberättelse har enligt A. Bryngelsson inte påverkats av den avskaffade 
revisionsplikten. Den har förhållit sig oförändrad och är fortsättningsvis huvudtjänsten för de 
som utövar revision. 
  
A. Bryngelsson förklarar att det både i Sverige och internationellt sker en ökning av 
"assurance" eller bestyrkandetjänster. Revisorer kvalitetssäkrar numera annan typ av 
finansiell information än årsredovisningar och även annan information än finansiell 
information, exempelvis hållbarhetsfrågor. Revisorns tjänsteportfölj håller på så sätt på att 
utvidgas vilket breddar revisorsrollen. Det här är enligt A. Bryngelsson en trend som kommer 
att innebära andra kompetenskrav för revisorn i Sverige då denne behöver ha en bredare 
kompetens för att ha förmågan att kvalitetssäkra annat än årsredovisningar. 
  
Rådgivning är något som revisorer arbetar mycket med enligt A. Bryngelsson, men inte heller 
här anser han att det skett några förändringar till följ av avskaffandet av revisionsplikten. Det 
är istället omvärlden, marknaden och klienternas nya behov som gjort att förändringar har 
skett. 
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"Där man nu kan se att många företag som har traditionella affärsmodeller och väldigt 
analoga affärsmodeller behöver ställa om till att bli mer digitala. Man behöver också ställa 
om så att man är attraktiv som arbetsgivare. Så kunderna, som marknadens behov ändrar sig 
där och därmed kan våran rådgivningsportfölj ändras successivt". 
 
Det är enligt A. Bryngelsson till och med så att vissa klienter kan komma att försvinna helt 
och hållet eftersom tjänster som revisorer eller branschen tidigare har erbjudit kan göras av 
klienterna själva med hjälp av verktyg de finner på internet. Denna förändring av 
tjänsteutbudet sker således inte som ett resultat av avskaffandet av revisionsplikten utan beror 
som sagts tidigare på att marknaden förändras och vilket gör att nya behov hos klienter 
skapas. 
  
PwC offentliggjorde i februari 2018 att de från och med den sista juni 2018 inte kommer ha 
kvar sin avdelning "Business Services", vilken erbjöd redovisningstjänster, lönehantering och 
tjänster inom relaterade affärsområden (PwC, 2018). Efter att under ett antal år satsat på 
redovisningsområdet väljer PwC i stället att fokusera revisions- och rådgivningsverksamheten 
vilket enligt A. Bryngelsson är grunden för PwC:s verksamhet. Att denna omstrukturering 
sker nu beror på den övergripande branschförändring som pågår. Revisionen förändras i 
grunden, även den finansiella revisionen, samt vilken typ av revision som marknaden 
efterfrågar där det enligt A. Bryngelsson finns en koppling till hållbarhet och att kvalitetssäkra 
annat än årsredovisningar. Det möjliggör således att resurser kan läggas på att utveckla PwC:s 
redan existerande revisionsområden samt att utveckla deras rådgivningsområden. A 
Bryngelsson anser att digitaliseringen förändrar förutsättningarna radikalt där vissa tjänster 
försvinner och andra tillkommer. Dessa omställningar kräver stora investeringar både inom 
revision och rådgivning vilket gör att redovisningskompetensen kan passa bättre någon 
annanstans. 
  
Marknadsföring 
A. Bryngelsson anser även att det finns en stor spridning i branschen där det redan idag 
existerar en rad konkurrenter som till exempel banker, advokater och andra "nisch" aktörer 
som väljer att inrikta sig på delar av marknaden samtidigt som det kommer att uppstå nya 
aktörer med nya lösningar, ofta digitala som artificiell intelligens. Samtidigt förklarar A. 
Bryngelsson att det endast är de väldigt små klienterna som inte använder sig av revision. 
Dessa har inget behov av revision eller har valt bort revision av andra anledningar. Detta är en 
potentiell klientgrupp som enligt A. Bryngelsson inte är lika värdefull att lägga fysisk 
försäljningstid på. 
  
"Man kan inte lägga för mycket tid på ett bolag som omsätter 2,9 miljoner som inte behöver 
revision. Det blir inte lönsamt att hålla på att marknadsföra sig mot den kundgruppen. Det 
får man hantera på ett annat sätt, att man får in dom uppdragen". 
  
De klienter som fortfarande har och efterfrågar revision blir enligt A. Bryngelsson bemötta på 
ungefär samma sätt som tidigare men det sker en utveckling mot en ökad digital 
kommunikation mellan klient och revisor. A. Bryngelsson anser att sociala medier har blivit 
en plattform som får allt större betydelse för att locka klienter i och med den fortsatta 
digitaliseringen.  
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4.2.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
A. Bryngelsson anser inte att det finns något förhållande mellan revisorns professionella och 
kommersiella roll till följd av avskaffandet av revisionsplikten. Detta anser han är en mindre 
väsentlig fråga så länge som revisionsplikten är på den nivå den är på idag. A. Bryngelsson 
anser däremot att det existerar ett motsatsförhållande där det utifrån ett branschperspektiv 
existerar ett förväntansgap angående vilken roll revisorn förväntas ha. Detta gap har ökat mer 
och mer och påverkar revisorns professionella och kommersiella roll. På ena sidan finns 
lagstiftaren och myndigheter, vars synsätt A. Bryngelsson anser ges uttryck för i den rapport 
som Riksrevisionen gav ut i december 2017 och där de rekommenderar att revisionsplikten 
ska återinföras. Och på den andra sidan företagare och bolagsorganisationer som enligt A. 
Bryngelsson anser att Riksrevisionen är "...helt ute och cyklar". Samtidigt har det på senare år 
uppstått ett antal skandaler och skadeståndsutbetalningar där revisorns ansvar har 
uppmärksammats även om det ofta handlar om stora revisionsuppdrag. Men det påverkar 
enligt A. Bryngelsson hela revisionsbranschen och han beskriver det som att "...det ställs 
högre krav och vi ser att det leder till en mer ”compliance” inriktad revision så den 
professionella rollen blir mer ”compliance” så sker det inom andra branscher också". 
Samtidigt anser A. Bryngelsson att marknadens och klienternas behov och förändringar leder 
till att klienterna vill ha revisorn ännu mer i en rådgivande roll. Vilket gör att de två intressena 
drar åt olika håll och inte riktigt går ihop. 
  
Återblick och framtid 
A. Bryngelsson anser att han som revisor inte påverkades nämnvärt av avskaffandet av 
revisionsplikten då han inte hade så många bolag i den kategorin som har berörts. Det fanns 
dock diskussioner om hur marknaden skulle reagera på denna förändring när revisorer inte 
längre genomförde revision på alla bolag. A. Bryngelsson tycker nu i efterhand att branschen 
hade en övertro på den vikt som intressenter ansåg att revisionsberättelsen utgjorde i de små 
bolagen. 
  
"Så här i backspegeln kan man konstatera att förmodligen borde revisionsplikten höjas 
ytterligare till en viss nivå för att det är svårt att tillföra det värdet och nyttan för dom här 
små kunderna. Det är tveksamt om de behöver revision. Dom kan nog göra affärer i alla fall." 
  
Då det har blivit tuffare krav på revisionen de senaste åren med hänsyn till "compliance" 
frågan tycker A. Bryngelsson att dessa krav överstiger vad små bolag och dess intressenter 
behöver. A. Bryngelsson har svårt att avgöra om det kommer att ske några framtida 
förändringar av gränsvärdesnivån för revision. Det finns politiska krafter som verkar för att 
revisorn ska förhålla sig professionellt och utföra en "complience" inriktad revision. 
  
"Det har till och med ibland förts diskussioner om att revisionsfirmor bara ska få hålla på 
med revision i politiska kretsar inom EU bland annat. Det vet jag inte om det kommer att 
hända, det tror jag inte kommer att hända. Men vi har fått nya regler, dom så kallade NMSR- 
reglerna på de största bolagen. Så det kan vara så att det kommer politiska beslut i så fall 
som gör att man begränsar revisorernas möjligheter att leverera rådgivning. Det är inte 
osannolikt men det tror jag inte". 
 
Marknadens förväntningar på mer rådgivning kommer dock enligt A. Bryngelsson att fortsätta 
och den som har möjlighet och kompetens kommer att kunna tillgodose denna efterfrågan. 
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4.3 Baker Tilly Ahlgren & Co – Per Widell 
Per Widell är en auktoriserad revisor och har arbetat med revision sedan år 2004. Han har 
varit anställd i sju år hos KPMG i Halmstad och två år hos EY i Halmstad. Sedan år 2013 är 
han en av fem som driver Baker Tilly Ahlgren & Co. Baker Tilly Ahlgren & Co har kontor i 
både Varberg och Falkenberg och är i ett franchisesamarbete med Baker Tilly Sverige. Per 
Widell är den näst största delägaren i denna revisionsbyrå. Han utför revision åt ett brett 
omfång av klienter och han är även ansvarig för marknadsfrågor, klientkontakt och 
försäljning. 
 
4.3.1 Professionell roll 
I förhållande till revisorns professionella roll för P. Widell en diskussion om att klienten 
tidigare inte funderade över varför de skulle välja att ha en revisor. De förstod att en revisor 
utgjorde en nytta för bolaget men de kunde samtidigt inte välja bort denne på grund av 
revisionsplikten. P. Widell förklarar att på senare tid har det uppkommit en diskussion om 
varför ett bolag ska ha en revisor "...vad sänder revisorn för signaler till omvärlden". Han ger 
två praktiska exempel den nytta en revisor kan utgöra för både omgivningen och bolaget. Det 
första exemplet handlar om revisorns kontroll av deklarationer minskar risken för 
skattegranskning av skatteverket och det andra exemplet hänförs till kreditgivning och den 
räntefördel en revisors bemyndigande av räkenskaper kan utgöra för ett bolag. 
 
P. Widell tycker fortsättningsvis inte att den professionella rollen hos revisorn har förändrats 
nämnvärt sedan avskaffandet av revisionsplikten. Revisorns granskning utgör en professionell 
effekt enligt honom då revision är ett kvitto på att ett bolags ekonomiska information har en 
fullgod kvalité vilket i sin tur minska risken för externa granskningar. P. Widell exemplifierar 
detta med hur skatteverket utför sin skatterevision i förhållande till om revision har 
genomförts eller ej. 
 
"Det blir ju lite uppkomsten i A- och B-lags mentalitet också, man ska ha ordning och reda på 
sina grejer, skatteverket gjorde ju ett exempel som kanske var det tydligaste, när du ska 
deklarera så har du en kryssruta om du har revision eller inte och en kryssruta om du har 
hjälpt till med årsredovisning eller inte. Och då har ju skatteverket sagt vilken hög tror du att 
vi ska granska mest?" 
 
4.3.2 Kommersiell roll 
Tjänsteutbud 
Vid diskussion angående påverkan av tjänsteutbudet till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten anser P. Widell att det blir allt vanligare att små bolag "outsourcar" sin 
redovisning till revisionsbyråer med redovisningskompetens. Dessa bolag tjänar idag mer på 
att köpa in denna tjänst från revisionsbyråer än att anställa någon på halvtid som utför samma 
arbetsuppgifter. Det är dessutom enligt P. Widell svårt för små bolag att rekrytera en person 
som är intresserad av denna typ av anställning.  
 
"En person som vill lära sig redovisning vill ju sällan jobba halvtid. Så det är väl det som är 
den stora biten plus att de digitala hjälpmedlen har gjort att det har blivit lättare att 
outsourca." 
 
Det är framför allt dagens digitala hjälpmedel som har underlättat denna utveckling och P. 
Widell tycker att digitaliseringen har haft en större inverkan här än själva avskaffandet av 
revisionsplikten. Framför allt när det är en klient som revisionsbyrån har fullständig kontroll 
över. Det här gör dessutom enligt P. Widell att revisionen genomförs på ett mer effektivt och 
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tidsbesparande sätt. Han tror samtidigt att avskaffandet av revisionsplikten har påverkat de 
mindre revisionsbyråerna som har arbetat mycket mot redovisningsbyråer och bolag som har 
frivillighet gentemot extern kontroll. 
 
Marknadsföring 
P. Widell tycker inte att något inom marknadsföring och försäljning har påverkats till följd av 
avskaffandet av revisionsplikten. Det här är enligt honom till stora delar en prioriteringsfråga 
och han och hans revisionsbyrå har valt att fokusera på bolag som har omsättningsnivåer över 
det nuvarande gränsvärdet för revision. 
 
"Vi vill ju inte helst ha en kund som omsätter två miljoner där vi har allt och det sitter 
jättebra med rutiner och ordning och reda, det är ju inget fel men vi marknadsför oss inte att 
vi vill ha in nya sådana kunder men vi försöker istället få in kunder som omsätter omkring 25-
30 miljoner till en halv miljard. Det är sådana kunder som vi vill ha in." 
 
Marknadsföring av tjänster varierar enligt P. Widell. Vad gäller större bolag (50/40/80) får 
inte revisionsbyrån utföra bokföring eller vara med och hjälpa till med årsredovisningen. P. 
Widell förklarar dock att bolag i denna storleksordning ofta har personal med kompetens 
genomföra dessa uppgifter själva och då sker endast tjänsterådgivning vid sidan av revisionen. 
P. Widell avslutar denna diskussion med ett klargörande att han inte anser att marknadsarbetet 
alls har påverkats av avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Konkurrens 
P. Widell ser inte någon uppenbar konkurrens mellan revisorer och andra yrkesgrupper och 
han använder konkurrensen mellan revisorer advokater som ett exempel. En påverkande 
faktor är att P. Widell främst verkar i en liten ort (Falkenberg) och han tror att det är större 
konkurrens mellan advokater och revisorer i större orter där stora aktörer som Wistrand och 
Mannheimer-Swartling konkurrerar på ett annat sätt. 
 
Vad gäller konkurrensen i revisionsbranschen mellan byråer respektive revisorer anser P. 
Widell att det finns en konkurrens mellan de olika byråerna i Halland men "…tillväxten i 
Halland har varit så stark och jag har ju inte tappat någon kund sedan jag blev revisor till 
någon annan konkurrent lokalt, kanske i Stockholm där man inte har kontakt med kunden". 
Med hänsyn till konkurrens mellan revisorer tycker P. Widell att prestigen kollegor emellan 
har "lättats upp jättemycket" under de åren som gått sedan han började. 
 
"När jag började 2004 fram tills nu har det väl blivit en liten marknadsmässig förändring, det 
har ju varit extremt trångsynt och gammaldags." 
 
Att försöka locka till sig klienter som är knutna till andra revisorer var enligt P. Widell 
tidigare något som uppfattades som fult och oetiskt men det har förändrats nu på senare år. 
 
"Det var ju bannlyst då, jag har ju haft några raider några gånger för tio år sedan där man 
skickar ut lite brev till kunder, som man skulle vilja ha som kund liksom, som vem som helst 
gör. Det är ju inget konstigt, då har man ju stått i efterhand när man har träffat vissa 
revisorer, den här skaran tycker att så gör man inte. Man får ju inte bearbeta varandras 
kunder liksom." 
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P. Widell anser dock att det finns en viss "trögrörlighet" kvar och han ger tre exempel på när 
det anses vara okej att byta revisor: vid missnöje hos klient, när tjänsten är för dyr och då 
revisorn går i pension. Denna fråga har dock inte varit så aktuell på grund av tillväxt som 
pågått i Halland vilket har gjort att det successivt har skapats nya affärer för alla. 
 
4.3.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll  
Återblick och framtid 
Det pågick enligt P. Widell mycket diskussioner i revisionsbranschen angående de eventuella 
följderna av revisionspliktens avskaffande. P. Widell anser när han ser tillbaka på tiden vid 
avskaffandet av revisionsplikten att det var en uppdelning mellan den äldre och yngre 
generationen revisorer angående följderna av denna förändring. "...vi som var yngre och lite 
utåtriktade såg väl inte detta som något problem, man visste någonstans att det finns behov av 
våra tjänster ändå." Han gör således skillnad mellan en yngre generation som med tillförsikt 
såg fram emot avskaffandet och de som jobbade på ett mer gammaldags sätt med ett 
förhållandevis litet antal klienter av mindre storleksordning. Dessa klienter hade efter 
revisionspliktens avskaffande valmöjligheten att välja andra alternativa tjänster istället för 
revision. Det ansågs i så fall hota den här revisorsgruppens roll i branschen. Men utifrån sitt 
eget perspektiv anser P. Widell att han inte har påverkats i sin revisorsroll av avskaffandet och 
det mer har utvecklats till att revisorn genomför revision till de klienter som har behov av 
denna tjänst. 
 
