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Sammanfattning 

Inom revisionsbranschen upptar tilläggstjänster en betydande del av tjänsteutbudet. 

Utöver revision erbjuder revisionsbyråerna även tjänster inom redovisning, skatt och 

rådgivning. Forskning visar att när tilläggstjänster och revision säljs till samma kund 

så uppstår en synergieffekt som inom forskningsvärlden benämns 

kunskapsöverföring. Denna synergieffekt har enligt forskarna en positiv inverkan på 

revisionen vilket i sin tur kan leda till en effektivare revision. Mot denna bakgrund 

har denna studie som mål att ta reda på vad som konkret bidrar till att 

kunskapsöverföring kan uppstå inom en revisionsbyrå. 

Ett delsyfte är att studien ska fungera som en kartläggning av vad 

kunskapsöverföring kan innebära för revisorers dagliga arbetsuppgifter i praktiken. 

Eftersom effekten kunskapsöverföring uppstår mellan olika tjänsteområden och 

avdelningar har studien även som delsyfte att undersöka vilken betydelse 

kommunikation har för effektens uppkomst. 

 

På grund av studiens explorativa karaktär och vår frågeställning valde vi att 

genomföra dubbla metoder vilket innebar både intervjuer och enkäter. För att utöka 

vår förståelse och skapa underlag för enkäten genomförde vi sex intervjuer med fem 

auktoriserade/godkända revisorer och en konsult. Dessa respondenter representerar 

fem olika revisionsbyråer, varav fyra var big-4 byråer. Efter intervjuerna 

genomfördes även en enkätundersökning baserad på intervjuernas resultat som vände 

sig till alla auktoriserade/godkända revisorer i Sverige.  

Den teoretiska referensramen utgår från den tidigare arkivforskning som gett 

indikationer på kunskapsöverföringens existens inom revisionsbranschen. Utöver 

detta behandlas även forskning kring revisorns oberoende samt revisionskvalitet. För 

att anknyta till studiens delsyfte kring kommunikation presenteras även teorier kring 

överföring av kunskap.  

Resultaten från intervjuerna och enkäten presenteras i empirin tillsammans inom 

gemensamma teman utifrån vilka bidragande effekter vi har hittat. Dessa teman är 

förberedande arbete och förvarningar, användande av andras arbete, kommunikation, 

informationsvärdering samt påverkan på revisionsprocess. Empirikapitlet avslutas 

med två egna förklaringsmodeller för fenomenet kunskapsöverföring. 

Studien visar att revisorerna i stor utsträckning anser att kunskapsöverföring 

existerar. Revisorer kan effektivisera revisionsprocessen genom användande av det 

arbete som andra konsulter gjort under året samt få förvarningar som bättre 

förbereder dem inför revisionen. Kommunikation är nödvändig för att dessa faktorer 

ska kunna uppstå och revisorerna värderar information från konsulter individuellt 

sett. De förklaringsmodeller vi konstruerade kan till 38 % respektive 55 % förklara 

vad som bidrar till att kunskapsöverföring uppstår mellan tilläggstjänster och 

revision.  

 

 

Sökord: Kunskapsöverföring, tilläggstjänster, kommunikation, 
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Abstract 

Within the audit industry, non-audit services constitute a significant part of the 

services that is offered. In addition to auditing, the audit firms also offer services 

within accounting, tax and advisory. Research has shown that a synergy effect 

known as knowledge spillover occurs when audit and non-audit services are sold to 

the same customer. According to the researchers, this synergy effect has a positive 

influence on the audit service which in turn could lead to a more efficient audit 

process. With this in mind, this study aims to find out which factors that contributes 

to the occurrence of knowledge spillover within an audit firm. 

A subsidiary aim is that the study shall work as an investigation of what knowledge 

spillover can mean for the daily work tasks of auditors. Since the knowledge 

spillover effect occurs between different service areas and departments, the study 

also aims to discover how communication can affect the emergence of the effect. 

Because of our research question and the explorative character of the study, we 

choose to perform mixed methods i.e. both interviews and surveys. With the purpose 

of expanding our understanding and create a basis for our survey, six interviews were 

performed with five APCs and one advisory consultant. These respondents 

represented five different audit firms, of which four were big-4. After this, a survey 

based on the results of the interviews was distributed to all APCs in Sweden.  

The theoretical framework sets out from earlier archival research that has indicated 

that knowledge spillover exists within the audit industry. Apart from this, research 

within the area of auditor independence and audit quality will also be presented. To 

link with the study’s subsidiary aim regarding communication, theories within the 

area of knowledge transfer will also be discussed.  

The empirical findings from the interviews and the survey are presented together in 

themes based on the contributing effects we’ve found. These themes are preparatory 

work and warnings, using the work of others, communication, information, 

evaluation and impact on the audit process. The chapter is then ended with two of 

our own explanatory models for the phenomenon of knowledge spillover.  

The results show that auditors to a great extent find that knowledge spillover exists. 

Accountants can streamline the audit process by using the work of other consultants 

performed during the year and also by getting early warnings that better prepare them 

for the audit. Communication is necessary for these factors to occur and auditors’ 

values information they receive from consultants individually. The explanatory 

models constructed can explain what factors that contributes to knowledge spillover 

between audit and non-audit services to 38 % respectively 55 % 
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1 Inledning 

Inledningen till denna uppsats innehåller en redogörelse för den problembakgrund 

som ligger till grund för vår studie samt en problemdiskussion som utmynnar i 

problemformulering och syfte. Introduktionen avslutas med fastställningen av 

studiens valda avgränsningar. Målet med introduktionen är att motivera vår studie 

i förhållande till rådande omständigheter och tidigare forskning. 

1.1 Problembakgrund 
 

Tilläggstjänsternas
1
 ökade betydelse på revisionsmarknaden har påverkat sättet 

revisionsbyråer agerar gentemot sina intressenter. Behovet av revision tros ha 

minskat när revisionsplikten för mindre företag i Sverige slopades 2010 vilket kan ha 

lett till att revisionsbyråerna började förlita sig mer på tilläggstjänster 

(Justitiedepartementet, 2008; Justitiedepartementet 2010, s. 105; FAR, 2013, s. 15, 

39, 45). Frågan som många ställt sig från 1990-talet fram tills idag är hur 

inblandningen av dessa tilläggstjänster påverkar revisorernas arbete och 

kvalitetsnivån på den fundamentala revisionen (FAR, 2013, s. 50). Debatten kring 

tilläggstjänsternas effekter är utgångspunkten för den här studien och den kommande 

diskussionen i det här kapitlet.  

 

Extern revision har existerat ända sedan 1800-talet och sedan dess har 

revisionsbyråerna även tillgodosett sina klienter med ytterligare tjänster som 

exempelvis rådgivning i olika frågor. Anledningarna till att dessa tilläggstjänster 

har utvecklats ur det grundläggande tillhandahållandet av revision är flera. 

Revisorer kan genom sitt arbete vid utvärdering av klienters räkenskaper utveckla 

kompetens och expertis inom områden som även är användbara vid 

förbättringsarbete. Därför ligger det nära till hands att de även anställs som 

konsulter när klienten behöver andra tjänster (Arruñada, 1999, s. 513-514). Sådana 

potentiella kunskapsmässiga spridningseffekter benämns kunskapsöverföring
2
. 

Detta fenomen beskrivs som överföring av användbar och relevant information 

mellan tilläggstjänster och revision som innebär att revisionen kan genomföras mer 

effektivt och/eller med en högre kvalitet. När samma byrå kan tillhandahålla både 

revision och tilläggstjänster utnyttjar revisionsbyråerna stordriftsfördelar och 

erhåller en gemensam produktionsfördel genom sitt utökade utbud av tjänster 

(Arruñada, 1999, s. 513-514). Representanter från revisionsbranschen menar att: 

 

“Revisorn kan, inom vissa parametrar, användas för tilläggstjänster till revision 

och bör vara det självklara valet på grund av dennes affärskunskap, 

konfidentialitet och kostnadsöverväganden.” (KPMG, 2012a, s. 3 - översatt av 

författarna) 

 

Inom revisionsbranschen kan arbetsuppgifterna delas upp i olika områden där 

revision är den grundläggande tjänsten som erbjuds. Den svenska definitionen av 

revisionsverksamhet är enligt Revisorslagen 2§ punkt 8: 

 

                                                           
1
 Non audit services 

2
 Knowledge spillover 
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 "Verksamhet som består i sådan granskning av förvaltningen eller ekonomisk 

information som följer av författningen, bolagsordningen, stadgar eller avtal och 

som utmynnar i en rapport, eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 

bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt” 

 

 "rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt 

punkten ovan." 

 

Utöver den ovan beskrivna revisionsrådgivningen som har en direkt koppling till 

den utförda revisionen, så finns det även en fristående rådgivning som riktar sig till 

klienter som väljer att inte ha revision. Rådgivning definieras av FAR som: 

“Uppdrag som avser rådgivning eller biträde och som inte utgör del av ett 

bestyrkandeuppdrag” (FAR, 2012a, s. 3). Rådgivning som ges i samband med 

revisionen brukar inräknas i själva revisionen, och kallas revisionsrådgivning (FAR 

Förlag, 2005, s. 135-137). Kunderna till revisionsbyrån som köper både revision 

och rådgivning kallas Kanal 1-kunder medan de som endast köper fristående 

rådgivning kallas Kanal 2-kunder (FAR, 2013, s. 50). Gentemot Kanal 1-kunder 

måste revisorn ta hänsyn till oberoendefrågan medan Kanal 2-kunder inte innebär 

samma hänsynstagande (FAR, 2013, s. 50).  

 

Tilläggstjänster är alla tjänster som tillhandahålls av revisionsbyråer som inte är 

revision. I dagsläget erbjuds en rad olika tilläggstjänster till både små och stora 

företag. Utöver revision så bistår de större revisionsbyråerna med flertalet tjänster 

inom rådgivning, skatt, redovisning och annan konsultverksamhet. Exempelvis kan 

företag få hjälp med riskhantering, skatterådgivning, deklarationer, löpande 

bokföring, bokslut, förvärv, speciella transaktioner och finansiering (se till exempel 

PwC, 2014a; KPMG, 2014a; EY, 2014a). De tilläggstjänster som bland små- till 

medelstora företag är mest populära är skatterådgivning, redovisning och juridisk 

rådgivning (Svanström & Sundgren, 2010, s. 50-53).  

 

Framväxten av tilläggstjänsterna har delvis sin grund i incitament från köparna av 

tjänsterna - företagen. De svenska små- och medelstora företagens (1-250 

anställda) relation till rådgivning har kartlagts av Svanström och Sundgren (2010, 

s. 50-53) - och förhållandet är relativt gott. Studien visar att revisionsbyråerna är de 

mest anlitade rådgivarna när det kommer till rådgivning bland dessa företag. Inom 

denna storlekskategori ökar också nyttjandet av rådgivning med storleken på 

företaget där 93 % av företagen med 50-249 anställda anlitar revisionsbyråer som 

rådgivare. Det ovan diskuterade fenomenet kunskapsöverföring mellan revision 

och rådgivning anges som en trolig anledning till varför just företagets revisorer 

anlitas för att tillhandahålla tilläggstjänster. En redan etablerad kontakt mellan 

parterna samt en kännedom om kvalitetsnivån på revisionsbyråns tjänster anges 

också som troliga orsaker. Företagen uppfattar revisionsbyråns rådgivning som 

kvalitativ och anpassningsbar gentemot de företagsspecifika problemen som ska 

lösas. Som det verkar har revisionsbyråerna anpassat sitt utbud av tjänster till att 

passa efterfrågan på marknaden. Svanström och Sundgren (2010, s. 50-53) menar 

att rådgivning stärker den långsiktiga relationen mellan revisionsbyrån och klienten 

- något som för revisionsbyråerna är viktigt sedan deras monopol på revision 

avskaffats. 
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“Revisionsbyråerna marknadsför sig som kompetensföretag över hela det 

ekonomiska fältet och inte enbart som revisionsföretag.” (Svanström, 2008, s. 60) 

 

Större revisionsbyråer investerar ofta stora summor i marknadsföring, rykte, 

kunskapsbyggande, rekrytering och relation till kunder. Därför är det för dem 

logiskt att utnyttja dessa investeringar till fullo genom att erbjuda fler tjänster 

(“output”) producerade med samma givna insats (“input”), det vill säga kunskap. 

Då dessa byråer ofta har en väl etablerad kvalitetsstämpel med en mer eller mindre 

tillitsfull omvärld och även ett brett kundregister så blir inträdesbarriärerna för att 

övertyga klienter om tilläggstjänsters duglighet och nytta, små (Arruñada, 1999, s. 

514; Eiliefsen et al., 2013, s. 665). Det komparativa övertag som revisionsbyråerna 

besitter när det kommer till tillhandahållandet av tilläggstjänster beskrivs även av 

Antle, Griffen, Teece  & Williamson (1997, s. 19-20). 

 

I övriga länder i Europa har revisionsplikt länge saknats, i synnerhet för små- och 

medelstora företag som i Sverige också dem var ålagda att ha reviderade 

årsredovisningar enligt Lag om ändring av Aktiebolagslag (1982:739). Sveriges val 

att 2010 avskaffa revisionsplikten var ett led i en process mot harmonisering 

gentemot EU:s regler och ett sätt att minska de administrativa kostnaderna för 

svenska företag (Svenskt näringsliv, 2005, s. 4; Oscarsson, 2009). 

Revisionsbyråernas marknad blev efter avskaffandet mer konkurrensutsatt vilket 

ledde till framväxten av mer skräddarsydda lösningar av tilläggstjänster. Detta för 

att bättre möta efterfrågan från de företag som inte längre var tvingade till att köpa 

revision (Johansson, Tåhlin, & Tönnervik, 2010). 

 

Historiskt sett har diskussionen och debatten kring tilläggstjänster delvis haft sitt 

ursprung i de ekonomiska skandalerna i början av 2000-talet som 

uppmärksammade revisionsbyråernas tillhandahållande av tilläggstjänster samtidigt 

som revisorernas oberoende ifrågasattes kraftigt. Det som har diskuterats flitigt 

sedan dess är huruvida arvoden från tilläggstjänster påverkar revisorernas 

oberoende negativt (Köhler & Ratzinger-Sakel, 2012, s. 283). Underlaget för 

diskussionen är det ekonomiska band som sägs uppstå mellan byrån och klienten 

och om detta band stärks i och med tillhandahållandet av tilläggstjänster (Köhler & 

Ratzinger-Sakel, 2012, s. 283). Detta fenomen har i forskningsvärlden senare blivit 

känt som “ekonomisk bindning”
3
(se exempelvis Craswell, Stokes & Laughton 

2002; Francis, 2004, s. 138;Hope & Langli, 2010,). Andra hot mot kvaliteten på 

revisionen är självgranskningshotet
4
, främjandehotet

5
 , bekantskapshotet

6
 samt 

förskräckelsehotet
7
. Dessa hot finns representerade i den analysmodell (appendix 4) 

som används av byråerna vid beslutet huruvida de ska acceptera ett 

revisionsuppdrag och/eller rådgivningsuppdrag. Då inriktningen i denna studie är 

mot fördelarna och inte nackdelarna med tilläggstjänster, så hänvisar vi till Hudaib 

& Cooke (2005, s. 1704) eller FAR:s Rekommendationer i Etikfrågor - EtikR 1 

Yrkesetiska regler (2012a, s. 7) för vidare förklaring av dessa hot, deras ursprung 

och innebörd.  

                                                           
3
 Economic bonding 

4
 Self-review threat 

5
 Advocacy threat 

6
 Familiarity threat 

7
 Intimidation threat 
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Zeff (2003, s. 269-270) visualiserar hur ökningen av tilläggstjänster gestaltat sig 

genom att jämföra hur stor del av revisionsfirmornas intäkter som härrör från dessa 

icke-revisionstjänster i jämförelse med de totala intäkterna. Exempelvis så ökade 

denna andel för Arthur Andersen från 34 % till 57 % mellan åren 1975 och 2000. 

Även Antle et al. (1997, s. 16-17) påvisar denna utveckling då intäkterna från 

tilläggstjänster (skatte- och konsultverksamhet) år 1996 utgjorde mer än hälften av 

de totala intäkterna för de då sex stora revisionsbyråerna i USA. Eiliefsen et al. 

(2013, s. 33) påpekar också att en väsentlig del av revisionsbyråernas intäkter 

kommer från dessa inkomstkällor. Redan innan Enron-skandalen så uttryckte 

amerikanska “Securities Exchange Commission” (SEC, 2001) sin oro över den 

ökade försäljningen av tilläggstjänster och dess inverkan på revisorernas inställning 

till sin grundläggande uppgift revision. Anledningarna till oro grundade sig främst 

på oberoendefrågan och den relativa storleken på intäkterna från tilläggstjänster i 

relation till totala intäkter. Vidare oroade sig också många över det ökade utbudet 

och omfattningen av tilläggstjänster som revisionsbyråerna erbjöd. Denna åsikt 

delades dock inte av revisionsbyråerna som istället hävdade att tjänsterna inte 

kunde anses hota deras oberoende då detta samband inte kunnat bevisas (Antle et 

al., 1997, s. 24; Köhler & Ratzinger-Sakel, 2012; Arruñada 1999, s. 519). Många 

studier som testar sambandet mellan arvoden från tilläggstjänster och revisorers 

oberoende har gjorts och resultaten från dessa är enligt Svanström (2013, s. 338) 

blandade. 

 

Enligt branschorganisationen FAR:s rapport (Kairos Future) Framtidens 

rådgivning, redovisning och revision (2013, s. 7, 25, 39) är trenden inom 

revisionsbranschen att rådgivning och nya tjänster växer och tar större plats inom 

branschen. Enligt denna studie kommer en tredjedel av de gemensamma intäkterna 

för “big-4” i Sverige från rådgivningsområden och enligt PwC (2012a, s. 14) 

värderades konsultmarknaden i Sverige 2012 totalt till cirka 37 miljarder kronor. 

Exempelvis för EY i Sverige så utgjorde tilläggstjänster 49,9 % av 

nettoomsättningen 2013, en ökning med 3,2 % jämfört med föregående år (EY, 

2013a). Samma siffra för KPMG var 38 % (uppskattat) och hade ökat med 0,5 % 

jämfört med föregående år (KPMG, 2013). Det kan konstateras att 

tilläggstjänsternas betydelse för revisionsbyråer inte ska underskattas samtidigt som 

dessa tjänster definitivt har intagit en framstående roll på den finansiella 

marknaden. 

 

Utökningen av tjänstebeskrivningen för en revisor har lett till en förändring av 

revisorsrollen och utmanat omvärldens tidigare uppfattningar (Gloeck & Jager, 

1993, refererad i Lee et al., 2009, s.12). Genom att revisorerna både tar på sig 

rollen som oberoende kontrollant på uppdrag av aktieägarna och samtidigt 

rådgivare åt ledningen så uppstår risken för en rollkonflikt genom motstridiga 

förväntningar (Lee et al., 2009, s.12-13). Denna rollkonflikt har varit grunden till 

debatten kring de eventuella riskerna som tilläggstjänster medför och har även 

diskuterats av Svanström (2008, 2013) samt i ovan nämnda rapport från FAR 

(2013, s. 11). Sammanfattningsvis kan dock inga allmängiltiga bevis för sambandet 

mellan arvoden från tilläggstjänster och revisorers oberoende bevisas (Svanström, 

2013, s. 338). Denna brist på bevis för minskat oberoende är något som också 

påtalas av FAR:s generalsekreterare Dan Brännström i ett uttalande till 

finanstidningen Realtid:  
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“– Detta är en myt som envist dröjer sig kvar, trots att det egentligen inte finns 

något case som visar att de dubbla rollerna skapar problem. Enron nämns ibland, 

men det känns långt bort i alla avseenden. Ändå återkommer frågan ideligen, och 

det är naturligtvis besvärande.” (Realtid, 2011) 

 

Faktorer som tros stärka sannolikheten för ett bibehållet oberoende hos revisorer 

trots rollkonflikten är risken för rättsliga påföljder och förlorat rykte för byrån samt 

etiska aspekter, integritet och utbildning (Antle et. al, 1997, s. 24; DeFond, 

Raghunandan & Subramanyam, 2002, s. 1251, 1271-1272 ; Hope & Langli, 2010, 

s. 598).  

 

Som en konsekvens av finanskrisen utfärdade EU-kommissionen 2010 ett så kallat 

“Green Paper” (Grönbok) med namnet “Revisionspolitik: Lärdomar från krisen” 

där de diskuterade revisionsyrkets framtid och gav förslag på förändringar 

(European Commission, 2010). I huvudsak behandlas oberoendefrågan och hänsyn 

tas även till frågan kring tilläggstjänster och dess inverkan på revisionskvaliteten. 

Enligt sektion 3 (European Commission, 2010, s. 11) finns det inget övergripande 

förbud mot tillhandahållande av tilläggstjänster inom EU, dock har vissa länder 

(t.ex. Frankrike) infört detta på egen hand. När det gäller små- och medelstora 

företag ges som förslag att dessa bör ha större tillgång till tilläggstjänster i motsats 

till stora företag som bör ha mindre tillgång (European Commission, 2010, s. 19). I 

Sverige är det mellan FAR och dess medlemmar (auktoriserade/godkända 

revisorer) överenskommet att revisionsbyråerna inte ska erbjuda både revision och 

redovisning till stora företag - dock är detta fortfarande tillåtet gentemot de mindre 

företagen (FAR, 2012b, s. 1-3). De strängare reglerna för större företag gäller inte 

tidigare nämnda rådgivningsuppdrag som sammanhänger med revisionen 

(revisionsrådgivning) enligt Revisorslagen 2§ punkt 8 stycke 2 (FAR, 2012b, s. 3). 

Revisorn får alltså, gentemot en större kund som köper revisionstjänster, ge råd 

som rör redovisningen men inte själv utföra den.  

 
Revisionsbyråerna har även de delat med sig av sin åsikt i debatten kring 

tilläggstjänster och vilken betydelse tillhandahållandet av dessa har för intressenter, 

revisionsyrket samt kapitalmarknaderna i stort. Gemensamt för tre av de fyra stora 

revisionsbyråerna är en positiv inställning till tilläggstjänster om dessa kan förenas 

med en relevant och förnuftig reglering eller lagstiftning. Uppfattningen är att 

tjänsterna kan höja kvaliteten på revisionen genom att revisorn får en djupare 

förståelse för företaget vilket i sin tur även kan förstärka den professionella 

skepticismen. PwC anser att det bör vara upp till revisionskommittén att avgöra 

vilka tjänster som företaget bör köpa av revisionsbyrån beroende på företagets 

behov och inverkan på revisorns oberoende. Vidare anser både PwC och EY att 

vissa tilläggstjänster som är förbjudna även bör fortsätta att vara det i framtiden då 

dessa faktiskt kan hota oberoendet hos revisorn. KPMG anser dock att ett 

totalförbud mot tilläggstjänster inom revisionsbranschen kan leda till att det blir 

svårare att attrahera rätt expertis till dessa tjänster i framtiden - något som FAR 

också identifierat som ett av de viktigaste uppdragen för branschen fram till 2025 

(EY, 2013b, s. 1-3; FAR, 2013, s. 49-51; KPMG, 2012b, s. 5, 9; PwC, 2012b). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Debatten om vilka effekter tilläggstjänster har på revisorns arbete och hur detta 

påverkar relationen till klienterna har delade meningar i tidigare studier. Det som 

mestadels har undersökts och ifrågasatts är huruvida revisorns oberoende påverkas 

när denne både utför sedvanlig revision samtidigt som tilläggstjänster erbjuds. I 

motsats till att revisorns oberoende ifrågasätts, diskuteras också vilka fördelar som 

kombinationen revision och tilläggstjänster kan innebära. Särskilt har begreppet 

kunskapsöverföring berörts vilket som beskrivet ovan innebär att erhållen kunskap 

från utförandet av en tjänst kan “spilla över” på en annan.  

 

För revisionsbyråer innebär kunskapsöverföring att tjänsterna som erbjuds kan ha 

en positiv inverkan på varandra. Konsekvensen av detta bör leda till antingen högre 

intäkter eller lägre kostnader. Exempelvis, som även nämns ovan, kan revisionen 

göra det lättare för revisorer att upptäcka möjligheter att erbjuda tilläggstjänster till 

sina klienter. En mer tänkbar effekt kan också vara att tilläggstjänsterna sänker 

revisionskostnaderna eftersom revisorn får djupare kunskap om sin klients system, 

rutiner etcetera (Antle et al. 2006, s. 6-7).  

 

Studier där det undersökts om tillhandahållandet av tilläggstjänster påverkar 

revisorns oberoende har gjorts på flera håll i världen. Köhler & Ratzinger-Sakel 

(2012) undersökte den tyska revisionsmarknaden och relationen mellan arvode för 

tilläggstjänster och arvode för revision. Studien genomfördes på tyska publika 

bolag och slutsatsen var att ingen relation mellan arvode för tilläggstjänster och 

arvode för revision kunde bevisas vilket föreslår att revisorns oberoende inte 

försvagats. Denna relation har även undersökts av Hay, Knechel & Li (2006) i Nya 

Zeeland. De finner att revisorns oberoende eventuellt kan försvagas av att klienter 

erbjuds tilläggstjänster i samband med revision. Det oberoende som menas i 

studien är “uppfattat oberoende”
8
 vilket Eilifsen et al. (2013, s. 636) definierar som 

revisorns oberoende sett från omgivningen. Det fanns dock inget som tydde på att 

revisorns “faktiska oberoende”
9
 försvagades i och med relationen mellan arvode 

från tilläggstjänster och arvode från revision. Eilifsen et al. (2013, s. 636) beskriver 

faktiskt oberoende som revisorns oberoende utan påverkan från yttre influenser 

som kan kompromissa revisorns professionella bedömning. 

 

Ianniello (2012) undersökte i sin studie från Italien sambandet mellan 

tilläggstjänster och revisorns benägenhet att skriva en ren/oren revisionsberättelse. I 

studien kunde inget signifikant samband upptäckas att tilläggstjänster i högre grad 

skulle medföra rena revisionsberättelser. Från regressionsanalysen kunde det dock 

utläsas ett positivt samband mellan en ren revisionsberättelse och en “betoning av 

materiell punkt”
10

 och högre andel av tilläggstjänster. Detta menar dock Ianniello 

säger mer om utfärdandet av ren revisionsberättelse med betoning av materiell 

punkt än huruvida revisorns oberoende påverkas. 

 

Revisionsbyråernas tillhandahållande av tilläggstjänster är debatterad vilket innebär 

att det även finns de som hävdar att de har fördelaktiga effekter på revisionen. 

                                                           
8
 Independence in appearance 

9
 Independence in fact 

10
 Emphasis of matter of paragraph 
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Genom att förse sina revisionsklienter med tilläggstjänster finns en möjlighet att 

kunskapen som revisorn erhåller från tilläggstjänster “spiller över” på den 

sedvanliga revisionen. Omvänt kan det också ses som att revisorn har bättre insikt i 

företaget än andra konsulter då revisionen ger denne djupare kunskap om företaget. 

Revisorn kan därför vara mer benägen att upptäcka behov av konsulttjänster och 

vilka möjligheter dessa kan skapa (The Commission on Auditors' Responsibilities, 

1978, s. 95). 
 

Simunic är troligtvis en av de första forskarna att beröra frågan kring 

kunskapsöverföring. Han fann i sin studie att de klienter som köpte både revision och 

tilläggstjänster betalade högre revisionsarvode än de som bara köpte revision 

(Simunic, 1984). Denna ökning ska enligt Simunic tolkas som att kunskap spiller 

över mellan tilläggstjänster och revision. Även Simunic menar att kunskap kan 

“spilla över” i båda riktningar, det vill säga både från revision till tilläggstjänster 

eller vice versa (Simunic, 1984, s. 681). Antle, Gordon, Narayanamoorthy & Zhou 

(2006) finner också, genom att jämföra arvoden, bevis konsistent med 

kunskapsöverföring från tilläggstjänster till revision. De finner även bevis för 

kunskapsöverföring från revision till tilläggstjänster.  

Svanström (2008, s. 67) menar att om kvaliteten på den sedvanliga revisionen är 

högre då tilläggstjänster utförs kan det diskuteras kring att kunskapsöverföring 

existerar mellan tjänsterna. Knechel, Sharma & Sharma (2012) undersökte i sin 

studie huruvida sambandet mellan revision, tilläggstjänster och revisionsberättelsens 

fördröjning påverkade revisionens kvalitet. De fann att revisionsberättelsens 

fördröjning förkortades när både revision och tilläggstjänster erbjöds i kombination 

och detta utan att påverka revisionskvalitéten signifikant. De menar att detta resultat 

överensstämmer med effekten från kunskapsöverföring som uppstår i och med att 

klienterna erbjuds både revision och tilläggstjänster. 

 

 
 

Figur 1. Tilläggstjänsters inverkan på revisionskvalitet enligt debatten (skapad av 

författarna) 

Kunskapsöverföring mellan revision och tilläggstjänster kan likställas med en så 

kallad synergieffekt (Svanström, 2008, s. 65). Synergieffekter skapas genom att 

Eventuell 
kunskapsöverföring 

till revisionen 

Hot mot 
oberoendet 

 

Negativt 

Positivt 
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personer arbetar tillsammans för att gemensamt uppnå högre effektivitet än om de 

skulle arbetat ensamma (Eales & White, 1995, s 13-14). Tillsammans kan de 

diskutera problem och gemensamt komma fram till bättre lösningar än den enskilde 

individen (Schultz & Reckers, 1981). Vanligtvis består gruppen av representanter 

från flera olika nivåer på en hierarkisk stege (seniors, managers, partners) där de 

dessa representanter har ansvar för olika sorters uppgifter i själva revisionen 

(Bamber, 1983, s. 396; Rudolph, 1998, s. 1). 

 

Enligt vår uppfattning kan kommunikationen mellan de som deltar i arbetet vara 

bland det viktigaste för en revisionsbyrås framgång. Detta särskilt då team är den 

absolut vanligaste arbetsformen på revisionsbyråer och då byråerna inom big-4 

också betonar teamets betydelse på arbetsplatsen (EY 2014b; KPMG, 2011; PwC 

2014b; Rudolph, 1998, s. 1). Det är intressant att studera hur byråer arbetar för att 

den enskilda konsultens, genom tilläggstjänster, erhållna kännedom om klienten 

skall tas till vara av andra avdelningar och därigenom uppnå så hög effektivitet som 

möjligt. Nelson & Tan (2005, s. 59) refererade i Bobek, Daugherty, & Radtke 

(2012, s. 22) menar att interaktion mellan revisorer är ett av de minst utforskade 

områdena inom revisionsforskningen. Vera-Munõz, Ho, Chow (2006) refererad i 

Bobek et al. (2012, s. 22) betonar vikten av att i framtida forskning utforska 

området kunskapsdelning och kommunikation mellan revisorer (både formellt och 

informellt). Av denna anledning kommer vi i vår studie därför att undersöka hur 

kommunikationen mellan kollegor fungerar vid tillhandahållandet av 

tilläggstjänster och revision.  

 

Tidigare forskning tar sikte på att bevisa en existens av kunskapsöverföring mellan 

tilläggstjänster och revision genom att mäta revisionskvaliteten. Av ovan utvalda 

studier har detta delvis testats genom att studera fördelningen av arvode mellan 

tilläggstjänster och revision. Det har också testats genom att undersöka om 

tilläggstjänster i samband med revision har inverkan på revisionsberättelsens 

fördröjning. Det är tydligt att kunskapsöverföring tidigare har studerats genom 

arkivstudier utifrån att testa olika externa variabler som exempelvis arvode (Joe & 

Vandervelde, 2007, s. 468). Detta har visat indikationer på att synergieffekter 

existerar mellan revision och tilläggstjänster som av forskare benämnts 

“kunskapsöverföring”. Orsaken till dessa synergier påstås vara att revisorn får 

djupare kunskap om sin klient när tilläggstjänster kombineras med revision. Även 

det motsatta förhållandet av kunskapsöverföring anses existera då revisorn i och 

med revisionen har större chans att upptäcka klientens behov av andra 

konsulttjänster och möjligheter att erbjuda dessa. Det som inte diskuterats tidigare 

är vad som konkret sker när dessa synergier eller överföring av kunskap uppstår. 

Kunskapsöverföring sker eftersom det finns ett överflöd av kunskap. Vad som 

skapar detta överflöd är däremot oklart. Tidigare forskning indikerar existensen av 

kunskapsöverföring men inte konkret hur den egentligen uppstår vilket motiverar 

genomförandet av vår studie.  Detta blir också vårt teoretiska bidrag.  

 

Tidigare debatt och majoritet av studier har enligt vår uppfattning varit inriktad 

gentemot den påstådda negativa effekten som tilläggstjänster har på 

revisionskvaliteten. Eftersom få konkreta bevis för detta har hittats finner vi det 

därför nu intressant att vända på myntet för att undersöka de påstådda positiva 

effekterna med tilläggstjänster och hur de faktiskt gestaltar sig på revisorernas 

arbetsplatser. Studien inriktar sig mot revisorer och deras syn på tilläggstjänster 
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samt de upplevelser och uppfattningar i vardagliga arbetssituationer. Frågan är hur 

kunskapsöverföring gestaltar sig i Sverige hos de svenska revisionsbyråerna och i 

sådana fall vilken innebörd detta fenomen har för revisorernas arbete gentemot 

klienter. Studiens resultat kan vara användbara för branschens framtid i den 

meningen att resultaten kan bidra till att debatten kring tilläggstjänsternas vara eller 

icke-vara blir mer mångfacetterad och flerbottnad. Det kan också öka omvärldens 

förståelse för de fördelar som tilläggstjänster eventuellt kan medföra. Detta utgör 

vår studies praktiska bidrag. Svanström har tidigare gjort forskning som är baserad 

på att finna samband mellan tilläggstjänsters påstådda negativa effekter. Vi har i 

vår studie valt att fokusera på den positiva effekten kunskapsöverföring som 

tilläggstjänster kan innebära för revisionskvaliteten. 

1.3 Problemformulering 

 

Vad bidrar till att kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision kan 

uppstå inom en revisionsbyrå? 

1.4 Syfte 

 

Studien har två delsyften. Det första delsyftet har en konkret inriktning för att 

undersöka hur revisorns arbete påverkas av tilläggstjänster praktiskt sett. Det andra 

delsyftet är inriktat mot kommunikation samt förmedling av kunskap inom 

revisionsbyrån. 

 

 Konkretisera och exemplifiera vad kunskapsöverföring innebär för revisorers 

arbetsuppgifter i praktiken. 

 

 Undersöka hur kommunikationen mellan revisorer och kollegor inom 

tilläggstjänster kan inverka på kunskapsöverföringen vid arbete mot samma klient. 

1.5 Avgränsningar 

 

Kunskapsöverföring är ett begrepp som har berörts och studerats i olika delar av 

världen. I tidigare forskning är begreppet också associerat med revisorns oberoende 

och särskilt hur det ekonomiska beroendet är förknippat med arvodet som erhålls 

från tilläggstjänsterna. Vi kommer i vår studie att avgränsa oss till svenska 

revisionsbyråer och revisorer som arbetar i Sverige. Större revisionsbyråer 

(exempelvis EY och Grant Thornton) har förstås inte sitt ursprung från Sverige 

men förstås ändå i denna studie som svenska revisionsbyråer. Studien kommer 

fokusera i huvudsak på begreppet kunskapsöverföring. Vi kommer inte att testa för 

revisorns oberoende.  
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 

Det följande kapitlets huvudsyfte är att beskriva författarnas utgångspunkter vid 

upprättandet av studien och klargöra hur dessa kan påverka slutsatserna. 

Inledningsvis behandlas författarnas förförståelse baserat på tidigare erfarenheter 

inom området. Därefter förklaras den kunskapssyn och det perspektiv som präglat 

arbetet samt den metod som vi valt att använda. Kapitlet avslutas med en 

litteraturgenomgång med källkritik samt en diskussion kring vilka etiska aspekter vi 

tagit hänsyn till.  

 

2.1 Ämnesval och förförståelse 
 

Vårt ämnesval är i grund och botten ett resultat av vårt intresse för revision och vår 

tidigare förståelse för ämnet. Eftersom ämnesvalet är ett av de mest centrala 

besluten i forskning så är intresset för ämnet av väldigt stor betydelse (Ejvegård, 

2009, s. 25). Vi är båda studenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 

inriktning företagsekonomi. Vi har tidigare studerat kurser som motsvarar 105 

högskolepoäng inom det företagsekonomiska området vilket gett oss en bred bas att 

stå på. Hälften av dessa högskolepoäng har varit inriktade mot redovisning på olika 

nivåer där revision har ingått som delmoment på D-nivå. Vi har båda varit aktiva 

som ideella konsulter inom redovisning genom Handelshögskolan Umeå 

Studentföreningen och en av oss har även haft ett ideellt revisionsuppdrag riktat 

mot en mindre idrottsförening. Från uppdraget som revisor i idrottsföreningen har 

Filip fått större inblick i hur en revisor arbetar och vilka ansvarsområden denne har. 

Oberoende, tystnadsplikt och professionellt agerande är några av faktorerna som 

Filip kommit i kontakt med.  Vidare har Rickard genomgått ett internt 

utbildningsprogram hos EY riktat gentemot studenter och han har även en framtida 

anställning hos denna byrå. Sammantaget har denna bakgrund gett oss en 

uppfattning om hur det är att arbeta inom revisionsbranschen och vilka problem en 

konsult kan komma i kontakt med. Detta innebär att vi har en direkt 

andrahandsförståelse för ämnet och delvis även en viss förstahandsförståelse 

genom våra praktiska erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 

 

Intresset för revision har gett oss incitament att fördjupa oss inom detta ämne för att 

förstå mer om revisorernas vardag. Vi förväntade oss att vår förkunskap och vårt 

intresse skulle vara behjälpligt i vår studie då vi uppfattar revision som ett 

komplext område som kräver en viss förståelse för att behandla. Eftersom vi i 

studien tillämpade vår egen förförståelse för ämnet innehåller våra tolkningar 

delvis subjektiva inslag och kan alltså inte anses utgöra ren objektivitet som annars 

vanligtvis vill uppnås (Johansson, 2011, s. 48; Ejvegård, 2009, s. 19). Den största 

risken med våra preferenser var att vi lät förutfattade meningar i motsats till 

vetenskapliga utgångspunkter styra utformning och analys i vår studie. Vår 

ambition var ändock att återge våra resultat utan förvanskning och påverkan från 

våra preferenser. Detta för att vår studie inte skall uppfattas som partisk och våra 

analyser som irrelevanta. 

 

“Strävandet efter objektivitet innebär att man i kontroversiella ämnen, alltså 

sådana ämnen där debatt pågår och där det uppenbart råder delade meningar, 

återger ståndpunkter från alla viktiga håll.” (Ejvegård, 2009, s. 19)  
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Tilläggstjänster är en företeelse som existerat i olika former under en lång tid 

tillbaka men som trots detta just nu är väldigt aktuellt. Som beskrivet i 

problembakgrunden är revisionsbranschen inne i en förändringsfas där framtiden 

ser ut att handla mycket om det området som vi valt att inrikta oss mot i denna 

studie. Vi hoppades att vi på detta sätt kan ligga i framkant i kunskapsbildningen 

kring tilläggstjänster och därigenom bidra till förståelse på en teoretisk såväl som 

praktisk nivå. För Rickard kan denna inblick och förståelse också vara behjälplig 

inför hans framtid inom revisionsbranschen. 

 

Att finna problemområde och sedan en egen nisch inom detta specifika 

problemområde har varit en ansträngande process som krävde arbete och 

vägledning. I den process som förelåg vårt val av ämne och problem hade vi hjälp 

av vår handledare Tobias Svanström som har tidigare erfarenhet av forskning inom 

detta specifika problemområde. För oss var hans råd och tips hjälpsamma på vår 

väg fram till vår problemformulering. Genom de diskussioner vi haft med Tobias 

har vi också utökat vår förståelse för hur vi bättre kunde angripa studien från olika 

vinklar. 

2.2 Perspektiv 

 

Vi ämnade undersöka fenomenet tilläggstjänster ur revisorernas perspektiv för att 

få en ökad förståelse om hur de upplever sitt arbete med dessa tjänster. Det bör vara 

revisorerna själva som har störst inblick i sin egen bransch samt i sina egna 

arbetsuppgifter varför vi ansåg det som mest lämpligt att vända oss till dem i vår 

studie. Vi var intresserade av att förstå hur revisorernas arbetsuppgifter påverkas av 

tilläggstjänster på detaljnivå, för att sedan analysera detta på en överliggande 

branschnivå. Vi tyckte även att det är lämpligt att vända oss till revisorerna själva 

för att ge dem chansen att uttala sig i denna fråga för att ge debatten om 

tilläggstjänster ytterligare en dimension. Detta kunde, enligt oss, vara värdefull 

information vid utformningen av de framtida regelverken och bestämmelserna i den 

redan komplexa branschen. Med andra ord kan detta perspektiv leda till en slutsats 

som innebär både en praktisk såväl som teoretisk relevans något som Winter & 

Edgardh (1992, s. 18-19) menar höjer relevansen för ämnet. 

 

Ett annat alternativ hade varit att undersöka hur andra intressenter såsom användare 

av revisionsberättelsen eller hur revisionsklienter upplever att revisionskvaliteten 

påverkas när både tilläggstjänster och revision tillhandahålls. Eventuellt kunde 

detta alternativ innebära en bättre access och större tillgång till rådata. Detta 

perspektiv var dock ett mer indirekt och oprecist sätt att besvara vår 

problemformulering då vi inhämtar information från andra än de primära 

respondenterna. Vår uppfattning är att externa parter utanför revisionsbyråerna har 

sämre insyn än revisorerna i vad som kan bidra till att kunskapsöverföring uppstår. 

På grund av detta valde vi istället revisorsperspektivet för vår studie. 

2.3 Val av metod 

 

När metoden för studien ska väljas delas den oftast in i två områden, kvantitativ 

och kvalitativ. Kvantitativ metod innebär att forskaren mäter olika händelser och 

med hjälp av siffror, eller sådant som kan kodas om till siffror, analyserar resultatet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 49; Eliasson, 2013, s. 28). Den kvalitativa metodiken å 
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andra sidan fokuserar istället på ord snarare än kvantifiering både vad gäller 

insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013, s. 49, 390). Ejvegård (2013, s. 

33) menar att valet av metod tydligt ska framgå i studien och varför just detta val 

har tillämpats. Metodvalet ska även vara grundat i studiens problem, syften och 

teorier för att motivera tillvägagångssättet (Eliasson, 2013, s. 31). Vår studie 

behandlar begreppet kunskapsöverföring och vad som bidrar till att detta fenomen 

uppstår i revisorernas vardagliga arbete. Tidigare forskning indikerar effektens 

existens men förklarar inte konkret hur den uppstår då revision kombineras med 

andra tjänster. Joe & Vandervelde (2007, s. 468) menar att kunskapsöverföring inte 

kan upptäckas genom arkivstudier. Därför bör tolkningar som bland annat Simunic 

gjort tas med försiktighet. Joe & Vandervelde (2007, s. 468) förklarar också att det 

enda sättet att finna direkta bevis för att kunskapsöverföring existerar är att 

använda sig av experimentella metoder eller att analysera det verkliga arbetet. 

Arkivforskning är alltså inte ett sätt att bevisa kunskapsöverföring och än mindre är 

det ett sätt att bevisa hur det uppstår. En direkt kontakt med de centrala personerna, 

revisorerna, krävs för att förstå vad som bidrar till att kunskapsöverföring uppstår.  

 

Blandad metod innebär att forskaren i en och samma studie kombinerar både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Genom att använda båda metoderna för att samla 

in och analysera data får studien både djup och bredd vilket ökar förståelsen för 

problemet och stärker bekräftelsen i studien (Johnson, 2007, s. 123). 

Tillvägagångssättet kan liknas vid triangulering då problemet angrips från olika 

håll. Darmer & Freytag (1995, s. 127) menar att: 

 

“Triangulering innebär att man försöker kombinera olika kvantitativa och 

kvalitativa tekniker i syfte att belysa problemställningen utifrån flera olika vinklar 

så att man därigenom förbättrar analysresultatens validitet.” 

 

Harrison (2013, s. 2156) menar att forskningsfrågor som är bäst lämpade för 

blandad metod är de som genom bara en metod erhåller ett otillräckligt resultat. 

Detta kan exempelvis inträffa då resultat är i behov av ytterligare förklaring eller då 

slutsatser behöver generaliseras. Eftersom vi i vår studie även vill applicera våra 

resultat på en större population (auktoriserade/godkända revisorer i Sverige) 

krävdes också att studiens metod innehåller kvantitativa inslag. Detta då den 

kvalitativa forskningsintervjun sällan enskilt kan användas för generalisering 

(Kvale, Brinkmann & Thorell, 2009, s. 187, 280-285). Guenzi & Troilo (2007, s. 

101) använde sig av blandad metod i sin studie eftersom deras forskningsområde 

saknade både empiriskt och teoretiskt stöd. De började med att genomföra 

kvalitativa djupintervjuer för att få bättre insikt i området och för att integrera med 

den existerande litteraturen, därefter genomfördes den kvantitativa metoden i form 

av en enkätundersökning. De använde alltså kvalitativ metod för att stärka grunden 

för den kvantitativa undersökningen. Bruhn, Georgi & Hadwich (2008) använde sig 

av kvalitativ metod i form av intervjuer för att bekräfta definitionen på begreppet 

“Customer Equity Management (CEM)” som återfanns i existerande litteratur samt 

för att skapa underlag till en efterföljande enkät.  

 

“Om utformningen av attitydfrågor[… ]grundar sig på tidigare intervjuer/enkäter, 

som haft som syfte att belysa omfattningen och vidden av tänkbara attityder i 

samband med en viss frågeställning [...], kan sådana attitydfrågor vara ett mycket 
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bra verktyg för att få en bild av vilken mening människor tillskriver olika 

företeelser.” (Bryman & Bell, 2013, s. 619) 

 

När kvalitativ data används som underlag för att bygga eller ge stöd för en 

kvantitativ uppföljning har studien en explorativ design (Harrison, 2013, s. 2156). 

Patel & Davidson (2011, s. 12) menar att undersökningar av explorativ karaktär 

söker fylla igen “luckor” i kunskapen inom det aktuella området och att det är 

vanligt att använda flera olika tekniker vid sådana undersökningar. I likhet med 

Bruhn et al. (2008) undersöker vi ett existerande begrepp och samtidigt, i enlighet 

med studien av Guenzi & Trolio (2007), saknas empiriskt stöd om hur 

kunskapsöverföring egentligen uppstår. Vår studie syftar till att konkretisera vad 

som bidrar till att detta fenomen uppstår i revisorernas vardag.  

 

Studiens explorativa karaktär gjorde valet att använda både kvalitativ och 

kvantitativ metod i en kombination till en självklarhet. Att använda dubbla metoder 

är ett medvetet val vilket har flera fördelar för vår forskning. Vi har inte funnit 

någon tidigare forskning vilket betyder att vi själva var tvungna att skapa en 

förståelse och ett underlag för området. För att skänka styrka till resultatet 

behövdes sedan en kvantitativ metod för bekräftelse och generalisering. Den 

kvalitativa metoden skapar förutsättningar för att använda en efterföljande 

kvantitativ metod. Utöver detta så skänker den kvalitativa metoden liv till 

enkätsvaren genom respondenternas exemplifieringar, berättelser och upplevelser. 

En kvantitativ metod skulle inte kunna användas enskilt samtidigt som enbart en 

kvalitativ metod inte skulle ge studien önskvärd generaliserbarhet. Vanligtvis så 

väger någon av metoderna tyngre än den andra. Vi ser både den kvalitativa och 

kvantitativa metoden som likvärdiga i studien även om de tjänar olika syften och 

inte kan ställas i direkt jämförelse. Nedan presenteras de olika metoderna enskilt 

och vilka rent praktiska metoder som användes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visualisering av tillvägagångssätt (skapad av författarna) 

2.3.1 Kvalitativ metod 

 

Utifrån vår problemformulering och existerande forskning har vi valt att inleda 

studien med den kvalitativa delen. Eliasson (2013, s. 22) menar att de vanligaste 

typerna inom kvalitativ metod är observationer och intervjuer. Hon menar att den 

tydligaste skillnaden mellan tillvägagångssätten är hur aktiv forskaren är under 

genomförandet. Vid observationer gör forskaren iakttagelser i den miljö denne vill 

studera medan intervjuer innebär direkt kontakt med studieobjektet (Eliasson, 

2013, s. 22-27). Eftersom vi vill konkretisera hur kunskapsöverföring uppstår i 

Intervjuer för 
förståelse 

Enkäter för 
generalisering 

Vad bidrar till att 
kunskapsöverföring 

mellan tilläggstjänster 
och revision kan 
uppstå inom en 
revisionsbyrå? 
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revisorernas arbete valde vi att genomföra ett flertal djupintervjuer med revisorer. 

Där fick de berätta om sina upplevelser och erfarenheter från sitt arbete där både 

revision och tilläggstjänster finns representerat Rent praktiskt skulle det vara 

möjligt att istället observera revisorernas arbete men då detta kräver att vi innehar 

en mer ingående praktisk erfarenhet av revision valde vi bort detta alternativ (Patel 

& Davidson, 2011, s. 92). Kvalitativa metoder i allmänhet och intervjuer i 

synnerhet ger oss möjlighet att undersöka företeelser på djupet och få en förståelse 

som inte är möjligt med en kvantitativ metod (Eliasson, 2013, s. 27). Eftersom 

studien även är av explorativ karaktär var det nödvändigt att först skapa en djupare 

förståelse för ämnet. Då vi valde att genomföra intervjuer finns det också en del 

nackdelar och svårigheter som måste beaktas. Ejvegård (2009, s. 52-55) menar att 

bra intervjuer inte bara beror på personen som ska intervjuas utan också på 

forskaren själv. Han menar att intervjuns upplägg är av stor vikt och att exempelvis 

stress påverkar intervjuns kvalitet negativt. Intervjuernas praktiska upplägg och 

genomförande behandlas under avsnitt 4.3 och 4.4.        

2.3.2 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativ metod används oftast för att mäta något “på bredden” och är tillämplig 

för att kunna uttala sig om större populationer (Eliasson, 2013, s. 30). 

 Enkätundersökningar är förmodligen den vanligaste formen av kvantitativ metod 

och särskilt i elektroniskt- eller pappersformat (Bryman & Bell, 2013, s. 245). Vi 

konstruerade utifrån våra kvalitativa intervjuer en elektronisk enkät. Ett av de 

främsta syftena med enkäten är att bekräfta vad de utvalda revisorerna från 

intervjuerna berättar om kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision. 

Enkäten fungerar också som ett verktyg för att generalisera resultaten från studiens 

kvalitativa del (jämför studien av Bruhn et al., 2008). Eliasson (2013, s. 31) menar 

att information som erhålls från kvalitativ metod med fördel kan analyseras med 

hjälp av kvantitativ metod. I likhet med kvalitativ metod har kvantitativ metod 

också sina nackdelar. Exempelvis så ger enkäter inte forskaren möjlighet att ställa 

följdfrågor och generellt är frågor i en enkät mindre tilltalande att svara på i 

jämförelse med en intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 247). Särskilt viktigt blir då 

att frågorna preciseras för att fånga det vi verkligen vill ha svar på. Det blir även av 

stor betydelse att bestämma hur många frågor enkäten ska innehålla för att 

respondenterna inte ska bli uttråkade vilket kan sänka kvaliteten på svaren. 

Enkätens konstruktion och praktiska genomförande beskrivs under avsnitt 4.6 - 4.8.  
 

Sammanfattningsvis angrep vi vårt problem initialt med kvalitativ metod i form av 

intervjuer som sedan kombinerades med den kvantitativa delen i form av 

elektroniska enkäter. Studierna av Bruhn, et al., (2008) och Guenzi & Trolio (2007) 

verkade båda inom området för företagsekonomisk forskning. De angrep också sina 

problem initialt med kvalitativ metod och kombinerade därefter med kvantitativ 

metod. Eftersom dessa studier och även vår studie är av explorativ karaktär är 

kombinationen av metoderna ett upplägg att föredra (Harrison, 2013, s. 2156).        

2.4 Kunskapssyn 

Processen för att uppfylla syftet med denna studie är tvådelad med en del kvalitativ 

och en del kvantitativ metod. Utgångspunkten är tidigare uppbyggda teorier om 

existensen av kunskapsöverföring i den givna kontexten revisionsverksamhet. Vår 

ambition var att utöka teorin genom påbyggnad av förståelsen kring vad som bidrar 
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till att effekten kunskapsöverföring uppstår genom att (1) tolka revisorernas egna 

förklaringar om sina upplevelser och (2) undersöka om mönstret återfinns i hela 

populationen. I det första steget utgick vi från en interpretativistisk (hermaneutisk) 

kunskapssyn där vi tolkade och skapade oss själva en bild av verkligheten som vi 

önskade förstå (Bryman, 2013, s. 38; Patel & Davidson, 2011, s. 28-29). Del två är 

konstruerad utifrån resultaten i del ett (vilket innebär att vi då anser oss utgå från 

ett identifierat mönster hos några få exempel ur populationen) för att sedan testa 

om detta är generellt applicerbart. Detta andra steg utgår från en positivistisk 

kunskapssyn då vi inte sökte efter mening eller tolka enkätsvaren utan enbart 

observera dem objektivt utifrån förväntningar utifrån intervjusvaren (Bryman, 

2013, s. 36-38).  
 

Harrison (2013, s. 2156) föreslår i sin genomgång av företagsekonomisk forskning 

att kunskapssynen hos forskaren är beroende av vilken delmetod (kvantitativ/ 

kvalitativ) som väger tyngst i studien. Vi anser dock att vår studie inte har någon 

metoddel som överväger den andra i styrka. Dessutom bygger del (1) och (2) på olika 

utgångspunkter vilket motiverar två olika kunskapsmässiga synsätt beroende på del.  

2.5 Angreppssätt  

Vi angrep den här studien på ett deduktivt sätt (“bevisandets väg”) genom att utgå 

från teorier som bekräftat förekomsten av kunskapsöverföring i den miljö vi vill 

undersöka (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Dock var inte vårt huvudsakliga mål 

att bevisa eller motbevisa teorin i en given kontext, utan istället försöka förstå vad 

som bidrar till att kunskapsöverföring uppstår. Därigenom ville vi utveckla och 

utvidga den redan befintliga kunskapen om detta fenomen (då detta sedan tidigare 

är relativt outforskat). På detta sätt kan vi genom vår empiri, inte motbevisa, utan 

istället komplettera teorin och ge den fler dimensioner. I viss mån följer vi 

“upptäckandets väg” då vi, inom vissa givna ramar, utforskar nya och delvis 

outforskade områden med utgångspunkten i givna teorier (Darmer & Freytag, 

1995, s. 125; Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Detta insinuerar att vår studie är 

induktiv, vilket dock inte är fallet då vi inte förutsättningslöst söker efter kunskap 

utan istället relaterar studiens utgångspunkter i befintlig teori.  

Genom att inledningsvis bygga en teoretisk referensram utifrån tidigare forskning 

skapade vi en bas som bildar utgångspunkten för de kvalitativa intervjuer vi valde 

att genomföra. Trots detta utgick våra intervjuer endast ytligt från teorierna för att 

istället ge plats för en mer explorativ ansats för att skapa förståelse. Förståelsen om 

kunskapsöverföring som respondenternas svar gav att hjälpte oss sedan vidare mot 

en utvidgning av teorin genom kvantitativa metoder. Patel & Davidsson (2011, s. 

23) menar att den deduktiva ansatsen kan innebära en nackdel i det avseendet att 

våra teoretiska utgångspunkter förvanskar eller styr vår forskning. Vi ser det som 

att teorin istället ger stöd åt den forskning vi önskar bedriva. Även fast vi har ett 

deduktivt angreppssätt valde vi att inte genomföra hypotestester. 

2.6 Litteratursökning 

 

Bryman & Bell (2013, s. 111) och Winter & Edgardh (1992, s. 23) menar att en 

litteraturgenomgång av tidigare studier är nödvändig för att skapa sig en 

uppfattning om vad som tidigare gjorts inom samma forskningsområde. En 

genomgång av litteraturen visar också på studiens trovärdighet och kan dessutom 
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bidra med stöd för viktig argumentation. Vi har genom Umeå universitetsbibliotek 

haft tillgång till ett stort urval av databaser. Vi har i först hand använt oss av 

Business Source Premier (Ebsco) och Scopus (Elsevier) men även Google Scholar 

vid vissa tillfällen. Vi har nästan uteslutande använt dessa databaser för att söka 

efter vetenskapliga artiklar. Initialt användes sökorden: “non-audit”, “non-audit 

services” och “non-audit + provision”. För att begränsa antalet träffar och precisera 

ämnet byttes sedan sökorden ut mot: “audit + knowledge spillover”, “non-audit 

services + knowledge spillover” och “non-audit + independece + knowledge 

spillover”. För att finna relevant litteratur inom områdena teamwork, 

kunskapsbildning och kommunikation användes sökorden “knowledge acquisition 

+ organizational communication”. Från relevanta artiklar har vi sedan kunnat finna 

ytterligare intressanta källor där vårt valda ämne varit mer centrerat och skilt från 

studier av annan karaktär. 

 

Utöver Universitetsbibliotekets databaser har vi även sökt efter litteratur genom 

andra studentuppsatser. Uppsatserna har funnits tillgängliga via DiVA, en databas 

för uppsatser och forskningspublikationer. Sökmotorn Google har använts för att i 

vissa fall underlätta sökandet efter information. Exempelvis för snabbare access till 

olika organisationer, instanser och företag. Huvudsakligen har vetenskapliga 

artiklar nyttjats som källor i den här studien. I metodavsnittet har vi dock använt ett 

flertal metodböcker som även återfinns i det avsnittet där den praktiska metoden 

beskrivs.  

 

För att underlätta arbetet med källförteckningen har vi båda genomgått en kurs på 

två timmar som anordnades av Universitetsbiblioteket. Kursen inriktade sig mot 

programvaran Zetero som kan användas för att spara källor i ett arkiv genom endast 

några få knapptryck på datorn. Källorna kan därefter delas mellan författarna online 

för att sedan väljas ut till vår egen referenslista i studien. Zetero hjälper även till 

med att skapa referenserna i det format som är förespråkat enligt uppsatsmanualen 

(APA). Detta har hjälpt oss med formalian och även sparat mycket tid. Genom att 

vår referenslista har genomgått Zeteros kontroll och är uppbyggd utefter det 

efterfrågade ordningen i manualen så har risken för felaktigheter i källorna minskat. 

Detta minskar alltså risken för att läsaren misslyckas med att återfinna de källor vi 

använt. Enligt vår uppfattning höjer detta kvaliteten på vår studie och underlättar 

bedömning av våra källor.  

2.6.1 Källkritik 
 

När vi sökt efter information har vi varit noggranna med att inkludera källor som kan 

anses ha anknytning till vårt problem. Instanser som Revisorsnämnden (RN), 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Europeiska Unionen (EU) samt 

revisionsbyråer har vi ansett utgöra seriösa och trovärdiga källor för vår studie. Dessa 

källor har framförallt använts i vår problembakgrund för att belysa vårt 

forskningsområde. Vad gäller vetenskapliga artiklar har främst databaserna Business 

Source Premier och Scopus använts som verktyg för litteratursökningen. Dessa kan 

anses vara pålitliga och inneha hög kvalitet i jämförelse med sökmotorer som Google 

och Yahoo när det kommer till forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 124-125). 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som vi har använt är skrivna av forskare 

som förekommer i många andra studien vilket innebär att de är frontfigurer inom vårt 

ämnesområde (Antle, Arrunada, DeAngelo, Francis, Nonaka, Knechel, Simunic). 

Detta höjer trovärdigheten och reliabiliteten på de resonemang vi byggt på dessa 



17 
 

forskares slutsatser. Exempel på tidsskrifter som vi valt att använda oss av är Journal 

of Business Finance & Accounting, Journal of Accounting Research, International 

journal of auditing samt Auditing: A Journal of Practice & Theory. Vi kan inte 

lämna någon garanti för att alla vetenskapliga artiklar i studien är peer rewieved. 

Däremot förlitar vi oss istället till större del på de ovanstående tidsskrifternas 

trovärdighet. 