"Jag tycker att det har gett sig självt, vi genomför ju inte revision till dom som inte behöver 
det, det är snarare tvärtom."  
 
Revisorns arbetsmängd har heller inte påverkats utifrån P. Widells perspektiv, mycket på 
grund av den bestående tillväxt som funnits i regionen under de senaste sju-åtta åren. 
 
Vid diskussion angående en eventuell framtida höjning av gränsvärdena för revision förhåller 
sig P. Widell positiv till en sådan förändring. Han beskriver att vi i Sverige är påverkade av 
den övergripande trend som existerar i övriga Europa för en mer efterfrågestyrd revision. Han 
anser inte att denna möjliga förändring kommer missgynna hans revisionsbyrå då de klienter 
han har kommer att fortsätta att ha behov av ekonomiska tjänster, med bred variation mellan 
revision, rådgivning och redovisningsstöd. En eventuell höjning till en europeisk standard tror 
inte P. Widell kommer att accepteras i Sverige, speciell inte på grund av den debatt som pågår 
i branschen just nu (läs Riksrevisionen, 2017). Han tror att det är marknaden som tillslut 
kommer att avgöra framtidens revisionsstandard, men är samtidigt inte orolig för att det ska 
påverka hans arbetsmängd. "...vi har fullt upp att göra ändå, det hade inte varit så stor 
skillnad". Ett lagom gränsvärde för lagstadgad revision med fokusering på omsättning är 
istället enligt P. Widell tio miljoner kronor.  
 
P. Widell tycker att debatten angående ett eventuellt återinförande av revisionsplikten är ett 
tröttsamt diskussionsämne. Om det sker måste revisorn återigen aktivt fånga in alla små och 
ofta nystartade bolag som inte har samma vilja att växa och införskaffa kapital.   
 
"Dom får man ju fånga in och hålla en extra bolagsstämma och välja in revisorn och så 
kostar det niohundra kronor på bolagsverket, bara att säga till om det liksom. Man kommer 
bara bli så trött om det kommer att bli så." 
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Genomför ett bolag utan revisionsplikt en noggrann och kvalitativ ekonomisk rapportering är 
revisorn i det här fallet enligt P. Widell endast en kostnad och det är inte en givande relation 
ur vare sig revisorns eller klientens perspektiv. Han eftersträvar således klienter som ser 
värdet med att ha en revisor och möten mellan klient och revisor där de sitter och "bollar 
frågor" och utvecklar klientens verksamhet. 
 
P. Widell har i efterspelet av revisionspliktens avskaffande insett att det har uppstått ett 
"dilemma" angående de likartade dokumentationskrav som finns på bolag i olika 
storleksordning.  Han jämför här ett bolag som omsätter fem miljoner kronor och har tre till 
fyra anställda med ett stort onoterat bolag som omsätter en halv miljard och att de båda har 
samma dokumentationskrav. "...vi hinner med stora bolag då de har anställda som sköter 
dokumentationen men på de små är det ett dilemma". P. Widell önskar således att det hade 
funnits en "lightversion" av dessa dokumentationskrav och att revisorn inte behöver vara så 
"makalöst noggrann" vid dokumentation av de små bolagen. P. Widell anser inte att det är ett 
problemområde för klienten då revisionsbyrån anpassar mängden dokumentation till den 
avtalade prissättningen och hade de inte haft denna balans mellan prissättning och 
dokumentation hade tjänsten varit alldeles för dyr för klienten. Gränsen mellan att inte behöva 
ha någon revisor alls och att vara tvungen att föra noggrann dokumentation är idag för snäv 
enligt P. Widell. Han poängterar dock att det här är en förändring som många revisorer i 
branschen efterfrågar och att det förs diskussioner bland beslutsfattare om åtgärder i denna 
fråga. 
 
4.4 KPMG - Michael Johansson 
Michael Johansson har arbetat med revision sedan år 1988. M. Johansson är en auktoriserad 
revisor och skattekonsult för KPMG där han även är partner. M. Johansson blev auktoriserad 
år 1994 och partner år 1999. M. Johansson är placerad på KPMG:s kontor i Växjö där han i 
huvudsak arbetar med medelstora till lite större bolag. Bolagen har en blandad inriktning från 
finansiella bolag, tillverkande och handelsbolag. M. Johansson har tidigare hållit föredrag och 
utbildningar om skatt. Intervjun genomfördes klockan 16.30 den 15 mars 2018. 
 
4.4.1 Professionell roll 
M. Johansson anser inte att hans professionella roll har påverkats till följd av den avskaffade 
revisionsplikten. M. Johansson anser att den professionella rollen består av två delar. Den ena 
är attestfunktionen, att skriva en revisionsberättelse. Den andra delen är den revisionsnära 
rådgivningen där M. Johansson anser att det finns en rätt och även en skyldighet att biträda 
när det är fel i redovisningen. Han anser att det är lite av ett misslyckande om revisorn tvingas 
skriva en oren revisionsberättelse och inte lyckas övertyga klienten om att göra förändringar 
på grund av att revisorn anser att det är fel i till exempel balans eller resultaträkningen. Det 
måste således enligt M. Johansson föras en dialog med klienten om förändringar vid 
felaktigheter och "hjälpa till också när vi hittar i den interna kontrollen svagheter /.../, att 
föreslå hur dom kan fixa till de svagheterna. Vilken typ av kontroll dom skulle kunna införa. 
Hur det skulle kunna läggas upp och så. Det ingår också tycker jag i den professionella 
rollen." 
  
Vidare anser M. Johansson att de har ett antal intressenter som förlitar sig på deras arbete 
även om de är utsedda av en av intressenterna, nämligen ägarna. Revisorn arbetar dock inte 
endast för ägarna utan även för andra intressentgrupper.  M. Johansson ger som exempel att 
det kan vara en leverantör som ska kunna förlita sig på redovisningen då revisorn har 
förmedlat en ren revisionsberättelse. Även det övriga samhället är en viktig intressent där det 
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finns särskilda regler gällande skatt och avgifter där relativt små avvikelser ska tas med i 
revisionsberättelsen.  
 
M. Johansson poängterar även betydelsen av att skapa tilltro till revisionen. Revisorns 
granskning ska underlätta för intressenterna så att de inte ska behöva göra sin egen 
bedömning av det aktuella bolaget. M. Johansson tycker även att "going concern" 
problematiken är en betydelsefull del av revisorns arbete. Det vill säga att revisorn gör en 
bedömning om bolagets fortlevnad. Revisorn ska enligt M. Johansson dra en slutsats om 
denna fråga i revisionsberättelsen och om ett bolag går i konkurs utan att revisorn har skrivit 
om "going concern" problematiken anses det vara ett misslyckande från revisorns sida. M. 
Johansson tillägger dock att det kan tillkomma aspekter som revisorn inte kunde ha känt till 
och att en bedömning alltid för göras i vart enskilt fall.   
  
M. Johansson anser att det inte är "gigantiskt många" bolag som väljer bort sin revisor om de 
redan har en. Däremot tror M. Johansson att marknaden påverkas på så sätt att nystartade 
bolag ofta väljer bort revisorn och kanske ofta i en situation där de i slutändan är i behov av 
revisorn. M. Johansson menar på att nystartade bolag där det är ett antal inblandade kanske 
behöver lägga upp vissa rutiner för att driva sin verksamhet där revisorn skulle kunna vara 
användbar. 
  
"Vi ser ju att årsredovisningar som kommit in till Bolagsverket har en sämre kvalité än vad de 
hade innan avskaffandet av revisionsplikten etc. Och där kommer dessutom ofta upp just den 
här problematiken med att aktiekapitalet är förbrukat och man kan komma in i likvidations 
situationer och man missar att följa formalia då att man inte upprättar kontrollbalansräkning 
i rätt tid, att man inte har kontrollstämman i rätt tid och sådant. Vilket gör att man kan få ett 
personligt ansvar. Som en ägare. Så jag tycker att det finns ett behov även i små företag, kan 
jag tycka. Däremot har jag inget emot att i säga har tagit bort revisionsplikten. För jag 
menar på något sätt vill man alla som levererar några tjänster vara efterfrågade och inte ha 
tjänster på grund av lagtvång."  
 
4.4.2 Kommersiell roll 
M. Johansson anser att den totala marknaden ur ett kommersiellt perspektiv har minskat till 
följd av den avskaffade revisionsplikten. Detta visar sig främst genom att nystartade bolag 
väljer att inte anlita en revisor. M. Johansson menar på att om ett bolag startas genom till 
exempel “standardbolag[.se]" så har de flesta som utgångspunkt att inte ha revisor. Tanken 
var enligt M. Johansson att det skulle vara "op-out", det vill säga att företagaren aktivt själv 
skulle välja bort revisorn. Men i praktiken, när ett “standardbolag” införskaffas blir det nästan 
tvärtom, att företagaren får välja till om denne ska ha revisor. Således har den totala 
marknaden minskat men den befintliga klientportföljen hos den enskilde revisorn har inte 
påverkats speciellt mycket. M. Johansson menar även på att de klienter som har valt bort 
revisorn är sådana som revisorn gärna vill bli av med vilket öppnar upp att andra tjänster kan 
erbjudas till dessa klienter i form av till exempel ekonomitjänster eller löpande bokföring. 
  
Tjänsteutbud 
M. Johansson är väldigt tydlig med att tjänsteutbudet inte har påverkats som en följd av den 
avskaffade revisionsplikten utan att de "har motsvarande ekonomiservice kvar". Detta är 
något som alla de stora byråerna i Sverige har, även om M. Johansson är medveten om den 
förändring som PwC har gjort men att övriga aktörer har kvar sin motsvarande verksamhet.   
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Marknadsföring 
M. Johansson anser att en fortlöpande förändring av revisorns marknadsföringsaktiviteter har 
skett över åren men att det troligen inte har någon koppling till den avskaffade 
revisionsplikten. När M. Johansson började arbeta var det förbjudet för revisorer att göra 
reklam för sin verksamhet. Det var inte heller tillåtet att gå till en potentiell klient och säga "se 
hur bra vi är, välj oss istället". Detta gör att revisorn historiskt sett inte har varit bra på 
marknadsföring vilket M. Johansson tror har ändrats till i dag. Och att det ställs "ganska höga 
krav på den kommersiella sidan" hos revisorer för att säkerställa att de kan “ta in kunden” och 
ta rätt betalt för de tjänster som utförs. Det här tror M. Johansson är kompetenser som 
värderas högt hos revisionsbyråer idag, med hänsyn till den revisorsprofil de eftersöker.  
  
Konkurrens 
Det finns enligt M. Johansson en konkurrens mellan yrkesgrupper och att det på 
revisionsbyråer återigen börjar byggas upp en "legal competence" trots att den för ett par år 
sedan avvecklades. Byråerna börjar återigen gå emot det här "one stop shop". "Att man i 
exempelvis i en stor ”due diligence” ska kunna ha både dom här redovisning och 
skattedelarna men även mer av de här legal delarna också." Sedan tycker M. Johansson att 
det finns en konkurrens om personal och att det existerar ett in- och utflöde av personal till 
och från revisionsyrket. Mycket på grund av att de som anställs på revisionsbyråer får en 
gedigen grundutbildning och att de i sin yrkesroll skapar sig kontakter med klienter som har 
ett intresse av att rekrytera ny och kunnig personal.  
 
4.4.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
M. Johansson anser inte att förhållandet mellan den professionella och kommersiella rollen 
hos revisorn har påverkats till följd av avskaffandet av revisionsplikten men han menar 
samtidigt på att det alltid funnits en viss "spänning" mellan de två rollerna. Mycket på grund 
av att revisorn alltid kommer att ha den kontrollerande rollen som inte denne inte får släppa 
ifrån sig.  Om det existerar felaktigheter är det revisorns uppgift att påpeka det och om det är 
tillräckligt allvarligt måste det tas med i revisionsberättelsen. Vilket enligt M. Johansson inte 
alltid uppskattas av klienten som står för betalningen och "som säger att de pratat med någon 
annan och dom skulle visst godkänna det här". Således finns det alltid enligt M. Johansson en 
“spänning” mellan dessa roller men att revisorn aldrig får släppa på den professionella rollen. 
 
M. Johansson tycker sammanfattningsvis inte att det har blivit någon större skillnad till följd 
av avskaffandet av revisionsplikten, vare sig professionellt eller kommersiellt. Den totala 
marknaden har minskat på grund av att ett antal bolag har valt bort revision. Men de stora 
byråerna erbjuder tjänster som dessa bolag kan välja istället. Det går idag att välja snarlika 
granskningstjänster som en revisionsberättelse så det finns helt enkelt andra former av tjänster 
som revisionsbyråerna kan tillgodose dessa bolag med.    
 
Återblick och framtid 
M. Johansson var emot avskaffandet när det genomfördes och är emot en eventuell framtida 
höjning av gränsvärdena för lagstadgad revision. Han är fullt medveten om hur det ser ut i 
andra europeiska länder där det ofta är väsentligt högre nivåer på gränsvärden för revision och 
att Sverige ur ett internationellt perspektiv avviker gällande att bara väldigt små bolag inte 
behöver ha en revisor. Men den frivilliga revisionen leder å andra sidan till att starka aktörer 
kan gå in och diktera att det lilla bolaget måste ha en revisor för att till exempel bli beviljat ett 
lån från en bank. De starka aktörerna kan på så sätt få kvalitetssäkrade uppgifter medan en 
svagare part, till exempel en leverantör, inte får det. M. Johansson tillägger även att frivillig 
revision underlättar för de med brottsligt uppsåt och att kvalitén på årsredovisningar har 
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sjunkit. Samtidigt medger M. Johansson att han inte har något emot att enmansföretagare som 
är självständiga och exempelvis inte har några lån till kreditgivare undantas från 
revisionsplikten. Han tycker idag att de nuvarande nivåerna på revisionsplikt är rimligt satta 
och är emot en eventuell framtida höjning av gränsvärdena.  
  
M. Johansson anser att de internationella influenserna kommer att fortsätta att trycka på för en 
höjning av gränsvärdena för lagstadgad revision men att vi befinner oss i ett valår och att det 
inte med säkerhet går att avgöra hur framtiden kommer att se ut. Om det kommer fram att en 
företagare har gjort en mängd brottsliga handlingar är det inte omöjligt att pendeln slår 
tillbaka och att de politiska krafterna trycker på för att återinföra revisionsplikten. 
 
4.5 PwC - Viktoria Larsson 
Viktoria Larsson har yrkestiteln auktoriserad revisor och har arbetat på revisionsbyrån PwC i 
17 år. V. Larsson är kontorsområdesansvarig för PwC:s kontor i Halland, vilket avser 
kontoren i Halmstad, Falkenberg och Varberg. V. Larsson arbetar med en ett brett omfång av 
bolag, allt från små bolag, ägarledda bolag till fastighetsbolag och koncerner med utländska 
bolag. Viktoria arbetar inte med noterade bolag eller företag med koppling till IFRS-
regelverket vilket gör att hon främst har uppdrag i bolag som följer K2- och K3-regelverken. 
Intervjun genomfördes klockan 9.00, den 19 Mars 2018.  
 
4.5.1 Professionell roll 
V. Larsson tycker inte att hennes professionella roll har påverkats till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten. V. Larsson förklarar att hon var relativt ny som påskrivande revisor i 
samband denna förändring. Hon tycker ändå att hon har hunnit vara med på den "gamla tiden" 
och har således erfarenhet av den revisorsroll som existerade i samband med att det var ett 
lagstadgat krav att anlita en revisor. Det V. Larsson framför allt anser är en skillnad till följd 
av avskaffandet är hur inflödet av klienter ser ut. Som revisor tillhandahåller hon idag tjänster 
till de klienter som anser sig behöva dessa och inte till de klienter som lagstiftaren har bestämt 
ska ha hennes tjänster.  
 
"Jag har fått svänga lite grann, alla de här mindre bolagen behövde ju revision innan 
samtidigt så hade de inte egentligen behovet av det som är revision så min kundportfölj är ju 
lite större och jag fokuserar lite mer på andra typer av bolag än vad jag gjorde när jag 
började med revision för det har bara varit utvecklande." 
 