Sekundärkällor är något vi haft avsikt att undvika så långt det varit möjligt. I vissa 

fall har vi inte haft tillgång till primärkällan varför vi då istället valt att använda 

sekundärkällan, dock med försiktighet. En ursäkt att använda sekundärkällor enligt 

Thurén (2005, s. 53) kan exempelvis vara tidsperspektivet, det vill säga att 

primärkällan är från ett tidigt skede inom forskningsområdet vilket gör en nutida 

sekundärkälla mer användbar. Viktigt att påpeka är också att författarnas modersmål 

inte är engelska. Eftersom de flesta vetenskapliga artiklar och även andra källor är 

skrivna på engelska kan vi som författare inte garantera att tolkningen av källornas 

verkliga innebörd är korrekt. Vi menar förstås inte att våra tolkningar är opålitliga 

utan att språket i vissa hänseenden har försvårat tolkningsprocessen. Begrepp och 

engelskt fackspråk är några exempel som vi anser försvårat tolkningarna i viss 

utsträckning  

Då vi använt källor från studier som genomförts i andra länder än Sverige, och 

därmed under andra förutsättningar än dem vi i vår studie utgår från, så är det viktigt 

att förstå vad detta innebär. I vår källförteckning finns framförallt Tyskland, USA, 

Nya Zeeland och Australien representerade. Nya Zeeland, Australien samt Tyskland 

liknar Sverige när det gäller regelverk och traditioner inom redovisning och revision 

då dessa länder använder samma standard (IFRS) som oss. USA har annorlunda 

traditioner och regelverk (US GAAP) vilket innebär att analogier från slutsatserna i 

studierna från detta land måste göras med försiktighet. Trots detta så är USA:s 

regelverk till stor del harmoniserat med det europeiska vilket till viss del legitimerar 

ett användande av amerikanska källor (EUCE, 2013). Något som bör nämnas är dock 

att tilläggstjänsternas karaktär kan skilja sig mellan Sverige och andra länder. 

Mycket av den litteraturen vi använder oss av är också baserad på noterade bolag 

vilket ofta inte är fallet i Sverige. Teamens möjligheter till att använda samma 

information sinsemellan kan skilja sig beroende på miljön. Vissa utländska källor 

kan därför behöva behandlas med försiktighet.  

2.7 Etiska aspekter 

 

Enligt Kvale et al. (2009, s. 84) så finns det fyra etiska frågor vi som forskare bör 

överväga vid kvalitativa intervjuer: informerat samtycke, konfidentiatiltet, 

konsekvenser och forskarens roll. Dessa frågor är viktiga och genomsyrar hela vår 

forskningsprocess istället för att bockas av som punkter på en lista (Kvale et al., 

2009, s. 85-86). Vi har i vår studie ansträngt oss för att hela tiden hålla dessa etiska 

ramar och beaktat alla moraliska ställningstaganden vi stött på.  

 

När det gäller informerat samtycke har vi i våra förfrågningar (intervjuer och 

enkäter) alltid varit noga med att förklara vad de inblandades engagemang kan 

komma att innebära (se exempel på e-postmeddelande i appendix 1). Redan innan 

intervjuerna skickade vi ut vår intervjumall (appendix 2) på förfrågan av 

respondenterna. Vår uppfattning är att revisorerna önskade känna till vilken 

inriktning intervjun kommer att ta och hur de bäst kan besvara frågorna för att vi 
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inte skall misstolka deras svar. Enligt Kvale et al. (2009, s. 87-88) finns det både 

fördelar och nackdelar med att på förhand skicka frågorna till respondenterna för 

att uppnå informerat samtycke. Nackdelen är att de kan förbereda ett svar som 

“låter bäst” men som kanske inte är den spontana sanningen som vi uppnår i en 

fråga som är mer spontant ställd. Fördelen är att respondenterna får möjligheten att 

tänka efter för att på så bra sätt som möjligt kunna besvara frågorna och ge 

praktiska exempel för att tydligare förmedla sina svar på.  

 

Intervjuerna som hölls var av semi-strukturerad och explorativ karaktär då vi inte 

på förhand helt och hållet var på det klara med vad vi skulle hitta eller hur 

intervjuerna skulle utfalla (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476 ; Kvale et. al, 2009, s. 

88). På grund av detta kunde vi på förhand inte garantera att enbart de frågor som 

ordagrant stod på intervjumallen skulle ställas, i vilken ordning eller vilka 

följdfrågor som följde - allt detta beroende på intervjuns utveckling (Kvale et al., 

2009, s. 146). Vid distributionen av enkäterna bifogade vi också information som 

förklarade varför vi kontaktat respondenten, studiens syfte, hur resultaten kommer 

att användas och vad respondentens inblandning i studien innebär. På detta sätt har 

vi sett till att ingen respondent känner sig förd bakom ljuset. 

 

Angående konfidentialitet har vi förstått att det var viktigt att vi inte publicerade 

tillräckligt med personlig information om de respondenter som svarat på 

intervjuerna för att röja deras identitet. Vi har också sett till att hantera de e-

postadresser till auktoriserade/godkända revisorer som vi fått av Revisorsnämnden 

med försiktighet. Detta påtalas både av Kvale et al. (2009, s. 89) samt Ejvegård 

(2009, s. 53). Vi har med tanke på detta tillfrågat respondenterna i intervjuerna 

huruvida de ville förbli anonyma. Därefter skickade vi även ut det transkriberade 

materialet till respondenterna för godkännande innan publicering av deras svar i 

studien. Vår enkät är en så kallad anonym enkät, vilket innebär att vi inte kan knyta 

svaren till den svarande (Patel & Davidson, 2003, s. 74). Detta innebär att vi inte 

riskerar att sprida personlig information om en specifik revisor som svarat på vår 

enkät. 

 

Vid publiceringen av studien är vi tvungna att ta hänsyn till eventuella 

konsekvenser som detta kan få för den målpopulation vi undersökt. Eftersom vi haft 

för avsikt att använda informationen vi erhållit vid intervjuerna för att försöka 

generalisera resultatet över hela populationen via en enkät, så är det viktigt att se 

till att detta är något de kvalitativa respondenterna gått med på. Den potentiella 

kunskapsvinsten vi gör måste uppvägas av risken att resultaten innebär eventuell 

skada för våra den kategori av människor som svarat (Kvale et al., 2009, s. 89-90). 

Winter & Edgardh (1992, s. 34-35) menar att: 

 

“Om de medverkande tillhör en speciell grupp eller kategori av människor, skall 

man vara uppmärksam på att resultaten kan komma att användas mot gruppen som 

helhet.” 

 

Vi ser revisorer som en speciell grupp då yrkesmän inom denna bransch ofta är 

utsatta för hårdare kontroller, mer omfattande regelverk samt mer livlig debatt än 

andra branscher. På grund av detta var det för oss viktigt att säkerställa att 

respondenternas svar inte kommer att användas på ett otillbörligt sätt. Resultaten 

skall inte heller missbrukas eller missförstås så att någon skadas (Winter & 
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Edgardh, 1992, s. 19). Både svaren från intervjuerna och från enkäterna används 

för generalisering med iakttagen försiktighet. På grund av detta informerades de 

intervjuade revisorerna om att vi ville utgå från deras svar vid konstruktionen av 

enkäten. Inriktningen på vår studie är mot de eventuella fördelarna (och inte 

nackdelar) som tilläggstjänster kan ha på revision varför vi uppfattar risken för 

skada för branschen som relativt låg.  

 

Forskarens roll beskrivs av Kvale et al. (2009, s. 90-91) som den abstrakta 

kännedomen, den inre känslan och den övergripande uppfattningen som forskaren 

har om etiska frågor och riktlinjer. Under arbetets gång har studien krävt att vi hela 

tiden förhållit oss objektiva och distanserade till vårt ämne för att inte påverkas av 

antingen identifiering med intervjupersonernas perspektiv eller sökandet efter 

specifika önskvärda resultat. Vi har med största möjliga ansträngning säkerställt att 

vi agerat professionellt vid kontakt med revisorer och andra berörda. Våra resultat 

har inte vinklats, förvridits eller förvanskats på något sätt som vi själva har kontroll 

över.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Etiska hänsynstaganden (skapad av författarna) 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör för den forskning som vi funnit bidragande till 

denna studie. Genom att inkludera följande teorier kommer vi att bättre förstå vårt 

problemområde och därigenom kunna utröna hur kunskapsöverföring uppstår. Då 

kunskap inte enbart kan kopplas till revision innefattar detta avsnitt även teorier från 

andra områden. Inledningsvis behandlas forskning kring revisorns oberoende då 

kännedom om detta krävs för att förstå debatten kring tilläggstjänster. Därefter 

presenteras och definieras revisionskvalitet för att förklara hur denna kan höjas eller 

sänkas. Vidare redogör vi för teorier som indikerar att kunskapsöverföring existerar 

och hur detta tidigare kunnat bevisas. Slutligen går vi igenom teorier inom det 

psykologiska området som team work och kommunikation.  

3.1 Revisorns oberoende 

 

I avgränsningarna skrev vi att studiens fokus ligger på de positiva effekterna som 

tilläggstjänster kan frambringa. Vår studie behandlar begreppet kunskapsöverföring 

som enligt tidigare forskning är en effekt som uppstår när en klient erbjuds både 

revision och tilläggstjänster. Vi skrev också att studien inte kommer att fokusera på 

huruvida revisorns oberoende påverkas eller inte. För att läsaren inte ska uppfatta 

vår studie som vinklad eller förskönad kommer vi i detta inledande avsnitt att 

inkludera en kortare presentation om hur tilläggstjänster har kritiserats för att skada 

revisorns oberoende. Eftersom revisorns oberoende och kunskapsöverföring är de 

faktorer som mer eller mindre står i motsats till varandra anser vi det nödvändigt att 

belysa båda sidor. 

 

Holland & Lane (2012) studerade om revisorns oberoende kunde skadas då samma 

klient blev erbjuden både revision och tilläggstjänster. Genom att undersöka 

förhållandet mellan nivåer av totala relativa arvoden (sammanslagna arvoden från 

revision och tilläggstjänster för en klient i proportion till revisionsbyråns totala 

intäkter) och marknadsvärdet på eget kapital, fann de att aktieägare upplevde ett 

hot mot revisorns oberoende vid höga nivåer av relativa avgifter. De menar 

däremot att vid lägre nivåer så har relativa avgifter ett positivt samband med värde i 

företaget
11

. Urvalet bestod av företag från Storbritannien. Quick & Warming-

Rasmussen (2009) undersökte hur tyska investerare uppfattade tilläggstjänsters 

påverkan på revisorns oberoende. De fann att investerare generellt hade en negativ 

syn på att tilläggstjänster kombinerades med revision. Av de 19 studerade 

tilläggstjänsterna var de flesta förenade med negativa effekter även om några av 

dessa inte är förbjudna i Tyskland. De skriver även följande om 

kunskapsöverföring: “… även om kunskapsöverföring ökar revisorers förmåga att 

upptäcka brister i klientens redovisningssystem, är en sådan ökning oanvändbar 

om revisorerna inte rapporterar bristen, vilket då innebär att oberoendet 

äventyras” (översatt av författarna) (Quick & Warming-Rasmussen, 2009, s. 155).  

 

Hay et al. (2006) menar i sin studie från Nya Zeeland att revisorns uppfattade 

oberoende potentiellt kunde skadas då revision och tilläggstjänster erbjuds till 

samma klient. Detta resonemang styrks även av Wallman (1996, s. 93-94) som 

också han påpekar omgivnings uppfattning av revisorns oberoende som viktigt för 

                                                           
11

 Firm value 
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tjänsternas framtid. Han menar dock att det är viktigare med utbildning för 

omgivningen än att förbjuda tilläggstjänster inom revisionsbranschen (Wallman, 

1996, s. 95).  Från dessa studier förstås alltså att revisorers oberoende utifrån sett 

kan ta skada av att revision och tilläggstjänster kombineras. Samtidigt kunde de 

inte finna några bevis för att revisorernas faktiska oberoende skulle påverkas av 

detta.  

 

Vidare så undersökte Ashbaugh, LaFond och Mayhew (2003) om tecken på ett 

skadat oberoende kan existera i samband med revision och tilläggstjänster. I 

studien undersökte de klienters finansiella rapporter och använde sig av 

godtyckliga periodiseringar
12

 samt vinstjämförelseindex
13

 som parametrar. De 

finner inget som styrker att företag som köper tilläggstjänster skulle använda sig av 

vinstjustering
14

 i större utsträckning än de som enbart köper revision. Ashbaugh et 

al. (2003) utmanade med denna studie Frankel, Johnson & Nelson (2002) som i sin 

studie fann det motsatta förhållandet. Frankel et al. (2002) menar att företag som 

köper och betalar mer för tilläggstjänster i större utsträckning använder sig av 

vinstjustering än företag som inte gör det. De menar även att investerare associerar 

arvoden för tilläggstjänster med lägre kvalitet på revisionen och således även lägre 

kvalitet på vinsten
15

. Det sistnämnda, i likhet med Holland & Lane (2012) och 

Quick & Warming-Rasmussen (2009), bör alltså indikera på att revisorns 

oberoende ifrågasätts då revision kombineras med tilläggstjänster. 

 

I ett experiment av Joe & Vandervelde (2007) bad de revisorer granska fabricerat 

revisionsmaterial som enligt informationen antingen kom från deras egen byrå eller 

en annan. Resultatet visade att revisorerna litade mer på det material som enligt 

experimentet kom från deras egen byrå än det som kom från någon annan. Denna 

slutsats kunde dras då revisorerna identifierade fler faktorer som kan indikera på 

bedrägeri i det material som kom från andra än från sin egen byrå. Enligt forskarna 

så innebär detta att en minskning av den professionella skepticismen
16

 hos 

revisorerna då de väljer att granska material som säljs av samma byrå mindre än 

från andra (Joe & Vandervelde, 2007, s. 469). 

 

DeFond et al. (2002) undersökte i sin studie om tilläggstjänster kan inverka på 

revisorns benägenhet att uttrycka åsikten om företagets fortlevnad. Närmare 

bestämt studerade de om det fanns ett samband mellan arvoden för revision och 

tilläggstjänster samt att revisorn uttrycker åsikten om att företaget ska fortleva
17

. 

De kunde inte finna något som tydde på att revisorn i större utsträckning skulle 

uttrycka en åsikt om fortlevnad för klienter som både köper revision och 

tilläggstjänster. DeFond et al. (2002) menar att revisorer inte är villiga att riskera 

sitt oberoende eftersom de vill behålla ett gott rykte eller undvika rättstvister. Detta 

skulle väga tyngre än det ekonomiska band som uppstår mellan revisionsbyrån och 

klienten. Iannello (2012) undersökte om tilläggstjänster hade någon inverkan på 

revisorernas benägenhet att skriva en ren revisionsberättelse. Genom att studera 

årsredovisningar från italienska företag så finner han att det existerar ett positivt 

                                                           
12

 Discreationary accruals 
13

 Earnings benchmark 
14

 Earnings management 
15

 Earnings quality 
16

 Professional skepticism 
17

 Going concern 



22 
 

samband mellan tilläggstjänster och en ren revisionsberättelse med betoning av 

materiell punkt. Dock menar Iannello att detta inte ska tolkas som ett hot mot 

oberoendet utan att det kan bero på helt andra omständigheter.  

 

Vad som kan utläsas av ovanstående forskning är att revisorns oberoende går att 

kritisera på många sätt. Vissa undersöker hur revisorernas oberoende uppfattas av 

utomstående (Hay et al., 2006; Holland & Lane, 2012; Quick & Warming-

Rasmussen, 2009). Andra studerar företags användning av vinstjustering och menar 

att detta skulle indikera på hur revisorn förhåller sig till sitt oberoende (Ashbaugh 

et al., 2003; Frankel et al., 2002). Några söker finna samband mellan revisorers 

utlåtanden i revisionsberättelsen och om tilläggstjänster kan påverka dessa 

(DeFond et al., 2002; Iannello, 2012). Av dessa utvalda studier inom området finns 

det de som menar att det finns bevis för att tilläggstjänster tillsammans med 

revision hotar oberoendet. Andra har inte funnit något som tyder på att 

tilläggstjänster skulle skada revisorns oberoende. Det är viktigt att läsaren är 

informerad om den debatt som genomsyrar tilläggstjänsternas närvaro inom 

revisionsbranschen då detta är något som till stor del motiverar denna studie. 

Debatten grundar sig i frågan huruvida revisionens kvalitet kan komma att 

påverkas negativt eller positivt genom att revisionsbyråerna tillhandahåller 

tilläggstjänster. Eftersom revision i grund och botten är en kontrollfunktion är just 

kvalitetsnivån på denna funktion av yttersta vikt. I nästkommande avsnitt redogör 

vi för vad revisionskvalitet är och hur detta kan påverkas av olika faktorer.  

 

3.2 Revisionskvalitet 

 

Anledningen till att företeelsen kunskapsöverföring har blivit ett intressant bidrag 

till debatten kring tilläggstjänsters grundar sig på uppfattningen att dessa tjänster 

kan höja kvaliteten på revisionen (Joe & Vandervelde, 2007; Knechel & Sharma 

2010, s. 86; Koh, Rajgopal, Srinivasan, 2012, s. 2; s. 484). Svanström (2008, s. 67) 

menar att:  

 

“Under förutsättning att kvaliteten på revisionen är högre när rådgivningstjänster 

utförs kan argumenteras för förekomsten av kunskapsöverföring mellan 

tjänsterna.”  

 

För att kunna besvara frågan om revisionskvalitet kan höjas genom 

tillhandahållandet av tilläggstjänster måste först frågan om vad revisionskvalitet är 

för något besvaras. Revision är en tjänst och bedöms därför till stor del av de som 

använder tjänsten, det vill säga aktieägarna (Hayes, Dassen, Schilder, Wallage, 

2005, s. 51). Dock ska det tilläggas att revisionsbranschen har väldigt många 

intressenter och därför ligger kvaliteten mycket i betraktarens ögon (Knechel, 

Krishnan, Pevzner, Shefzik, Velury, 2013, s. 386). Det finns en del forskning inom 

ämnet och olika forskare har valt att se på detta ur olika perspektiv. Området är 

väldigt omdebatterat och det saknas därför en konsensus i vad revisionskvalitet är 

och hur det på bästa sätt kan mätas (Knechel et al., 2013, s. 385).  

 

Som tidigare nämnts bedöms revisionens kvalitet av användarna av tjänsten. 

Kriterierna för denna bedömning är enligt Hayes et al. (2005, s. 51) den tekniska 

och den funktionella kvaliteten på den utförda revisionen. Den tekniska 

revisionskvaliteten beror på revisorns förmåga att genom revisionsprocessen 



23 
 

upptäcka fel och oegentligheter i företagets finansiella rapportering. Graden av 

funktionell kvalitet är beroende på hur bra revisorn lyckas möta användarnas 

förväntningar genom att kommunicera revisionsprocessens resultat till dem. Den 

funktionella kvaliteten beror alltså på vilka förväntningar som omgivningen har på 

revisorns roll och hur väl denne kan möta dessa förväntningar genom sitt arbete.  

 

I likhet med Hayes et al. menar DeAngelo (1981, s. 186) att revisionskvalitet 

uppnås genom att revisorn genomför två steg vid sitt arbete. Revisorn ska 1) 

upptäcka felaktigheter och brister i klientens räkenskaper och 2) rapportera om 

dessa till beställaren. För att uppnå hög kvalitet måste revisorn både ha rätt 

kompetens för uppdraget och dessutom ha ett bibehållet oberoende gentemot 

klienten. Omgivningens uppfattning om kvaliteten på revisionen är beroende på 

deras föreställning om revisorns specifika tekniska kompetens samt dennes 

förmåga att behålla sitt oberoende. Enligt DeAngelos studie kan storleken på byrån, 

mätt i antalet kunder, vara positivt korrelerat med uppfattad revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981, s. 197). Anledningen till detta är att revisorn förlorar incitament 

till att minska sitt oberoende desto mindre beroende byrån är av en enskild kund. 

Hon menar vidare att de fyra stora (big-4) har mer att förlora om de agerar felaktigt 

gentemot en kund (DeAngelo, 1981, s. 185). Detta överensstämmer med Arruñadas 

(1999, s. 513-514) mening att de större revisionsbyråerna investerar stora summor i 

marknadsföring, rykte och varumärke. Därför bibehåller stora revisionsbyråer en 

relativt jämn kvalitetsnivå på sina uppdrag då detta tillåter dem att ta mer betalt än 

annars (DeAngelo, 1981, s. 187).  

 

Francis (2004, s. 346; 2011, s. 127) menar att revisionskvalitet kan klassas som en 

sammanhängande enhet och inte något som antingen är bra eller dåligt. 

Revisionskvalitet är flerdimensionellt och spänner över ett långt intervall av olika 

nivåer. Dock är revisionsrapporten den enda naturliga indikatorn som kan användas 

för att bedöma kvaliteten. En misslyckad revision innebär att revisionen befinner 

sig längst ned på kvalitetsintervallet och det inträffar när revisorn frångått regler 

och standarder och/eller när denne utfärdat en felaktig revisionsrapport beroende på 

omständigheterna (Francis, 2004, s. 346). En lyckad revision är däremot mer 

svårbedömd då alla revisioner som inte är misslyckade kan ses som lyckade 

revisioner (Francis, 2011, s. 127). En högkvalitativ revision inträffar när revisorn 

genomför den med alla nödvändiga regler i åtanke och därefter utfärdar en korrekt 

åsikt beroende på företagets förutsättningar (Francis, 2011, s. 127). Allt förutom 

misslyckande är ett mer eller mindre lyckat revisionsarbete vilket innebär en ytterst 

binär bedömningsgrund. Det finns alltså en svårighet att bedöma de revisioner som 

genomförts utan att något misslyckande uppdagats då väldigt få sådana 

misslyckanden inträffar (Francis 2011, s. 127, 129).  

 

Koh, Rajgopal & Srinivasan (2012) studerade om det fanns något samband mellan 

arvoden från tilläggstjänster och revisionskvalitet. De använde information om 

arvoden från tilläggstjänster från åren 1978-1980 och ställde detta mot godtyckliga 

periodiseringar, överraskande vinster samt kvaliteten på informationen om 

kursvinster i företagets årsredovisningar. De fann att tilläggstjänster hade en positiv 

inverkan på både revisionskvalitet och rapporteringskvalitet hos företagets 

finansiella information (Koh, Rajgopal & Srinivasan, 2012, s. 3). De menar vidare 

att detta innebär att tilläggstjänster varken kan leda till ett försämrat faktiskt eller 

uppfattat oberoende hos revisorn. 
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Enligt de studier som vi valt att behandla kan det utläsas att revisionskvalitet främst 

är beroende av revisorns tekniska och funktionella kompetens. Revisorns ska även 

ha ett oberoende gentemot klienten för att säkerställa att all relevant information 

delges intressenterna. Knechel et al. (2013, s. 407) definierar revisionskvalitet på 

följande sätt: 

 

“Sammanfattningsvis, kan man dra slutsatsen att en bra revision är en väl 

utformad revision som är utförd av ordentligt utbildade och motiverade revisorer 

som förstår den inneboende osäkerheten för revisionen och därmed anpassar 

processen till de unika förhållanden som gäller för kunden.” (översatt av 

författarna) 

3.2.1 Sammanfattande kommentar och koppling till vår studie 

 

Det finns mycket forskning som visar på att tilläggstjänster innebär ett hot mot 

revisorns övergripande oberoende (Hay et al., 2006; Holland & Lane, 2012; Quick 

& Warming-Rasmussen, 2009, Wallman, 1996). Dock är det få forskare som 

lyckats bevisa och/eller ställa detta samband utom rimligt tvivel när det gäller det 

faktiska oberoendet, det vill säga utförandet av revisionen (Arruñada, 1999; 

Ashbaugh et al., 2003; DeFond et al., 2002; Gleason & mills, 2011, s. 1; Francis, 

2004, s. 363; Francis, 2006; Hope & Langli, 2010; Koh et al., 2012; Svanström, 

2013). Det är istället ett väldigt omdebatterat område. Enligt Wallman (1996, s. 93) 

finns väldigt få tidigare konkreta och/eller kausala bevis på att tilläggstjänster 

sänker revisorns faktiska oberoende. Detta innebär att det arbete som revisorerna 

praktiskt utför inte kan anses bristfälligt. Han menar att tidigare studier inom ämnet 

som till exempel Cohen Commission's report on auditor responsibilities (1978) 

 och rapporter relaterade till oberoende från Public Oversight Board (1979, 1986, 

1994), samt Treadway Commission (1987) inte kan bevisa några brister i det arbete 

som revisorerna faktiskt utför.  

 

Svanström (2004, s. 3) menar att rådgivning kan ge revisorn högre kompetens för 

att genomföra väsentlighets- och riskbedömningar genom att revisorns kännedom 

om företaget ökar. Beck & Wu (2006, s. 4) menar att revisorn genom rådgivning 

kan erhålla klientspecifik kompetens som i praktiken innebär ökad 

revisionskvalitet. Om vi ur ett teoretiskt resonemang utgår från att det faktiska 

oberoendet hålls konstant (som tidigare studier visat) så kan man utgå från att 

tilläggstjänster höjer revisionskvaliteten genom att höja kompetensen hos 

revisorerna. Detta samband kan visualiseras av Svanströms (2008, s. 71) modell för 

revisionskvalitet: 

 

Revisionskvalitet = kompetens + oberoende  

 

Det skulle också kunna vara så att om oberoendet påverkas negativt så kan detta 

kompenseras genom den positiva påverkan på kompetensen som tilläggstjänsterna 

innebär. Rimligheten i detta matematiska resonemang kan självklart diskuteras men 

det kan ses som en utgångspunkt för att förstå sambanden som förklarar hur 

revisionskvalitet kan höjas eller sänkas. Den ovanstående definitionen är ett bra 

verktyg för att visualisera vilka beståndsdelar som enligt forskarna ligger till grund 

för debatten kring tilläggstjänster och revision. Målet för samtliga aktörer inom den 

finansiella marknaden bör vara att den beroende variabeln revisionskvalitet skall 
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vara så hög som möjligt. Frågan som skapar debatten är hur revisionskvalitetens 

alla dimensioner (insatser, process, byrå, bransch, institutioner, och revisionens 

utfall) ska kombineras för att de oberoende variablerna ska bli så höga som möjligt 

(Francis 2011, s. 126). Genom att förstå de faktorer som enligt forskarna kan öka 

revisionskvaliteten så kan vi förstå om tilläggstjänsternas dokumenterade effekter 

ligger i linje med dessa faktorer. Allt annat lika, så bör ett sådant eventuellt 

samband vara något positivt för branschen som helhet.  

 

Detta avsnitt har definierat och förklarat revisionskvalitet och hur det kan förändras 

och påverkas. I nästkommande avsnitt diskuteras och definieras termen ”kunskap”. 

3.3 Kunskap 

 

Kunskap definieras av Svenska Akademien (2006, s. 455) som vetande, insikt eller 

kännedom. För att genom kommunikation kunna dela med sig av kunskap till andra 

måste kunskap först skapas. Inom en revisionsbyrå kan medarbetarna erhålla 

kunskap genom både utbildningar, erfarenheter och kommunikation med andra 

inom byrån. Den kunskap som kommer från utbildningar kan klassas som explicit 

eller uttalad kunskap som är tillgänglig för majoriteten inom organisationen att ta 

del av (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8). Explicit kunskap kan kodas, bearbetas och 

framställas så att flera kan ta del av den genom olika kanaler inom till exempel en 

organisation (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8).  Kunskapen som kommer från egna 

erfarenheter är så kallad tyst kunskap då den tillhör personen och som 

utgångspunkt inte är uttalad (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8). Denna kunskap är 

inneboende och underförstådd och kan ibland vara svår att uttala i ord. För att 

kunskap ska kunna bli explicit måste tyst kunskap först bli uttalad och 

omhändertagen genom att individer delar med sig av den (Clarke & Rollo, 2001, s. 

208). När kunskap delas kan dess värde genom återanvändning, nätverkande, och 

inkorporering i arbetsprocesser öka exponentiellt (Vera-Munõz et al. 2006, s. 133). 

 

Det som är viktigt att notera är att det finns en skillnad mellan kunskap och 

information, trots att dessa begrepp ofta blandas ihop. Machlup (1983) refererad i 

Nonaka (1994, s. 15) menar att information är flödet av upplysningar och 

betydelser som eventuellt kan utöka, förändra eller omstrukturera kunskap. Enligt 

detta resonemang är kunskap alltså produkten av information (Clarke & Rollo, 

2001, s. 207). I vår studie är vi framförallt intresserade av den kunskap som erhålls 

via kommunicerad information från kollegor som arbetar mot en gemensam kund 

till revisionsbyrån.  För att informationen ska kunna kommuniceras måste den 

alltså först omvandlas från tyst till explicit.  

 

Följande avsnitt kommer att behandla kunskapsöverföring och vad som har sagts 

om fenomenet i tidigare studier.  

 

3.4 Tilläggstjänster och kunskapsöverföring 
 

Genom åren har flertalet studier med olika metodik genomförts för att bevisa 

kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision. Resultaten har varit 

blandade då vissa slutsatser har varit att fenomenet existerar medan andra 

dementerar detta (Joe & Vandervelde, 2007, s. 468-469). Överlag finns det dock 

mycket forskning som tyder på att kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och 

revision är en verklig företeelse som bidrar till ökad revisionskvalitet. I detta 
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avsnitt kommer några av dessa studier redovisas beroende på hur fenomenet 

tidigare studerats. Vi har valt att redovisa de samband som visar på de mest vitala 

positiva effekterna som kunskapsöverföring innebär. Följande avsnitt utgör 

utgångspunkten för vår studie då denna forskning ligger bakom uppfattningen att 

kunskapsöverföring är en verklig effekt som kan uppstå mellan tilläggstjänster och 

revision. Denna forskning indikerar alltså på effektens existens - vårt mål är att 

förklara vad som bidrar till att effekten uppstår. Följande tabell visar hur vår 

forskning kan framställas i jämförelse med andra kända fenomen och samband: 

 
Företeelse Anledning Reaktion Följd 

Tidvatten Månens/solens 

gravitation 

Vattnet rör sig fram 

och tillbaka 

Torr och 

blötläggning av 

områden 

Fusion av två 

företag 

Nya möjligheter till 

diskussioner mellan 

kunniga 

Nya idéer Bättre presterande 

företag 

Kunskapsöverföring  Inte fastställt - vårt 

bidrag 

Effektivare revision Ökad 

revisionskvalitet 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan kunskapsöverföring och andra företeelser (skapad av 

författarna) 

3.4.1 Tilläggstjänster och revisionens tidsåtgång 

 

En effekt som studerats är om revisionsberättelsens utgivning kan påverkas av att 

tilläggstjänster kombineras med revision. Knechel et al. (2012) undersökte hur tiden 

det tar att utfärda revisionsberättelsen påverkas av tilläggstjänster. De genomförde 

sin studie på Nya Zeeland där det inte finns några krav på när revisionsberättelsen 

senast ska vara utfärdad (i jämförelse med exempelvis Australien som har 90 dagar 

efter bokslut). Eftersom reglering saknas menar Knechel et al. (2012) att tiden för 

revisionsberättelsens utgivning bör indikera på hur effektiv revisionen har varit. De 

väljer även att kontrollera för revisionskvaliteten. Om revisorerna utfärdar 

revisionsberättelsen tidigare samtidigt som företagen har högre kostnader för 

tilläggstjänster men som resulterar i låg revisionskvalitet innebär det att revisionens 

effektivitet istället kommer från bristande ansträngning (Knechel et al., 2012, s. 66). 