Det har även utvecklats till ett mer regulatoriskt förhållningssätt i revisionsbranschen med 
ISA-reglerna och revisionen är idag en större produkt än tidigare enligt V. Larsson.  I övrigt 
så anser V. Larsson att har inget förändrats i förhållandet till hennes professionella roll.   
 
4.5.2 . Kommersiell roll 
Tjänsteutbud 
V. Larsson beskriver hur PwC i samband med avskaffandet av revisionsplikten och ett 
förändrat inflöde av revisionstjänster hade som strategi att de gemensamt skulle förklara 
nyttan med revision till sina klienter men att de ändrade sin inställning till följderna av 
avskaffandet kort därefter. 
 
"Det fanns någon form av initial försvarsställning, men den var väldigt snabbt överstökad och 
vi insåg snabbt att det här är en förändring vi ska välkomna." 
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PwC förändrade sin strategi då de enligt V. Larsson snabbt insåg att den allt mer omfattande 
revisionstjänst PwC strävade efter att erbjuda sina klienter inte var hållbar i förhållande till 
små bolag. Från att tala om nyttan med revision påbörjade PwC satsning på ett nytt sorts 
tjänsteutbud som var mer anpassat till de små bolagen. V. Larsson förklarar att PwC 
vidareutvecklade sin redovisningsavdelning som gick under det nya namnet “Business 
Services”. Det här är en förändring som enligt V. Larsson "...är sprungen ur effekterna av 
avskaffandet av revisionsplikten” De klienter som inte längre behövde revision var samtidigt i 
behov av andra typer av tjänster och “Business Services” beskrivs av V. Larsson som ett led i 
ett mer anpassat tjänsteutbud. Detta för att fortsättningsvis tillgodose bolagens förändrade 
efterfrågan på tjänster vilket hon nu i efterhand anser var ett framgångsrecept. 
 
"Det var ju vår byrås sätt att attackera marknaden om vi säger så när förhållandena 
förändrades så pass dramatiskt som dom gjorde. För det är klart att det fanns ju en risk att 
dom här kunderna inte längre skulle gå till PwC om vi bara tillhandahöll revision för att det 
var inte något som man absolut behövde köpa via oss, för dom tjänsterna som man behövde 
kunde man hitta någon annanstans på marknaden." 
 
Verksamhetsavdelningen “Business Services” kommer från och med den sista juni 2018 inte 
längre vara kvar i PwC:s regi (PwC, 2018). Denna avveckling av en idag betydande 
verksamhetsavdelning gör att PwC enligt V. Larsson kommer att frigöra resurser för att 
genomföra en storsatsning på små och medelstora bolag och utveckla "rådgivarrollen".  V.  
Larsson beskriver att PwC besitter en bred och mångfasetterad kompetensbas och deras 
tjänsteutbud är i många fall inte känt eller anpassat för den lokala marknaden. Den digitala 
utvecklingen som sker skapar möjligheter för tjänsteutövare att vara närvarande på olika sätt 
genom digitala lösningar och det är något som PwC enligt V. Larsson kommer att jobba 
intensivt med i framtiden. 
 
Marknadsföring 
V. Larsson ser en skillnad i revisorns "affärsmässiga ställning" med koppling till hur revisorn 
behöver agera utifrån sin yrkesroll. Då klienter under den berörda gränsvärdenivån tidigare 
anlitade en revisor för att de var tvungna att göra det behövde revisorn enligt V. Larsson inte 
vara särskilt proaktiv utan var affärsmässigt mer reaktiv i förhållande till klient, men detta har 
successivt förändrats. 
 
“Någonstans i den här processen och dom här åren som har varit har vi ju fyllt våra 
klientansvariga med ideer om hur vi behöver vara för att vara för att vara relevanta och då 
kan man inte bara vara en mottagare utan du måste vara mer proaktiv och jag vill påstå att vi 
jobbar mycket mer aktivt med marknadsarbete idag, mycket mer strukturerat med 
marknadsarbete.” 
 
Det här gör att PwC idag enligt V. Larsson genom utbildning tillhandahåller 
"klientansvariga" med kompetenser vid sidan om leveransen av en revisionsberättelse, 
mycket på grund av att revisorn idag i större utsträckning behöver vara en rådgivare "...som 
löser kundens viktigaste problem." V. Larsson tycker att revisorerna idag utifrån PwC:s 
perspektiv har utvecklats på tre aspekter. 
 
"Vi är bättre på att besöka våra kunder, vi är bättre på att vara proaktiva, vi är bättre på att 
jobba med ett mer strukturerat marknadsarbete och mer targetarbete."  
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Det här avspeglas även målsättningsmässigt och den här förändringen har enligt V. Larsson 
varit en fortlöpande trend som framhävt affärsmässighet och proaktivitet. Hon beskriver det 
samtidigt det idag gäller att en revisor är aktiv och oftare är ute och träffar klienten istället för 
att vara reaktiv och lösa problem som uppstår i efterhand. 
  
Konkurrens 
V. Larsson tycker inte att konkurrensen mellan olika yrkesgrupper har ökat till följd av den 
avskaffade revisionsplikten. Hon anser att det både innan och efter avskaffandet har existerat 
flertalet aktörer som har konkurrerat om tjänster inom framför allt redovisning och övrig 
rådgivning. Redovisningsbranschen har enligt V. Larsson tidigare varit mer "splittrad" med 
många aktörer och ett friare tolkningsutrymme men har på senare år blivit mer kontrollerad 
och reglerad och en seriös redovisningsaktör måste idag följa Reko-regelverken (svensk 
standard för redovisnings- och lönetjänster) vilket försvårar att bedriva denna verksamhet. 
 
En ökad digitalisering och automatisering kommer enligt V. Larsson leda till stora effekter i 
både revisions- och redovisningsbranschen. Hon tycker att revisionsbranschen går en 
spännande tid till mötes men varnar samtidigt för att mindre aktörer kan få allt svårare att 
hålla sig uppdaterade på marknad som premierar hastighet, effektivitet och anpassning 
gentemot ny teknik. Att anpassa sig mot denna utveckling kräver mycket resurser och V. 
Larsson tror att den ensamma aktören kommer att ha svårt att hålla sig uppdaterad och "driva 
sig själv och sina kunder framåt tillräckligt snabbt" vilket gör att hon tror att det tillslut 
kommer att vara färre och större aktörer kvar i denna bransch.  
  
4.5.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
V. Larsson tycker inte utifrån ett subjektivt synsätt att förhållandet mellan revisorns 
professionella och kommersiella roll har påverkats av den avskaffade revisionsplikten. Vid 
denna förändring hade hon varit verksam som påskrivande revisor i "ett par år" och var då 
relativt ny med att ha klientansvar och hon medger att det var ett annat sorts inflöde av 
klienter men att det samtidigt inte är mer komplicerat att införskaffa klienter idag heller.  
 
Återblick och framtid  
V. Larssons såg först den avskaffade revisionsplikten som ett hot som riskerade att beröra 
henne både professionellt och kommersiellt. Hon höll till en början med om byråns synsätt att 
det krävdes att de som var revisorer på bästa möjliga sätt skulle informera klienterna om att de 
utgjorde nytta. Men bara några månader senare förändrades hennes och byråns synsätt och de 
insåg möjligheterna istället. De satsade på ett nytt tjänsteutbud, anpassat till klientens nya 
efterfrågan på tjänster (läs Business Services). 
 
V. Larsson tror och förväntar sig att gränsvärdena för lagstadgad revision kommer att höjas. 
Hon har en förhoppning om att gränsvärdena ska hamna på en rimlig nivå för den svenska 
marknaden men förstår även att Sverige måste följa EU:s harmonisering för en enhetlig 
standard av krav och kontroller. Då V. Larsson har erfarenhet av att arbeta med utländska 
dotterbolag finns det enligt henne fördelar med att ha en ökad enhetlighet länder emellan och 
hon anser att det hade underlättat förståelsen av utländska regelverk. Det finns samtidigt 
skillnader länder emellan som är svåra att sammanfoga, exempelvis olikheter mellan olika 
nationers skattelagstiftning. 
 
I samband med denna diskussion tar V. Larsson även upp ämnet om de dokumentationskrav 
som enligt ISA-standarden existerar idag för bolag som har revisionsplikt. PWC välkomnar en 
höjning av gränsvärdena för revision men tycker samtidigt att små bolag inte har behov av en 
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fullskalig ISA-revision. V. Larsson anser utifrån ett byråperspektiv att det hade varit önskvärt 
att det hade införts en enklare form av granskning, en "reviewtjänst" som är mer anpassad 
gentemot den "kvalitetstämpel" som dessa bolag och dess intressenter efterfrågar. Denna 
tjänst hade även enligt V. Larsson underlättat för revisorerna då de mer effektivt kan på ett 
"lagom" sätt arbeta utifrån en "förväntansbild" för att på så sätt förhindra att ett 
förväntningsgap skapas mellan revisorn, klient och intressenter.  
 
4.6 PwC - Jonas Einarsson 
Jonas Einarsson har arbetat med revision sedan han blev anställd hos PwC år 2001. Han blev 
godkänd revisor år 2005 och har sedan dess haft ett klientansvar och varit en påskrivande 
revisor. J. Einarsson blev auktoriserad revisor i samband med de så kallade 
övergångsreglerna. Han arbetar främst med små och medelstora bolag och har på senare tid 
haft en roll som internt benämns som "partner to consult" vilket innebär att han är en 
avstämningspart i komplicerade revisionsfrågor för bolag i Halland. Intervjun genomfördes 
klockan 10.00, den 19 mars 2018. 
 
4.6.1 Professionell roll 
J. Einarsson anser det här med revision som något formellt, att det är något som är lagstadgat. 
Särskilt om de små bolagen är i fokus vilka enligt J. Einarsson ser det till viss del som ett 
“nödvändigt ont”. J. Einarsson anser att det professionella innebär att upprätthålla en hög 
kvalité och ha ett "...mind set, som innebär att du visst ska hjälpa kunden, naturligtvis. Men 
du måste ha andra intressenter i åtanke när du utför ditt arbete. Och du måste förhålla dig 
oberoende i förhållande till din kund. Du är trots allt någon form av kontrollorgan." J. 
Einarsson menar således att revisorn ska leverera tjänster som inger en kvalitetsstämpel på 
bolaget och visar på att årsredovisningen är gjord på ett korrekt sätt. 
 
J. Einarsson tycker inte att den professionella rollen har påverkats speciellt mycket även om 
avskaffandet enligt honom träffade ganska många bolag. Förändringen påverkade enligt J. 
Einarsson tämligen få klienter speciellt sätt till hans egen klientportfölj. J. Einarsson menar på 
att klienter rekommenderades att inte ha revisor då dessa inte hade några lån eller intressenter 
som hade ett större behov av externa kontroller. Det öppnade upp för att dessa klienter kunde 
erbjudas andra tjänster än revision. Men för de klienter som valde att frivilligt ha kvar 
revision måste revisorn genomföra samma kontroll även om orsaker till att de väljer revision 
har förändrats. 
  
4.6.2 Kommersiell roll 
Enligt J. Einarsson har det skett en större påverkan på den kommersiella rollen än på den 
professionella rollen vilket kan ses utifrån ett "byråtänk" där det tydliggjordes för marknaden 
och för deras klienter att det i vissa specifika fall är bättre att släppa vissa revisionsklienter 
eftersom det existerar en oberoende och jävsproblematik. Där det är till fördel för klienten att 
PwC levererar andra tjänster och "lägger mer krut" på rådgivning även från revisorns sida. 
J. Einarsson poängterar dock att de har tvingats tydliggöra vad revisorns roll är när de har gått 
från lagstadgad revision till mer efterfrågestyrd revision. Branschen har tvingats att försöka 
förklara för marknaden vad nyttan är med revision vilket var något de inte behövde göra före 
avskaffandet. 
 
 
 
 
 



40 
 

Tjänsteutbud 
J. Einarsson anser inte att tjänsteutbudet har förändrats nämnvärt. De har som byrå försökt att 
skapa nya tjänster men lokalt, i Falkenberg och Halmstad, så erbjuder de samma tjänster inom 
löpande redovisning, med bokslut och årsredovisning samt efterföljande revision som de 
erbjöd innan avskaffandet. J. Einarsson konstaterar dock att Reko med bokslutsrapport och 
auktoriserade redovisningskonsulter är något som har dykt upp på senare år men att detta inte 
är något som han håller på med i sin roll som revisor. 
 
J. Einarsson förklarar att revisionen var en naturlig "insprångsbräda" till bolag i och med att 
bolagen var tvungna att ha revisor tidigare. Denna naturliga ingång till klienten existerar inte 
längre där revision resulterade i att byrån kunde erbjuda andra tilläggstjänster och vara den 
enda leverantören. J. Einarsson konstaterar visserligen att det ur ett byråperspektiv har 
arbetats fram nya tjänster som är mer rådgivningsinriktade. Detta eftersom avskaffandet 
påverkade väldigt små bolag men att en eventuell framtida höjning av gränsvärdena kommer 
öka betydelsen av förmågan att leverera andra tjänster. 
 
Marknadsföring 
J. Einarsson anser att det har blivit en klart ökad konkurrens på revisionsmarknaden men 
konstaterar samtidigt att det tidigare fanns etiska regler som gjorde gällande att det inte var 
tillåtet för revisionsbyråer att marknadsföra sig. Detta är något som har förändrats och även 
sättet som marknadsföringen genomförs har förändrats. J. Einarsson tar PwC som exempel 
och menar på att marknadsföringen inriktar sig allt mer mot rådgivningen. Ur ett 
marknadsföringsperspektiv framhölls tidigare PwC som en revisionsbyrå medans det går 
alltmer mot att det ska vara en rådgivningsbyrå istället. Denna utveckling anser J. Einarsson 
avregleringen av revisionsplikten har haft en stor inverkan på och att de numera är tvingade 
att gå från revision till andra tjänster. 
 
J. Einarsson konstaterar vidare att konkurrenssituationen för rådgivning är en annan aspekt, då 
det är inte bara revisorn eller revisionsbyrån som kan leverera dessa tjänster. Utan det finns 
många andra aktörer som gör att det krävs en mer aktiv insats för att bearbeta marknaden för 
att kunna vinna nya klienter. J. Einarsson anser att det alltid är enklare att behålla befintliga 
klienter där revisorn förhoppningsvis gör ett bra arbete, än att försöka förvärva nya klienter. 
Således har det enligt J. Einarsson blivit "...mycket mer marknadsfokuserat och lite mer sälj 
inriktat. Vi har till exempel en säljorganisation. Det hade vi ju inte på den tiden innan. Som 
verkligen jobbar aktivt med att sälja hela tjänstepaketet." Detta är enligt J. Einarsson byråns 
sätt att kompensera för att inte tappa mark under rådande förhållanden men även för att säkra 
upp inför eventuella framtida höjningar av gränsvärdena. Även om revisionen naturligtvis 
kommer att finnas kvar och det är enligt J. Einarsson viktigt att komma ihåg att det existerar 
många som efterfrågar revision och de ska finnas kvar inom det området också. 
 
Från och med den sista juni 2018 kommer PwC inte längre ha kvar sin verksamhetsavdelning 
“Business Services” (PwC, 2018). Detta kommer enligt J. Einarsson, som arbetar på en 
marknad där bolagen är ganska små, skapa stora utmaningar för att kunna bibehålla och 
utveckla tjänster för denna klientgrupp. Detta eftersom de små bolagen ofta efterfrågar 
rådgivningstjänster som är mer "basic". Många av dessa klienter behöver hjälp med löpande 
bokföring eller att upprätta en årsredovisning. Vilket enligt J. Einarsson gör att dessa delar går 
förlorade i och med försäljningen av “Business Services” och skapar utmaningar inte minst på 
lokalmarknaden. J. Einarsson medger dock att det ur ett lite större perspektiv helt säkert är rätt 
strategi för att byrån ska kunna fokusera mer på andra tjänster samt utveckla dessa. 
Försäljningen av “Business Services” skapar möjligheter att satsa fullt ut på byråns 
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kompetenser och bli bättre på det PwC är duktiga på. J. Einarsson tror att det kommer att 
finnas ett fortsatt samarbete mellan PwC och “Business Services” men att PwC själva inte 
kommer att kunna tillgodose med ett lika brett erbjudande, inte minst till den mindre lokala 
klienten. 
 