Tvärtom bör det betyda att kunskapsöverföring existerar om revisionskvaliteten 

förblir oförändrad samt där tilläggstjänster leder till snabbare utfärdande av 

revisionsberättelsen. Knechel et al. (2012) undersökte 230 årsredovisningar där den 

genomsnittliga tiden för revisionsberättelsens utfärdande var 60 dagar. De menar att 

deras resultat innebär att tilläggstjänster reducerar tiden för revisionsberättelsens 

utfärdande utan att nämnvärt inverka på revisionskvaliteten. Denna arkivstudie visar 

alltså att tilläggstjänster gör revisionen mer effektiv som resulterar i ett snabbare 

utfärdande av revisionsberättelsen.  

Ytterligare en studie från Nya Zeeland av Walker & Hay (2012) undersöker också 

om kunskapsöverföring kan identifieras genom att studera tiden för 

revisionsberättelsens utfärdande. Skillnaden är att Walker & Hay (2012) finner 

effektens uppkomst ett år efter. Walker & Hay (2012) föreslår att 

kunskapsöverföring ska ses som en inlärningskurva som förskjuter effekten. 

Revisorn samlar på sig nödvändig kunskap under ett år som denne sedan kan 
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applicera nästkommande år. Viktigt att påpeka för båda studierna är att det 

fortfarande är tillåtet att erbjuda sina revisionsklienter tilläggstjänster på Nya 

Zeeland (Walker & Hay, 2012, s. 4; Knechel et al., 2012, s. 61). Gemensamt för 

studierna är att tilläggstjänster i kombination med revision tenderar att höja 

effektiviteten på revisionen. Skillnaden i studiernas slutsatser är dock när denna 

påstådda effekt skall ge resultat. Uppfattningen att revisionskvalitet är positivt 

korrelerat med längden på förbindelsen mellan byrå och klient stöds även av Mayers, 

Mayers & Omer (2003) samt Johnson, Khurana & Reynolds (2002). Om vi 

applicerar resonemanget på vår studie så ska det alltså finnas något i revisorernas 

arbete som gör det mer effektivt - något som konkret kan snabba på processen och 

möjliggöra ett tidigare utfärdande av revisionsberättelsen.           

En aningen äldre studie av Davis, Ricchiute & Trompeter (1993) undersökte istället 

hur antalet revisionstimmar påverkas av tilläggstjänster. I samklang med studierna 

av Walker & Hay (2012) och Knechel et al. (2012) skulle tilläggstjänster alltså 

reducera antalet revisionstimmar med tanke på den effektivitetsvinst som 

kombinationen av revision och tilläggstjänster ger. Davis et al. (1993) finner dock 

det motsatta, att antalet revisionstimmar ökar när en klient både köper revision och 

tilläggstjänster. Detta betyder då att det krävs mer ansträngning från revisorn vilket 

är inkonsistent med kunskapsöverföring som skulle innebära mindre ansträngning 

(eller effektivare arbete). Argumentationen stöds även av O’Keefe, Simunic & 

Stein (1994) som inte finner något samband mellan antalet revisionstimmar och 

rådgivnings- eller skattetjänster.  

 

Davis et al. (1993) menar att de som köper tilläggstjänster även betalar mer för den 

sedvanliga revisionen. En förklaring till detta kan vara att tilläggstjänster skapar 

mer att bearbeta under själva revisionen. Exempelvis om klienten får ett nytt 

redovisningssystem skulle det kunna innebära att revisorn måste samla in ny 

information om den interna kontrollens struktur (Davis et al., 1993, s. 142). Detta 

bör ju enligt oss också vara fallet om en tilläggstjänst köps från en annan 

konsultfirma än de som utför revisionen. Förklaringen till varför antalet 

revisionstimmar blir fler då ett företag köper både revision och tilläggstjänster 

verkar vara rimlig men kan det verkligen fungera som stöd för att 

kunskapsöverföring inte existerar? Fler revisionstimmar bör väl snarare indikera på 

att företag som gör omstruktureringar till följd av tilläggstjänster kommer att få 

högre revisionskostnader, oberoende om det är revisionsbyrån eller en extern 

konsult som innehar uppdraget. Både O’Keefe et al. (1994) och Davis et al. (1993) 

menar alltså att tilläggstjänster inte skulle skapa någon effektivisering. Samtidigt 

förnekar de dock inte att kunskapsöverföring faktiskt existerar.      

3.4.2 Tilläggstjänster och revisionsarvode 

 

En av de första att studera kunskapsöverföring genom att jämföra arvode för 

tilläggstjänster och arvode för revision var Simunic (1984). Han jämförde arvoden 

som klienter betalade för enbart revisionen med arvoden som klienter betalade för 

både revision och tilläggstjänster. Hans empiriska resultat visade att klienter som 

både köper revision och tilläggstjänster från sin revisionsbyrå, betalade mer i 

revisionsarvode än de som enbart köper revisionstjänsten. Det finns alltså ett 

positivt samband mellan arvoden för tilläggstjänster och för revision. Simunic 

(1984) menade att ökningen skulle tolkas som att en fördelaktig synergieffekt 

existerade mellan tjänsterna, benämnd kunskapsöverföring. Han menar dock att 
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detta också skulle kunna bero på att det finns systematiska skillnader mellan de 

som köper tilläggstjänster och de som inte gör det. Simunic (1984) diskuterar också 

att de som köper tilläggstjänster är sådana klienter som genomgår 

omstruktureringar. I enlighet med Davis et al. (1993) kan alltså dessa ökade 

revisionskostnader vara ett tecken på utökat revisionsarbete hos klienter som även 

har tilläggstjänster.  

 

En studie som kritiserar Simunics resultat är Abdel-Khalik (1990) som ansåg att det 

skulle vara konstigt om kunden fick betala mer i arvode om den valde att köpa både 

revision och tilläggstjänster från samma byrå. Han likställde den högre avgiften 

med att kunden straffades för att den köpte båda tjänsterna från samma byrå. Han 

menade även att sambandet som Simunic fann inte håller för kontrollvariabler som 

exempelvis tillväxt vilket även har uppmärksammats av senare forskning (se 

exempelvis Svanström, 2008, s. 67; Krishnan & Yu, 2010, s. 232). Abdel-Khalik 

menar att kunskapsöverföring bör resultera i att kunden sparar på kostnaden för 

arvodet istället för att den betalar mer. Enligt oss bör en positiv effekt som 

kunskapsöverföring också ha positiva konsekvenser vilket gör att även vi anser 

Simunics resultat ohållbara och orealistiska. Abdel-Khalik menar att den 

ekonomiska lättnaden som kunskapsöverföring mest troligt genererar inte behöver 

komma kunden till fördel. Detta beror på hur stor monpolisk makt som den aktuella 

revisionsbyrån besitter. En potentiell förklaring är då att det bör vara lättare att, 

som byrå, behålla den ekonomiska fördelen på mindre orter än i större städer där 

konkurrensen utan tvekan är betydligt större. Abdel-Khalik undersökte ett urval 

bestående av 84 företag och konkluderade att revisionsarvodet inte påverkades av 

att kunden köper både revision och tilläggstjänster från sin revisionsbyrå.  

 

Abdel-Khalik (1990) får stöd från en senare studie av Whisenant, 

Sankaraguruswamy & Raghunandan (2003). Whisenant et al. (2003) menar att 

tidigare studier generellt bara har funnit positiva samband (exempel, Simunic, 

1984) mellan arvoden för tilläggstjänster och arvoden för revision. Jämfört med 

tidigare studier där arvodet för tilläggstjänster har förklarat förändringen i arvodet 

för revision (eller vice versa), menar Whisenant et al. (2003) att arvodena är 

indirekt korrelerade och att förstagradsekvationer misslyckas att upptäcka denna 

relation. Genom ett urval på 2 666 företag så finner de i sin egen studie med hjälp 

av simultan-ekvationer indikationer på att kunskapsöverföring existerar mellan 

tilläggstjänster och revision. 

 

I en mer nutida studie från USA av Krishnan & Yu (2010) undersöktes det om det 

finns ett samband mellan arvoden från tilläggstjänster och arvoden. Urvalet bestod 

av 11 899 årsredovisningar från 3 110 företag för tidsperioden 2000-2006. Detta 

betyder att datamaterialet inkluderar både tiden före och efter Sarbanes-Oxley act. I 

studien fann de ett signifikant negativ samband mellan arvode från tilläggstjänster 

och arvode från revision. Sambandet visade att när arvodet för tilläggstjänster 

ökade med 1 % så minskade arvodet för revision med 0,59 %. Denna studie talar 

emot Simunics resultat och finner ett mycket mer logiskt samband, det vill säga att 

när ett företag köper tilläggstjänster från sin revisionsbyrå så medför 

kunskapsöverföring en lägre kostnad för revisionen. Krishnan & Yu menar också 

att graden av kunskapsöverföring påverkas av bland annat typ av revisionsbyrå 

(big-4 eller icke big-4), hur länge relationen med kunden har existerat och hur 

viktig kunden är för revisionsbyrån. 
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För vår studie finns det några faktorer som kan vara viktiga att uppmärksamma. 

Givet att kunskapsöverföring flödar mellan tilläggstjänster och revision så är det 

inte garanterat att denna effekt kommer kunden till fördel. Revisionsbyrån kan 

alltså själv vinna på effekten som kunskapsöverföring frambringar utan att det syns 

i extern information som revisionsarvoden (Abdel-Khalik, 1990). Vidare så kan 

revisionsbyråns storlek och kundrelationens längd påverka graden av 

kunskapsöverföring (Krishnan & Yu, 2010) vilket enligt oss bör vara ganska 

logiskt eftersom större revisionsbyråer oftast har mer resurser samt att längre 

relationer bör ge både bredare och djupare kunskap om kunden.   

3.4.3 Tilläggstjänster och revisionsrisk 

 

Eftersom de flesta tidigare studier kring kunskapsöverföring har visat på 

korrelation men inte säkerställd kausalitet (alla oberoende variabler förutom 

tilläggstjänster uteslutna) så konstruerade Joe & Vandervelde (2007) ett experiment 

där de undersökte om tilläggstjänster leder till kunskapsöverföring. Genom denna 

undersökningsdesign utökar författarna litteraturen från de tidigare arkivstudierna 

som genomförts inom området (exempelvis Simunic 1984) Studien har ett kognitivt 

fokus när det gäller kunskapsöverföring och experimentet i studien utförs utan 

någon inriktning mot analogiskt resonemang från revisorn. Detta innebär också ett 

frånsteg från tidigare litteratur som inriktats mot att revisorn skall använda en klar 

lösningsstrategi. Joe & Vandervelde hade två delmål. För det första ville forskarna 

undersöka om erhållen kunskap genom arbete med tilläggstjänster kunde överföras 

till arbetet med revisionen. För det andra undersöktes sannolikheten för överförd 

kunskap om revisorn enbart fick tillgång till dokumentationen från arbetet med 

tilläggstjänsterna (Joe & Vandervelde, 2007, s. 467-469). 

 

84 påskrivande revisorer från de fyra stora revisionsbyråerna med i genomsnitt 3,5 

års erfarenhet deltog i experimentet. Dessa 84 revisorer delades sedan in i tre 

grupper, (1) samma revisor, (2) samma firma och (3) annan firma. Alla grupper tog 

del av samma bakgrundsinformation om exempelföretaget. Uppdraget var sedan att 

använda information om företagsspecifika risker från tilläggstjänster vid utförandet 

av givna uppgifter inom revisionen mot samma företag. Dessa uppgifter var till 

exempel granskning av intern kontroll, lista potentiella bedrägerier samt 

bedömning av risken för felaktigheter i lagervärdet. Revisorerna i grupp (1) samma 

revisor, blev informerade om att dokumentationen från tilläggstjänsterna kom från 

en revisor inom samma team (grupp). De blev sedan ombedda att på egen hand 

slutföra tilläggstjänsten för att sedan utföra revisionen.  Revisorerna i grupp (2) 

samma firma, blev informerade om att dokumentationen från tilläggstjänsterna kom 

från en revisor inom samma byrå. Revisorerna i grupp (3) annan firma, blev 

informerade om att dokumentationen från tilläggstjänsterna kom från en revisor 

från en annan byrå. I både grupp (2) och (3) utförde revisorerna inga egna 

tilläggstjänster utan använde endast informationen från dem vid arbetet med 

revisionen (Joe & Vandervelde, 2007, s. 472-474). 

Studiens resultat visar att kunskapsöverföring endast uppstår när samma revisor 

utför både tilläggstjänsten och revisionen, det vill säga inom gruppen (1) samma 

revisor. Den enskilde revisorn visade tecken på att ha en uppfattning om högre 

risknivå vid revisionen när denne utfört både tilläggstjänsten och revision än i 

grupperna (2) samma firma och (3) annan firma. Anledningen till detta torde enligt 
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forskarna vara att revisorn i grupp (1) tog större hänsyn till riskerna som materialet 

från tilläggstjänsterna innehöll när de själva utförde dessa tilläggstjänster än när de 

bara tog del av dokumentationen (grupp 2 och 3). Implikationen av detta blir att 

revisorer som utför både tilläggstjänster och revision då sannolikt kommer utföra 

annorlunda tester samt ändra upplägget på revisionen då de överfört kunskap om 

risker från tilläggstjänster. Detta bör leda till en mer effektiv revision som då till 

större del har anpassats till de företagsspecifika risker som faktiskt föreligger (Joe 

& Vandervelde, 2007, s. 469, 483-484). 

3.4.4 Skatterådgivning och revisionskvalitet 

 

Tidigare delar av avsnitt 3.4 har påvisat den forskning som behandlat hur 

tilläggstjänster i allmänhet påverkar revisionskvaliteten. Under denna del påvisas 

istället hur skatterådgivning i synnerhet kan inverka på densamma. Olika 

tilläggstjänster kan ha olika effekter på revisionskvaliteten och skatterådgivning är 

inget undantag. Skatt är ett komplext område för många företag och det är också 

något som revisionsbyråerna kan hjälpa till med genom sina skattekonsulter (EY, 

2014c). Genom att denna tilläggstjänst kan hjälpa företagen att på ett bättre sätt 

hantera sina skattefrågor bör dessa företag ha färre skattemässiga problem. Francis 

(2004, s. 363) förespråkar, trots sin åsikt att tilläggstjänster överlag är negativt för 

det yttre oberoendet, att revisorer bör ha tillåtelse att förbereda företagens 

skattedeklarationer. Detta på grund av att skatterådgivning enligt honom är ett 

område där kunskapsöverföring är tillämpligt. Kinney, Palmrose & 

Scholz undersökte i sin amerikanska studie från 2004 om tilläggstjänster från en 

revisionsbyrå kunde ha någon inverkan på antalet omräkningar
18

 i 

årsredovisningarna från publika bolag. De valde att titta på statistik från åren 1995-

2000 gällande arvoden från de olika tilläggstjänster som köpts för att jämföra detta 

med antalet omräkningar som företaget haft. Årtalen var medvetet valda då de 

föregår SOX och införandet SEC:s regler. Motivet bakom studiens upplägg var att 

antalet omräkningar kunde vara en indikator på hur hög eller låg kvaliteten på den 

finansiella rapporteringen var i det enskilda företaget vid ett enskilt år. Desto fler 

omräkningar desto lägre kvalitet. Generellt sett fann de få bevis för ett negativt 

samband mellan tilläggstjänster och antalet omräkningar - dock fanns det ett 

undantag från detta. När det gällde arvoden från skattekonsultationer och antalet 

omräkningar som rörde skattefrågor så kunde ett signifikant negativt samband 

skönjas. Detta innebär att företag som köpt skatterådgivning oftare hade korrekta 

skatteberäkningar än de som inte hade skatterådgivning.  

 

Kinney et al. (2004, s. 566) menar att detta positiva samband mellan kvaliteten på 

den finansiella informationen och arvodet från tilläggstjänster går emot den 

etablerade uppfattningen om det direkt motsatta sambandet. En annan studie från 

Gleason & Mills (2010) tar avstamp i studien från Kinney et al. (2004) och de 

försöker i den förklara hur sambandet mellan ökade arvoden från skatterådgivning 

och ett minskat antal omräkningar uppstår. Tesen var att revisionsbaserad 

skatterådgivning
19

 förbättrade estimeringen av skattekostnader genom att förbättra 

lämpligheten i skattereserverna. 497 årsredovisningar mellan åren 2000-2002 

innehållande skattereserver som varit involverade i dispyter med IRS
20

 och som 

                                                           
18

 Restatements 
19

 Auditor-provided tax services 
20

 Internal Revenue Service, svenska: Skatteverket 
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under året lösts, granskades.  Även här var åren speciellt utvalda då de föregår 

PCOAB:s införande av restriktioner för revisionsbyråer. Forskarna använde 

relationen mellan deras proxy för förändring i skattereserver och antalet krav från 

IRS som ett indirekt bevis för lämpligheten i skattereserverna.  Överlag fann de 

liknande samband som Kinney et al. (2004). De företag som köpte skatterådgivning 

hade i regel mindre problem, alltså förlorade färre tvister, med IRS. Anledningen 

till detta var att de i regel hade mer korrekta skatteberäkningar än andra företag. 

Detta innebar att de hade mindre behov av skattereserver som försäkring mot 

förluster i dessa skattemål än vad företag som inte köpte skatterådgivning hade. I 

regel behövde företag med skatterådgivning reservera mindre skattepengar än de 

utan skatterådgivning. Effekten gällde för både större revisionsbyråer (EY, 

Deloitte, KPMG, PwC) som mindre. Kontroller för uppskjutning av 

skattekostnader från tvister, resultatmanipulering
21

 samt korrektheten i 

skattereserverna genomfördes också vilket stärker resultatet i studien. Gleason & 

Mills (2010, s. 1486) hävdar att resultatet går hand i hand med uppfattningen om 

kunskapsöverföring mellan skatterådgivning och revision samt ett opåverkat 

faktiskt oberoende hos revisorn. Dessa resultat bör ge företagen incitament till att 

minska sin oro för oberoendefrågor vid skatterådgivningar samt öka deras motiv till 

att köpa skatterådgivningstjänster utöver revisionen.  

 

Robinson (2008) undersökte även hon vilka implikationer skatterådgivning har på 

revisionskvaliteten. I denna studie ställdes arvoden från skatterådgivning mot 

sannolikheten att utfärda en korrekt åsikt om fortlevnad
22

 för ett företag innan dess 

konkurs. Proxyn för oberoende var alltså i denna studie revisorns benägenhet att 

utfärda den korrekta negativa åsikten om fortlevnad. Detta trots det ökade 

ekonomiska beroendet genom arvodena från skatterådgivningen. Robinson (2008, 

s. 32) hävdar att användandet av denna proxy är lämplig då det direkt avspeglar 

revisorns aktiva åsikt och beslut under själva revisionen. Variabeln är även 

intressant med tanke på de felaktiga åsikterna om fortlevnad som föregick Enrons 

konkurs (Robinson, 2008, s. 51).  Vidare menar hon att företag som är i närheten av 

konkurs ofta har komplexa finansiella situationer med förlustreserver som kräver 

skattemässig rådgivning från experter. Om en skatterådgivare från en revisionsbyrå 

kan bistå med tips om lämplig skatteplanering i den specifika kontexten kan det 

leda till informationsöverföring som i sin tur ökar revisionskvaliteten (Robinson, 

2008, s. 33). 209 företag som ansökt om konkurs undersöktes i denna studie. Inga 

bevis för ett minskat oberoende hos revisorn kunde hittas. Dock fann Robinson ett 

signifikant positivt samband mellan sannolikheten att utfärda en korrekt åsikt om 

fortlevnad året innan företagets konkursansökan och arvoden från skatterådgivning. 

I motsats till detta fanns ingen korrelation mellan vanliga revisionsarvoden eller 

arvoden från andra tilläggstjänster än skatterådgivning och sannolikheten att 

utfärda en korrekt åsikt om fortlevnad. I likhet med Kinney et al. (2004) och 

Gleason & Mills (2010) menar Robinson (2008, s. 33-34) att tilläggstjänsten 

skatterådgivning till större del har en positiv inverkan på revisionskvaliteten genom 

kunskapsöverföring än en negativ inverkan genom minskat oberoende.  

                                                           
21

 Earnings management 
22

 Going-concern opinion 
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3.4.5 Sammanfattande kommentar och koppling till vår studie 

 

I redovisningen av de ovan nämnda studierna (avsnitt 3.4) märker vi att 

kunskapsöverföring på olika sätt kan bidra till att revisionskvaliteten höjs. Detta 

kan göras genom att revisionens tidsåtgång minskar, arvodet för revisionen sänks, 

antalet skatteomräkningar minskar eller att den uppfattade revisionsrisken blir mer 

anpassad till de verkliga omständigheterna i företaget. Allt detta tyder alltså på att 

när tilläggstjänster kombineras med revision gentemot samma kund så uppstår en 

synergieffekt (kunskapsöverföring). Resultatet av kunskapsöverföring är alltså en 

höjd revisionskvalitet. Studierna är, med undantag för Joe & Vandervelde, 

arkivstudier vilket betyder att korrelation har upptäckts mellan den oberoende 

variabeln tilläggstjänster och den beroende variablerna nämnd tidigare i stycket. 

Det är viktigt att dessa studier därför tolkas med försiktighet då korrelation inte 

nödvändigtvis innebär kausalitet. Trots detta kan slutsatsen dras att tilläggstjänster 

troligtvis har en effekt på revisionsprocessen för revisionsbyråerna.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Förhållande mellan kapitel 3.4 och vår studie (skapad av författarna) 

3.5 Kommunikation inom organisationer 

 

I vår studie har vi även valt att använda teorier som rör kommunikation och 

kunskapsöverföring i organisationer. Anledningen till detta är att vi anser det 

möjligt att kommunikation vid det dagliga operationella arbetet till stor del kan 

vara en bidragande faktor till att det undersökta fenomenet kunskapsöverföring 

uppstår. Exempelvis så menar Bobek, Daugherty & Radtke (2012, s. 22) att 

kommunikation mellan medlemmar ur revisionsteamet är den starkast bidragande 

faktorn till problemlösning inom revisionsområdet. Genom att undersöka teorier 

inom det psykologiska och organisatoriska området samt ställa frågor om detta till 

revisorerna har vi återkopplat till vårt delsyfte: “ Undersöka hur kommunikationen 

mellan revisorer och kollegor inom tilläggstjänster kan inverka på 

kunskapsöverföringen vid arbete mot samma klient.” Eftersom revisionsbyråers 

arbete nästan uteslutande är kunskaps- och människobaserat så utgår vi från att 

denna sorts arbete är väl uppstyrt, organiserat och utkristalliserat inom 

revisionsbranschen. Detta gör arbetet lättare att undersöka och beskriva. 

Revisionsbranschen är en kunskapsintensiv bransch och det är framförallt 

människorna, det vill säga humankapitalet, som värdesätts av byråerna (Dunford, 

2000, s. 295; EY, 2014d; KPMG, 2014b). För att utvinna så mycket synergieffekter 

som möjligt och därmed effektivisera processer och arbetssätt bör revisionsbyråer 

uppmana medarbetare att samarbeta mot gemensamma uppsatta mål (i den mån 

konsulter från skilda avdelningar får kommunicera). Kommunikationen mellan 

avdelningar inom revisionsbranschen är dock vad vi erfarit ett relativt outforskat 

område och detta tror vi beror på bristande möjligheter till access och 

informationstillgång (Bobek et al., 2012, s. 22). Vi har genom kvalitativa intervjuer 

fått tillgång till mer information om hur revisorerna själva anser att deras 

Vad bidrar till att 
kunskapsöverföring 

uppstår? (vårt 
bidrag) 

Kunskapsöverföring 
Revisionskvalitet  

(kap 3.4) 
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samarbeten inom kontorets fyra väggar kan bidra till kunskapsöverföring inom 

byrån. Nedan kommer vi att beskriva hur revisorernas sätt att lära in, dela med sig 

och gemensamt utnyttja kunskap kan förklaras. 

3.5.1 Analogt resonemang 

 

För att den kunskap som en medarbetare inom en tilläggstjänst tillägnat sig genom 

erfarenheter från sitt uppdrag ska komma en revisor till del så måste kunskapen 

först uppfattas som intressant för revisionen. Konsulten måste genom erfarenhet 

och analytiskt tänkande förstå att exempelvis uppgifter om skatteproblem kan 

påverka kundens bokföring vid bokslutet och därmed även revisionsrisken. Med 

andra ord behöver konsulten använda ett analogt resonemang för att förstå att 

information om ett närliggande problem även kan bidra till lösningen i ett annat 

mer avlägset problem. Detta för att motivet till att föra informationen vidare ska 

uppstå. Joe & Vandervelde (2007, s. 470) menar att: 

 

“… analogt resonemang är en metod där individer överför kunskap från tidigare 

uppgifter, problem eller erfarenheter till ett nuvarande problem” (översatt av 

författarna). 

 

Om information som konsulten erhållit om kunden via ett uppdrag inom en 

tilläggstjänst även är intressant för revisorerna bör alltså ett analogt tänkande från 

konsulten vara önskvärt. Det finns en blandad uppfattning om analogt resonemang 

leder till överföring av kunskap eller inte. Tidigare forskning har haft svårigheter 

att identifiera situationer där detta kan uppstå (Joe & Vandervelde, 2007, s. 469-

470). Joe & Vandervelde (2007) fann vid sitt experiment att överföring av kunskap 

genom analogt resonemang mellan två skilda uppgifter endast inträffade när en och 

samma revisor utförde båda uppgifterna själv. Det krävdes alltså engagemang i 

själva utförandet av både tilläggstjänsten och revisionen från individen som ägde 

kunskapen om klienten för att kopplingen skulle göras. I Sverige är det fortfarande 

tillåtet för en revisor att utföra revisionsnära rådgivning till kunden samtidigt som 

revisorn utför själva revisionen. Tidigare litteratur inom psykologi indikerar att 

kunskapsöverföring kan innebära förbättrade prestationer vid revisionen endast om 

revisorn kan erhålla relevant och användbar information från tilläggstjänsten (Joe 

& Vandervelde, 2007, s. 470).  

 

Merchant, Robinson, Anderson & Schadewald (1991) fann i sina experiment 

med studenter inom skatt och erfarna skatteexperter att det inte fanns någon 

skillnad i sannolikheten för överförd kunskap mellan uppgifter trots skillnaden i 

expertis bland de två grupperna. Dock finns det också forskning som tyder på 

motsatsen - att erfarenhet innebär större chans till analogt resonemang (Novick, 

1998).  

3.5.2 Kunskapsöverföring genom kommunikation 

 

Kommunikation innebär att två eller flera människor står i förbindelse med 

varandra och har en kontakt där de överför information (Svenska Akademien, 

2006, s. 452). Kommunikation är alltså till skillnad från dialog, dubbelriktad 

(Heide, Johansson, Simonsson, 2005, s. 31). Organisationer är beroende av 

kommunikation för att skapas, existera och utvecklas. Kundrelationer och 

lärande är två saker som kräver kommunikation från inblandade personer. 
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Metoderna för kommunikation inom den moderna organisationen är många. 

Alltifrån möten, e-post, intranät, instruktioner, rådfrågningar till skvaller vid 

kaffeautomaten och läsning på anslagstavlan kan innefattas i 

kommunikationsbegreppet (Heide et al. 2012, s. 15-16). 

Organisationskommunikation kan alltså vara både intern och extern samt formell 

eller informell (Heide et al., 2005, s. 40). Extern kommunikation sker mot 

mottagare utanför organisationen och intern kommunikation riktar sig mot 

medlemmar i organisationen. Formell kommunikation innefattar av ledningen 

planerade processer och möten. Informell kommunikation är övrig kommunikation 

som sker mellan kollegor utanför den formella kommunikationen (Heide et al., 

2005, s. 72; Larsson, 2008, s. 79-80).  Larsson (2008, s. 79, 81) menar vidare att 

det även finns en tredje indelning, nämligen verbal eller icke-verbal. Verbal 

kommunikation innebär tal eller skrift och icke-verbal är alla övriga sorters 

kommunikation. Vårt fokus ligger på den interna kommunikationen, och då både 

formell och informell som troligtvis är verbal. 

 

Att det finns både formell och informell intern kommunikation är något som 

visualiseras i Larssons (2008) modell: 
 

                                INTERN KOMMUNIKATION 

 

 

 

       FORMELL 

 

 

      INFORMELL 

 

 

Figur 5. Larssons (2008) modell över formell och informell intern kommunikation 

(egen bearbetning) 

 

Beroende på hur många som deltar i kommunikationen så kan den indelas i fyra 

olika storleksnivåer nämligen intrapersonell, interpersonell, smågrupps- samt stor- 

och flergruppsnivå (Larsson, 2008, s. 84). Intrapersonell nivå avser den egna 

personliga kommunikationen där vi resonerar med oss själva för att lösa problem. 

Interpersonell kommunikation innebär dialogen mellan två individer, ansikte mot 

ansikte eller via tekniska hjälpmedel. Smågruppsnivå avser en grupp på ett mindre 

antal personer och stor- och flergruppsnivå avser när hela eller delar av 

organisationen möts.   

 

Revisorerna återfinns i en miljö där kommunikation kan ta alla ovanstående former. 