4.6.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
J. Einarsson anser att innan avskaffandet av revisionsplikten så var fokus lite mer på den 
professionella rollen. Han anser att förhållandet har skiftat från att tidigare var 80/20, 80 
professionellt och 20 kommersiellt, till att ha blivit ett 50/50 förhållande. Även om det är 
fortsatt viktigt att vara professionell har det blivit mer betydelsefullt med den kommersiella 
aspekten än vad det var tidigare. Revisorn har enligt J. Einarsson fortfarande en viktig 
funktion att fylla då klienten inte är den enda intressenten, utan det det finns även externa 
intressenter också. Revisorn behöver således behålla det “professionella tänket” men det 
måste “gå hand i hand” med att revisorn blir mer och mer kommersiell.  
 
Synen på revisorn har även förändrats enligt J. Einarsson. För tjugo år sedan var revisorn en 
man i runda glasögon och en grå pullover eller väst alternativt en ”kostymnisse” som var 
ganska grå trist. Medans revisorn numera springer runt i joggingskor, således har det blivit 
mer ”avdramatiserat” och är inte så ”torrt” som det var tidigare. Revisorn är idag mer 
marknadsinriktad där relationer får större betydelse eftersom klienterna inte kommer till 
revisorn på samma naturliga sätt utan det krävs betydligt mer arbete för att erhålla nya 
klienter. 
 
Återblick och framtid 
Vid en historisk återblick på vilka förväntningar J. Einarsson hade på avskaffandet av 
revisionsplikten år 2010 beskriver han att utifrån sin egen revisorsroll kände sig orolig för 
denna förändring. Han funderade över om hans klienter egentligen var nöjda med den revision 
och de tjänster han erbjöd dem med eller om de kände att de såg det lite som “...ett 
nödvändigt ont". 
  
"Så visst då var man orolig för att jag kommer att tappa de här kunderna för nu ”åh äntligen 
nu blir vi av med revisorn” även om man har haft en bra relation men det kostar ju pengar, 
för kunden betalar ju för den här tjänsten. Så jag var orolig för att man skulle tappa volym." 
  
Effekterna av denna förändring blev dock inte så dramatiska som J. Einarsson trodde innan 
avskaffandet och i ekonomiska termer med hänsyn till sin faktureringsnivå anser han att det 
nästan inte har påverkats alls. Han har även vid ett antal tillfällen rekommenderat klienter som 
har mindre nytta av revision att välja andra sorters tjänster istället.  
  
J. Einarsson tror att vi är på väg mot en ytterligare höjning av gränsvärdena för revision och 
det pågår enligt honom en kraftig förändring i form av digitalisering av branschen men även 
samhället i stort. J. Einarsson menar på att artificiell intelligens just nu “står och knackar på 
dörren” och att utvecklingen kommer att gå väldigt snabbt framåt. Han menar även på att om 
lagstiftningen hänger med i denna utveckling och det finns verktyg som kan lösa de problem 
som uppstår så finns det intressenter som till exempel Skatteverket som kanske inte 
efterfrågar revision för att det finns system som tar hand om det. 
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Vilken nivå på gränsvärdena som ska gälla är enligt J. Einarsson är en svår fråga eftersom det 
beror mycket på vilket bolag det gäller och vad marknaden efterfrågar. Ett exempel kan vara 
ett bolag som är kraftigt belånat vilket troligen kommer få ett krav från kreditgivare på en 
granskning av sina räkenskaper oberoende av vilken storlek detta bolag har. Liknande krav 
kan även ställas från klienter, leverantörer eller andra intressenter under vissa förhållanden. 
 
J. Einarsson konstaterar att det har diskuterats att införa de gränser som i dag gäller för större 
bolag, 80/40/50, vilket i förlängningen kan komma att bli en nivå som används. Han anser 
dock att detta är ett ganska stort steg att ta redan nu och att det finns de som har uttryckt oro 
över de rådande nivåerna. J. Einarsson hänvisar till Bolagsverket som har varit kritiska till den 
markanta försämringen av årsredovisningar hos de bolag som valt att släppa revisionen. Han 
konstaterar samtidigt att det finns en oro för att den ekonomiska brottsligheten ska ”hitta lite 
mer fotfäste”. Vilket har gjort att frågan angående en höjning har blivit mindre aktuell än vad 
den var tidigare. För J. Einarssons del hade de nivåer som råder i dag gärna fått vara kvar men 
han tror att det kommer en ökning trots allt. 
 
4.7 Revisionstjänst Falkenberg - Christer Andersson 
Christer Andersson började arbeta med revision år 1990 då han blev anställd på dåvarande 
Öhrlings (nuvarande PwC). Idag arbetar han som auktoriserad revisor på Revisionstjänst 
Falkenberg. Han har således både erfarenhet av att arbeta på revisionsbyråer av den mindre 
och större storleksordningen. C. Andersson uppskattar att ungefär 80 procent av hans klienter 
har mellan en till tjugo miljoner i omsättning. Intervjun genomfördes klockan 09.00, den 26 
Mars 2018.  
 
4.7.1 Professionell roll 
För C. Andersson innebär revisorns professionella roll att ha ett samhällsansvar, och 
uppgiften för revisorn är att skapa ordning och reda i bolagen. Detta är inte något som C. 
Andersson anser har förändrats men att det generellt sätt har tvingat fram en förändring hos 
aktörerna på revisionsmarknaden. Han tycker att det tidigare har funnits många introverta 
revisorer som har suttit på sitt rum och fått en påse med papper som de sedan har “bockat och 
prickat” och inte haft någon direktkontakt med klienten. C. Andersson menar på att oavsett 
om revisorn var proaktiv eller inte så anlitade klienterna revisorn eftersom de var “av lagen 
nöd och tvungen”. Detta har gjort att branschen har fått ställa om sig från att vara en 
ordermottagare till att göra uppsökande verksamhet. 
 
C. Andersson anser inte att avskaffandet påverkat honom speciellt mycket då han redan från 
början tyckte det var roligt att utföra rådgivning. Han anser dock att det kan vara svårt att 
bryta sig in på revisionsmarknaden och arbeta in sig hos klienten. För honom handlar det om 
att vara synlig, på till exempel näringslivsluncher, men framför allt att vid klientbesök vara 
fokuserad på dem. C. Andersson ger som exempel att det är viktigt att stänga av mobilen så 
att andra klienter inte ringer men framför allt försöka lära sig och visa på ett intresse för deras 
“business”. Och gällande nätverksbyggande anser C. Andersson att det består av två delar. 
Det är dels väldigt mycket substitution. Att revisorer tar över efter äldre kollegor och dels att 
“...ju mer kunder du får i större nätverk får du. Gör du ett bra jobb så blir det ringar på 
vattnet”. Det är dock viktigt att inte bli för bra vän med klienten då det skapar en oberoende 
problematik, utan det handlar om att hålla det på “en snygg nivå”. 
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4.7.2 Kommersiell roll 
C. Andersson anser att avskaffandet av revisionsplikten tvingade fram en diversifiering av 
revisionsmarknaden då det inte längre endast gick att “bocka och pricka”. När ett antal små 
bolag försvann tvingades revisorn ha en mer löpande kontakt med klienterna och fungera mer 
som ett “bollplank”. Klienterna är enligt C. Andersson inte intresserade av att stämma av en 
kassa eller kundfordringar och göra betalningsuppföljning. Klienterna är intresserade av vad 
som ger dem pengar i plånboken vilket gör rådgivningen otroligt viktig. C. Andersson menar 
på att alla tar för givet att “hygienfaktorerna” ska fungera när arbete lämnas till revisorn men 
att det är det där lilla extra som gör att revisorn blir uppskattad. 
 
Tjänsteutbud 
C. Andersson anser att tjänsteutbudet har förändrats till följd av den avskaffade 
revisionsplikten. Även om han inte har några konkreta belägg så uppskattar han att under de 
senaste tio åren har gått från att vara ett 70-30 förhållande mellan revision och rådgivning till 
att i dagsläget bli ett 40-60 förhållande där klienterna efterfrågar rådgivningen. C. Andersson 
anser att skatterådgivning är ett av de områden som klienterna i stor utsträckning efterfrågar. 
“Kunderna är ju väldigt intresserade av vad som ger bäst i plånboken”. Men att det under de 
senaste åren även utförs mycket rådgivning gällande bolagstransaktioner tillsammans med 
värdering av bolag och närliggande områden. 
  
Marknadsföring 
C. Andersson anser att när han för ett par år sedan befann sig på en större byrå med en större 
organisation så arbetade de väldigt mycket med marknadsföring. De genomförde 
framgångsrika mindre kampanjer för att locka klienter, speciellt gällande digitala funktioner. 
Men de större kampanjer som genomfördes ledde till en obetydande tillströmning av klienter. 
C. Andersson anser att traditionell marknadsföring med att sätta upp skyltar och bussreklam 
inte fungerar på revisionsmarknaden. Revision är en vara som köps baserat på förtroende och 
via “mun till mun”.  
 
Konkurrens 
C. Andersson anser att det i Falkenberg, men även i andra mindre orter, inte existerar så 
mycket konkurrens. Det finns enlig honom en tyst överenskommelse att revisorerna inte ger 
sig på andra revisorers klienter. Detta tycker C. Andersson syns tydligt på deras klientstock 
där det kommer in 30-40 nya klienter varje år där det i regel rör sig om nystartade bolag. Vid 
redan existerande bolag rör det sig oftast om att en redan existerande revisionsklient har köpt 
ett nytt bolag eller att det blivit ett ägarskifte i bolaget och den nye ägaren väljer att anlita en 
ny revisor. C. Andersson anser att detta ser helt annorlunda ut i storstäderna där revisorn är 
mer anonym, men i mindre städer som Falkenberg vet alla vilka revisorerna är och då blir det 
enligt C. Andersson att “gick du på min kund, då jäklar skall jag kriga med dig”. 
 
“Gör man ett gott jobb så blir det ringar på vattnet. Så alla dom här pengar som läggs till 
marknadsföring känns, i min värld i alla fall. Jag ha säkert fel, känns som bortkastat.” 
 
4.7.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
C. Andersson konstaterar att det existerar, som i alla andra bolag, ett behov av att tjäna 
pengar. Han ger som exempel att hos hans tidigare arbetsgivare fanns ett uttryck att “sitter 
man på huvudboken så sitter man på kunden”. Det var väldigt viktigt att vara en revisor som 
inte bara fick något uppdrag i från en extern redovisningskonsult. Detta eftersom revisorn då 
endast var en schackpjäs som sitter och “bockar och prickar” utan att ha någon direkt 
klientkontakt. Det var väldigt lätt att byta ut revisorn då denne endast var en bricka i spelet. 
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Om sedan den externa redovisningskonsulten inte längre anser det är roligt att arbeta med 
revisorn förlorar denne ett antal uppdrag. 
 
Återblick och framtid 
C. Andersson hade egentligen inga förväntningar på avskaffandet och kände att förde en bra 
diskussion angående denna förändring med sina klienter. Han anser att de små bolag som inte 
har komplexa poster och som i regel är obelånade inte har en orsak till att ha en revisor. 
Ungefär samma arbete kan utföras för klienten utan att genomföra en revisionsberättelse som 
kostar flera tusen kronor mer i arvode. 
 
C. Andersson konstaterar att det har varit mycket diskussioner om att revisionsplikten ska 
återinföras och att alla bolag återigen ska ha en revisor. Främst på grund av att den bristande 
kvalitén i årsredovisningarna ska vara en orsak för ekonomisk brottslighet. C. Andersson tror 
dock inte att ett återinförande kommer att ske utan att det snarare kommer att bli en höjning 
av revisionsplikten istället. Den stora frågan enligt C. Andersson är till vilken nivå som det 
ska höjas. Han anser att de nivåer som i dag gäller för stora bolag, 80/40/50, troligen blir 
väldigt högt men att gränsvärdesnivån kommer hamna någonstans däremellan. Detta kommer 
enligt C. Andersson dock inte ställa till med speciellt stora problem i det berörda segmentet 
eftersom de flesta bolag inte kommer att välja bort revisorn eftersom de har kreditgivare och 
intressenter som ställer höga krav på deras verksamheter. 
 
4.8 KPMG - Britt-Marie Mallander 
Britt-Marie Mallander har arbetat med revision i mer än 30 år, först som revisorsassistent och 
sedan som kvalificerad revisor från och med år 1994. Hon arbetar hos revisionsbyrån KPMG 
och arbetsuppgifterna innefattas mestadels av revision till små och medelstora bolag, men 
även till stiftelser och ekonomiska föreningar i form av bostadsrättsföreningar. Intervjun 
genomfördes klockan 08.30 den 10 april 2018. 
 
4.8.1 Professionell roll 
B-M. Mallander konstaterar att de genomför en analysmodell varje år för både nya och gamla 
klienter. Denna innehåller bedömningar angående oberoende, självständighet, professionell 
skepticism och liknande områden. Analysmodellen genomförs i planeringsfasen innan 
uppdraget påbörjas men även om något upptäcks “under resans gång” precis innan 
revisionsberättelsen skrivs på. B-M. Mallander konstaterar att detta är ett ganska strukturerat 
arbete som ingår i kontrollen av klienten och av uppdraget och som hon tror skiljer sig från 
mindre byråer. 
 
B-M. Mallander anser inte att det har skett någon påverkan på hennes professionella roll till 
följd av den avskaffade revisionsplikten. Hon konstaterar att de genomför samma kontroll 
som innan och att de inte tar in uppdrag där de inte kan uppfylla kriterierna angående 
oberoende, självständighet och professionell skepticism. När nya uppdrag påbörjas skickas en 
förfrågan till huvudkontoret i Stockholm för kontroll om de får ta uppdraget eller inte. B-M. 
Mallander framhåller betydelsen av att de som genomför revision måste vara oberoende och 
att denna prövning inte bara görs nationellt utan även internationellt så att ingen annan sitter 
på ett kontor och arbetar med ett skatteupplägg, ger finansiell rådgivning eller bokföring åt det 
avsedda bolaget eller något av dess systerbolag samt dotterbolag. 
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4.8.2 Kommersiell roll 
Tjänsteutbud 
B-M. Mallander anser att revisorns kommersiella roll helt klart har påverkats av avskaffandet. 
Hon konstaterar att klienterna tidigare sällan hade behov av att veta exakt vad revisorn gjorde. 
Revisorn genomförde de kontroller som denne ansåg var nödvändiga för att säkerställa den 
interna kontrollen och att årsredovisningen höll en förväntad kvalité som klienten inte 
ifrågasatte. B-M. Mallander tror att detta var kopplat till den lagstadgade revisionsplikten och 
att revisorn efter avskaffandet har blivit allt mer ifrågasatt. Klienterna efterfrågar enligt B-M. 
Mallander oftare “specade fakturor” där det ska framgå exakt vad som har gjorts och vad som 
ingår i revisionen. Hon anser att revisionen har blivit som vilken annan produkt som helst och 
klienterna i och med en ökad kommersialism “...handlar revision som man går ner och 
handlar ett bröd eller en annan produkt liksom.”  
 
Det finns således ett förändrat konkurrensförhållande som B-M. Mallander anser gynnar de 
mindre byråerna, “källar byråerna”, vilka enligt henne har fått ökad betydelse. Detta 
eftersom det är de som sitter och i större utsträckning gör bokslut och liknande än vad de 
gjorde tidigare. B-M. Mallander konstaterar att klienterna tidigare köpte en helhetsprodukt där 
både rådgivning och revision ingick men att klienter som inte behöver revision väljer att 
stanna hos sin lilla byrå. B-M. Mallander anser dock att de lite större bolagen där de biträder 
med de sista delarna i bokslutet, årsredovisningen, deklarationen och liknande nästan per 
automatik väljer till revision, så kallade kombiuppdrag.  
 
B-M. Mallander konstaterar att det både på gott och ont har skett en effektivisering av 
revisorsrollen. Det tas in offerter på allt, även offerter som är på minus nivåer och som sedan 
tjänas in på rådgivning. B-M. Mallander anser att det alla mår bäst av är om revisorn får 
arbeta på och om denne hittar något så måste revisorn ha en möjlighet att fokusera på att 
undersöka det denne har upptäckt. Detta är dock något som förändrats och att det inte längre 
genomförs några djupare granskningar utan att effektivisering som gäller på alla plan. Detta är 
kanske något som bolagen på kort sikt anser är positivt i och med att de får lägre fakturor men 
att det i förlängningen inte är säkert att det blir så. 
 
Marknadsföring 
B-M. Mallander konstaterar att det sällan genomförs traditionell reklam från 
revisionsbyråernas sida, det kan vara någon enstaka kampanj angående skattekonsultation på 
nationell nivå. B-M. Mallander anser istället att klienter erhålls genom rekommendationer. B-
M. Mallander arbetar mycket mot Danmark och hon konstaterar att hon fått samtal från en 
dansk ekonomidirektör som känner någon annan ekonomidirektör med intresse för hennes 
revisionstjänster. Dessa bryr sig inte om det står Ernst&Young eller KPMG utan det är 
personen som har betydelse. Så markandsföring, “ut i pressen”, är inget som B-M. Mallander 
tror på utan att det handlar mer om att någon säger att han eller hon är bra eller att de trivs 
med personen, eller med andra ord genom en “word-of-mouth” effekt. 
 
4.8.3 Förhållande mellan professionell och kommersiell roll 
B-M. Mallander anser inte att avskaffandet av revisionsplikten är en avgörande 
påverkansfaktor på förhållandet mellan revisorns professionella och kommersiella roll. Hon 
tycker istället att marknadsmässiga förändringar har gjort revision till en produkt som ska vara 
så billig som möjligt. Vilket hon exemplifierar med att ett uppdrag tidigare var mer 
omfattande och då skapade en bättre produkt för klienten men idag finns det en ekonomisk 
aspekt som gör att klienten inte prioriterar en lika omfattande revision. Det handlar enligt B-
M. Mallander mer om att genomföra ”...minsta möjliga revision för att kunna uttala sig”.  
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B-M. Mallander ser en risksituation i denna utveckling då den kan göra att “meningen med 
revisionen”, den oberoende granskning den ska utgöra mindre väsentlig och därför inte så 
omfattande. B-M. Mallander exemplifierar detta med att det blir allt vanligare med nyheter 
om styrelser i bolag som missköter sig och att det inte finns någon oberoende som granskar 
hur styrelsen sköter sig.  
 
Vid fokusering på de små bolag som inte har lagstadgad revisionsplikt tycker B-M. Mallander 
att det å andra sidan kan finnas fördelar med att inte utföra revision på dessa då de inte alltid 
är i behov av denna tjänst. Hon förklarar att det ofta är “enmansföretagare” som driver och 
ansvarar för dessa verksamheter och att de nästan skulle kunna vara en enskild firma istället. 
B-M. Mallander avslutar denna diskussion med att det inte är avskaffandet som är den 
avgörande påverkansfaktorn “...utan det är hur man ser på revision som produkt som är det 
avgörande.” 
 
Återblick och framtid 
I samband med att beslutet om avskaffandet av revisionsplikten klargjordes var B-M. 
Mallander orolig över hur denna förändring skulle påverka hennes revisorsroll, främst 
avseende risken för att förlora klienter. Nu i efterhand tycker B-M. Mallander att avskaffandet 
inte har varit en stor påverkansfaktor. Hon har snarare mer att göra idag än tidigare. Ett antal 
bolag försvann från hennes klientportfölj men vissa av de bolag som tackade nej till hennes 
revisionstjänster har valt återkomma då de har insett fördelarna av den kvalitetsförsäkran 
revisionstjänsten utgör.  
 
B-M. Mallander anser att det är svårt att svara på vilken nivå de framtida gränsvärdena för 
revision kommer att ha. Mycket på grund av att hon tycker att det här i stor utsträckning är en 
politisk fråga och att det således beror på vem som kommer till makten i nästkommande val. 
Hon tycker inte att avskaffandet har inneburit en ekonomisk fördel för de mindre företagarna. 
Trots att de inte behöver revision måste företagarna genomföra bokföring och presentera en 
årsredovisning, vilket föranleder till att de i slutändan inte har fått en billigare produkt i och 
med de behöver betala för dessa tjänster.  
 
Vid diskussion om de slutsatser som gjordes i Riksrevisionens rapport (2017) anser B-M. 
Mallander att myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket samt diverse banker är de som 
efterfrågar en eventuell tillbakagång till revisionsplikt. För att Riksrevisionen ska klara av 
driva en agenda om ett återinförande av revisionsplikten krävs det enligt B-M. Mallander 
stöttning av dessa ovanstående intressenter men hon har svårt att tro att ett återinförande av 
revisionsplikten kommer att inträffa. 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis den utvecklade teorimodellen som syftar till att 
förklara hur analysen har skett i förhållande till syftet med uppsatsen. Strukturen i analysen 
baseras på de huvudbegrepp som framtagits i den teoretiska referensramen, och analysen 
följer uppsatsens problemformulering: Hur har revisorns professionella och kommersiella 
roll samt förhållandet mellan rollerna påverkats av revisionspliktens avskaffande? 
 
I uppsatsens analys behandlas först revisorns professionella roll där varje underbegrepp 
definieras för att avslutas med hur denna roll har påverkats av den avskaffade 
revisionsplikten. Därefter sker analys av revisorns kommersiella roll där framtagna 
underbegrepp tillsammans ger en övergripande förklaring av den påverkan som skett på den 
kommersiella rollen av den avskaffade revisionsplikten. Avslutningsvis behandlas 
förhållandet mellan revisorns professionella och kommersiella roll samt vilken påverkan den 
avskaffade revisionsplikten har haft på detta förhållande. 
 
5.1 Modellutveckling 

 
Figur 2 Utveckling av teorimodell 
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Den utvecklade teorimodellen i figur 2 har som syfte att förklara hur vi genomför och 
använder vår analys för att besvara vår problemformulering: Hur har revisorns professionella 
och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna påverkats av revisionspliktens 
avskaffande? Den teoretiska referensramen och de huvudbegrepp och underbegrepp som 
framtagits ger en grundläggande beskrivning ur ett revisorsperspektiv av revisorns roll, 
dennes professionella roll, kommersiella roll samt förhållandet mellan revisorns 
professionella och kommersiella roll. I uppsatsens analys ställs denna grundläggande 
beskrivning i förhållande till det empiriska materialet angående avskaffandet av 
revisionsplikten då respondenter i form av revisorer för öppna diskussioner om den eventuella 
påverkan som skett på revisorns professionella roll, kommersiella roll samt på förhållandet 
mellan rollerna. Huvudbegreppen från den teoretiska referensramen används i analysens 
struktur för att tydliggöra kopplingen till uppsatsens syfte. Vår tolkning i analysen grundläggs 
utifrån sökandet efter mönster i de likheter och skillnader som finns mellan respondenterna, 
det empiriska materialet och den teoretiska referensramen.  
 
Under analysarbetet väljer vi att utveckla och förfina vår teoretiska referensram för att bättre 
kunna analysera och förklara det empiriska materialet. För att säkerställa att ett 
ändamålsenligt underlag erhålls av analysen använder vi empirin selektivt och analyserar de 
delar av empirin som vi anser har koppling till revisorns professionella och kommersiella roll 
samt vilken påverkan avskaffandet har haft på rollerna. För att då säkerställa att det går att 
besvara problemformuleringen i slutsatsen. 
 
5.2 Professionell roll  
5.2.1 Självständighet  
För att uppnå trovärdighet i sin professionella roll som obunden granskare, fri från 
utomstående influenser är det enligt Porter et al. (2014) viktigt att revisorn förhåller sig 
självständig. Att en revisor genomför sin revision utan att bli påverkad av inflytande från 
andra (Warren & Alzola, 2009) är även något som A. Carlsson anser vara viktigt då hon 
diskuterar om den kravbild som ställs på revisorns integritet. Detta eftersom revisorn enligt A. 
Carlsson har ett “helikopterperspektiv” på den verksamhet som han eller hon reviderar. Denna 
höga kunskapsnivå om bolaget gör enligt A. Carlsson att klienten litar på revisorn och 
värdesätter och lyssnar på de åsikter som denne ger. Att revisorn ska vara självständig är 
något som J. Einarsson poängterar då han förklarar att han som revisor ska förhålla sig 
oberoende gentemot sin klient. Revisorns självständighet är även viktigt för B-M. Mallander 
då hon framhåller den analysmodell revisorn fortlöpande ska genomföra för att upprätthålla 
sitt oberoende som en avgörande del av revisorns professionella roll. Den eventuella 
jävsproblematik som kan uppstå i revisorsrollen är något som A. Carlsson, J. Einarsson och C. 
Andersson anser är ett viktigt skäl till att revisorns oberoende upprätthålls. Det ökade behovet 
av att nätverka som både A. Carlsson och C. Andersson beskriver ökar risken för att de 
professionella och kommersiella rollerna sammanblandas vilket skulle kunna vara ett hot mot 
revisorns oberoende. C. Andersson konstaterar att det således är viktigt att inte bli för god vän 
med klienten utan att hålla det på “en snygg nivå”. 
 
5.2.2 Samhällsintresse 
Den reviderade redovisningen ska hålla en kvalitésnivå som möjliggör att allmänheten skapar 
sig en trovärdig bild av den presenterade informationen (Carrington, 2014; Öhman, Häckner, 
Janson & Tschudi, 2006). Revisorn ska verka för att den information som bolaget presenterar 
är legitim i förhållande till samhällets etiska normer och koder (Carrington, 2014). Revisorn 
har således ett samhällsintresse ur allmänhetens perspektiv att finansiella rapporter ska vara 
trovärdiga (Porter et al., 2014). Detta synsätt bekräftas av C. Andersson som anser att 
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revisorns professionella roll innebär att ha ett samhällsansvar och att skapa ordning och reda i 
bolag. Detta är även något som M. Johansson, P. Widell och J. Einarsson diskuterar när de 
anser att intressentperspektivet är relevant i förhållande till revisorsrollen. J. Einarsson menar 
på att revisorn ska ha andra intressenter i åtanke vid genomförandet av revision och att det är 
revisorns uppgift att leverera tjänster som ger en kvalitetsstämpel på bolaget och att 
årsredovisningen är gjord på ett korrekt sätt.  
 
M. Johansson diskuterar betydelsen av ett korrekt genomförande av revisionstjänsten. Han 
hänvisar till den av Riksrevisionen utgivna rapporten angående avskaffandet av 
revisionsplikten (Riksrevisionen, 2017) och konstaterar att årsredovisningarna som kommer 
till Bolagsverket håller sämre kvalité samt att det oftare uppkommer problematik angående ett 
förbrukat aktiekapital. Ett korrekt genomförande av revisionstjänsten skapar således tilltro till 
revisionen och säkerställer att intressenter inte ska behöva göra en egen bedömning av 
bolaget. M. Johansson tycker dock att detta är mest betydelsefullt när revisorn gör en 
bedömning av bolagets fortlevnad (going concern). P. Widell anser att revisorns granskning 
utgör en professionell effekt som ger ett kvitto på att bolagets ekonomiska information har en 
fullgod kvalité vilket minskar behovet för utomstående granskning från exempelvis 
Skatteverket.  
 
5.2.3 Etiska riktlinjer 
Revisorn ska enligt 9 kap. 3 § ABL följa god revisionssed vilket bland annat innefattar kravet 
på professionell skepticism. Förutom god revisionssed så ska revisorn eftersträva god 
revisorssed vilket är de yrkesetiska reglerna för revisorerna (Sevenius, 2018). V. Larsson, A. 
Carlsson och J. Einarsson är överens om regleringens inverkan på revisorsrollen. J. Einarsson 
definierar revision som något formellt och lagstadgat. A. Carlsson anser att revisionen har 
blivit mer reglerad från lagstiftare och tillsynsmyndigheter vilket även V. Larsson håller med 
om då hon anser det har utvecklats till ett mer regulatoriskt förhållningssätt i 
revisorsbranschen med ISA-reglerna vilket gör att revisionen idag är mer omfattande. A. 
Carlsson tycker att de etiska riktlinjerna tidigare var mer strikta i förhållande till idag, främst 
med koppling till marknadsföring och försäljning.  
 
5.2.4 Påverkan på professionell roll 
Alla respondenter är överens om att det inte har skett någon påverkan på revisorns 
professionella roll till följd av den avskaffade revisionsplikten. Reglerna är enligt A. 
Bryngelsson “de facto” oförändrade för de bolag som väljer att ha kvar sin revisor och 
revisorer arbetar fortsatt utifrån de regelverk som existerar idag. C. Andersson anser i likhet 
med Porter et al. (2014) att revisorn ska ha ett samhällsintresse och C. Andersson hänför detta 
synsätt med att “skapa ordning och reda” i bolaget. J. Einarsson och B-M. Mallander utför 
samma sorts kontroll som tidigare på de klienter som har kvar revision. A. Carlssons 
förhållande till revisorns professionella roll har inte förändrats då hon har lärt sig genom 
utbildning och praktisk skolning att det är viktigt att revisorn behåller sin professionella roll 
som den är. Detta synsätt bekräftas av Hodges och Young (2009) samt Brante (2005) som 
menar på att grunden för en professionell kompetens är den akademiska utbildning och 
praktiska erfarenhet individen erhåller. 
 
En professionell revisor ska sträva efter att följa de krav som ställs på att denne ska vara en 
oberoende part för att uppnå den trovärdighet som krävs för att revisorn ska upprätthålla sin 
professionella roll som en obunden granskare (Spencer & Carter, 2014; Porter et al. 2014). 
Betydelsen av att revisorn förhåller sig oberoende är något som A. Bryngelsson, A. Carlsson 
och B-M. Mallander framhäver. Även om revisorn har en tung, betydande roll med en hög 
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kunskapsnivå som klienterna lyssnar och värdesätter så anser A. Carlsson att revisorns 
integritet väger upp eventuella risker som skulle kunna uppstå. A. Bryngelsson påpekar att 
revisorn fortsättningsvis ska följa de krav som ställs på dennes oberoende. A. Carlsson håller 
med om detta och konstaterar även att det mångsidiga tjänsteutbud som hennes byrå har gör 
att de är fullt medvetna om risken för oberoende och jäv vilket gör att stor vikt läggs på att 
motverka denna risksituation.  
 
Porter et al. (2014) konstaterar att det både är viktigt för revisorn att vara oberoende och att 
framstå som oberoende. Att ha förmågan att undvika situationer som en förnuftig och 
informerad part med tillgång till fullständig fakta och andra omständigheter skulle anse hota 
revisorns oberoende. A. Carlsson bekräftar att hon som revisor är medveten om denna hotbild 
då hon konstaterar att det vid minsta tveksamhet görs en prövning av en självständig 
avdelning angående vilka åtgärder som är tillåtna att genomföra. Att revisionsbyrån genomför 
en intern bedömning som kontrollerar revisorns oberoende är något som även B-M. Mallander 
framhäver. Den här bedömningen sker enligt henne främst då revisorn antar nya uppdrag och 
inriktar sig på att motverka olovlig kombination mellan rådgivnings- och revisionstjänster.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att fler bolag på den svenska marknaden än 
vad som förväntades innan denna förändring har valt bort revisionstjänsten (Riksrevisionen, 
2017). A. Bryngelsson, M. Johansson, P. Widell och J. Einarsson, konstaterar att det 
försvunnit ett antal bolag från revisionsmarknaden men att det har haft liten påverkan på deras 
klientportföljer. Ur A. Bryngelssons perspektiv var det inte många bolag i hans klientstock 
som påverkades av avskaffandet. P. Widell hänvisar till den bestående ekonomiska tillväxt 
som fortlöpt under de senaste sju-åtta åren på den halländska marknaden när han 
argumenterar för att han som revisor inte har förlorat några klienter. M. Johansson anser till 
och med att avskaffandet i många fall har påverkat bolag i revisorns klientportfölj som i själva 
verket revisorn inte har behov av att genomföra revision i. V. Larsson konstaterar att efter 
avskaffandet av revisionsplikten vidareutvecklade hennes och J. Einarssons byrå sin 
redovisningsavdelning och erbjöd klienter som inte längre var i behov av revision andra 
tjänster. J. Einarsson konstaterar att utifrån ett byråtänk är det i vissa specifika fall bättre att 
de rekommendera bolag att välja andra tjänster, på grund av risken för oberoende konflikter 
mellan revision och rådgivning samt att de inte har några lån eller externa intressenter som 
ställer krav på en extern granskning.  
 