Kontoren är av olika storlek och rymmer inte enbart revision utan också personer 

som jobbar inom olika tilläggstjänster. Beroende på kontorets storlek kan 

kommunikationens natur skilja sig åt. På mindre kontor bör intrapersonell och 

interpersonell kommunikation vara vanligare med tanke på hur få som arbetar på 

1. Mål och policy 

2. Regler och riktlinjer 

3. Producerar information 

(möten o.info-material) 

1. Samtal och diskussion 

2. Spontana gruppmöten 

3. Berättelser 

4. Rykten etc. 
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arbetsplatsen. Det bör också finnas tydligare geografisk distans mellan avdelningar 

på större kontor vilket kan innebära hinder för kommunikationen. Kontoret utgör i 

det här fallet hela den lokala organisationen. Då tilläggstjänster i kombinationen 

med revision endast går att erbjuda mindre kunder så är också revisionsteamen av 

mindre storlek just eftersom det handlar om mindre företag. Det handlar oftast om 

kommunikationen mellan väldigt små grupper eller där revisorn kommunicerar 

med sig själv.  

 

Richmond & McCroskey (2001) refererade i Heide et al. (2005, s. 43-44) menar att 

det finns sex syften med intern organisationskommunikation. I vår studie är vi 

framförallt intresserade av ett av dessa, nämligen socialiseringsfunktionen som är 

en av de viktigaste funktionerna. Denna funktion innebär att medarbetaren måste 

förstå och bli delaktig i det nätverk som existerar inom organisationen. Vem ska 

medarbetaren prata med om vad? Vad får man prata om? Vad kan delas? En 

medarbetare som förstår denna del av den organisatoriska kommunikationen förstår 

även de existerande informella normerna som styr denna form av kommunikation. 

 

När team ska sättas ihop tas det hänsyn till vilken kunskap som behövs och hur den 

ska kommuniceras. Samtidigt avgörs också om speciell expertis kommer att 

behövas under revisionen (Eilifsen et al., 2009, 151-155). Teamets sammansättning 

är viktig både för teamets kommunikation och prestation som slutligen avgör hur 

väl sammanflätad revisionens slutprodukt är, det vill säga revisionsberättelsen 

(Rudolph & Welker, 1998, s. 1-2). Eftersom kunskap om kunden med största 

sannolikhet också erhålls vid tilläggstjänster (The Commission on Auditors' 

Responsibilities, 1978, s. 95) blir även detta ett tillskott till den slutliga produkten 

om det kombineras med revision.   

 

Wenger (1998) refererad i Heide et al. (2012, s. 166) menar att vi alla är 

medlemmar i ett nätverk vare sig det är inom privatlivet eller på arbetsplatsen. 

 Varje organisation består av olika nätverk som uppstår när kontakt och 

kommunikation mellan medlemmar blir regelbunden (Heide, 2012, s. 84). Dessa 

gemenskaper kan hjälpa oss erhålla kunskaper och även dela kunskaper till andra 

inom samma nätverk. Inom organisationer kan dessa informella och formella 

nätverk komma till användning för att lösa uppgifter av gemensamt intresse (Heide 

et. al, 2005, s. 24; Larsson, 2008, s. 84). Informella nätverk inom organisationer 

brukar kallas för praktikgemenskaper. Dessa gemenskaper har oftast uppstått 

spontant på medlemmarnas perspektiv då de har utbyte av grupperingens existens. 

Regelbunden kommunikation mellan medlemmarna i dessa gemenskaper är viktig 

(Heide et. al, 2005, s. 84). Brown & Duguid (2000) refererad i Heide et al. (2012, s. 

167) menar att praktikgemenskaperna har två syften, nämligen att (1) sprida 

kunskap och (2) producera ny kunskap. Genom integrering och kommunikation 

uppfylls dessa syften. Tankar, idéer, berättelser om utmanande problem, 

diskussioner om nyheter och förändringar är vanligt förekommande områden inom 

dessa grupper (Heide et al., 2005, s. 24). Styhre, Josephson, Knauseder (2006) 

refererad i Heide et al. (2012, s. 167) menar att detta många gånger sker genom 

informella samtal vid kaffeautomaten eller över en gemensam lunch.  

 

På kontoren är avdelningarna mellan revision och tilläggstjänster särskilda. Trots 

detta finns möjlighet till kommunikation mellan avdelningarna och chansen bör 

vara större ju mindre kontoret är. Som exemplifierat ovan så är kommunikation 
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vanligast genom informella samtal och på kontoren finns goda chanser att revisorer 

och konsulter möts i gemensamma utrymmen såsom fikarum. Vad är då fördelen 

av att avdelningar kan kommunicera och förmedla kunskap mellan varandra? I 

revisionsprocessens huvudsakliga del ingår att utvärdera den interna kontrollen 

samt att genomföra själva bevissamlingen (Eilifsen et al., 2009, s. 187-195, 331). 

Givet att tilläggstjänster har kombinerats med revisionen bör tillskottet av 

information kunna hjälpa revisorerna att genomföra en bättre och effektivare 

revision (Knechel et al., 2012; Walker & Hay, 2012; Wu, 2006). Eftersom det finns 

möjlighet för avdelningarna på kontoret att kommunicera med varandra bör 

information om kunderna kunna delas och därmed också användas i revisionen - 

främst i delarna om intern kontroll och bevissamling. Om revisorn får information 

som gör att denne kan förlita sig (mer) på den interna kontrollen så kan en strategi 

som innebär mindre substansgranskning väljas (Eilifsen et al., 2009, s. 196-197). 

Detta kan beskrivas med ett exempel från Joe & Vandervelde (2007, s. 476). De 

konstruerar ett fiktivt material från en tilläggstjänst som behandlar ett företags 

köpprocess. Revisionsbyrån är anlitad som rådgivningskonsulter rörande företagets 

inköp vilket därmed leder till en djupare inblick i hur just den processen fungerar. 

Den som sedan ska utföra revisionen får i experimentet ta del av informationen 

som konsulterna sammanställt. Detta bör ju betyda att de som utfört tilläggstjänsten 

har gjort ett förberedande jobb inför revisionen eftersom de redan kontrollerat en av 

företagets processer. Revisorn vet på förhand hur processen fungerar och kan 

därefter avgöra vilka bevis som ska samlas in. 

 

Joe & Vandervelde (2007) argumenterade för att det fanns en minskad chans för 

överförd kunskap mellan kollegor i motsats till från sig själv till sig själv mellan två 

uppgifter. Anledningarna till detta kan vara flera. För att kunskapen skall kunna 

användas av någon annan måste den först kommuniceras och sedan även ses som 

värdefull av mottagaren. Användbarheten av informationen kan alltså delvis ligga i 

mottagarens tolkning av densamma. Newcombs (1953) modell för kommunikation 

tar fasta på detta. Enligt denna modell finns det tre huvudsakliga faktorer som 

spelar in vid kommunikation, nämligen sändaren (A), mottagaren (B) och 

omgivningen (X). Newcomb menar att förhållandet mellan dessa tre variabler inte 

kan vara objektiva eller oberoende utan istället är helt styrda av sammanhanget och 

relationen variablerna sinsemellan. Sambandet kan illustreras genom följande figur:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Newcombs modell för kommunikation (Newcomb, 1953, s. 394) 

A:s relation till (B) och (X) kommer att styra karaktären på det sända budskapet till 

(B). B:s relation till (A) och (X) kommer i sin tur att styra tolkningen av budskapet 

som A har sänt. Så länge A och B inte är överens om tolkningen av (X) så kommer 
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inte meddelandet att kunna avkodas korrekt (Newcomb, 1953, s. 393). Enligt detta 

resonemang är omgivningen, alltså sammanhanget med alla nödvändiga 

hänsynstaganden och ställningstaganden viktiga för hur kommunikationen 

fungerar. Den uppfattning mottagaren har av sändaren är också avgörande för hur 

sannolikt det är att kunskap skall kunna överföras mellan två medarbetare på en 

arbetsplats. Värderingen av kunskapen som kommuniceras från A till B är alltså 

beroende på B:s uppfattning av A och den specifika situationen (X). Omgivningen 

(X) skulle enligt oss i revisionsbyråernas fall kunna representeras av 

hänsynstaganden till regler om oberoende, klientspecifika hänsynstaganden samt 

relationen mellan revisorn och konsulten. 

 

Tilläggstjänster behöver ju nödvändigtvis inte utföras av byråns egna konsulter 

utan kan även utföras av någon annan byrå. Antagandet i denna studie är dock att 

det är tilläggstjänster och revision från samma byrå som ger upphov till den 

fördelaktiga kunskapsöverföringen. En av skillnaderna mellan interna och externa 

konsulter blir då hur informationen kommuniceras samt hur den värderas av 

revisorerna. Nagy (2008, s. 605-606) finner i sin studie visst stöd för att revisorer är 

mer benägna att acceptera interna informationssystem som den egna byrån själv 

utformat jämfört med om en extern konsult har gjort det. Analogt kan detta tolkas 

som att revisorer värderar information från den egna byrån annorlunda vilket också 

kanske gäller för andra tilläggstjänster. En annan skillnad är också att 

kommunikationen mellan revisorer och interna konsulter sker ”inom kontorets 

väggar” vilket underlättar jämfört med en extern konsult som förmodligen kräver 

större ansträngning. 

3.5.3 Effektivitet i organisationens måluppfyllnad 

 

Hur kan kommunikation mellan medarbetare hjälpa en organisation att uppfylla 

sina mål? Heide et al. (2005, s. 37) menar att samarbete kan hjälpa en organisation 

att nå längre än om alla medlemmarna i den arbetat på egen hand. Eftersom 

organisationen tillsammans strävar efter ett visst mål bör detta innebära att de 

tillsammans kan nå dit snabbare och/eller mer effektivt (Heide et al., 2005, s. 50). 

Eftersom den moderna arbetsplatsen förlitar sig på att medarbetare tillsammans kan 

ta eget ansvar och egna beslut för att driva processer framåt så blir 

kommunikationen dem sinsemellan än viktigare än förr. Medarbetare inom en 

dynamisk, vertikal och modern organisation måste själva kunna tillägna sig och 

värdera information för att sedan sprida den vidare (Heide et al., 2005, s. 23). 

Dialogen medarbetare emellan måste fungera för att nätverken på arbetsplatsen ska 

hjälpa organisationen framåt. Organisatoriskt delad kunskap och delade insikter 

som rör gemensamma angelägenheter och mål kan alltså utmynna i att byrån på 

bästa sätt kan effektivisera sina processer. Francis (2004, s. 355-356) hävdar att 

vissa bevis inom forskningen även tyder på att lokalt bunden expertis kan delas 

med andra kontor på ett nationellt plan. Detta skulle innebära ett effektivare 

användande av kunskap inom byråerna nationellt sett och samtidigt ett större 

utnyttjande av de resurser som humankapitalet innebär.   

 

Revisionens slutprodukt, revisionsberättelsen, är den som avgör hur effektiv 

revisionen har varit, mer bestämt hur lång tid det tar att utfärda den (Lee, Mande & 

Son, 2008). Vi ställer oss tveksamma till att effektivitet enbart skulle mätas i 

antalet dagar det tar att utfärda revisionsberättelsen. Samarbetet mellan byråns 

konsulter och revisorer i revisionsprocessens centrala delar bör resultera i en 
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effektivare revision men kanske då hellre genom färre revisionstimmar. 

Förutsättningen är som ovan att information kan kommuniceras och spridas inom 

organisationen eller i revisorernas fall på kontoret. Kommunikation kan såklart 

också ske nationellt mellan kontor, särskilt vid behov av expertis. Dock så fann 

Knechel et al. (2012), genom att studera arvode för tilläggstjänster, att 

kunskapsöverföring i högre utsträckning sker på kontorsnivå än nationell nivå. 

Detta är något motsägelsefullt då Francis (2004) menar att lokal kunskap även kan 

delas nationellt. Vår förutfattade mening är att kommunikation och 

informationsdelning mellan tilläggstjänster och revision bör ha en positiv effekt på 

revisionen och leda till en effektivare revisionsprocess. 

3.5.4 Sammanfattande kommentar och koppling till vår studie 

 

Kapitel 3.5 har behandlat kommunikationens innebörd i organisationen. Genom att 

kommunicera kan organisationens medlemmar tillsammans uppnå synergieffekter 

vid sitt dagliga arbete. Kommunikation är enligt oss en grundbult i den process som 

kan leda till kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision. Utan 

kommunikation kan inte information eller kunskap överföras mellan två eller flera 

medarbetare inom revisionsbyrån och den gemensamma måluppfyllnaden kan bli 

svårare att uppfylla. Vår uppfattning är att varje revisionskontor
23

 tillsammans 

inom husets fyra väggar arbetar gemensamt som en enhet trots de skilda 

avdelningar som finns. För att detta ska kunna uppstå krävs en process som vi 

beskrivit i kapitlet ovan. Bilden nedan beskriver processens samtliga steg: 

 

 

 

Figur 7. Kommunikationsprocessen vid kunskapsöverföring (skapad av författarna) 

                                                           
23
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I det första steget erhåller konsulten via sitt eget uppdrag inom tilläggstjänster 

kunskap om kunden som till sin början lägger sig latent som tyst outtalad kunskap. 

Konsulten har sedan möjlighet att genom analogt resonemang förstå att den tysta 

kunskapen kan vara nödvändig i andra arbetsuppgifter som revision. För att 

kunskapen ska kunna användas av andra så måste den förvandlas till explicit för att 

kommuniceras. Därefter värderas kunskapen av revisorn beroende på rådande 

omständigheter. Beroende på värderingen så kan kunskapen eventuellt till slut 

användas vid andra arbetsuppgifter som revisionsprocessen för organisatoriskt 

lärande.  

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

I kapitel 3 har vi presenterat vår teoretiska referensram som vi kommer att referera 

till vid vår analys i kapitel 5. De teorier vi valt förväntas vara användbara vid 

förståelsen av företeelsen kunskapsöverföring och dess konsekvenser. Basen för 

referensramen är att när tilläggstjänster och revision kombineras så föreligger det 

som utgångspunkt ett bibehållet faktiskt oberoende hos revisorn (Arruñada, 1999; 

Ashbaugh et al., 2003; DeFond et al., 2002; Gleason & Mills, 2011, s. 1; Francis, 

2004, s. 363; Francis, 2006; Hope & Langli, 2010; Koh et al., 2012; Svanström, 

2013). Detta till trots den forskning som tyder på hotet mot revisorns övergripande 

oberoende vid kombinationsuppdrag mot en klient (Hay et al., 2006; Holland & 

Lane, 2012; Quick & Warming-Rasmussen, 2009, Wallman, 1996). Ytterligare en 

uppfattning som ligger till grund för referensramen är att tilläggstjänster förväntas 

höja revisionskvaliteten (Joe & Vandervelde 2007, s. 484; Knechel & Sharma 

2010, s. 86; Koh, Rajgopal, Srinivasan, 2012, s. 2). En revision som är av hög 

kvalitet innefattar enligt DeAngelo (1981, s. 186) att revisorn genomför två steg vid 

sitt arbete. Revisorn ska 1) upptäcka felaktigheter och brister i klientens 

räkenskaper och 2) rapportera om dessa till beställaren. För att uppnå hög kvalitet 

måste revisorn alltså både ha rätt tekniska och funktionella kompetens för 

uppdraget och dessutom ha ett bibehållet oberoende gentemot klienten. Detta för att 

säkerställa att all relevant information om företaget kommer intressenterna till del. 

 

Flertalet studier har undersökt om tilläggstjänster kan innebära fördelar för 

revisionskvaliteten. Knechel et al. (2012) och Walker & Hay (2012) menar att 

revisionens tidsåtgång minskar när revision kombineras med en tilläggstjänst. Både 

O’Keefe et al. (1994) och Davis et al. (1993) finner dock inga sådana samband i 

sina studier. När det gäller arvoden fann Simunic (1984) och Davis et al. (1993) att 

revisionsarvoden var positivt korrelerade med arvoden från tilläggstjänster. Detta 

skulle enligt dem tyda på att kunskapsöverföring existerade mellan de två 

tjänsteområdena. Resultaten från Simunics studie kritiserades dock av Abdel-

Khalik (1990) och Whisenant et al. (2003) som menade att resultaten inte höll för 

kontrollvariabler. Krishnan & Yu’s (2010) resultat tyder dock på att arvoden från 

revisionen faktiskt kan minska när kunden även köper tilläggstjänster vilket i sig är 

ett mer logiskt tecken på kunskapsöverföring mellan tjänsterna än Simunics 

undersökning 1984. När det gäller skattefrågor menar Kinney, Palmrose & Scholz 

(2004) att företag som köper skatterådgivning mer sällan har omräkningar i sin 

skatteberäkning än dem som inte väljer att köpa denna tjänst. I linje med detta fann 

Gleason & Mills (2010) att skatterådgivning gav företagen färre problem med 

skattemyndigheterna. Robinson (2008) fann också att revisorer blir bättre på att 

utfärda korrekta åsikter om fortlevnad i revisionsberättelsen om byrån även sålt 

skatterådgivning. Joe & Vandervelde (2007) gjorde till skillnad från alla tidigare 
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nämnda studier ett experiment där de fann att kunskapsöverföring var en verklig 

effekt men att den endast inträffade mellan en och samma person vid utförandet av 

två skilda uppgifter. Sammanfattningsvis har förekomsten av kunskapsöverföring 

mellan tilläggstjänster och revision bevisats på ett flertal sätt: Revisionens 

tidsåtgång minskar, arvodet för revisionen sänks, antalet skatteomräkningar 

minskar eller att den uppfattade revisionsrisken blir mer anpassad till de verkliga 

omständigheterna i företaget. 

 

För att kunskapsöverföring skall kunna ske mellan olika personer och avdelningar 

på en revisionsbyrå menar författarna att kommunikation är nödvändigt. 

Kunskapsöverföring kräver inledningsvis att en medarbetare först tillägnar sig 

kunskapen genom erfarenheter eller utbildning. Kunskap som kommer från 

utbildningar är explicit medan kunskap från erfarenheter är tyst (implicit) (Nonaka 

& Takeuchi, 1995, s. 8). I vår studie är vi framförallt intresserade av den kunskap 

som erhålls via kommunicerad information från kollegor som arbetar mot en 

gemensam kund till revisionsbyrån.  

 

Genom analogt resonemang kan en medarbetare använda samma kunskap på två 

till synes skilda problem (Joe & Vandervelde, 2007, s. 470). Dock finns det en 

blandad uppfattning inom forskningen huruvida individer är kapabla att genom 

analogt resonemang förstå att samma kunskap är tillämpligt på två skilda problem 

(Joe & Vandervelde, 2007, s. 469-470; Marchant et al., 1991). Inom en 

organisation är kommunikation inom och utanför nätverk viktigt för lärande, 

problemlösning och socialisering (Heide et. al, 2005, s. 24; Richmond & 

McCroskey, 2001 refererad Heide et al., 2005, s. 43-44; Larsson, 2008, s. 84). 

Kommunikation kan vara extern eller intern, formell eller informell, verbal eller 

icke-verbal (Heide et al., 2005, s. 40; Larsson, 2008, s. 79, 81). Vårt fokus ligger i 

denna studie på den interna kommunikationen, och då både formell och informell 

men endast verbal. Medarbetare inom organisationer är nästan utan undantag 

medlemmar i ett eller flera nätverk där synergieffekter kan uppnås genom spridning 

och dela med sig av kunskap som bidrar till den gemensamma nyttan (Heide et. al, 

2005, s. 24; Heide, 2012, s. 84; Larsson, 2008, s. 84). Beroende på hur många som 

deltar i kommunikationen så kan den indelas i fyra olika storleksnivåer nämligen 

intrapersonell, interpersonell, smågrupps- samt stor- och flergruppsnivå (Larsson, 

2008, s. 84). Informella nätverk brukar vanligtvis kallas praktikgemenskaper 

(Heide et al., 2005, s. 84). Många gånger sker kommunikation inom dessa nätverk 

vid informella samtal vid kaffeautomaten eller över en gemensam lunch (Styhre, 

Josephson, Knauseder, 2006 refererad i Heide et al., 2012, s. 167). 

 

Genom Newcombs (1953) modell kan kommunikationssvårigheter vid en dialog 

visualiseras. Enligt denna modell måste sändaren (A) och mottagaren (B) ha 

samma åsikt om omgivningen (X) för att de ska vara överens om tolkningen av det 

sända budskapet. Omgivningen (X) skulle enligt oss i revisionsbyråernas fall kunna 

representeras av hänsynstaganden till regler om oberoende, klientspecifika 

hänsynstaganden samt relationen mellan revisorn och konsulten. Sammantaget kan 

kommunikation många gånger hjälpa en organisation att nå gemensamma uppsatta 

mål (Heide et al., 2005, s. 37). Den moderna arbetsplatsen är beroende av kunskap, 

kunskapsöverföring och kommunikation för att utvecklas och för att processer ska 

drivas framåt (Heide et al., 2005, s. 50). Detta är enligt författarna särskilt viktigt i 

en så kunskapsintensiv bransch som revisionsbranschen (Dunford, 2000, s. 



41 
 

295; EY, 2014d; KPMG, 2014b). Francis menar att viss forskning även ger stöd för 

att nationell kunskapsspridning kan hjälpa revisionsbyråer att än bättre utnyttja sitt 

humankapital (Francis, 2004, s. 355).  

 

När tilläggstjänster kombineras med revision gentemot en och samma kund uppstår 

det förutsättningar för kunskapsöverföring mellan de två tjänsterna. Konsulterna 

kommunicerar erhållen kunskap från sina uppdrag till revisorerna som i sin tur 

värderar informationen efter olika preferenser. När revisorerna tillägnat sig eller 

utnyttjat fördelarna med konsulternas arbete har kunskapsöverföring uppstått. 

Faktorer som bidrar till att detta kan uppnås är vår studies bidrag. Effekten 

kunskapsöverföring innebär att revisionsarbetet blir effektivare och kan på detta 

sätt leda till mindre jobb eller färre revisionstimmar (Knechel et al., 2012; Walker 

& Hay, 2012; Wu, 2006). Den minskade arbetsbördan som kunskapsöverföring 

innebär för revisorn bör rent logiskt avspegla sig någonstans i revisionsprocessen. 

Genom kunskapsöverföringen kan revisionen utföras på effektivare sätt och 

därmed kan högre revisionskvalitet uppnås. Sammantaget kan kopplingen mellan 

teorierna och till vår studie förstås genom följande modell: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 8. Visualisering av studiens bidrag och koppling till tidigare studier (skapad av 

författarna) 
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4 Praktisk metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens praktiska metod. Kapitlet är upplagt i 

kronologisk ordning från urval av respondenter och genomförande av intervjuer 

till konstruktion och sammanställning av enkäter. Totalt genomfördes sex 

kvalitativa intervjuer med auktoriserade/godkända revisorer i Umeå. 

Datamaterialet från intervjuerna transkriberades först för att sedan användas som 

underlag för vår enkät. En pilotstudie riktad mot åtta studenter och två revisorer 

genomfördes därefter. Den färdigställda enkäten distribuerades slutligen till 

samtliga auktoriserade/godkända revisorer i Sverige. Vi avslutar kapitlet med att 

kritisera vårt tillvägagångssätt samt en presentation av vårt bortfall.  

4.1 Undersökningsdesign 

 

Vår studie är som tidigare nämnt en studie med blandad metod. Anledningarna till 

detta är att vi 1) önskat förstå hur kunskapsöverföring kan uppstå och 2) 

generalisera insikterna över hela populationen (auktoriserade/godkända revisorer i 

Sverige). På detta sätt önskar vi kunna stärka vårt teoretiska och praktiska bidrag 

samt våra argument till debatten om tilläggstjänster. Metoden vi använt i denna 

studie är alltså en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi önskar 

skapa ett teoretiskt bidrag som innebär en påbyggnad på tidigare befintlig litteratur. 

För att bidraget inte enbart ska gälla för ett fåtal ur populationen så använde vi även 

enkäter. På detta sätt har vi skapat ett starkare grund för att lyckas besvara vår 

problemformulering: “Vad bidrar till att kunskapsöverföring mellan 

tilläggstjänster och revision kan uppstå inom en revisionsbyrå?”. Vår 

undersökningsdesign kan visualiseras genom följande processchema:  

 
 

 

 

 

 

Figur 9. Processchema över undersökning (skapad av författarna) 

Distributionen av enkäter har skett till samtliga individer ur vår population vilket 

betyder att vi gjort en totalundersökning. Genom detta tillvägagångssätt ökar vi 

sannolikheten för att resultaten från enkäterna kan generaliseras över hela 

populationen (Patel & Davidsson, 2011, s. 56). 

4.2 Urvalsprocess och access 

 

I vår studie har vi genomgått två skilda urvalsprocesser vid våra två skilda 

metoddelar - intervjuer och enkätundersökning. De olika urvalsprocesserna har 

inneburit olika möjligheter och begränsningar i access till vår population - 

auktoriserade/godkända revisorer i Sverige (Eliasson, 2013, s. 44). Anledningen till 

att vi valde just auktoriserade/godkända revisorer är att dessa oftast har minst 4-5 
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års erfarenhet vilket ökar sannolikheten för att de tidigare har kommit i kontakt 

med tilläggstjänster. Med detta menar vi att de antingen har arbetat med dessa 

tjänster själva eller att de kommit i kontakt med kollegor som utför dessa tjänster 

mot revisionskunden. 

 

Studiens datainsamlingsprocess inleddes med de kvalitativa intervjuerna. Vi valde 

att rikta oss mot revisorer från flera olika byråer för att skapa en bredd i urvalet och 

få ett mer diversifierat datamaterial. Då vi utgår från att de olika byråerna arbetar 

på delvis skilda sätt och med olika metoder fann vi att det skulle ge studien en 

större slagkraft genom breddning av urvalet.  Den initiala kontakten gentemot 

revisionsbyråerna skedde drygt en månad innan själva intervjuerna vid 

arbetsmarknadsmässan Uniaden. Mässan hölls på Umeå universitets campus. Vi 

bekantade oss här med byråernas representanter och presenterade oss och vad vi 

önskade genomföra. Genom en tidigt etablerad kontakt ville vi öka våra chanser till 

access då vi var väl medvetna om hur begränsade revisorers tidstillgång är under 

vårperioden. Alla de fem stora (KPMG, EY, Deloitte, Grant Thornton och PwC) 

närvarade vid mässan och vi lyckades få kontaktuppgifter inför fortsatt kontakt 

med samtliga av dessa.  

 

Under veckorna som följde höll vi kontakten via e-post och telefon för att finna 

lämpliga respondenter och lämpliga tider att hålla intervjuer på. Vid dessa 

kontakter såg vi till att förse de tilltänkta respondenterna med all nödvändig 

information om studien, intervjuerna samt vad deras deltagande innebar för dem 

själva och oss (däribland ett anonymitetslöfte).  Ett exempel på hur de e-

postmeddelanden vi skickade såg ut finns i appendix 1. Vi upplevde att de flesta vi 

hade kontakt med var positiva till att ställa upp på intervjuer och även villiga att 

samarbeta - även om de ibland var svåra att få tag på. Det skall tilläggas att vi 

under denna period även kontaktade mindre revisionsbyråer som vi sett erbjuder 

tilläggstjänster. Med tanke på den stressiga perioden på året kunde vi inte kräva att 

de större byråerna ställde upp med mer än en representant varför vi även valde att 

kontakta mindre byråer. Anledningen var också att vi önskade erhålla åsikter från 

revisorer som arbetade på mindre kontor. Vi lyckades till slut boka in totalt sex 

intervjuer under veckorna 10-12 med representanter från fem av de sju byråerna vi 

varit i kontakt med. Byråerna valde själva ut de respondenter som skulle ställa upp 

på intervju. Samtliga intervjurespondenter hade tidigare antingen jobbat med eller 

mot tilläggstjänster. Sammantaget innebär denna urvalsprocess att vi använt oss av 

ett bekvämlighetsurval istället för ett tillfällighetsurval då vi själva delvis avgjort 

vilka som skulle svara och inte (Bryman & Bell, 2013, s. 496). 

 

Den kvantitativa metoddelen riktade sig till den totala populationen, det vill säga 

alla auktoriserade/godkända revisorer i Sverige. Anledningen till att vi ville skicka 

enkäten till samtliga i populationen istället för att välja ut ett stickprov var 

framförallt att svarsfrekvensen normalt är låg hos denna population. Utifrån 

tidigare kvantitativa studier riktade mot auktoriserade/godkända revisorer i Sverige 

utgick vi från att vi skulle kunna få in cirka 10 % svar. För att få access till dessa 

valde vi att vända oss till Revisorsnämnden (RN) då vi fått tips om detta från vår 

handledare. Då Revisorsnämnden även hade en redan färdigställd lista med så 

många kontaktuppgifter var detta förstås att föredra istället för att vi själva skulle 

ha samlat adresser genom de olika revisionsbyråerna. Vid första kontakten med RN 

fick vi beskedet att de vanligtvis är villiga att dela med sig av denna information 
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men att varje enskilt fall måste diskuteras för sig. Slutligen, efter ett antal 

telefonsamtal, gick de med på att tillhandahålla kontaktuppgifterna i pappersform 

via posten till en lägre kostnad. Detta resulterade totalt i 3780 kontaktuppgifter till 

auktoriserade/godkända revisorer. Av dessa saknade 72 stycken e-postadresser 

vilket resulterade i totalt 3702 stycken e-postadresser som vi kunde använda. 

 

I ett tidigt skede i vår forskningsprocess hade vi även planer på att intervjua 

Revisorsnämnden för att erhålla deras syn på fenomenet kunskapsöverföring och 

tilläggstjänster. Vi kontaktade dem i denna fråga men de avböjde att delta då de 

hade som policy att inte ställa upp på sådana intervjuer. 

4.3 Konstruktion av intervjumall  

 

Inför intervjuerna valde vi att konstruera en intervjumall. För oss hade 

konstruktionen av en sådan mall två syften, nämligen att 1) fungera som 

utgångspunkt för oss som intervjuare och 2) fungera som hjälpmedel för våra 

respondenter vid förberedelsen inför intervjun.  Den intervjumall vi konstruerat 

(appendix 2) består av så kallade semi-strukturerade frågor vilka syftar till att 

kognitivt förklara respondentens upplevelser av kunskapsöverföring (Kvale et al., 

2009, s. 41, 139, 146). Frågorna har diskuterats med vår handledare och vi har 

tillsammans med honom försökt konstruera frågor utifrån vår problemformulering 

och våra delsyften. Våra tidigare kunskaper inom ämnet samt våra egna 

uppfattningar har varit vår grundläggande utgångspunkt och plattform. Målet var 

att uppnå både en dynamisk samt en tematisk intervjusituation där vi lyckas utvinna 

kunskap samtidigt som vi skapar en behaglig intervjusituation (Kvale et al., 2009, 

s. 146-147). 

 

Frågorna är inte direkt, men indirekt, knutna till specifika teorier från tidigare 

forskning. Vi har delat in frågorna i olika kategorier beroende på deras karaktär 

vilket skapar en sorts intervjuguide (Kvale et al., 2009, s. 146). Frågorna om 

bakgrund, erfarenhet och preferenser (bakgrundsinformation samt fråga 1-2) 

behandlar revisorns karaktär och yrkeskännedom och säger även lite om hur 

revisorns arbete ser ut idag. Dessa frågor hjälpte oss att lära känna personen vi 

intervjuade och gav oss sedan även ett underlag inför analysen. Där ville vi 

undersöka hur dessa variabler kan påverka revisorns relation till våra 

frågeställningar. Att vi inledde med bakgrundsfrågor hjälpte också respondenten att 

slappna och börja prata om sig själv (Patel & Davidsson, 2003, s. 77). Därefter 

ställde vi fyra frågor (fråga 3-6) kring arbete i team för att täcka upp vårt delsyfte 

kring hur revisionsteamets operationella arbete och planering ser ut/påverkas vid 

tillhandahållandet av både tilläggstjänster och revision till en och samma klient. 

Frågorna 7-11 rör kunskapsöverföring mellan revision och tilläggstjänster och 

dessa frågor är direkt anknutna till vår problemformulering (Vad bidrar till att 

kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision kan uppstå inom en 

revisionsbyrå?) samt indirekt till delsyfte 1 och 2. Slutligen ställde vi även ett antal 

övriga frågor (fråga 11-15) för att runda av intervjuerna och eventuellt få ut några 

ytterligare värdefulla åsikter och tankar kring problemområdet. 

 

Patel & Davidsson (2003, s. 76) menar att standardiserade intervjuer med fasta 

frågor och ordningsföljder är att rekommendera när intervjusvaren skall användas 

för konstruktionen av en enkät. Utgångspunkten för oss var dock istället att 

frågorna skulle vara utforskande till karaktären för att få respondenten att vara den 
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som pratade mest, förklarade och utvecklade. Därför är frågorna relativt öppet 

ställda vilket lämnar mer utrymmen för förklarande svar och följdfrågor på det vi 

finner intressant. Eftersom de specifika beskrivningarna av arbetssituationer till 

störst del kunde hjälpa oss att uppfylla studiens syfte inriktade sig intervjuerna mot 

att utvinna svar innehållandes konkreta exempel. Kvale et al. (2009, s. 46) menar 

att ett sådant upplägg kan hjälpa forskaren att utvinna fler “konkreta innebörder”. 

Vi tyckte det var viktigt att vi inte ställde för detaljerade eller för ledande frågor då 

vi inte ville att svaren skulle bli för snäva eller för vinklade mot vad vi som 

forskare sökte efter. Frågorna i intervjumallen liknar och/eller överlappar varandra 

i den aspekten att flera av dem behandlar ungefär samma sak. Detta är ett medvetet 

upplägg som ledde till att respondenten fick chansen att diskutera och förklara mer 

inom ett och samma ämne. Chansen var då att respondenten kunde ge oss fler svar 

på det vi vill veta än om vi enbart ställt en fråga inom ett det aktuella området. Då 

vi i vår kvalitativa metoddel (i motsats till vår kvantitativa) eftersökte djup istället 

för bredd så är detta enligt oss ett rimligt upplägg. 

4.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjumallar innehållande de frågor som var våra utgångspunkter i de semi-

strukturerade intervjuerna skickades till respondenterna tre till fyra dagar innan 

själva mötet. Detta skedde enligt respondentens egna önskemål vilket var något vi 

givetvis ville förse dem med enligt etiska hänsynstaganden. Intervjuerna 

genomfördes med några få dagars mellanrum i revisorernas hemmamiljö då vi 

ansåg detta mest passande med tanke på revisorernas redan stressade scheman.  

 

Fem av de totalt sex intervjuerna genomfördes med författarna på plats i revisorns 

egen hemmamiljö på kontoret. Miljön var avskild och lugn utan några större 

störningsmoment, något som rekommenderas av Bryman & Bell (2013, s. 481). För 

att spara tid valde vi att genomföra en intervju via telefon då denna revisor var 

stationerad en bit utanför Umeå (Elmholdt 2006 refererad i Kvale et al., 2009, s. 

165). Båda författarna deltog själva vid samtliga intervjutillfällen. Vi delade upp 

ansvaret för genomförandet av intervjuerna så att vi båda hade en egen 

arbetsuppgift. En av oss agerade intervjuledare och fokuserade på att ställa 

huvudfrågor enligt intervjumallen samt ägna uppmärksamheten gentemot 

respondenten. Det var även ledarens uppgift att visa information, så som bilden på 

revisionsprocessen (Eilifsen, 2013, s. 18) för revisorn så att denne kunde använda 

bilden för sina svar. Den andra personen agerade observerare och iakttog samtalet 

utifrån och såg samtidigt till att ställa relevanta följdfrågor kring de saker som 

diskuterades. Detta upplägg är fördelaktigt av två anledningar. För det första kan 

respondenten fokusera på att föra dialogen med en av oss två och därmed minskade 

risken för onödiga distraktioner. För det andra så kan observeraren fokusera på att 

analysera vad respondenten säger och därmed se till att alla relevanta följdfrågor 

faktiskt blir ställda (Kvale et al., 2009, s. 154). Detta kan annars vara svårt för 

intervjuledaren som istället är fokuserad på att föra intervjun framåt.  

 

Vid intervjuerna använde vi en ljudbandspelare (diktafon), hyrd på 

Handelshögskolans Servicecenter. Detta för att efteråt ha möjlighet att transkribera 

samtalen. Användandet av sådan utrustning rekommenderas av Kvale et al. (2009, 

s. 194-195) då detta ger forskaren möjlighet att lyssna på materialet flera gånger 

och bättre förstå “orden, tonfallet pauserna och dylikt”. För att ytterligare 

säkerställa att datamaterialet inte gick förlorat spelade vi även in samtalen via 
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mobiltelefon. Detta gav oss också chansen att till större del fokusera på själva 

intervjun istället för att behöva anteckna svaren.  

 

 

Intervjuerna inleddes med att vi som uppsatsförfattare presenterade oss själva och 

syftet med vår studie. Detta skedde väldigt kort då revisorerna redan tidigare fått 

information om detta. Sedan kontrollerade vi att respondenten tillät att samtalet 

spelades in via diktafon. Därefter följde vi vår intervjumall i frågornas 

ordningsföljd. Vi anpassade ordningen på frågorna efter hur respondenten svarade 

och det hände även att vissa senare frågor exkluderades då respondenten redan 

svarat på dem under ett tidigare resonemang. Intervjuerna varade mellan ca 20 

minuter till drygt en timme. Följande tabell sammanfattar informationen kring de 

sex intervjuerna som genomfördes: 

 

 

Tabell 2. Tabell över respondenter i de kvalitativa djupintervjuerna 

4.5 Bearbetning av datamaterial från intervjuer 

 

För att ha en bättre möjlighet att förstå och tolka den information vi fått från våra 

respondenter valde vi att transkribera ljudfilerna från intervjuerna. Kvale et al. 

(2009, s. 194) beskriver transkribering som ett sätt att “transformera, att ändra från 

en form till en annan” vilket i vårt fall innebär en omvandling av tal till skrift. 

Arbetet med att transkribera intervjuerna började direkt efter det att intervjuerna 

gått av stapeln. Att transkribera varje intervju direkt är något som förespråkas av 

Saunders, Lewis & Thornill (2012, s. 550) för att slippa transkribera ett för stort 

ljudmaterial senare. Vi såg sedan till att radera filerna från ljudbandspelarna innan 

de återlämnades till Servicecentret (Kvale et al., 2009, s. 203-204). Det skall 

tilläggas att vi direkt efter intervjuerna antecknade de tankar och idéer vi fått under 

själva samtalen. Detta för att undvika att våra spontana intryck från revisorernas 

berättelser gick till spillo. 

 

Vid transkriberingen raderade vi onödiga upprepningar av ord och annat som inte 

påverkade materialets användbarhet. Efter det att intervjuerna hade transkriberats 

av en av oss kontrollerade även den andre att materialet såg korrekt ut genom att 

lyssna på ljudfilen samtidigt som denne följde med i det transkriberade materialet. 

Respondent Revisor 1  

 

Revisor 2  

 

Revisor 3 

 

Revisor 4 

 

Revisor 5 

 

Revisor 6 

 

Titel Auktoriserad 

revisor 

Godkänd 

revisor 

Auktoriserad 

revisor 

Auktoriserad 

revisor 

Auktoriserad 

revisor 

Konsult inom 

rådgivning 

Beteckning R1 R2 R3 R4 R5 K1 

Erfarenhet 

från 

branschen 

12 år 25 år 8 år 14 år 14 år 27 år 

Intervjulängd 32 min 21 min 31 min 48 min 49 min 68 min 

Intervjutyp Personens 

arbetsplats - 

avskilt 

Telefon - 

ostört 

Personens 

arbetsplats - 

avskilt 

Personens 

arbetsplats - 

avskilt 

Personens 

arbetsplats - 

avskilt 

Personens 

arbetsplats - 

avskilt 

BIG-4 / övrig 

byrå 

BIG-4 Övrig BIG-4 BIG-4 Övrig BIG-4 
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På så sätt kunde vi bekräfta och vara överens om vad som sagts under intervjuerna. 

Det transkriberade materialet sändes därefter först till intervjudeltagarna för 

godkännande innan vi började använda informationen för tolkning i vår studie. Att 

vi får datamaterialet godkänt för faktafel är både viktigt för etiska och för 

vetenskapliga aspekter. Saunders et al. (2012, s. 550) menar att insändning av 

material för godkännande kan vara bra men att det samtidigt kan leda till att 

intervjudeltagarna gärna vill ändra på grammatiska felsägningar. Om det 

transkriberade materialets skriftspråk till stor del skiljer sig från intervjudeltagarens 

minnen från intervjun kan det även leda till att respondenten blir sårad och vägrar 

godkänna användande av materialet (Kvale et al., 2009, s. 204).  Detta var dock 

inget som för oss innebar några problem då samtliga intervjudeltagare godkände 

materialet utan några större förändringar.  

4.6 Tolkning av intervjuer och konstruktion av enkät 

 

När transkriberingen var godkänd använde vi sedan materialet för tolkning av vad 

som sagts under intervjuerna Vårt mål var att identifiera mönster, genomgående 

teman och intressanta kopplingar mellan vad de olika revisorerna svarat. Vi ville att 

frågorna i enkäten skulle vara underbyggda med de åsikter som flera av de 

intervjuade revisorerna haft. Utöver detta sökte vi också efter konkreta exempel på 

detaljer rörande upplevelser från kunskapsöverföring i revisorernas vardag. 

Konstruktionen av enkäten grundar sig i det kvalitativa datamaterialet och baseras 

alltså på den information som revisorerna delger oss (jämför Bruhn et al., 2008). 

 Efter det att vi tolkat det material vi fått ut av de kvalitativa intervjuerna så började 

arbetet med att konstruera en enkät (appendix 3).  

 

För att lättare särskilja olika rådata så valde vi enligt Saunders et al. (2012, s. 551) 

råd att kategorisera materialet i olika avdelningar beroende på vad som sagts på 

intervjun. De områden som vi valt att använda i enkäten var allmän information 

(fråga 1-7), kunskapsöverföring som fenomen (påstående 8, 11, 16, 23) 

kommunikation och informationsvärdering (påstående 9-10, 12-15), konkreta 

exempel på kunskapsöverföring (påstående 17-22) och kombinationsuppdrag 

(påstående 24-26). Frågorna rörande allmän information är användbara för att testa 

samband mellan respondentens unika karakteristika och åsikter i andra frågor (Patel 

& Davidsson, 2003, s. 77). Att bifoga frågor som rör respondenternas bakgrund är 

vanligt vid forskning och ger oss ytterligare möjligheter att utforska likheter och 

olikheter mellan respondenterna. I övrigt valde vi att utgå från de svar vi fått i 

intervjuerna för att konstruera påståenden. Detta medförde att de områden som 

finns representerade i enkäten snarare är grundade i erfarenhet än i den teoretiska 

referensramen. Vilka enkätfrågor/påståenden som hör till vilka svar från 

revisorerna på intervjuerna kommer att bli tydligare i vår empiri.  

 

Vi valde att använda påståenden och likertskalor vid utformningen av vår enkät 

(Bryman & Bell, 2013, s. 168). Anledningen till detta är att påståendena är 

uppbyggda efter de uppfattade “sanningar” som de sex revisorerna från 

intervjuerna har bistått oss med. Det vi önskade testa var till hur stor del resterande 

delar av populationen höll med dessa sex revisorer, varför påståenden och skalor 

var ett rimligt alternativ (Bryman & Bell, 2013, s. 168). Vid konstruktionen av 

enkäten genomförde vi totalt tre åtgärder för att minska bortfallet. För det första 

hade alla frågor förutom fråga 2 enbart fasta svarsalternativ vilket medförde högre 
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standardisering (Patel & Davidsson, 2003, s. 79). Att ha få öppna frågor kan också 

leda till en höjd svarsfrekvens enligt Bryman & Bell (2013, s. 250). För det andra 

hade vi enbart obligatoriska frågor vilket leder till avsaknad av internt bortfall 

(Ejvegård, 2009, s. 56). För det tredje hade enkäten endast 26 frågor vilket enligt 

oss bör leda till att den klassificeras som en relativt kort enkät.  

4.7 Pilotstudie  

 

Innan en färdigställd enkät skickas ut rekommenderas det ofta att göra en 

pilotundersökning. Pilotundersökningen bör göras på personer som skulle kunna 

ingå i den grupp som den verkliga undersökningen riktar sig mot. Meningen med 

en pilotundersökning är att få kritik på enkäten och upptäcka felaktigheter man 

själv inte har tänkt på (Bryman & Bell, 2013, s. 106; Eliasson, 2013, s. 42-44). Vi 

valde att genomföra vår pilotundersökning på följande personer: en av 

intervjudeltagarna (konsult 1), åtta studenter som läst en kurs inom revision samt 

en revisorsassistent. Från intervjudeltagaren och revisorsassistenten som praktisk 

jobbar med eller mot revision fick vi nyttig kritik angående frågornas formulering 

och viktiga funderingar om hur revisorerna skulle kunna uppfatta frågorna. 

Intervjudeltagaren var positiv och ansåg att revisorerna inte skulle ha några 

problem att fylla i enkäten. Intervjudeltagaren gav också förslag på ett par frågor 

som denne tyckte skulle vara intressant att inkludera i enkäten. Vi valde dock att 

inte ha med dessa frågor eftersom de inte hade en tydlig koppling till vår studie. 

Studenterna granskade främst formalia och testade även hur lång tid det skulle ta 

att fylla i enkäten. Studenterna anmärkte bland annat på att man i vissa frågor 

kunde fylla i flera svarsalternativ samt att fler svarsalternativ skulle behövas för 

några frågor (exempelvis “vet ej” alternativ). Innan utskicket fick även vår 

handledare Tobias Svanström testa enkäten och ge ett sista utlåtande. Han gav oss 

förslag på några mindre justeringar som vi genomförde innan vi distribuerade 

enkäten. Exempelvis lades alternativet “0 % ” till fråga sju i enkäten, “Hur stor 

andel av dina uppdrag riktar sig mot kunder som utöver revision även köper andra 

tjänster från er byrå? “.   

4.8  Distribution av enkät 

 

För att inte behöva lägga in alla 3702 e-postadresserna vi fått från 

Revisorsnämnden på papper manuellt, så skannade vi in dessa till en PDF-fil. Då 

inskannad text inte känns igen som text utan enbart som en bild blev vi tvungna att 

använda oss av ett program som kunde OCR-tolka dokumentet och konvertera det 

till redigerbar text. Initialt testade vi ett fåtal gratisprogram för att tolka texten men 

då dessa gav dåliga resultat i form av felaktig text och okända tecken valde vi att 

inte använda programmen. Vi testade även programmet “Microsoft Office 

OneNote” men även där utan större framgång. För att få vägledning kontaktade vi 

Handelshögskolans statistiska institution men där kunde de inte ge oss några bra 

råd. Vi frågade också Forskarcentrum på Universitetsbiblioteket om hjälp och de 

kunde OCR-tolka våra inskannade filer men till en relativt hög kostnad och 

dessutom skulle detta då ta ett antal dagar. Vi valde att inte anlita dem eftersom vi 

inte hade tillräckligt med tid (vi fick en preliminär tid på 3-4 dagar). Lösningen 

blev att vi fick hjälp av en doktorand från Umeå universitet, Amin Salimi Sofla. 

Han hade ett mer avancerat program på sin dator som gav resultat med hög kvalitet. 

Även om resultaten var bra så fick vi manuellt se över alla e-postadresser för att 
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leta mindre felaktigheter som exempelvis blanksteg i adresserna. Eftersom Amin 

kunde skapa en Excel-fil av e-postadresserna blev detta jobb avsevärt enklare. 

 

För att distribuera enkäten jämförde vi ett antal webbtjänster som erbjuder 

användare att skicka ut enkäter kostnadsfritt. Exempel på webbtjänster som vi 

tittade på var: enkät.se, SurveyMonkey och LimeSurvey. Problemet med de flesta 

gratissidorna var att antal enkäter som fick skickas ut var begränsat. LimeSurvey 

hade dock ingen begränsning men eftersom denna tjänst var långt mer avancerad än 

de andra tjänsterna valde vi att avstå från att använda den. Vi valde slutligen att 

använda Googles enkättjänst där användaren får skicka ut sin enkät till ett 

obegränsat antal respondenter samt ha enkäten aktiv under en obegränsad 

tidsperiod. För att använda tjänsten skapade vi en ny användare tillika e-postadress 

för Googles tjänster, “examensarbete2014umea@gmail.com”. Enkäten skapades i 

Google formulär (Googles enkättjänst under Google Drive) och skickades sedan ut 

till respondenterna genom att ange e-postadresserna direkt på sidan där enkäten 

skapades.  

 

Utskicket till respondenterna bestod inte av själva enkätfrågorna utan en länk till 

enkätens plats på internet samt en följetext. Att inkludera en följetext är att föredra 

vid distribution av enkäter då detta kan leda till en högre svarsfrekvens (Bryman & 

Bell, 2013, s. 249).  Vi hade möjlighet att inkludera enkäten i e-postmeddelandena 

men då vi testade metoden visade det sig att vissa e-posttjänster inte kunde hantera 

frågorna på rätt sätt varför vi valde att avstå från detta alternativ. Vidare stötte vi på 

tekniska problem när vi inte kunde skicka ut enkäten till alla respondenter via 

Google formulär. Vi erhöll ett återkommande felmeddelande vilket gjorde det 

omöjligt att fortsätta distribuera enkäten. Vi blev istället tvungna att använda 

Googles ordinära e-posttjänst (Gmail) och via den distribuera enkäten till de 

återstående e-postadresserna. Detta var mer tidskrävande då vi själva behövde 

konstruera e-postmeddelandet och skicka till maximalt 500 respondenter i taget. 

Enkäten kopplades automatiskt till ett kalkylark (också under Google drive) där 

alla enkätsvar redovisades. 

 
Enkäten skickades ut torsdagen den 20/3-2014. Av de 3702 e-postadresserna så var 

det 186 stycken som inte var giltiga. Vi tog emot automatiska meddelanden som 

talade om att det inte gick att skicka e-post till dessa adresser. Manuellt kunde vi 

justera 132 stycken då orsaken till dessa felaktiga adresser berodde på att revisorer 

bytt byrå under de senaste åren. Övriga adresser som inte gick att justera kunde 

bero på att revisorn gått i pension eller startat egen byrå och saknade en tillgänglig 

e-postadress. Utskicket till de justerade e-postadresserna skedde fredagen den 21/3-

2014.       

 
Antal e-postadresser Felaktiga vid första 

utskicket 

Korrigerade Antal revisorer som 

mottog enkäten 

3702 186 132 3648 

 

Tabell 3. Utskick till e-postadresser 

För att få in fler svar på sin enkät bör man skicka ut påminnelser (Eliasson, 2013, s. 

29). Vi skickade ut första påminnelsen torsdagen den 27/3-2014. Nackdelen med 

Google formulär var att vi inte kunde exkludera personer som redan svarat på 
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enkäten när vi skickade ut påminnelser. Detta ledde till att vi var tvungna att skicka 

påminnelser till samtliga respondenter trots att de redan svarat, något som inte 

rekommenderas av Bryman & Bell (2013, s. 249). Vid den första påminnelsen 

ändrades även enkätens inledande text. “Avlagd revisorsexamen” byttes ut mot 

“auktoriserad/godkänd revisor” eftersom många äldre revisorer inte avlagt någon 

examen. Den andra påminnelsen skickades ut tisdagen den 1/4-2014 och enkäten 

stängdes fredagen den 4/4-2014  

 

4.9 Bortfall och databearbetning 
 

För att läsaren ska få en uppfattning om svarsfrekvensen så bör alltid en 

presentation av bortfall genomföras. Bortfallet kan delas upp i enkätbortfall och 

internt bortfall. Enkätbortfall innebär att respondenten väljer att helt avstå från att 

svara på enkäten medan internt bortfall betyder att respondenten valt att avstå från 

specifika frågor eller delar i enkäten (Ejvegård, 2009, s. 56; Wallén, 1996, s. 57). 

Eftersom vi valde att göra alla frågorna i enkäten obligatoriska så existerar inget 

internt bortfall i vårt datamaterial. Det externa bortfallet bestod till största del av 

personer som helt enkelt inte valt att svara men vi erhöll också automatiserade e-

postmeddelanden som förklarade orsak till frånvaro från jobbet. Detta kunde 

exempelvis vara semester, föräldraledighet och utlandsvistelse. En mindre del av 

bortfallet bestod av personer som menade att de inte var lämpliga för studien varför 

de avstod att svara på enkäten. Som beskrivet ovan så var 186 e-postadresser 

ogiltiga men 132 lyckades vi korrigera vilket lämnar oss med 54 adresser som inte 

mottog enkäten. 

 

Enkäten mottogs av 3648 revisorer och besvarades av 417 revisorer. 

Svarsfrekvensen blir således 11,4 % (417/3648) och antalet som svarade utgjorde 

10,9 % (417/3836) av alla auktoriserade/godkända revisorer som fanns 1 april 2014 

(tabell 4) (Revisorsnämnden, 2014). När vi skickade ut enkätens första påminnelse 

hade vi fått in 218 svar. Innan påminnelsen skickades ut fick vi e-postmeddelanden 

från ett antal revisorer som menade att de var auktoriserad revisor men inte avlagt 

någon revisorsexamen, varför vi ändrade den inledande texten i enkäten. Vid 

utskicket av den andra påminnelsen hade vi fått in 335 svar och vi hade då inte 

erhållit några fler meddelanden rörande revisorsexamen. Inför den andra 

påminnelsen gjordes inga justeringar i enkäten. När enkäten stängdes noterade vi 

totalt 417 svar. I figuren nedan presenteras antal svar per dag. Påminnelsernas 

effekt visas tydligt av diagrammets två “toppar” i figur 10 nedan.  

 

 

 

 

 

  

Tabell 4. Svarsfrekvens 

 

Händelse 

 

Antal svar Ackumulerad 

svarsfrekvens 

Påminnelse 1 

27/3 – 14 

218 5,7 % 

Påminnelse 2 

 1/4 – 14 

335 9,2 % 

Stängdes 4/4 - 

14 

417 11,4 % 
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Figur 10. Tidsmässig svarsfrekvens (från Google formulär)  

När enkäten var stängd exporterade vi svaren som sparats i kalkylbladet (under 

Google drive) till Microsoft Excel. Vi kontrollerade då att våra data inte skadats 

eller grupperats om när vi öppnade filen. Eftersom frågorna 1 till 7 och 23 var 

kategoriska flervalsfrågor kodade vi om svarsalternativen till siffror (Bryman & 

Bell, 2013, s. 343, 345; Eliasson, 2013, s. 60-61). Detta gjordes i Excel innan det 

exporterades till statistikprogrammet. Exempelvis vad gällande kön så fick man 

värdet 1 och kvinna värdet 0, dessa benämns vanligtvis ”dummy-variabler”. Vid 

valet av statistikprogram undersökte vi två alternativ, SPSS och Minitab. Båda 

programmen erbjöds i en testversion för studenter. Versionen av SPSS kunde testas 

i 14 dagar medan versionen av Minitab i 30 dagar. Vi har tidigare erfarenhet från 

både SPSS och Minitab men besitter större kunskap om funktionerna i Minitab. 

Utifrån våra behov och tidigare erfarenhet valde vi slutligen att använda oss av 

Minitab för att genomföra de statistiska tester och analyser som vi beslutat att göra.  

 

För en vidare diskussion kring systematiskt bortfall och stickprovets 

representativitet se avsnitt 5.1. 

4.10 Kritik av tillvägagångssätt 

 

För att göra läsaren medveten om vilka brister vår undersökning har så kommer 

vi ägna det följande avsnittet med att gå igenom dessa. Till att börja med vill vi 

göra läsaren medveten om att vi inte genomfört ett tillfällighetsurval vid kontakten 

med revisionsbyråerna inför intervjuerna (Bryman & Bell, 2013, s. 496). Istället 

valde vi ett bekvämlighetsurval där vi vände oss till så många av de större byråerna 

som möjligt för ökad chans till diversifiering. Bryman & Bell (2013, s. 417) menar 

att ett litet, icke-slumpmässigt urval av respondenter till kvalitativa intervjuer 

innebär bristande generaliserbarhet. Den främsta anledningen till att vi gjorde ett 

bekvämlighetsurval var den begränsade tillgången till villiga respondenter. För att 

öka värdet i materialet från intervjuerna var vi tydliga med vårt syfte med 

undersökningen när vi kontaktade revisionsbyråerna. Vi litade sedan på att 

revisionsbyråerna valde ut de respondenter som var mest lämpliga för vår 

undersökning. De revisorer som vi fick chansen att intervjua föreföll enligt oss som 

mer än lämpliga för vår studie då de alla hade stor erfarenhet av det valda 

problemområdet.  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde ingen pilotintervju. Detta berodde 

huvudsakligen på den begränsade tillgången på villiga respondenter ur vår 

målpopulation samt tidsbristen som följde av upplägget med dubbla metoder. 



52 
 

Eftersom ingen av oss genomfört kvalitativa intervjuer tidigare så innebar detta en 

direkt nackdel. Följden blev att vi kom mindre förberedda till den första intervjun 

än vad vi kom till de övriga vilket eventuellt kan ha påverkat vår förmåga att 

utvinna ett bra resultat från den första intervjun i synnerhet.  

 

Påståendena som vi använt oss av vid enkäten kan till viss del anses vara ledande. 

Innehållet och sättet de är ställda på utgår från att kunskapsöverföring existerar och 

att det är något som respondenten bör känna till. Påståendena innehåller med andra 

ord delvis vår föreställning om vad det är vi vill hitta i svaret. Ett exempel på ett 

sådant påstående från intervjumallen är påstående 9: “ Vid revisionen upplever jag 

det som lättare att kommunicera problem och dylikt med kollegor på byråns 

redovisningsavdelning än med en extern redovisningsbyrå”. Detta påstående kan 

tyckas leda respondenten till att svara att tilläggstjänster har en inverkan på 

revisionsrisken då vi föreslår det i vår fråga. Dock har vi försökt sett till att “graden 

av ledning” i påståendena vid intervjuerna har minimerats genom att inte lägga in 

egna värderingar såsom förslag på en “högre” eller “lägre” revisionsrisk. 

Ledningen i påståendena i enkäten är som vi under stycke 4.6 förklarat ett medvetet 

val som bygger på de svar vi erhållit under våra intervjuer. 

Den kritik som vi mottagit angående vår enkät från respondenterna utgår i mångt 

och mycket från bristande möjlighet att besvara frågorna på grund av avsaknad av 

erfarenhet från tilläggstjänster och/eller kombinationsuppdrag. Detta var en verklig 

brist vid konstruktionen av enkäten då vi inte lyckades skapa svarsalternativ som 

både innehöll likertskalor (1-7) samt alternativet “ingen uppfattning.” Många 

revisorer menade att de inte kunde svara på enkäten av denna anledning då de 

antingen inte jobbade med andra tjänster än just revision eller då de aldrig arbetat 

med klienter som köper både tilläggstjänster och revision. Ett annat problem som vi 

upptäckte efter första utskicket var att många auktoriserade revisorer från den äldre 

generationen inte avlagt revisorsexamen vilket medförde att de inte uppfattade sig 

själva som målgruppen för studien. Detta berodde på att de tidigare kraven för att 

bli “godkänd” revisor inte matchar de nuvarande där en revisor som vill bli 

auktoriserad måste avlägga en examen. Sammantaget ledde de ovan nämnda 

bristerna till en ökning av det externa bortfallet.  

När det gäller den tekniska processen vid distributionen av enkäterna så lämnade 

vårt tillvägagångssätt en del att önska. Som vi nämnt ovan medförde användandet 

av Google formulär att vi var tvungna att skicka påminnelser till samtliga 

respondenter, trots att de redan svarat. Vi var även osäkra på om samtliga e-

postadresser kom med vid själva distributionen då vi inte kunnat följa upp detta i 

sin helhet. Vi mottog också klagomål på att enkäten inte gick att fylla i från ”smart-

phones” vilket medförde svårigheter och fördröjningar för vissa respondenter.  
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5 Empiri och Analys 

I detta kapitel presenterar och analyserar vi utvalda delar av resultatet från 

våra intervjuer och enkätundersökning. Presentationen har en tematisk inriktning 

vilket innebär att svaren från de två undersökningarna redovisas tillsammans 

indelat efter teman. Temana är kopplade till våra huvudsakliga iakttagelser samt 

till de teorier som är relevanta. Kapitlet inleds med en översikt över svaren för att 

introducera läsaren till enkätundersökningens respondenter.  I den senare delen av 

kapitlet analyseras resultaten på en djupare nivå för att skapa underlag för våra 

slutsatser i nästkommande kapitel. 

 

Detta avsnitt kommer inte att vara ett renodlat empiri-avsnitt utan istället även 

innehålla egna analyser och tolkningar av våra resultat. Kopplingar till vår 

teoretiska referensram kommer att göras, men inte i syftet att bekräfta eller 

dementera hypoteser då vår studie är explorativ. Genom att presentera resultaten 

från båda de skilda undersökningarna tillsammans i teman uppnår vi även bättre 

överblick för läsaren. Czarniawska (1997:98) refererad i Nylén (2005, s. 50) menar 

att teman som är arrangerade efter en logisk struktur kan fungera bra för en 

författare som vill presentera en forskarstyrd berättelse. Braun & Clarke (2006, s. 