A. Carlsson för en liknande diskussion som J. Einarsson då hon använder begreppet 
“påsbolag” för att beskriva de typiska bolag i denna storleksordning som revisorerna utförde 
revision i. Dessa var bolag som egentligen inte behövde revision men som var tvungna att ha 
det enligt lag. B-M. Mallander tycker att det kan finnas fördelar att inte utföra revision i 
företagen som idag inte har lagstadgad revisionsplikt då det i många fall är enmansföretag där 
ägaren själv ansvarar och driver verksamheten. Att ägarsammansättningen påverkar behovet 
av revision delas av Ojala et al. (2016) och Deadman et al. (2014) som menar på att bolag 
med ett utspritt delägarskap har ett större behov av en revisor, speciellt om delägarna har 
expansionsplaner vilket enligt P. Widell inte alltid existerar hos små nystartade bolag.  
 
P. Widell konstaterar vidare att klienterna efter avskaffandet av revisionsplikten i allt större 
utsträckning skapar sig en uppfattning om varför de ska ha en revisor. De förstod tidigare att 
revisorn utgjorde en nytta men kunde samtidigt inte välja bort den. P. Widell anser också i 
likhet med Collis et al. (2004) att revisorn utgör ett kvitto på att den ekonomiska 
informationen, men även den finansiella informationen (Agevall & Jonnergård, 2013), blir 
granskad och håller en fullgod kvalité. P. Widell tillsammans med V. Larsson anser att de till 
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följd av den avskaffade revisionsplikten genomför revision till de bolag som anser sig behöva 
det och inte sådana bolag som lagstiftaren har föreskrivit. Således bolag som enligt Collis et 
al. (2004) ser värdet med att ha revision, exempelvis att de gör bedömningen att 
företagsledningen inte är tillräckligt kvalificerad och har fullgod kompetens för att fullgöra de 
åtagande som krävs angående ekonomisk rapportering. 
 
5.2.5 Påverkan på branschen ur ett revisorsperspektiv 
Det sker en successiv minskning av revisorer i den svenska revisionsbranschen (Carrington, 
2014). Två orsaker till detta är att organisatoriska förbättringar hos revisionsbyråerna har gjort 
att den påskrivande revisorn klarar av att ha ansvar för fler klienter samt att den förändrade 
efterfrågan för revision till följd av den avskaffade revisionsplikten har påverkat antalet aktiva 
revisorer (Carrington, 2014). Avskaffandet av revisionsplikten har enligt A. Bryngelsson 
inneburit att antalet revisorer har minskat kraftigt. Detta anser han delvis beror på att det skett 
en omflyttning i branschen och att vissa valt att fokusera på mindre klienter som uteslutande 
har ett behov av redovisning. En anledning till att små bolag endast har behov av redovisning 
och inte revision kan enligt Tauringana och Clarke (2000) vara att ägarstrukturen utgörs av att 
delägare även är företagsledare. Det existerar således inte ett utspritt delägarskap i dessa 
företag (Ojala et al. 2016).  
 
M. Johansson anser också att det har skett marknadsmässiga förändringar i 
revisionsbranschen. Han menar på att den totala revisionsmarknaden har minskat på grund av 
att nystartade bolag ofta väljer bort revisorn. Att nystartade bolag i större utsträckning än 
etablerade bolag väljer bort revision bekräftas av den rapport som Riksrevisionen gav ut i 
december år 2017 (Riksrevisionen, 2017). Tanken var att när ett nytt bolag startades så skulle 
ägarna aktivt välja bort revisorn snarare än att de skulle välja till revisorn. I praktiken har det 
enligt M. Johansson blivit så att klienten har varit tvungen att välja till revisorn vilket gjort att 
den totala marknaden för revision minskat. A. Bryngelsson anser att digitaliseringen påverkar 
revisionsbranschen genom att vissa tjänster som revisorn tidigare har genomförts kan komma 
att göras av klienterna själva vilket kan komma att leda till att marknaden minskar i 
omfattning. Att digitaliseringen påverkar revisionsbranschen är något som V. Larsson även 
anser. Hon tror att mindre aktörer får det svårare att hålla sig uppdaterade i denna digitala 
utveckling vilket gör att det tillslut endast kommer att finnas ett fåtal större aktörer på 
revisionsmarknaden.  
 
5.3 Kommersiell roll  
5.3.1 Tjänsteutbud 
Revisionsbyrån anses i dag var ett kompetensföretag som erbjuder ett varierat utbud av 
ekonomiska tjänster vilken ska ha kompetensen att erbjuda inte bara traditionell rådgivning 
utan ska ha förmågan att tillgodose klienter med efterfrågade tjänster (SOU 1999:43; Elliot & 
Pallais 1997). M. Johansson och A. Bryngelsson är överens om att tjänsteutbudet inte har 
påverkats av den avskaffade revisionsplikten. M. Johansson anser trots avskaffandet att de har 
behållit det tjänsteutbud som de hade innan avskaffandet. Utifrån sin egen byrås perspektiv är 
M. Johansson av åsikten att de har kvar “motsvarande ekonomiservice”. A. Bryngelsson ser 
ett förändrat tjänsteutbud i en breddad revisions- och rådgivningsportfölj för revisorn men han 
anser att andra påverkansfaktorer än den avskaffade revisionsplikten har bidragit till dessa 
förändringar. En orsak till varför respondenterna inte anser att det har skett några större 
förändringar på tjänsteutbudet till följd av avskaffandet av revisionsplikten som en enskild 
orsaksfaktor kan vara att förändringar i företagsstrategi och tjänsteutbud enligt Turner (2004) 
istället sker fortlöpande i förhållande till de föränderliga behov som finns hos klienten. J. 
Einarsson tycker att tjänsteutbudet delvis har förhållit sig oförändrat till följd av avskaffandet. 
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Han beskriver detta utifrån det lokala perspektivet där byrån erbjuder samma tjänster i form 
av löpande redovisning och revision som de gjorde innan avskaffandet men att nya tjänster 
med rådgivningsinriktning har skapats utifrån ett övergripande byråperspektiv. 
 
Både P. Widell och V. Larsson anser att det har skett en påverkan på tjänsteutbudet i 
förhållande till revisionsbyråernas anpassningsförmåga för att inkludera de tjänster som små 
bolag behöver. V. Larsson konstaterar att hennes byrå till en början skulle förmedla nyttan 
med deras revisionstjänster till små bolag. Men att de en tid efter avskaffandet insåg att 
revisionen inte var hållbar i förhållande till små bolag och att de behövde anpassa sitt 
tjänsteutbud till dessa bolag. P. Widell ser den ökade outsourcing av redovisning till byråer 
med den kompetensen som en ökad anpassningsförmåga gentemot dessa bolags behov. Detta 
eftersom det är ett billigare och lättare alternativ för små bolag i jämförelse med att hitta och 
anlita någon på halvtid. Att värdesätta de behov som klienten har är något som Brownlow 
(1997) framhäver som en viktig egenskap hos en revisionsbyrå. Att det är väsentligt att ha en 
kommunikation med klienten för att skapa sig uppfattning om vilka tjänster som denne anser 
är mest värdefulla för sin verksamhet. Det är viktigt att både säkerställa att klientens 
nuvarande behov uppfylls och ha ett framtidsperspektiv för att anpassa sig gentemot klientens 
föränderliga behov (Turner, 2004).  
 
M. Johansson och J. Einarsson är också öppna för att i en större utsträckning anpassa 
tjänsteutbudet till de bolag som inte omfattas av revisionsplikten. I de förhållanden behovet av 
revision inte existerar varken för revisorn eller för bolaget kan bolaget enligt de två 
respondenterna istället erbjudas andra tjänster de är i mer behov av. Detta är en strategi som 
påminner om Reichheld (1993) som menar på att det är mer lönsamt att erbjuda nuvarande 
klienter där det redan finns en omfattande kundkännedom, nya produkter och tjänster. Det här 
kan även enligt Reichheld (1993) motverka att konkurrenter förvärvar klienter. Även B-M. 
Mallander ser en ökad tjänsteanpassning av revisorn baserat på behov och efterfrågan på 
marknaden. Hon fokuserar dock på revisionstjänsten och att revisorns klienter idag till följd 
av avskaffandet av revisionsplikten ur ett kostnadsperspektiv ifrågasätter innehållet i 
revisionen. Det här har enligt henne resulterat i en effektivisering av revisorsrollen som 
framför allt innefattas av mindre djupgående granskningar.  
 
Utifrån sitt perspektiv anser C. Andersson att verksamheten har gått från att vara 70-30 
förhållande till fördel för revision till att bli 40-60 förhållande till fördel för rådgivning. Det 
ska här tilläggas att C. Andersson arbetar på en mindre byrå, för vilka P. Widell anser att 
påverkan borde vara större eftersom de mindre revisorerna med sina byråer i större 
utsträckning arbetar med mindre klienter som inte omfattas av den lagstadgade 
revisionsplikten. Dessa byråer utför enligt B-M. Mallander i oftare de rådgivningstjänster de 
små bolagen efterfrågar i form av exempelvis bokslutsstöd. Synsättet att revision inte längre 
är den huvudsakliga tjänsten, vilket SOU (1999:43) anser är en tänkbar utveckling i 
revisionsbranschen, delas dock inte av alla. Både A. Carlsson och A. Bryngelsson anser att för 
de som utför revision är detta fortsatt huvudtjänsten. A. Carlsson konstaterar att 
uppgiftsfördelningen på byrån har blivit tydligare och att revisorn i större utsträckning än 
tidigare använder sig av den specialkompetens som existerar inom byrån. En av de 
huvudsakliga anledningarna till detta anser A. Carlsson är för att minimera risken för 
revisionsfel vilket gör byrån sårbar för skadeståndsanspråk.  
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5.3.2 Andra faktorer som påverkat tjänsteutbudet 
Parker (2001) förklarar att övergripande branschtrender som globalisering, digitalisering och 
kunskapssamhället, samt en allt mer intensiv konkurrens har påverkat revisionsbyråer till att 
förändra sitt tjänsteutbud (Parker 2001). A Bryngelsson ser två huvudsakliga förändringar av 
tjänsteutbudet i revisionsbranschen. Revisionen håller på att breddas med andra former av 
assurance eller bestyrkande tjänster där revisorn kvalitetssäkrar annan finansiell information 
och annan information än finansiell information. En annan förändring av tjänsteutbudet är att 
det sker en successiv utveckling av revisorns rådgivningsportfölj. Utvecklingen av 
rådgivningsportföljen sker enligt A. Bryngelsson till följd av omvärldens förändringar och 
klienternas och marknadens behov.  
 
A. Bryngelsson framhäver även den pågående digitaliseringens påverkan som gör att vissa 
tjänster försvinner från branschen och andra tillkommer. Detta är ett synsätt som delas av 
Kempe (2013) som anser att digitaliseringen skapar möjligheter att nya ekonomiska 
beståndsdelar uppnås genom uppdelning, omflyttning och sammanfogning av tjänster. Att 
digitaliseringen är en avgörande påverkansfaktor på tjänsteutbudet är något som även P. 
Widell, V. Larsson och J. Einarsson håller med om. P. Widell anser att digitaliseringen har 
haft en större påverkan på tjänsteutbudet än avskaffandet av revisionsplikten och att digitala 
hjälpmedlen har skapat nya tjänster som dessutom har effektiviserat revisionen. V. Larsson 
anser i likhet med Krafft och Kempe (2015) att den digitala utvecklingen gör att möjligheter 
skapas för att revisorn kan vara närvarande på olika sätt genom digitala lösningar. J. 
Einarsson menar att den utvecklingen går väldigt snabbt och artificiell intelligence “står och 
knackar på dörren”.   
 
5.3.3 Tilläggsrådigvning 
Revisionsnära rådgivning om förbättringar eller brister som revisorn ger till klienten som ett 
direkt resultat av revisionen (Carrington, 2014), anser Wernerman (2006) inte per automatik 
blir en hotsituation för revisorns professionella roll. M. Johansson anser att det finns en rätt 
och skyldighet från revisorns sida att rådgiva klienten om eventuella brister som denne finner 
vid sin revision. Han går så långt att han anser det är lite av ett misslyckande från revisorns 
sida om denne är tvungen att skriva en oren revisionsberättelse och inte lyckas rådgiva 
klienten på ett sådant sätt att förändringar genomförs.  
 
Vid genomförandet av rådgivning vid sidan av ett granskningsuppdrag finns det enligt 
Arruñada (1999) en kunskapsmässig fördel då revisorn besitter en gedigen kunskap om den 
verksamhet han eller hon reviderar och denna kompetens kan användas till att erbjuda 
tilläggsrådgivning. Det här är något som klienterna enligt A. Carlsson förstår då de har en 
uppfattning om att rådgivningen hänförs till komplexa områden som de tidigare ansvarade för 
själva men att de idag i större utsträckning efterfrågar dessa tjänster. J. Einarsson ser också 
fördelar med tilläggsrådgivning då han anser att revisionen tidigare var en naturlig 
“insprångsbräda” till klienten då tilläggstjänster kan erbjudas i samband med 
revisionsuppdrag. Denna naturliga ingång till klienten underlättades således av 
revisionsplikten då alla aktiebolag var tvungna att ha revision och att den försvann i och med 
avskaffandet av revisionsplikten. Den naturliga kopplingen mellan revision och rådgivning 
har enligt J. Einarsson försämrats och betydelsen av att kunna leverera andra 
rådgivningstjänster har ökat och kommer att öka ytterligare vid en eventuell framtida höjning.  
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5.3.4 Marknadsföring 
Kotler och Connor (1977) konstaterar att det traditionellt i revisorsprofessionen har ansetts 
vara tillräckligt att skapa sig ett gott rykte och låta klienten vara den aktiva parten vid 
uppstarten av ett tjänsteförhållande. Det har enligt Clow et al. (2009) skett en förändring i 
denna profession beträffande marknadsföring och revisorer är enligt Broberg (2013) i en 
större utsträckning positivt inställda gentemot att marknadsföra sig gentemot klienten och kan 
tänka sig att bedriva marknadsföring vid sidan av sin revisionsutövning.  V. Larsson, A. 
Carlsson, C. Andersson och J. Einarsson konstaterar att det naturliga inflödet av klienter har 
försvunnit till följd av den avskaffade revisionsplikten och att det är revisorn som idag måste 
vara den aktiva parten. A. Carlsson anser att revisorn i högre grad måste ta kontakt med 
klienten för att sälja in sina tjänster, vilket då avser att visa varför ett aktiebolag som är i 
behov av revision ska välja just deras tjänster. Revisorn är enligt J. Einarsson mer 
marknadsinriktad och då inte klienterna kommer till revisorn på samma naturliga sätt krävs 
det mer arbete för att erhålla nya klienter. V. Larsson ser en skillnad i revisorns 
“affärsmässiga ställning” och hon anser att revisorn har gått från en reaktiv mottagare av 
tjänster till en mer aktiv och proaktiv vilket har gjort de idag är bättre på att aktivt besöka 
klienten och de arbetar även mer strukturerat med marknadsarbete idag än tidigare.  
 
Att revisorn har blivit mer proaktiv är något som C. Andersson håller med om då han anser att 
revisorn har gått från att vara ordermottagare till att bedriva uppsökande verksamhet. Han tror 
dock inte att större annonskampanjer fungerar i revisionsbranschen eftersom revision är en 
produkt som värdesätts utifrån förtroende och via “mun till mun”. B-M. Mallander tror också 
att det är viktigt för revisorn att skapa sig att skapa sig ett rykte och bli rekommenderad 
utifrån förtroende och kompetens och att detta är mer väsentligt än att bedriva marknadsföring 
och annonskampanjer. Att revisionsbyrån inte använder sig av marknadsföringskampanjer för 
att attrahera nya klienter är något som även A. Carlsson anser. Det är istället enligt henne 
nätverkande som är avgörande för att locka nya klienter. 
 
Revisorsprofessionen har traditionellt sett inte bedrivit marknadsföring eller försäljning då det 
har ansetts vara oetiskt i förhållande till de uppsatta etiska reglerna i professionen (Kotler & 
Connor, 1977). Detta förhållningssätt har successivt förändrats och revisorer använder sig allt 
oftare av marknadsföring (Clow et al., 2009). Den här utvecklingen vittnar M. Johansson, J. 
Einarsson och A. Carlsson om då de förklarar att det har gått från förbudsregler mot att utföra 
marknadsföring och reklam till att byråerna istället framhäver förmågan att marknadsföra och 
sälja hos revisorn. M. Johansson förklarar att det tidigare var förbjudet för revisionsbyråer att 
göra reklam för sin verksamhet men att det idag ställs höga krav på revisorer att ha 
kommersiella färdigheter och förmågan att förvärva klienter. M. Johansson är dock osäker på 
om avskaffandet av revisionsplikten är den huvudsakliga faktorn bakom denna utveckling 
utan att det istället skett en successiv förändring utan direkt koppling till avskaffandet.  
 
Både A. Carlsson och J. Einarsson beskriver att de i sitt marknadsföringsarbete tar hjälp 
expertis utanför revisorsprofessionen. I A. Carlssons fall har de på hennes byrå tillhandahållit 
affärsutvecklare med uppgift att “öppna dörrar” och skapa nätverk med klienter, medans J. 
Einarssons byrå har en säljorganisation som jobbar aktivt med att skapa ett övergripande 
tjänstepaket för revisorerna. Det här överensstämmer med Clow et al. (2009) teori om att 
revisorer i större utsträckning välkomnar stöttning av utomstående expertis för att förbättra 
sina egna marknadsföringsaktiviteter. 
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P. Widell och A. Bryngelsson anser inte att revisorns kommersiella roll ur 
marknadsföringssynpunkt har påverkats av den avskaffade revisionsplikten. De är båda 
överens om att de bolag som har påverkats av avskaffandet är sådana bolag som ur ett 
revisorsperspektiv inte är tillräckligt lönsamma att bedriva marknadsarbete mot. A. 
Bryngelsson konstaterar att det inte är lika värdefullt att lägga fysisk försäljningstid på denna 
klientgrupp och därför blir det inte lönsamt att marknadsföra sig mot denna grupp av klienter. 
Enligt P. Widell är det en prioriteringsfråga då de har valt att fokusera på bolag som har 
omsättningsnivåer över det nuvarande gränsvärdet för revision. Att det i viss mån sker en 
prioritering från revisionsbyrån att utföra revision i större bolag är något som även A. 
Carlsson anser men hon relaterar det till att det naturliga inflödet av revisionsklienter försvann 
i och med avskaffandet av revisionsplikten och att det då lönsamhetsmässigt var mer givande 
att utföra revision på större bolag. 
 
5.4 Förhållandet mellan professionell och kommersiell roll 
Det huvudsakliga syftet med revision är att skapa trovärdighet gentemot externa intressenter 
så att dessa ska kunna lita på den finansiella information bolag lämnar samt att den ger en 
rättvisande bild av bolagets finansiella ställning (Sevenius, 2018; Carrington, 2014). 
Samtidigt är revisorer kommersiella och därför intresserade av att uppnå inkomster, att både 
förvärva och bibehålla klienter samt verka för byråns fortsatta utveckling (Spence & Carter, 
2014). A. Carlsson, V. Larsson C. Andersson och J. Einarsson konstaterar att det naturliga 
inflödet av klienter som fanns innan avskaffandet har försvunnit. Vilket enligt respondenterna 
ställer högre krav på ett mer proaktivt marknadsarbete. Den här utvecklingen överensstämmer 
med Brobergs (2013) slutsatser om ökade marknadsföringsaktiviteter i revisorsprofessionen 
vilket även kan kopplas till Hanlons (1996) teori om ökat inslag av kommersiella intressen i 
revisionsbranschen. Traditionella professionella värderingar som självständighet och 
samhällsintresse kombineras med kommersiella intressen där lönsamhet och vinstmaximering 
varit vanligt förekommande målsättningar (Cooper & Robson, 2006). Denna kombination 
diskuterar J. Einarsson om då revisorn behöver behålla det “professionella tänket” i och med 
den mängd intressenter som påverkas av revisionen men att det måste “gå hand i hand” med 
att revisorn blir mer och mer kommersiell. 
 
5.4.1 Påverkan på förhållandet mellan professionell och kommersiell roll  
Med hänsyn till revisionspliktens avskaffande anser ett antal av respondenterna, A. 
Bryngelsson, V. Larsson, P. Widell, M. Johansson och B-M. Mallander, att förhållandet 
mellan revisorns professionella och kommersiell roll inte har påverkats. V. Larsson medger 
att det finns ett annat inflöde av klienter men hon anser inte att det har försvårat hennes 
yrkesroll. M. Johansson konstaterar att revisorsrollen inte har påverkats av avskaffandet vare 
sig professionellt eller kommersiellt. Han grundar denna uppfattning på den 
anpassningsbarhet som finns hos revisionsbyråerna vilket gör revisionstjänster kan bytas ut 
mot andra liknande tjänster. A. Bryngelsson anser till och med att detta är en oväsentlig fråga 
så länge som revisionsplikten ligger på den nivå den är. Det går således att anta att 
avskaffandet av revisionsplikten ur ett revisorsperspektiv inte har påverkat dessa 
respondenters förmåga att kombinera sin professionella och kommersiella roll (Öhman et al., 
2014). Att de har förmågan att följa etiska riktlinjer, krav på självständighet samt 
revisionsstandarder samtidigt som de ska ha en kommersiell förmåga att konkurrera och 
uppnå inkomster för sig själv och sin revisionsbyrå (Spence & Carter, 2014; Öhman et al., 
2014).  
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Öhman et al. (2014) anser att det kan vara svårt att definiera en konfliktsituation utifrån de 
övergripande begreppen professionalism och kommersialism. Suddaby et al. (2013) 
konstaterar samtidigt att det inte existerar en uppenbar konflikt mellan revisorns 
professionella ideal och deras klient åtaganden. A. Bryngelsson och M. Johansson är dock 
överens om att det existerar ett motsatsförhållande mellan revisorns professionella och 
kommersiella roll men att detta är orsakat av andra faktorer än den avskaffade 
revisionsplikten. A. Bryngelsson diskuterar i likhet med Carrington (2014) att det existerar ett 
förväntansgap angående den roll som revisorn ska fylla. Porter et al. (2014) menar på att 
revisorn spelar en viktig roll i att garantera att agenten förser principalen med all den 
information som är relevant samt att principalen kan känna sig trygg med att den information 
som förmedlas är korrekt. Information ska även vara legitim i förhållande till samhällets 
normer (Carrington, 2014). A. Bryngelsson menar att det å ena sidan finns lagstiftare och 
myndigheter som vill att revisionsplikten ska återinföras samt de skadeståndsfall som har 
uppdagats och lett till att det ställs högre krav på att tydliggöra revisorsrollen. Å andra sidan 
gör förändringar av marknadens och klienternas behov samt att det efterfrågas från klientens 
sida att revisorn ska ha en mer rådgivande roll. 
 
A. Carlsson, P. Widell, V. Larsson och J. Einarsson konstaterar att det existerade ett 
förväntansgap mellan revisorn och klienten angående revisorns roll och vilket värde som 
revisorn tillförde i samband avskaffandet av revisionsplikten. Detta problem kan enligt 
Eisenhardt (1989) uppstå när klienten har andra önskemål om vad revisorn (agenten) ska göra 
i sitt arbete gentemot klientens intressenter (principalen). V. Larsson, P. Widell, J. Einarsson 
och C. Andersson kände sig efter avskaffandet tvungna att förklara värdet eller nyttan av en 
revisor i förhållande till omgivningen och bolaget. P. Widell konstaterar att klienten var 
medveten om att revisorn utgjorde ett värde men klienten kunde tidigare inte välja bort 
revisorn. Vidare anser P. Widell att detta är en fortlöpande diskussion angående vilka signaler 
som revisorn sänder till omvärlden.   
 
M. Johansson delar uppfattning med Porter et al. (2014) om oberoendets unika betydelse för 
revisionen när han anser att det finns en viss “spänning” mellan revisorns professionella och 
kommersiella roll, vilken grundar sig på att revisorn inte får släppa på sin professionella roll 
som oberoende granskare. B-M. Mallander anser att den oberoende granskning som revisorn 
genomför är “meningen med revisionen” och då klienten enligt henne inte prioriterar en lika 
omfattande revision riskerar oberoendet att bli mindre väsentligt. Ur klientens perspektiv 
finns det enligt B-M. Mallander ett ekonomiskt intresse för att revisorn endast ska genomföra 
en tillräckligt utförlig revision för att denne ska kunna uttala sig. För att en revisor ska anses 
vara oberoende är det viktigt enligt både Porter et al. (2014) och J. Einarsson att revisorn har 
ett oberoende sinnelag. Det är enligt J. Einarsson viktigt att vara anpassningsbar gentemot 
klienten men det är även viktigt att ha andra intressenter i åtanke när granskningen genomförs.  
 
Porter et al. (2014) anser att om revisorn inte kan anses vara oberoende kommer dennes 
åsikter och utlåtanden minska i trovärdighet angående tillförlitlighet eller rättvisande bild. 
Porter et al. (2014) konstaterar vidare att revisorns oberoende är särskilt viktig vid 
genomförandet av revision och när denne uttrycker sin åsikt i revisionsrapporter. Detta 
konstaterar även M. Johansson när han ger uttryck för att om det existerar felaktigheter är det 
revisorns uppgift att påpeka det och kanske även ta med det i revisionsberättelsen vid 
tillräckligt allvarliga fall. Därför får revisorn enligt M. Johansson aldrig släppa på den 
professionella rollen. 
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J. Einarsson är överens med M. Johansson om att det fortsatt är viktigt att revisorn behåller 
sin professionella roll intakt men han håller inte med A. Bryngelsson, V. Larsson, P. Widell 
och M. Johansson om slutsatserna angående den eventuella påverkan på förhållandet mellan 
revisorns professionella och kommersiella roll. Det är enligt både källor från uppsatsens 
teoretiska referensram (Hanlon, 1996; Cooper & Robson, 2006; Broberg et al., 2013) och de 
flesta av de intervjuade respondenterna mer betydelsefullt idag med de kommersiella 
aspekterna än tidigare då det var mer fokus på den professionella rollen. J. Einarsson anser att 
det har skett en förändring i förhållandet mellan den professionella och kommersiella rollen 
till följd av avskaffandet då revisorn idag är mer marknadsinriktad och relationer får större 
betydelse. Att revisorn är mer marknadsinriktad bekräftas av A. Carlsson, C. Andersson och 
V. Larsson som tillsammans med J. Einarsson anser att det har främst påverkats av att 
klienterna inte kommer till revisorn på samma naturliga sätt och revisorn ska vara aktiv utåt 
för att erhålla nya klienter. Det har enligt J. Einarsson skiftat från att vara ett 80/20 
förhållande mellan den professionella och kommersiella rollen till att det mer har utvecklats 
till ett 50/50 förhållande.  
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6 Slutsatser, slutdiskussion samt fortsatt forskning 

I detta kapitel görs en återkoppling till uppsatsens syfte och problemformulering samt en 
presentation av de slutsatser som framkommit i uppsatsens analyskapitel. Sedan förs en 
slutdiskussion som har sin utgångspunkt från de slutsatser som presenterats. Kapitlet 
avslutas med uppsatsens forskningsbidrag samt förslag på vidare forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett revisorsperspektiv beskriva samt skapa förståelse 
för hur revisorns professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna har 
påverkats av revisionspliktens avskaffande. Genom intervjuer med åtta yrkesverksamma 
revisorer har en analys genomförts för att besvara uppsatsens problemformulering: Hur har 
revisorns professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna påverkats 
av revisionspliktens avskaffande? 
 
6.1.1 Professionella rollen har inte påverkats 
Uppsatsen visar på att revisorns professionella roll inte har påverkats till följd av den 
avskaffade revisionsplikten. Att revisorn i sin professionella roll ska vara en självständig 
granskningspart med ett samhällsintresse regleras genom både lagregleringar och etiska 
riktlinjer samt är något som genomsyrar professionen. Då dessa regler har förhållit sig 
oförändrade är det fortfarande en kravbild som en professionell revisor ska sträva efter att 
följa. Det är fortsättningsvis viktigt att revisorn ska förhålla sig oberoende i samband med 
granskningsuppdrag. Det finns en medvetenhet hos respondenterna i denna uppsats om den 
hotbild och de risksituationer angående oberoendet som existerar och vad det innebär för 
revisorns roll samt hur revisorn kan förebygga denna hotbild. Det går även att konstatera att 
den avskaffade revisionsplikten har haft en liten påverkan på respondenternas kundstock 
vilket gjort att revisorn inte har behövt anpassa sin professionella roll på grund av detta.     
  
6.1.2 Revisorn har blivit mer anpassningsbar i sin kommersiella roll 
Uppsatsen visar på att avskaffandet av revisionsplikten har inverkat till att revisorn i en större 
utsträckning har ökat sin anpassningsförmåga för att tillgodose de tjänstebehov som klienten 
har. Det existerar en ökad medvetenhet hos revisorn över vilka sorters tjänster de bolag som 
har påverkats av avskaffandet behöver. Revisorn är mer uppmärksam på vad klienten 
efterfrågar samt vilket värde en eventuell revisionstjänst utgör ur revisorns, dennes 
revisionsbyrå samt klientens perspektiv. Det här har i vissa fall föranlett en samstämmighet 
mellan revisor och klient över att andra tjänster än revision är mer värdefulla för den specifika 
verksamhet klienten bedriver. Utförandet av tjänster är mer efterfrågestyrd än tidigare. Det är 
därför viktigt att ha fortlöpande kommunikation med klienten för att skapa sig förståelse för 
vilka behov klienten har och hur dessa förändras. Att vara anpassningsbar genom att frångå 
den traditionella revisionen till förmån för andra tjänster kan ses som en strategi som är ett 
resultat av en hög klientkännedom. Anpassning gentemot klientens behov med nya sorters 
tjänster kan även användas för att motverka att konkurrenter förvärvar klienter från 
revisionsbyrån.  
 
6.1.3 Revisorn har blivit mer proaktiv i sin kommersiella roll 
Uppsatsen visar på att revisorn utifrån sin kommersiella roll har blivit mer proaktiv efter 
avskaffandet av revisionsplikten. Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit ett förändrat 
inflöde av klienter till revisorn. Det naturliga inflödet till dessa klienter existerar inte längre 
vilket har varit en påverkansfaktor till att revisorn idag är mer aktiv än tidigare i sitt 
marknadsarbete för att söka upp klienten och visa på värdet av sitt tjänsteutbud. Proaktivitet är 
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ett ledord som blir allt vanligare i revisionsbranschen och förmågan hos en revisor att vara 
marknadsinriktad och bra på försäljning premieras hos revisionsbyrån. Det blir även vanligare 
med stöttning från utomstående expertis för att förbättra marknadsföringsaktiviteter. Hänsyn 
ska samtidigt tas till att den ökade marknadsföringen inom revisionsprofessionen även kan 
förklaras utifrån ett bredare perspektiv och att det finns andra mer långsiktiga faktorer som 
påverkat till att revisorsprofessionen har frångått sitt traditionella motstånd mot 
marknadsföringsaktiviteter. Då avskaffandet av revisionsplikten endast påverkade små 
aktiebolag har den eventuella marknadsföringen till dessa i viss mån utvecklat sig till en 
prioriteringsfråga då dessa bolag utifrån revisorns perspektiv inte anses vara tillräckligt 
lönsamma att bedriva försäljningsaktiviteter gentemot. Med fokusering på lönsamhet är det 
mer värdefullt att revisorer lägger resurser på att marknadsföra sig gentemot större företag.  
 
6.1.4 Förhållandet mellan rollerna har förhållit sig intakt 
Uppsatsen visar på att den avskaffade revisionsplikten inte har påverkat förhållandet mellan 
revisorns professionella och kommersiella roll. Det går att konstatera att revisorn har blivit 
mer marknadsinriktad i och med ett förändrat inflöde av klienter. Detta har resulterat i att 
revisorn blivit mer proaktiv och byråns tjänsteutbud blivit mer anpassat till vad klienten 
efterfrågar. Revisorn ska samtidigt behålla ett professionellt synsätt. Lagarna och reglerna 
som styr den professionella rollen har inte förändrats och samhällskrafter trycker på för att 
revisorn ska upprätthålla sin kontrollerande roll. Revisorn har fortfarande förmågan att följa 
den professionella kravbilden som ställs samtidigt som han eller hon har en kommersiell 
förmåga att uppnå inkomster ur både ett revisors- och byråperspektiv. Även om de 
kommersiella aspekterna i revisionsbranschen har ökat i omfattning, går det inte att säga att 
det har försvårat samspelet mellan den professionella och kommersiella rollen.  
 