79) menar att tematisk analys kan användas för att “identifiera, analysera 

och rapportera mönster” inom ett datamaterial. Detta är alltså ett bra sätt att 

presentera kvalitativ data men vi anser även att den tematiska berättelsen och 

redogörelsen för vårt material kan inkludera kvantitativ förstärkande data.  

 

Vi kommer också att genomföra T-test för att avgöra huruvida de resultat vi fått i 

enkätundersökningen är generaliserbara över hela populationen. Signifikansnivån 

vi använder är 5 % vilket innebär ett statistiskt säkerställande då värdet är lägre än 

0,05. De påståenden som efterföljs av svarsalternativ i form av likertskala med 

intervallet 1 till 7 har en mittpunkt på 4. Enligt vår tolkning har svaranden som 

svarat 4 ingen åsikt eller ingen uppfattning i frågan. Om medelvärdet hos de 

svarande på ett sådant påstående på en betydande nivå är skilt från 4 så anser vi 

detta tyda på att populationen antingen instämmer (signifikant över 4) eller 

nekar (signifikant under 4). Vi använder oss av signifikanstest trots att vi inte ställt 

några hypoteser och kommer därmed inte att bekräfta eller dementera dessa i vår 

studie. Vi använder jämförande statistik, regressionsanalyser och korrelationstest 

för djupare analyser. Samtliga statistiska testmetoder (inklusive T-test) kan anses 

vara vedertagna inom liknande forskning varför vi valt att använda oss av dessa.  

Det material som presenteras i detta kapitel kommer att vara utvalda delar av vårt 

totala datamaterial. En full genomgång av den svarsfördelning vår 

enkätundersökning genererade finns i appendix 3.  

5.1 Översikt över enkätens respondenter 

 
För att hjälpa läsaren att få en överblick över vilka som svarat på vår enkät kommer 

vi i detta inledande avsnitt att redovisa en översikt över data gällande allmän 

information om respondenterna. Presentationen av respondenterna till våra 

intervjuer återfinns i avsnitt 4.4. Totalt sett deltog 416 (417) 

auktoriserade/godkända revisorer i vår enkätundersökning. En respondent valdes 

att tas bort då denne utgav sig för att vara 100 år och hade angett samma 
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svarsalternativ på samtliga påståenden. Snittåldern bland de som svarade var 47,9 

år och den totala åldersfördelningen återfinns i grafen nedan.  

 
Figur 11. Åldersfördelning av enkätens respondenter 

Representanter från alla de åtta största revisionsbyråerna svarade på enkäten. 

Utöver dessa åtta byråer så representerade 36,5 % av respondenterna andra mindre 

byråer i Sverige. Eftersom siffrorna (tabell 5) rörande byråernas fördelning av 

revisorer är hämtade från Konsultguiden och representerar året 2012 gör vi 

antagandet att fördelningen är densamma 2014 även om det totala antalet revisorer 

förändrats (Konsultguiden, 2014). Siffrorna (tabell 5) för könsfördelningen är 

hämtade från Revisorsnämnden (Revisorsnämnden, 2014). Erfarenhetsmässigt har 

knappt hälften av de svarande över 20 års erfarenhet och endast 3 % har arbetat 

inom revisionsbranschen i mindre än sex år. De revisorer vi vänt oss till i vår 

enkätundersökning har alltså en relativt stor erfarenhet av den bransch som de 

verkar inom vilket ökar deras förmåga att uttala sig om densamma. Detta gäller 

även för de revisorer vi intervjuat då de hade 16 års erfarenhet i snitt. 

 
 Antal Män Kvinnor Total 

Respondenter 416 73,6 % 26,4 % 100 % 

Population 3836 66,6 % 33,4 % 100 % 

 PwC EY KPMG Deloitte Big-4 Övriga Total 

Respondenter 24,9 % 12,7 % 10,6 % 2,4 % =50,6 % 49,4 % 100 % 

Population 21,8 % 14,3 % 10,6 % 3,9 % =50,6 % 49,4 % 100 % 

 

Tabell 5. Jämförelse mellan respondenter och population 

Nästintill samtliga (99,3 %) respondenter har uppdrag som till viss grad inriktar sig 

mot kunder som utöver tilläggstjänster även köper andra tjänster från byrån. 84,2 % 

av de tillfrågade revisorerna har 150 eller färre uppdrag som påskrivande revisor. 

Det var ingen respondent som hade fler än 500 uppdrag vilket vi på förhand trodde. 

Typvärdet för hur många som arbetar med revision på respondentens arbetsplats 

var 11-25 stycken. Vi utgår från att vi inte har något större systematiskt bortfall i 

våra data, till exempel att bara personer från en speciell geografiskt område har 

svarat. Fördelningen av våra respondenter är väldigt lik den verkliga fördelningen i 

populationen. Andelen män och kvinnor i vår grupp jämfört med populationen var 
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relativt nära varandra. Byråtillhörigheten är också väldigt lika mellan populationen 

och våra respondenter. Sammantaget anser vi att våra respondenter är 

representativa för populationen auktoriserade/godkända revisorer eftersom vår del 

kan anses avspegla den verkliga fördelningen men i ett mindre format (Bryman & 

Bell, 2013, s. 82, 190). Efter denna korta genomgång av vilka som besvarat vår 

enkät följer nu en längre översikt över hur de svarat.  

5.2 Presentation av datamaterial 

 

Inriktningen på detta underavsnitt är en tematisk genomgång av de viktigaste 

faktorerna som bidrar till att kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och 

revision uppstår. För att underlätta för läsaren har vi valt att använda de 

beteckningar som angavs i tabell 2 för att hänvisa till vilken intervjurespondent 

som gjort uttalandet. Nedan i tabell 6 finns information om samtliga variabler som 

kommer att analyseras i detta avsnitt. 

 
Förklaring av variabler 

Nummer Namn Beskrivning (variablerna i sin helhet finns i appendix 3) 

1 KÖN Man eller kvinna,  

Man = 1, Kvinna = 0 

2 ÅLDER - 

3 ERFA Erfarenhet i antal år,  

0-15 år = 1, Över 15 år = 0 

4 BIG4 big-4 = 1, icke big-4 = 0 

5 UPDR Antal uppdrag som påskrivande revisor,  

0-50 st. (få) = 1, Över 50 st. (många) = 0 

6 KONTOR Storleken på kontoret mätt i antalet anställda som jobbar inom revision,  

1-25 st. (litet) = 1, Över 25 st. (stort) = 0 

7 ANUP Andel av uppdragen som riktar sig mot tilläggstjänster,  

0-50 % (låg intensitet) = 1, 51-100 % (hög intensitet) = 0 

8 KUNSK Existerar kunskapsöverföring  

9 KOMU1 Kommunicera problem med kollegor och extern redovisningsbyrå 

10 KOMU2 Kommunikation med kollegor kan förbereda inför revisionen 

11 KOMU3 Information kan normalt överföras mellan tilläggstjänster och revision 

12 KOMU4 Dialogen med kollegor sker oftare informellt än formellt 

13 VÄRD1 Information från kollegor är mer tillförlitlig än den från en extern byrå 

14 VÄRD2 Värdering av information är beroende av kollegans kompetens 

15 VÄRDSKATT Hur värdefull är informationen från skatt 

15 VÄRDREDO Hur värdefull är informationen från redovisning 

15 VÄRDRÅD Hur värdefull är informationen från rådgivning 

16 TID Chansen till kunskapsöverföring ökar över tid 

17 FÖRBR1 Förberedande jobb (exempelvis engagemangsrapporter) 

18 SUBST Mindre substansgranskning/bevissamling 

19 INTERN Lägga ned mindre tid att testa den interna kontrollen 

20 PERIOD Information från redovisningskonsulter hjälper vid periodiseringskontroller 

21 FÖRBR2 Snabbare information om företagets förehavanden (nya regelverk etcetera) 

22 RÅDSKATT Rådgivning inom skatt av den egna byrån minskar granskningen av det området 

23 RISK Tilläggstjänster gör att den uppfattade revisionsrisken blir…. 

Lägre = 1, Högre/oförändrad/ingen uppfattning = 0 

24 KOMBI1 Kombiuppdrag ger revisorn chans att agera proaktivt inför revisionen 

25 KOMBI2 Kombiuppdrag har en positiv inverkan på revisionskvaliteten 

26 KOMBI3 Kombiuppdrag gör att revisionsarbetet går snabbare 

 

Tabell 6. Enkätens frågor omgjorda till variabler 
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Citat från intervjuerna kommer att efterföljas av en av beteckningarna R1-R5 eller 

K1 beroende vem som gjort det specifika uttalandet. Material från intervjuerna 

kompletteras med material från enkäten där vi testar varje påstående mot tre 

bakgrundsvariabler nämligen big-4/icke big-4 (fråga 4), erfarenhet (fråga 3) samt 

storlek på kontor (fråga 6). Storleken på kontoret mäts i antalet anställda revisorer 

(inklusive assistenter).  

5.2.1 Existerar kunskapsöverföring? 

 

I enkäten ställde vi den fråga som tidigare forskning fokuserat på - om 

kunskapsöverföring existerar mellan tilläggstjänster och revision (fråga 8). 

Skillnaden i vår studie är att det är revisorernas åsikt som uppmärksammas. Trots 

att det inte är studiens syfte att ta reda på om kunskapsöverföring existerar ställer vi 

påståendet som en kontroll. Enligt enkätsvaren så instämmer närmare 30 % helt (7 

på skalan) att kunskapsöverföring existerar. Som uttalat innan tolkar vi 

svarsalternativ 4 under alla påståenden som neutral eller ingen uppfattning. 

Aggregerar vi svarsalternativ 5, 6 och 7 så är 86,8 % positivt inställda till att 

kunskapsöverföring existerar. Medelvärdet för detta påstående är 5,77 (tabell 7) 

och med tanke på hur många som instämmer till detta påstående är värdet inte 

överraskande. För att statistiskt testa detta medelvärde genomför vi ett T-test. Med 

beaktande av tidigare forskning om revisorns oberoende samt att det är skilda 

avdelningar på byrån som utför de olika tjänsterna så sätter vi vårt förväntade 

medelvärde till 4. Utgångspunkten är alltså att revisorerna bör vara likgiltiga i 

enkätens påståenden, det vill säga att tilläggstjänster varken positivt eller negativt 

påverkar revisionen.  

 
T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-

stickprovs 

T-test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

8. KUNSK 416 5,7692 (5,6616;5,8769)   32,3 0,000 - 

Big-4 211 5,8057    0,074 

(0,500) Icke Big-4 205 5,7317    

Litet kontor 267 5,7828    0,038 

(0,749) Stort kontor 149 5,7450    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,7062    0,102 

(0,363) Erfarenhet över 15 

år 

256 5,8086    

 

Tabell 7. Jämförelse mellan bakgrundsvariabler och 8. KUNSK 

Testet visar att chansen till att det förväntade medelvärdet (4) skulle vara sant är 

mindre är 0,001 %. I det här fallet hade det inte haft någon större betydelse vilket 

alfavärde vi valt att använda. Vanligt är att man sätter α = 0,05 vilket innebär att vi 

med 5 % risk skulle förkasta vårt förväntade medelvärde trots att det egentligen är 

korrekt. Vi utläser även att medelvärdet för hela populationen, med 95 % säkerhet 

ligger inom intervallet 5,6616 till 5,8769.  

 

Vår förutfattade mening är att upplevelsen av kunskapsöverföring påverkas av 

vilken byrå revisorn jobbar på eftersom arbetsstrukturen och stordriftsfördelar kan 
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skilja dem åt. Vi syftar främst på “big-4” i jämförelse med “icke big-4”. Graden av 

kunskapsöverföring skiljer sig beroende på om byrån tillhör “big-4” eller inte 

(Krishnan & Yu, 2010). Även kontorets storlek kan enligt Knechel et al. (2012) 

inverka på huruvida kunskapsöverföring upplevs eller i vilken grad det upplevs. De 

menar även att kunskapsöverföring i större utsträckning sker på kontorsnivå 

jämfört med nationell nivå. Konsult 1:s åsikt om hur revisorerna skulle ställa sig till 

påståendet i enkäten är följande: 

 

“Jag tror att ni kommer att se att det avviker lite från hur man ser det i 

storstadregionen och hur man ser på det, om det nu är en revisor i Östersund och 

han eller hon sitter och svarar på enkäten. ” – Konsult 1   

 

Enligt tabell 7 är det till synes ingen markant skillnad i hur de olika grupperna ser 

på kunskapsöverföring. Det enhälliga svaret är att revisorerna instämmer om 

kunskapsöverföringens existens i någon grad. I motsats till Krishnan & Yu (2010) 

verkar i vilket fall revisorernas uppfattning om kunskapsöverföring vara oberoende 

av att tillhöra “big-4” eller inte. Även vad gäller kontorets storlek och erfarenhet så 

verkar fördelningen inte visa på några tydliga skillnader. 

 

Den övervägande del revisorer som anser att kunskapsöverföring existerar i vår 

enkät får stöd från våra intervjudeltagare. Exempelvis svarar revisor 2 så här på 

frågan angående kunskapsöverföring och tilläggstjänsters inverkan på revision: 

 

“Ja absolut, det är ju en del av vitsen att man har så. Alltså det som 

redovisningskonsulten har uppfattat eller uppsnappat så att säga… både problem 

som man bör ta till sig eller kontroller som är gjorda, det förs vidare in … när vi 

sedan gör revisionen.” – Revisor 2 

 

Konsult 1 har däremot en aning skeptisk syn gällande kunskapsöverföring mellan 

tilläggstjänster och revision.  

 

“Jaha, det är så ni tänker. Jaha okej. Jag tror att den, den är väldigt begränsad om 

jag ska vara ärlig. Den rena kunskapsöverföringen.” – Konsult 1 

 

Konsult 1 ville också påpeka att denne bidrar med synen från andra sidan 

(konsultens syn på kunskapsöverföring), det vill säga de som delar med sig av 

kunskapen till revisorerna och revisionen. Detta är också Konsult 1:s fortsatta roll i 

detta avsnitt. Då vi egentligen söker revisorernas syn på det hela kan konsultens 

åsikt betraktas som kritik mot fenomenet och ett bidrag till studiens tyngd. 

Påståendet om kunskapsöverförings existens (fråga 8) kommer att användas senare 

i detta kapitel för närmare analys tillsammans med de andra påståendena. 

Sammantaget så är revisorernas åsikter förenliga med många tidigare studier, att 

kunskapsöverföring existerar mellan revision och tilläggstjänster (se exempelvis 

Whisenant et al., 2003; Walker & Hay, 2012).  

5.2.2 Vad bidrar till att kunskapsöverföring uppstår? 

 

Följande underavsnitt kommer att behandla olika tematiskt indelade områden som 

rör de olika faktorer som kan bidra till att kunskapsöverföring uppstår. 

Underavsnitten följer en specifik ordning som kan liknas vid ett processchema med 
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en början och ett slut. Processen är alltså det som enligt oss slutligen leder till 

förhöjd revisionskvalitet. Processen visualiseras i slutet av avsnitt 5.2.7. 

 

5.2.3 Förberedande arbete och förvarningar 

 

Utgångspunkten vid vår datainsamling var frågeställningen kring vad som händer 

när revision kombineras med tilläggstjänster vid arbetet mot en och samma kund. 

Vid våra intervjuer framkom det att revisorerna upplever att deras kollegor inom 

tilläggstjänster kan utföra både ett förberedande arbete samt skapa förutsättningar 

för användande av andras arbete inför revisionen. Konsulter inom tilläggstjänster 

kan alltså bistå revisorerna till en effektivare revisionsprocess genom två 

huvudsakliga områden. Det förberedande arbetet avser sådant förarbete som 

genererar, för revisionen, relevant kunskap som sedan eventuellt kan överföras till 

revisorerna genom kommunikation. Användande av andras arbete kan uppstå 

genom sådant förarbete där konsulter inom tilläggstjänster i viss utsträckning själva 

utför de arbetsuppgifter som annars skulle utföras av revisorerna. Det första 

området, det förberedande arbetet kommer att diskuteras i detta avsnitt medan det 

andra området, användande av andras arbete presenteras i avsnitt 5.2.4. 

 

När det gäller det förberedande arbetet menar revisorerna att de kan få förvarningar 

från kollegor inom tilläggstjänster om specifika problemområden som är viktiga att 

uppmärksamma inför revisionen. Detta skulle i sin tur kunna innebära en minskad 

efterföljande arbetsbelastning vid själva revisionen på grund av ökad kunskap om 

kunden. Genom att tilläggstjänster utförs gentemot en kund som också har revision 

utökas alltså den totala kunskapsbanken om den kunden hos konsulterna inom 

byråns fyra väggar. Revisor 1 resonerar enligt följande: 

 

“… under året så kan det bli förändringar i regelverk, det kan komma upp nya 

frågeställningar om att gå in i nya branscher, det kan vara generationsväxlingar 

som kommer upp eller vad det är i bolagen liksom. Det kommer ju snabbare till oss 

som revisorer, de frågorna, när vi har kombiuppdrag.” […] “... när vi jobbar med 

olika kombiuppdrag, så har vi ju på ett helt annat sätt en löpande dialog under året 

än vad vi har med en ren revisionsklient som är mindre. Det går inte att komma 

ifrån liksom. ” – Revisor 1 

 

Revisor 1 menar också att han/hon kan vara den som utökar kunskapsbanken 

genom att själv föra information om kunden vidare till sina kollegor: 

 

“... kombiuppdrag - då blir det ju en ganska naturlig löpande dialog liksom. Om vi 

gör något på en klient där vi även har redovisning men att jag gör det, så 

återkopplar jag ju till den redovisningskonsult som har det uppdraget så att han 

eller hon har informationen också…” – Revisor 1 

 

Resonemanget utgår från att, för revisionen intressant information om företaget, 

kan komma revisorerna tidigare till del än om företaget inte köpt till redovisning av 

revisionsbyrån. På detta sätt kan arbetet med revisionsplaneringsprocessen 

underlättas. Enligt Eilifsen et al. (2009, 151-155) innefattar revisionsprocessen 

valet av rätt expertis för revisionsuppdraget vilket enligt ovanstående resonemang 

då också bör underlättas. Detta minskar alltså risken för att kompetensen hos 
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revisionsteamet inte matchar det aktuella uppdraget och då även risken för 

oönskade överraskningar:  

 

“Men de som har haft en löpande dialog vet mer om vad som har hänt i företaget, 

det kan ju vara värdefullt för revisorn för då förstår jag bättre vad jag förväntar 

mig, hur tror jag att det ska se ut.” – Revisor 3 

 

För att testa populationens åsikt i frågan fick respondenterna i enkäten ta ställning 

till följande påstående: ”Jag som revisor kan snabbare få information om företagets 

förehavanden under året om vi säljer tilläggstjänster utöver revision (t.ex. 

information om nya branscher, generationsväxlingar, nya regelverk)”. (fråga 21) 

 
T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-stickprovs 

T-test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

21. FÖRBR2 416 5,3822 (5,2435;5,5210)   19,58 0,000 - 

Big-4 211 5,19    0,391 

(0,005) Icke big-4 205 5,58    

Litet kontor 267 5,56    0,501 

(0,002) Stort kontor 149 5,06    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,41    0,049 

(0,731) Erfarenhet över 15 år 256 5,36    

9. KOMU1 | 5,1490 (4,9780;5,3201)   13,21 0,000 - 

Big-4 211 5,26    0,217 

(0,213) Icke big-4 205 5,04    

Litet kontor 267 5,25    0,274 

(0,134) Stort kontor 149 4,97    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,30    0,245 

(0,165) Erfarenhet över 15 år 256 5,05    

24. KOMBI1 | 5,5361 (5,3967;5,6754)   21,67 0,000 - 

Big-4 211 5,37    0,338 

(0,017) Icke big-4 205 5,71    

Litet kontor 267 5,84    0,835 

(0,000) Stort kontor 149 5,00    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,71    0,287 

(0,039) Erfarenhet över 15 år 256 5,43    

 

Tabell 8. Jämförande statistik – förberedande arbete och förvarningar 

Påståendet har ett medelvärde på 5,38 (tabell 8) och efter ett genomfört t-test så kan 

vi se att värdet skiljer sig signifikant från det förväntade värdet på 4 (p < 0,05). Vi 

kan med 95 % säkerhet anta att medelvärdet för populationen ligger någonstans 

mellan 5,2435 och 5,5210. Populationens åsikt är alltså medhåll gentemot de sex 

respondenterna från intervjuerna vilket kan ses som en viss bekräftelse på deras 

åsikt i denna fråga. För att undersöka vilken form av tilläggstjänster som till störst 

del kan bidra till att revisorn snabbare kan få information så utförde vi ett 

Spearman-test av rangkorrelation mellan fråga 21 och fråga 15 (tabell 9). Svaga 

men signifikanta samband finns mellan de som svarat högt (instämmer helt) på 

fråga 21 och även högt på fråga 15.  
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Korrelationstest: Spearman Rho 

Spearman Rho 

(p-värde) 

Variabel/Variabel 8. KUNSK 13. VÄRD1 14. VÄRD2 21. FÖRBR2 

15. VÄRDSKATT 0,319 

(0,000) 

0,143 

(0,000) 

0,356 

(0,000) 

0,239 

(0,000) 

15. VÄRDREDO 0,375 

(0,000) 

0,250 

(0,000) 

0,262 

(0,000) 

0,380 

(0,000) 

15. VÄRDRÅD 0,329 

(0,000) 

0,244 

(0,000) 

0,237 

(0,000) 

0,305 

(0,000) 

 
Tabell 9. Korrelationstester för huvudområdena inom tilläggstjänster 

Revisorerna uppfattade framförallt att redovisning var den tilläggstjänst som under 

året snabbare kunde förse dem med värdefull information inför revisionen (0,380). 

Revisor 2 förklarar detta på följande sätt:  

 

“Ja alltså en rådgivningstjänst den gynnar ju inte revisionen på samma sätt, det 

gör den ju inte, den kan ju röra till den möjligen utan det är ju 

redovisningstjänsterna som påtagligt, det man kan ha nytta av för 

revisionsuppdraget. Alltså en rådgivningstjänst kan ju vara bra om det gjorts en 

utredning på om vi säger moms… om det finns någon oklarhet kring momsfrågor i 

ett företag, den är ju utredd då, det är ju givetvis en fördel att det finns en 

dokumentation kring det om det här bolaget har speciella problem momsmässigt 

och då kan man ju, och det finns en utredning kring det, då har man ju tillgång till 

den informationen.” – Revisor 2 

 

Redovisningstjänster utgör alltså de generellt mest värdefulla informationskällorna 

enligt revisorerna. Andra tjänster kan dock i särskilda fall även hjälpa revisorerna 

med mer specifika problemområden under revisionen. Vi valde också att 

kontrollera hur värdefull informationen från huvudområdena skatt, redovisning och 

rådgivning är. Skatt är något av det mer komplexa områdena och Francis (2004, s. 

363) menar (trots sin motsatta åsikt) att kunskapsöverföring är tillämpligt här. När 

de intervjuade revisorerna diskuterar expertis och experthjälp nämner de ofta skatt 

som exempel: 

 

“… det handlar ju många gånger om att man ska betala rätt skatt, och i revisionen 

är det ju en trygghet då att man haft någon expert som har varit med i en viss affär 

där det är lite klurigt och svårt – för att det ska bli rätt skatt när man reviderar och 

att man uttalar sig rätt då också.” – Revisor 4  

 

Vi utför T-test för huvudområdena i tabell 10. 
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Tabell 10. Jämförande statistik för huvudområdena inom tilläggstjänster 

Området skatt har högst medelvärde (5,74) av de tre kategorierna och är alltså den 

tilläggstjänst som revisorerna erhåller den mest värdefulla informationen från. 

Detta kan bero på att skatt är det område som revisorer främst har problem med 

själva. Dock är det ingen avsevärd skillnad i värderingen gentemot redovisning 

(5,59).  Rådgivning har lägst medelvärde enligt T-testet (4,81) vilket kanske inte är 

en slump då våra intervjudeltagare menar att rådgivningstjänster inte alltid 

underlättar revisionen utan snarare kan vara till nackdel (se revisor 2:s uttalande 

ovan). Korrelationstesten i tabell 9 visar ingen tydlig skillnad mellan de olika 

huvudområdena. Skatt är något högre korrelerad med fråga 14 samtidigt som 

redovisning är något högre för fråga 8 och 13. Eftersom redovisning är blygsamt 

högre korrelerad med fråga 21 så kan man fråga sig vad som skulle kunna vara 

skillnaden mellan att erhålla informationen internt jämfört med en extern byrå eller 

företagets egen redovisningsavdelning. Revisor 4 menar följande:    

 

“Så på det sättet skulle jag vilja säga att vi kan minska revisionsarbetet där vi utför 

redovisningstjänster och det är också, ja, och det är ganska naturligt och inte minst 

med den informationsöverföringen och så vidare, och att det är snabbare än om det 

är någon annan redovisningskonsult ute på stan liksom, det ska skickas papper och 

det ska skickas information emellan och då blir det lite längre vägar.” – Revisor 4 

 

Alltså närheten till informationen är något som spelar roll och därför skiljer den 

interna från den externa konsulten. Som revisor 4 säger så tar informationen 

“längre vägar” och bör ju således skapa en fördröjning i nyhetsflödet från företaget 

till revisorn. För att testa om detta är något som populationen instämmer med så 

T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-stickprovs 

T test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

15. VÄRDSKATT 416 5,7356 (5,6202;5,8510)   29,57 0,000 - 

Big-4 211 5,83    0,200 

(0,089) Icke Big-4 205 5,63    

Litet kontor 267 5,66    0,203 

(0,090) Stort kontor 149 5,87    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,78    0,064 

(0,581) Erfarenhet över 15 år 256 5,71    

15. VÄRDREDO | 5,5865 (5,4658; 5,7072)   25,84 0,000 - 

Big-4 211 5,48    0,209 

(0,087) Icke Big-4 205 5,69    

Litet kontor 267 5,79    0,558 

(0,000) Stort kontor 149 5,23    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,69    0,174 

(0,142) Erfarenhet över 15 år 256 5,52    

15. VÄRDRÅD | 4,8125 (4,6833; 4,9417)   12,37 0,000 - 

Big-4 211 4,80    0,003 

(0,802) Icke Big-4 205 4,83    

Litet kontor 267 4,84    0,074 

(0,588) Stort kontor 149 4,77    

Erfarenhet 0-15 år 160 4,88    0,102 

(0,442) Erfarenhet över 15 år 256 4,77    
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utför vi ett T-test på fråga 9 i enkäten. Resultatet visar ett svagt medhåll 

(signifikant medelvärde 5,15) vilket delvis styrker uttalandena från revisorerna i 

intervjun. Överlag så upplever alltså auktoriserade/godkända revisorer i Sverige att 

det oftare är lättare att kommunicera information internt än externt mot 

utomstående redovisningsbyråer.  

 

Medarbetarna inom en revisionsbyrå samarbetar för att leverera en så bra 

helhetstjänst gentemot kunden som möjligt - trots skilda avdelningar. Eftersom 

kunden ser revisorn både som kontrollant och rådgivare så kan definitionen av “bra 

tjänst” vara rätt bred. Revisor 5 menar att: 

 

“... det gäller 95 % av kunderna, du är ju revisor oavsett om du sköter bokföringen 

eller ger skatteråd, det är revisorn, eller kamreren eller något sådant där. Så för 

dem är du ju en kostnadspott och ju effektivare vi kan vara här och lägga mer tid 

på att, i revisionen och bokslutet förmedla nytta för kunden i form av bättre 

rapporter, bättre insikter i det vad vi ser, förklara sambanden som vi ser.” – 

Revisor 5 

 

Flera av revisorerna menar att kunskapsöverföring mellan avdelningarna även kan 

hjälpa dem att leverera en bättre tjänst till kunden i form av bättre rådgivning 

gällande finansiella frågor. Revisorerna träffar kunderna väldigt sällan, oftast sker 

den huvudsakliga kontakten vid själva revisionen. I motsats till detta har vi fått 

uppfattningen att konsulter som arbetar inom tilläggstjänster har en mer 

kontinuerlig kontakt med kunden under pågående räkenskapsår: 

 

“Om jag har en kollega som har gjort, det kan ju vara en som har haft hand om 

hela den löpande bokföringen och då har ju den personen haft mycket mer kontakt 

med kunden än vad vi har när vi kommer i kontakt i samband med revisionen en 

gång per år.” – Revisor 3 

 

Utan kollegor inom tilläggstjänster med kontakt mot kunden under året har 

revisorerna svårare att förbereda sig inför revisionen. Kombinationer av revision 

och tilläggstjänster innebär att revisorerna kan få informationen under innevarande 

räkenskapsår och förhindra fel som annars hade funnits kvar vid bokslutet.  

 

“Nu, och i kombiuppdrag framförallt, så kommer det upp mer löpande så att man 

kan hantera det på ett annat sätt, för det kan ju handla om att en fråga måste 

hanteras innan bokslutet liksom, det går inte att hantera den i efterhand på det nya 

räkenskapsåret och får man då veta frågan när man sitter med årsredovisningen i 

sin hand, då har man liten chans att agera på den.” – Revisor 1 

 

Eftersom det oftast är mer tidskrävande att åtgärda redan inträffade problem än att 

förhindra dem innan de uppstår så kan detta innebära en tidsvinst för revisorerna. 