6.2 Slutdiskussion 
6.2.1 Professionell roll 
Att revisorns professionella roll inte har påverkats av den avskaffade revisionsplikten tror vi 
beror på att denna roll är utformad av den kravbild som sätts av både revisorsprofessionen 
själva och det övriga samhället angående att rollen ska förhållas intakt. Detta sker genom en 
kombination av lagstiftning, internt upparbetade kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Vilka i sin 
tur är utformade med syftet att revisorn ur ett agentteoretiskt perspektiv ska vara ett 
oberoende granskningsorgan. Att revisorn ska inneha denna professionella roll är därför djupt 
rotat i revisorsprofessionen och ett grundfundament för att revisorn ska upprätthålla sin 
yrkesroll. Därför anser vi att det är naturligt att respondenterna i uppsatsen inte är av 
uppfattningen att avskaffandet har påverkat deras professionella roll då en eventuell påverkan 
skulle kunna vara synonymt med att de i så fall skulle misslyckats med att vara revisorer. Här 
ska även tilläggas den samstämmighet som råder hos respondenterna angående att 
avskaffandet inte har påverkat deras klientportföljer. Vilket kan anses vara en anledning till 
att revisorn inte ska förändra sin professionella roll. Den avskaffade revisionsplikten kan 
således inte anses ha varit en tillräcklig stark påverkansfaktor för att påverka den 
professionella revisorsrollen.  
  
6.2.2 Kommersiell roll 
Uppfattningarna angående tjänsteutbudets påverkan på revisorns kommersiella roll skiljer sig 
åt mellan respondenterna. Respondenterna som inte anser att tjänsteutbudet har påverkats 
menar på att revisorn och dennes byrå på ett motsvarande sätt erbjuder de tjänster som de 
gjorde innan avskaffandet av revisionsplikten. En anledning till att dessa respondenter inte 
anser att det har skett någon påverkan på tjänsteutbudet skulle kunna vara att den typ av bolag 
de utför revision på inte påverkas av avskaffandet. Respondenterna som inte anser att 
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tjänsteutbudet har påverkats arbetar huvudsakligen med medelstora till större bolag vilket gör 
att det är möjligt att de inte har samma närhet till de bolag som berörs av avskaffandet och 
därför inte anser att det har skett någon påverkan. 
 
De respondenter som anser att det har skett en påverkan och därmed en förändring av 
tjänsterna på revisionsbyråerna till följd av avskaffandet anser att det har blivit en breddning 
av tjänsteutbudet tillsammans med en ökad anpassningsbarhet gentemot klienten. En 
förklaring till varför dessa respondenter gör denna bedömning skulle kunna vara att de har 
närhet, insyn och därmed djupare förståelse för dessa bolag. Vilket ger dem förmågan att 
skapa ett mervärde åt klienten och endast leverera de tjänster som denne faktiskt behöver. 
Storleken på bolagen har troligen också betydelse då det i små och medelstora bolag finns 
andra behov av både revisorns och revisionsbyråns kompetens.  
 
Det går i övrigt att konstatera att det inte går att kategorisera respondenternas åsikter baserat 
på vilken yrkesposition de har. Exempelvis att det inte finns några utmärkande skillnader i 
uppfattning mellan de som har en chefsposition och de som “endast” är revisorer. Vi kan 
också uppfatta en tendens som tyder på att revisorer som arbetar på mindre byråer har blivit 
påverkade av avskaffandet i en större omfattning än de revisorer som arbetar på större byråer. 
Det är dock svårt att dra några vidare slutsatser av detta eftersom urvalet är begränsat i denna 
uppsats, men det är en indikation som kan konstateras. Det är även svårt att säga vilken 
inverkan den högkonjunktur som varit sedan avskaffandet har haft på revisorns kommersiella 
roll. Det är något som faller utanför ramen för detta arbete, och är en aspekt som inte 
beaktades vid genomförandet av uppsatsen men det här har troligen haft en inverkan på bland 
annat inflödet av klienter. 
 
6.2.3 Förhållandet mellan professionell och kommersiell roll 
En majoritet av respondenterna anser att det inte har skett någon påverkan på förhållandet 
mellan revisorns professionella och kommersiella roll. En respondent anser till och med att 
detta är en oväsentlig fråga så länge som gränsvärdena för revision är på de nivåer som de är 
på för närvarande. En orsak till att de anser att ingen påverkan har skett skulle kunna vara att 
det existerar en anpassningsbarhet hos byråerna som gör att revisionstjänsterna byts ut mot 
andra tjänster som fyller samma eller liknande behov hos klienten. Revisorn väljer således att 
låta klienten gå till någon annan, förhoppningsvis inom byrån, medans denne fokuserar på de 
klienter som efterfrågar de tjänster som revisorn erbjuder.  
 
Avskaffandet har enligt de respondenter som deltagit i denna uppsats inte påverkat deras 
förmåga att kombinera den professionella och kommersiella rollen. Viktigt att ha i åtanke är 
att de revisorer som deltar i uppsatsen alla arbetar på byråer där det existerar andra revisorer, 
redovisningskonsulter och individer med andra kompetenser. En majoritet av revisorerna 
arbetar dessutom på byråer som tillhör the big 4, vilket innebär att det existerar expertis inom 
en rad olika områden som den enskilde revisorn kan ta hjälp av eller hänvisa klienter till. Det 
skulle vara intressant att se om liknande resultat hade uppnåtts vid intervjuer med revisorer 
som inte har stöttning av annan expertis i sin byrå. Då de deltagande respondenterna i denna 
uppsats i huvudsak inte följer denna kvalifikation var det inte möjligt uppnå detta resultat 
utifrån vårt urval.  
 
Ett par av respondenterna konstaterar att trots att ingen påverkan har skett på förhållandet 
mellan rollerna så existerar det ett motsatsförhållande eller en konflikt mellan den 
professionella och kommersiella rollen. Respondenterna är dock tydliga med att denna 
konflikt inte beror på den avskaffade revisionsplikten utan på grund av andra faktorer. 



61 
 

Betydelsen av att upprätthålla och inte släppa sin professionella roll och därmed sitt 
oberoende är stor. Enligt respondenterna fanns det efter avskaffandet ett behov av att 
förtydliga sin roll och uppgift vilket gjorde att de tvingades förklara nyttan med revision. 
Detta är något som har förändrats i och med att en prioritering sker av klienterna och flera av 
respondenterna konstaterar att de fokuserar på lite större bolag. Vilka inte bara är mer 
lönsamma utan som dessutom förstår behovet av revision och där utbytet mellan revisorn och 
klienten blir bättre. 
 
Det går således att konstatera att det har blivit mer betydelsefullt med de kommersiella 
aspekterna, främst att vara mer proaktiv än tidigare och att revisorn har blivit mer 
marknadsinriktad. Relationer har fått större inverkan på revisorns arbete men revisorn får 
samtidigt inte släppa på sin professionella roll obunden granskare. Vi anser även att externa 
faktorer som digitalisering och globalisering haft en inverkan på den kommersiella och 
professionella rollen och att avskaffandet inte enbart kan förklara en eventuell påverkan på 
dessa roller. 
 
6.3 Vårt forskningsbidrag 
Nedan presenteras vilken påverkan den avskaffade revisionsplikten har haft på revisorns 
professionella och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna. Uppsatsens 
forskningsbidrag sammanställs i punktform: 
 

• Revisorns professionella roll har inte påverkats av den avskaffade revisionsplikten. 
Orsaken till detta är främst att revisorns professionella roll är bunden av lagregleringar 
och riktlinjer och då dessa har förhållit sig oförändrade har den professionella rollen 
gjort detsamma. Det är därför fortsatt avgörande för en revisor att vara en självständig 
granskningspart med ett samhällsintresse och ett etiskt förhållningssätt gentemot sin 
yrkesutövning. 

 
• Revisorn har till följd av den avskaffade revisionsplikten blivit mer uppmärksam på 

vilket tjänstebehov klienten har vilket i förlängningen gjort att anpassningsförmågan 
gentemot den typ av tjänster klienten efterfrågar har ökat. Genom att upprätthålla en 
fortlöpande kommunikation med klienten förstår revisorn klientens behov och hur 
dessa förändras. Denna förståelse kan sedan leda till en förändrad tjänsteanpassning 
för klienten samt en konkurrensfördel för revisionsbyrån gentemot konkurrenter. 

  
• Den avskaffade revisionsplikten har inneburit ett förändrat inflöde av klienter för 

revisorn och denne har till följd av detta blivit mer proaktiv och marknadsinriktad. 
Revisorn är därför mer aktiv i sitt marknadsarbete och förmågan att bedriva 
försäljning är numera en viktig kompetens för revisorn. Detta trots att de små bolagen 
till viss del prioriteras bort på grund av den brist på lönsamhet de innebär för revisorn.  

 
• Revisorn har efter avskaffandet av revisionsplikten klarat av att samverka mellan sin 

professionella och kommersiella roll. Trots att revisorn ur ett kommersiellt hänseende 
är mer proaktiv och anpassningsbar gentemot marknaden och klienten är det 
fortfarande viktigt att revisorn behåller sin professionella roll intakt. Revisorn klarar 
därför av att samverka mellan dessa två roller och förhållandet mellan rollerna har 
således förhållit sig intakt.  
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Utifrån detta bidrar uppsatsen till att skapa förståelse för revisorer hur deras professionella 
och kommersiella roll samt förhållandet mellan rollerna har påverkats av revisionspliktens 
avskaffande. Det är vår förhoppning att slutsatserna i denna uppsats kan bidra och vara ett 
hjälpmedel för praktiserande revisorer, potentiella revisorer och andra med intresse för hur 
revisorsrollen fortlöpande håller på att utvecklas. Tidigare studier visade på att avskaffandet 
hade haft en liten påverkan på revisorsrollen. Dessa konstaterade samtidigt att de uppnådda 
resultaten möjligtvis berodde på att inte tillräckligt lång tid hade fortlöpt mellan avskaffandet 
och studiernas genomförande. För att visa på huruvida dessa resultat var korrekta efter en 
längre tidsperiod genomfördes denna uppsats. Uppsatsens slutsatser bekräftar delvis resultaten 
av tidigare forskning. Revisorns professionella roll har inte påverkats av den avskaffade 
revisionsplikten och förhållandet mellan rollerna har förhållit sig intakt. Men uppsatsen visar 
samtidigt på att en viss påverkan har skett på revisorns kommersiella roll, och att det går att ta 
fasta på begreppen, proaktiv, marknadsinriktad och anpassningsförmåga, för att beskriva hur 
denna roll har utvecklats under de sju år som gått sedan avskaffandet av revisionsplikten.  
 
6.4 Förslag till framtida forskning 
6.4.1 Andra påverkansfaktorer på revisorsrollen 
I samband med genomförandet av intervjuerna uppkom diskussioner från ett antal 
respondenter om andra övergripande påverkansfaktorer på revisorsrollen vid sidan av 
avskaffandet av revisionsplikten. Dessa respondenter indikerar på betydelsen av andra 
faktorer främst kopplat till digitaliseringen men även globaliseringen. Vi har presenterat dessa 
faktorer i vår bakgrund men de ingår inte i uppsatsens syfte. Vi kan dock konstatera att dessa 
övergripande faktorer i många avseenden har en betydande inverkan på revisorsrollen. Det är 
framför allt den pågående digitaliseringen som är en stor påverkansfaktor på revisorsrollen 
vilket avspeglas genom en ökad anpassning gentemot förändrade behov på marknaden och 
nya kompetenskrav hos revisorerna. Även om det redan har skrivits en del om vilken 
påverkan digitalisering och globalisering har haft på revisorns roll är det fullt troligt att det i 
detta föränderliga forskningsområde finns intressanta ämnen och nya forskningsgap som kan 
fyllas. 
 
6.4.2 För höga dokumentations- och granskningskrav  
Vid genomförandet av intervjuerna till denna uppsats var det flera av respondenterna som 
konstaterade att de allt högre krav som ställs på revisorerna och deras revision inte 
överensstämmer med de behov bolag av den mindre storleksordningen och dess intressenter 
har. En respondent anser till och med att det har uppstått ett “dilemma” i och med de likartade 
dokumentationskrav som existerar för bolag i olika storleksordning som de utför revision i. 
Han efterfrågar en “lightversion” av dessa dokumentationskrav för små bolag med 
revisionsplikt som ger en enklare form av granskning med samma “kvalitetsstämpel” och 
som kan förhindra ett förväntningsgap mellan revisorn, klienten och övriga intressenter. Det 
skulle således vara intressant att utreda vilka dokumentationskrav revisorer, bolag och externa 
intressenter som stat och tillsynsmyndigheter anser behövs och vilka krav som går att lätta på 
eller rent av avskaffa. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Kommersialism och professionalism i förhållande till revision har diskuterats flitigt genom 
åren och fortfarande är ett aktuellt ämnesområde. I och med avskaffandet av revisionsplikten 
år 2010 förnyades debatten men majoriteten av de uppsatser som gjordes under de 
kommande åren ansåg att de genomförts för tidigt för att kunna dra några slutsatser. Vi fann 
det därför av intresse att studera hur av revisorns roll, ur ett professionellt och kommersiellt 
hänseende har påverkats under de drygt sju år som gått sedan avskaffandet. 
 
Inledning 
• Berätta gärna kort om din roll här på byrån och hur länge du har arbetat med revision. 

  
Professionell roll 

• Hur skulle du beskriva revisorns professionella roll? 
o Hur skulle du beskriva självständighet i förhållande till revisorsrollen? 
o Hur skulle du beskriva trovärdighet och legitimitet i förhållande till 

revisorsrollen? 
o Hur skulle du beskriva revisorns roll i förhållande till samhällets normer och 

värderingar? 
o Hur skulle du beskriva revisorns roll i förhållande till de förväntningar som 

ställs på revisorn från lagar/rekommendationer/etiska riktlinjer? 
 

• Hur upplever du att revisorns professionella roll har förändrats sedan avskaffandet av 
revisionsplikten? 

o Om JA, varför tror du att den har påverkats? 
o Om NEJ, varför tror du inte att den har påverkats? 

 
Kommersiell roll 

• Hur skulle du beskriva revisorns kommersiella roll? 
  
Förändrat tjänsteutbud 

• Hur skulle du säga att tjänsteutbudet har påverkats efter avskaffandet av 
revisionsplikten? 

o Om JA, inom vilka områden erbjuder du eller byrån rådgivningstjänster idag, 
som ni inte gjorde tidigare, till era klienter? 

o Om NEJ, varför tror du det inte har påverkats? 
  
Om JA. 

• Hur skulle du säga att ett förändrat tjänsteutbud har påverkat din roll som revisor? 
o Om JA, varför tror du att din roll har påverkats? 
o Om NEJ, varför tror du inte att din roll har påverkats? 

  
Rådgivning utöver revision 

• Hur skulle du beskriva att efterfrågan på rådgivning utöver revision har påverkats av 
avskaffandet av revisionsplikten? 

o Om JA, varför tror du att det har påverkats? 
o Om NEJ, varför tror du det inte har påverkats? 

 
 
 



II 
 

• Hur skulle du säga att en förändrad efterfrågan har påverkat din roll som revisor? 
o Om JA, varför tror du att det har påverkats? 
o Om NEJ, varför tror du det inte har påverkats? 

  
Marknadsföring 

• Hur upplever du att marknadsföringen av dig och revisionsbyrån efter avskaffandet av 
revisionsplikten? 

o Om JA, varför tror du att det har påverkats? 
o Om NEJ, varför tror du det inte har påverkats? 

  
• Hur skulle du säga att en förändrad marknadsföring har påverkat din roll som revisor? 

  
• Upplever du att revisorns kommersiella roll har påverkats sedan avskaffandet av 

revisionsplikten? 
o Om JA, varför tror du att den har påverkats? 
o Om NEJ, varför tror du inte att den har påverkats? 

  
Förhållandet mellan professionell och kommersiell roll 

• Uppfattar du att förhållandet mellan revisorns professionella och kommersiella roll har 
påverkats sedan avskaffandet av revisionsplikten? 

o Om JA, varför tror du att det har påverkats? 
o Om Nej, varför tror du inte att det har påverkats?  
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