Utöver denna tidsvinst så kan chansen till proaktivt agerande av revisorerna även 

ge dem möjligheten till att öka servicen till kunderna. Kunden får då ett bättre 

finansiellt underlag att ta beslut på än om revisorerna först vid revisionen fått 

chansen att ge dem dessa råd: 

 

“Ja, så att det inte blir en överraskning för kunden att det man gjorde i augusti och 

sen kommer man till revisionen i mars och då liksom, sådär skulle man inte ha 
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gjort i augusti – jaha, det förändrar ju resultatet då och då har vi liksom tagit fel 

beslut löpande under året – så det är ju viktigt att man har den kommunikationen” 

[…] “Så det har ett otroligt värde att agera mot kunden och vara proaktiv. För att 

göra ett bra jobb så krävs att man har kommunikation vid ett flertal tillfällen under 

året.“ – Revisor 4 

 

Revisor 1 menar att det finns vissa frågor som revisorerna inte har möjlighet att 

lösa om de inte får tillgång till informationen innan själva revisionen:  

 

“... det blir en annan proaktivitet som jag upplever det som, istället för att, för så 

kan jag uppleva att det har varit historiskt liksom att de jobbigaste/svåraste 

frågorna har sparats till revisorn, i boksluten.” – Revisor 1 

 

Vad som menas med detta är att revisorerna förlorar sin möjlighet till att 

kontinuerligt assistera och rådge kunderna vid svårare finansiella och 

bokföringsmässiga frågor om de endast möter kunden vid själva 

bokslutet. Respondenterna till enkäten höll med de sex respondenterna från 

intervjuerna när vi testade dem för följande påstående: ”Kombinationsuppdrag ger 

mig som revisor större chans att tidigt agera proaktivt gentemot kunden och 

förhindra felaktigheter som annars funnits kvar vid revisionen”(tabell 8). (fråga 24) 

 

Medelvärdet för hela populationen ligger med 95 % säkerhet mellan 5,3 och 5,6 

vilket innebär att samtliga auktoriserade/godkända revisorer delvis instämmer med 

påståendet. Resultatet är statistiskt säkerställt (p = 0,000). Att revisorerna kan 

förhindra felaktigheter innebär troligtvis ett högre kundvärde, men det skulle även 

kunna innebära minskat arbete för revisorerna vid själva revisionen. Detta kan i sin 

tur sänka deras kostnader och eventuellt även arvodena (Abdel-Khalik, 1990; 

Krishnan & Yu, 2010). 

5.2.4 Användande av andras arbete  

 

Revisorerna menar som tidigare nämnt att kollegor inom tilläggstjänster kan bistå 

revisorerna till en effektivare revisionsprocess genom två huvudsakliga områden 

nämligen genom förberedande arbete och genom användning av andras arbete. I 

detta avsnitt behandlas användandet av andras arbete vilket innebär att konsulter 

inom tilläggstjänster delvis kan utföra arbetsuppgifter som annars hade behövt 

utföras av revisorerna. Mer konkret kan det förklaras som att konsulterna inom 

tilläggstjänster genom sina arbetsuppgifter under året utför delar av 

revisionsprocessen på förhand. Exempel på detta kan enligt revisor 2 vara: 

 

“… alltså felaktigheter i rutiner eller i poster som man har uppmärksammat, det 

kan ju finnas fordringar som är tveksamma eller osäkra, där konsulten har kanske 

gjort ett så kallat research-arbete och utrett mot kund och på olika sätt hur det står 

till här, och då har man ju den informationen om man ska säga gratis när man gör 

revisionen, alltså ta till sig och bedöma då. ” – Revisor 2  

 

Värdering av tillgången fordringar är ett område där revisorerna uppfattar att 

konsulten kan bistå med direkt överskjutande arbete. Ovanstående exempel leder i 

sin tur till en effektivare revisionsprocess vilket kan sänka tidsåtgången för 

revisionen och på längre sikt skapa en högre revisionskvalitet (Knechel et al., 

2012): 
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“... alltså när man utför revisionen av ett uppdrag som ett kombiuppdrag som vi 

har gjort bokslut på här - det kräver ju totalt sett mindre tid och sedan då än om 

det inte är ett kombiuppdrag. För revisionen då alltså och det beror ju på att vi har 

en så pass hög nivå på redovisningsdelen att vi kan ha nytta av mycket som görs 

där.” – Revisor 2 

 

För att dubbelarbetet ska kunna minimeras behöver konsulter inom tilläggstjänster 

utföra uppgifter som är relaterade till revisionsuppgifterna. Det är ingen 

självklarhet att alla tjänster som utförs av konsulter mot kund annars hade behövts 

utföras vid själva revisionen. En förutsättning är också att konsulterna som utför 

tilläggstjänsterna även kommunicerar vilka delmoment de utfört vid sina uppdrag. 

Detta så att revisorerna förstår att de inte behöver göra dessa igen: 

 

“... det här kan vi lämna för det har vår kollega gått igenom så följer vi upp med 

henne om det var något speciellt, så att vi inte sitter och gör exakt samma sak…” – 

Revisor 3  

 

Användandet av andras arbete vid revisionen innebär dock enligt revisor 5 och 4 

inte att konsulterna tidigare utfört delmoment i själva revisionsprocessen: 

 

“Ja han kan ju inte göra revision, men den kan sammanställa revisionsbevis som vi 

enklare kan använda oss av. De gör ju inget revisionsmoment men de kan ju 

bereda det material som vi måste ha, redan i sitt jobb. Tar man som kombiuppdrag 

här då har vi som rutin att redan när dem börjar bokslutet så tillgodoser dem att 

banken skickar engagemangsrapporter till oss, så då är det momentet gjort...” – 

Revisor 5 

 

“... om man säger som exempel periodiseringskontroll – det är ju någonting man 

gör för att se att en faktura hör till rätt period. Då kan ju redovisningskonsulten 

här vara mer tydlig, jag har tittat igenom, bläddrat alla fakturor större än 10 000 

kr i januari, och då får jag som revisor bedöma – jaha, okej men vad måste jag 

göra då – då kanske det räcker med att ta lite färre stickprov på just 

periodiseringskontroll...” – Revisor 4  

 

Revisor 5 menar att redovisningsavdelningen kunde inhämta 

engagemangsrapporter från banken vilket i sin tur kunde bespara revisorerna det 

jobbet. Ett signifikant medelvärde på 5,44 (tabell 11) i fråga 17 nedan vittnar om att 

detta är något som till viss del även gäller generellt för alla auktoriserade/godkända 

revisorer i Sverige. Dock ska det tilläggas att frågan i enkäten är generellt ställd 

vilket innebär att det inte enbart är engagemangsrapporter som är det som 

revisorerna kan få hjälp med. Intressant att notera är att revisorer från icke big-4 

och de som arbetar på mindre kontor i större utsträckning instämmer till påståendet 

(skillnad på 1,05 och 1,41). Orsaken kanske är att revisorer på mindre byråer och 

kontor utnyttjar den kompetens som konsulterna innehar och det arbete de utför till 

större grad. 
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T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-stickprovs 

T-test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

17. FÖRBR1 416 5,4375 (5,2495; 5,6255)   15,03 0,000 - 

Big-4 211 4,92    1,051 

(0,000) Icke Big-4 205 5,97    

Litet kontor 267 5,94    1,414 

(0,000) Stort kontor 149 4,53    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,56    0,193 

(0,326) Erfarenhet över 15 

år 

256 5,36    

20. PERIOD | 4,8798 (4,7020; 5,0576)   9,73 0,000 - 

Big-4 211 4,31    1,151 

(0,000) Icke Big-4 205 5,46    

Litet kontor 267 5,41    1,486 

(0,000) Stort kontor 149 3,93    

Erfarenhet 0-15 år 160 4,93    0,120 

(0,518) Erfarenhet över 15 

år 

256 4,81    

22. RÅDSKATT | 3,8173 (3,6484; 3,9862)   – 2,13 0,034 - 

Big-4 211 3,60    0,437 

(0,011) Icke Big-4 205 4,04    

Litet kontor 267 3,91    0,249 

(0,170) Stort kontor 149 3,66    

Erfarenhet 0-15 år 160 3,74    0,130 

(0,460) Erfarenhet över 15 

år 

256 3,87    

26. KOMBI3 | 5,2837 (5,1422; 5,4251)   17,83 0,000 - 

Big-4 211 5,16    0,258 

(0,073) Icke Big-4 205 5,41    

Litet kontor 267 5,53    0,693 

(0,000) Stort kontor 149 4,84    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,21    0,126 

(0,385) Erfarenhet över 15 

år 

256 5,33    

 
Tabell 11. Jämförande statistik – Användande av andras arbete 

Periodiseringskontroller kan enligt uttalandet från revisor 4 ovan alltså delvis 

utföras av konsulter från redovisningsavdelningen. Populationen ansåg dock att 

detta inte var så vanligt förekommande då medelvärdet från svaren på fråga 20 i 

enkäten var 4,88 (tabell 11). Återigen så tycker revisorer från mindre byråer och 

kontor i högre utsträckning att konsulter kan bistå dem med denna typ av specifika 

information i deras arbete (skillnad på 1,15 och 1,48). Troligtvis är denna form av 

andras arbete alltså inte lika vanligt förekommande i jämförelse med inhämtning av 

engagemangsrapporter från banken (medelvärde 5,44). 

 

Vidare ansåg revisor 3 att skatt var ett område där skattekonsulter kunde hjälpa till 

genom sitt arbete inför revisionen: 

 

“… vet jag då att en av mina kollegor som bara jobbar med skatt, går igenom 
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deras skatteberäkning då kommer inte jag lägga så stor vikt vid att vi ska granska 

deras skatteberäkning.” – Revisor 3  

 

I enkäten ställdes följande påstående: ”Om en kund fått rådgivning från den egna 

byrån inom skatt så krävs inte lika mycket granskning av detta område under 

revisionen” (fråga 22).  Revisorerna ansåg att detta inte stämde överens med deras 

verklighet då medelvärdet för påståendet var 3,82 (tabell 11).  

 

Flera av revisorerna i intervjuerna förklarade att det många gånger handlade om att 

redovisningsavdelningen genom sitt arbete kunde utföra eget bedömnings- och 

granskningsarbete vid kombinationsuppdrag. Genom att redovisningskonsulterna 

numera arbetar enligt det REKO-ramverk som enligt revisorerna i intervjun 

inbegriper högre krav på dokumentation, så möjliggörs ett utökat användande av 

redovisningsavdelningens arbete (SRF, 2014).  Detta då revisionsavdelningen 

genom dokumentationen från redovisningsavdelningen lättare kan få en inblick i 

vad som är gjort och inte gjort samtidigt som arbetet vid bevissamlingen delvis 

redan är utfört: 

 

“... och redovisningskonsulter jobbar ju enligt sitt REKO-ramverk liksom, och där 

ingår ju att göra vissa bedömningar, prövningar ... vissa delar är åt revisionshållet 

liksom, det är inte bara att man tar siffrorna från klienten och sätter i dem i en 

årsredovisning och sedan är det klart, utan man ska även göra vissa bedömningar 

som redovisningskonsult” […] “Så i och med REKO så uppfattar jag det som att, 

för det är högre krav på dokumentation också, så då är det tydligare vad 

redovisningsavdelningen har gjort liksom i olika frågor, för det kan ju vara utmana 

värderingar, det kan vara utmana bedömningar, som bolaget har gjort helt enkelt, 

ganska grundläggande men som ändå bör göras och sådant som tidigare historiskt 

har gjorts bara av revisorn.” – Revisor 1 

 

“Det är klart när du har redovisningen i samma byggnad, då vet vi ju kontrollerna 

på ett annat sätt och… det ska ju egentligen inte ha någon betydelse om de är 

innanför eller utanför i och med REKO, men rent mentalt så är det ju tryggare för 

jag vet ju vem som har gjort det, jag vet vad kontrollerna innebär, jag vet att vi 

utför kontroller på redovisningskonsulterna varje år, så att då kan jag ju använda 

det till viss del, lite mer.” – Revisor 5 

 

Revisor 5:s uttalande kan tolkas som att den professionella skepticismen minskar 

när konsulter från den egna byrån har utfört redovisningen istället för en 

utomstående redovisningsbyrå (Joe & Vandervelde, 2007, s. 469). Anledningen till 

detta är att revisorerna litar mer på det material de erhållit internt än externt då det 

är mer bekant (se fortsatt diskussion under avsnitt 5.2.6).  Detta är alltså en faktor 

som kan leda till en effektivare och snabbare revisionsprocess inom byrån (Knechel 

et al., 2012). I enkäten fick revisorerna ta ställning till om de tycker att 

revisionsarbetet går snabbare vid kombinationsuppdrag än vid enbart 

revisionsuppdrag. Revisorerna är instämmande med ett medelvärde på 5,3. Bland 

bakgrundsvariablerna är det storleken på kontor som ser ut att ha en viss betydelse 

(0,7 i skillnad), de som arbetar på mindre kontor har en mer positiv inställning till 

påståendet. 
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En riskabel följd av kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision kan 

uppstå om revisorer försummar sin roll som kontrollorgan baserat på den 

information de mottagit från andra konsulter. Informationen om kunden får alltså 

inte övervärderas om den erhålls internt utan ska istället värderas objektivt och 

professionellt (se vidare diskussion under 5.2.6). Tilläggstjänsternas framväxt inom 

revisionsbranschen har inneburit en möjlighet för revisionsbyråerna att kombinera 

dessa tjänster med revisionen för att uppnå en effektivitetsvinst. Genom att utöver 

revisionen även sälja andra tjänster där konsulten utför uppgifter som berör 

kundens operativa eller finansiella situation kan byrån på förhand minska ned 

arbetsbelastningen vid den senare revisionen. Som det ser ut idag verkar det dock 

inte finnas någon formellt utarbetad plan eller policy för vilka delar som 

redovisningskonsulter kan eller ska göra i förhand när det kommer till delmoment i 

revisionen. Konsult 1 resonerar exempelvis på detta sätt: 

 

“Och då är det ju klart att då blir det ju känsligt för det är ju klart att om våra 

kvalificerade redovisare gör en del av det jobb som våra revisionsassistenter 

normalt skulle ha gjort. Här gäller det att hitta - var är den interna brytpunkten? 

Och då är det såhär att historiskt så har det här varit helt individberoende” … 

“Och det är ju klart att det är mycket lättare att hitta en mer strömlinjeformad 

process när du får göra hela vägen – självklart gör de det. Så oaktat om 

brytpunkten ska gå där eller där eller någonstans mittemellan så, det gör ju det ju 

alldeles självklart.” – Konsult 1 

 

Detta betyder att gränserna mellan vad som är revisionsavdelningens uppgifter och 

redovisningsavdelningens uppgifter kan ha hamnat i en gråzon. Inom detta 

problemområde blir kommunikation och ömsesidig förståelse viktig i framtiden. 

Konsekvensen av bristfälliga riktlinjer kring gränserna för vad som är 

redovisningskonsultens ansvarsområde blir att dessa gränser blir godtyckliga. I sin 

tur kan det leda till inkonsekvens, osäkerhet samt en risk för att vissa delar av 

revisionen inte utförs då revisorn uppfattar detta som redovisningskonsultens 

uppgift.  Konsult 1 ovan menar dock att kommunikation mellan konsulten och 

revisorn kan leda till en effektivisering av revisionsarbetet genom en mer 

strömlinjeformad process. Hur kommunikationen fungerar mellan avdelningarna i 

dagens revisionsbransch diskuteras i kommande avsnitt. 

5.2.5 Kommunikation 

 

För att revisorerna ska ha möjlighet att tillägna sig kunskapen som konsulterna 

erhållit genom sitt arbete med tilläggstjänster så krävs kommunikation. 

Kommunikation inom team och inom särskilda avdelningar är självklar, men inom 

revisionsbranschen finns det vissa restriktioner när kommunikationen sker mellan 

olika avdelningar. Utgångspunkten i EtikU6 är att konsulter från skilda avdelningar 

som arbetar mot samma kund inte skall ha kommunikation sinsemellan om 

angelägenheter som rör kunden. Detta för att bibehålla objektivitet och oberoende. 

Revisor 5 menar dock att: 

 

“Grunden är ju att vi inte får prata med varandra, vi har ju tystnadsplikt mellan 

varje tjänst, även om det är här. Men det blir ju opraktiskt, att ha det så, och då 

lägger vi oftast in tillsammans med kunden att man kommer överens i 

uppdragsbrevet, ja men det är okej att redovisningskonsulten pratar med revisorn, 
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och det är ju samma sak där för att förebygga fel. Bättre att ta frågorna under året 

än att se i efterhand, det där måste jag göra om.” – Revisor 5 

 

Kunden kommer alltså överens med revisionsbyrån om att kommunikation ska vara 

tillåten när det gäller information om det specifika uppdraget. Detta nedtecknas i de 

så kallade “uppdragsbreven” som upprättas separat för varje särskilt uppdrag 

gentemot kunden (tilläggstjänster eller revision). Revisor 1 förklarar även vidare att 

konsulter från de olika tjänsterna arbetar nära varandra inom byrån: 

 

“Det är ju ganska tätt sammanflätat liksom, det vi gör eller det vi i så fall rådgör 

så på något sätt så kommer det hamna i böckerna liksom helt enkelt, och då är de 

redovisningskonsulten som kommer att se det liksom. Då är det ju bättre att prata 

om det och informera om det löpande än att det blir, ja vad det nu kan bli för form 

av överraskning” – Revisor 1 

 

Revisorerna vittnar alltså om att det finns möjlighet för konsulter inom 

tilläggstjänster att dela kunskap som erhållits genom deras erfarenheter mot kund. 

Kunskapsöverföring är alltså en följd av möjligheten till intern kommunikation 

inom byrån (Heide et al., 2005, s. 40; Larsson, 2008). Revisor 3 förklarar hur detta 

praktiskt kan gå till: 

 

“... vi sitter ju inte och delar all information sinsemellan. För någonstans, är det 

bråttom då… okej, jag ska göra mitt och de andra ska göra sitt och vi börjar med 

att alla gör vad de ska göra innan vi ska sitta och berätta för alla vad… allting om 

kunskapsdelning, utan det kanske man istället sparar till något annat tillfälle där vi 

har samlat kollegor inte bara i teamet utan man kanske har någon typ av 

information… vi har ju ibland luncher till exempel, att man försöker säga att det 

här stötte jag på, så här vad förutsättningarna, det här lärde jag av mig och sedan 

kan man ha en kort genomgång. Så det är ju inte alltid vi försöker lyfta fram allting 

i alla team och så utan, självklart kan jag ge information om att vi har gjort 

någonting men inte hela tiden hålla på att berätta allt och att alla ska förstå allt. 

Det kan jag tycka bli ineffektivt i vissa lägen. Men vi jobbar däremot mycket med 

kunskapsdelning och försöker se till att alla lär sig och håller sig uppdaterade, det 

är viktigt.” – Revisor 3 

 

Kommunikationen som beskrivs av revisor 3 sker verbalt, formellt och på 

smågruppsnivå tillsammans med medlemmar ur teamet (Heide et al., 2005, s. 40; 

Larsson, 2008, s. 79, 81, 84). Informationsdelningen sker inte villkorslöst eller 

förutsättningslöst utan efter överväganden från sändaren. Sändaren gör en 

bedömning över vilka mottagare som kommer behöva informationen och vilka som 

kan klara sig utan. Genom att i möjligaste mån endast förmedla information som är 

relevant för mottagaren så skapas effektivare möten och arbetsprocesser. 

Konsulterna bibehåller alltså den erhållna kunskapen i tyst form under en tid och 

väljer därefter ut vilken kunskap de vill omvandla till explicit kunskap och dela 

med sina kollegor (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 8).  För att utföra detta krävs det 

att konsulten inom tilläggstjänsten själv kan resonera analogt och förstå vilken 

information som är viktig för byråns andra uppgifter inom revision. Konsult 1 

menar att redovisningskonsulter ibland kan ha svårt att föra detta resonemang vid 

mottagande av information som kan ha betydelse för revisionen:  
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“Sen så måste man komma ihåg att, en redovisningskonsult som är ute och hjälper 

till med löpande bokföring eller sitter här och har tät kontakt med kunden och 

hjälper till med löpande bokföring – behöver inte nödvändigtvis höra att när 

kunden säger att, vi har ett momsproblem, eller, vi tittar på ett nytt 

bokningssystem.” – Konsult 1 

 

Det finns alltså vissa svårigheter med kommunikationen och det är inte alltid en 

konsult inom tilläggstjänster delar relevant information med en revisor. Detta beror 

då framförallt på att det analoga resonemanget inte fungerar och konsulten 

uppfattar då inte att informationen den erhåller kan vara användbar vid den 

kommande revisionen. Detta torde leda till en minskad chans för att 

kunskapsöverföring ska uppstå. Om detta, som föreslaget av Novick, (1998) beror 

på konsultens erfarenhet av revisionsbranschen är dock oklart. Enligt Joe & 

Vandervelde (2007) är chansen till kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och 

revision större om den enskilda revisorn utfört tilläggstjänsten samt revisionen på 

egen hand. Detta innebär alltså kunskapsöverföring mellan de två tjänsterna 

(uppgifterna) hos den enskilda individen, alltså ett inneboende analogt resonemang. 

På frågan om man som revisor vid revisionen kan ha nytta av att själv ha utfört 

revisionsrådgivning gentemot en kund så svarar revisor 3: 

 

“Ja alltså det är så situationsspecifikt vilken typ av fråga det gäller men vissa 

gånger så definitivt så kan det bli… eller att man ibland bara lär sig mer om en 

viss skattefråga eller redovisningsfråga eller så där…” – Revisor 3 

 

Revisor 5 vittnar även om att en revisor genom revisionsrådgivning kan ge sig själv 

förutsättningar för en framtida effektivare revision: 

 

”Då minskar man ju risken att man i efterhand ska hitta fel som jag måste anmärka 

på, man måste rätta skatt och så, så det är ju bra att man har den här 

revisionsnära rådgivningen, då undviker man ju omedvetna fel för företagaren. Det 

är väl den största städhjälpen som vi gör året runt, man minskar risken för 

omedvetna fel.” – Revisor 5  

 

Jämförande statistik (tabell 12) visar att revisorer som arbetar på väldigt små kontor 

med bara 1-2 anställda ändå upplever att kunskapsöverföring existerar. 80 % av 

personerna som svarade “1-2 anställda” svarade också mellan 5-7 på frågan om 

kunskapsöverföring existerar. Endast en person av dessa 80 % svarade att den 

arbetade 0 % med tilläggstjänster vilket innebär att de berörda personerna också 

faktiskt arbetar med tilläggstjänster trots den lilla storleken på kontoret. Vår 

tolkning av detta är att kunskapsöverföringen i deras fall då sker mellan de olika 

uppgifterna som de själva utför, istället som på större revisionsbyråer - mellan 

kollegor. Kommunikationen sker då alltså på intrapersonell nivå (Larsson, 2008, s. 

84). Huruvida kunskapsöverföringen av kunskap blir effektivare om en enskild 

person genomför den på egen hand eller om den sker mellan flera personer framgår 

dock inte av vår empiri. 
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Jämförande statistik 

6. KONTOR/8. KUNSK 1 2 3 4 5 6 7 Total 

1-2 st. 0 0 3 

7,89 % 

3 

7,89 

14 

36,84 

14 

36,84 

4 

10,53 
38 

100 % 

3-4 st. 0 0 2 

4,65 % 

7 

16,28 % 

5 

11,63 

15 

34,88 % 

14 

32,56 
43 

100 % 

5-10 st. 0 1 

1,16 % 

1 

1,16 % 

6 

6,98 % 

20 

23,26 % 

28 

32,56 % 

30 

34,88 % 
86 

100 % 

11-25 st. 0 0 1 

1 % 

9 

9 % 

21 

21 % 

40 

40 % 

29 

29 % 
100 

100 % 

26-50 st. 1 

1,64 % 

0 4 

6,56 % 

7 

11,48 % 

9 

14,75 % 

21 

34,43 % 

19 

31,15 % 
61 

100 % 

51-100 st. 0 0 1 

3,33 % 

0 7 

23,33 % 

12 

40 % 

10 

33,33 % 
30 

100 % 

Över 100 st. 0 0 3 

5,17 % 

5 

8,62 % 

16 

27,59 % 

16 

27,59 % 

18 

31,03 
58 

100 % 

 
Tabell 12. Kunskapsöverföringens existens beroende av kontorets storlek 

Kommunikation kan enligt Heide et al. (2005, s. 40) vara både formell och 

informell. Revisor 3 menar att formellt ordnad kommunikation och delning av 

kunskap mellan avdelningar ofta sker kring bokslutet:  

 

“Så att då har vi definitivt en sådan kunskapsöverföring för vi brukar ju alltid ha 

någon form av avstämning i samband med att den som har upprättat ett bokslut 

kommer till mig och säger att nu är vi klara med det här.” – Revisor 3 

 

Detta instämmer revisor 4 med, men enligt denne kan formella avstämningar även 

ske löpande under året: 

 

“... och sen så har man under arbetets gång, så under året där då, kommunicerar 

man emellan också kring, hur går det, hur ser det ut – resultatet där för halvåret – 

och sen i samband med bokslutet så innan man kör igång bokslutet så brukar man 

ofta sätta sig ner och ja, vad har hänt i år, vad behöver man beakta här och så 

vidare, finns det några svåra poster här i bokslutet som man behöver resonera 

kring så att det inte liksom blir att bokslutet görs färdigt och sen kommer revisorn 

och säger, att såhär kan du inte göra.” – Revisor 4 

 

En dialog kan föras kring bokslutet mellan framförallt redovisningskonsulter och 

revisorer för att förbereda revisorerna för revisionsarbetet. Populationen som 

besvarade enkäten var inställsamma till påståendet om att 

kommunikationsmöjligheterna mellan avdelningarna kunde hjälpa dem att 

förbereda sig inför revisionen. 
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T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-stickprovs 

T-test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

10. KOMU2 416 5,6587 (5,5298;5,7875) 

  

25,31 0,000 - 

Big-4 211 5,62    0,086 

(0,511) Icke Big-4 205 5,70    

Litet kontor 267 5,81    0,409 

(0,005) Stort kontor 149 5,40    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,81    0,250 

(0,049) Erfarenhet över 15 år 256 5,56    

11. KOMU3 | 5,5865 (5,4542;5,7189) 

  

23,56 0,000 - 

Big-4 211 5,49    0,190 

(0,158) Icke Big-4 205 5,68    

Litet kontor 267 5,75    0,443 

(0,003) Stort kontor 149 5,30    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,61    0,032 

(0,817) Erfarenhet över 15 år 256 5,57    

12. KOMU4 416 5,4856 (5,3606; 

5,6106) 

23,36 0,000 - 

Big-4 211 5,33    0,312 

(0,014) Icke Big-4 205 5,64    

Litet kontor 267 5,68    0,547 

(0,000) Stort kontor 149 5,13    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,58    0,155 

(0,222) Erfarenhet över 15 år 256 5,43    

 

Tabell 13. Jämförande statistik – Kommunikation 

Revisorerna verkar vara överens om att detta påstående stämmer (medelvärde 5,6), 

dock så kan vi inte genom medelvärdet avgöra hur ofta avstämningarna sker. Det 

kan vara så att uppfattningen om hur ofta “normalt” är innebär att respondenterna 

inte kan hålla med till fullo. För att testa kommunikationens betydelse för att 

kunskapsöverföring ska kunna uppstå utför vi ett korrelationstest (tabell 14). De 

som fann att kunskapsöverföring existerar (fråga 8) fann även att kommunikation 

mellan dem som revisor och kollegor inom tilläggstjänster kan hjälpa dem vid 

revisionen (fråga 10). Betydelsen av detta är att kommunikation mellan avdelningar 

verkar vara viktigt för att kunskapsöverföring ska kunna uppstå. Sambandet på 

0,471 är signifikant (p = 0,000) men det skall tilläggas att det inte är ett starkt 

samband (över 0,5) men inte heller ett svagt (nära 0).  

 
Korrelationstest: Spearman Rho 

Spearman Rho 

(p-värde) 

Variabel/Variabel 8. KUNSK 

10. KOMU2 0,471 

(0,000) 

 
Tabell 14. Korrelationstest mellan 10. KOMU2 och 8. KUNSK 
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När det gäller fråga 11 som testade huruvida information relevant för 

revisionen normalt kan överföras så instämmer revisorerna i populationen i ungefär 

samma utsträckning som på fråga 10 (medelvärde på 5,58) (tabell 13). 

 

Testen visar att det är ganska sannolikt att populationen håller med de sex 

intervjudeltagarna i frågorna som rör möjligheten till överförd kunskap mellan 

avdelningar. Kommunikation är alltså en faktor som kan leda till att 

kunskapsöverföring uppstår och revisionskvaliteten eventuellt kan höjas. Revisor 4 

förklarar genom sitt uttalande hur kommunikationen konkret kan hjälpa revisorerna 

att effektivisera sin arbetsprocess:  

 

“den (kommunikationen) har vi ju nytta av i vår revisionsdokumentation, ja men – 

är det tydligt uppställt vilka delposter ingår kundfordringar till exempel, har man 

tittat igenom osäkra kundfordringar, har man, man kanske har tagit fram, hur ser 

det ut idag liksom, vad är fallet när man granskar det här och tittar på bokslut sista 

december – om vi då är inne i mars nu, vad har hunnit hända under den tiden, hur 

mycket har blivit betalt under den tiden, ja då vet man liksom att, ja den här som 

har blivit betald dom är ju inte osäkra i bokslutet då. Så vi kan ju då, liksom den 

här typen av dokumentation behöver vi. Så det är ju klart att det underlättar” – 

Revisor 4 

 

Andra avdelningar som exempelvis redovisningsavdelningen i uttalandet ovan kan 

alltså göra ett förberedande jobb inför revisionen genom att kontrollera osäkra 

fordringar. Den ömsesidiga förståelsen för de olika avdelningarnas skilda 

arbetsprocesser och problemområden är en starkt bidragande orsak till 

möjligheterna till kunskapsöverföring. Revisorerna kan ha nytta av att förklara för 

kollegor inom tilläggstjänster vilka behov de har vid revisionsprocessen. På det 

sättet kan konsulter inom tilläggstjänster minimera dubbelarbetet genom att 

kommunicera de resultat som deras uppdrag gett (som då också är relevant för 

revisionen). Enligt Larssons (2008) modell (se avsnitt 3.5.2) så kan kommunikation 

även uppstå genom informella kanaler såsom spontana möten, berättelser och 

samtal och diskussion. Revisor 3 medger att informell kommunikation många 

gånger kan hjälpa konsulter att dela information mellan avdelningar och mellan 

varandra: 

 

“Mycket beror det på vad som händer, någonting nytt, någon förändring, eller så 

där, då kan det ju vara så. Är det mer någonting som fungerar på samma sätt som 

de senaste fyra-fem åren, så brukar det väl vara mindre sådan dialog men 

självklart så kan det ju vara någonting där man springer på varandra vid 

kaffeautomaten och passar på att bara kort stämma av alltså.”– Revisor 3 

 

Detta tyder på att den informella kommunikationen kan vara mer eller mindre 

spontan samt att den är beroende på hur länge byrån har haft kunden. Nyare 

uppdrag kräver mer kommunikation mellan avdelningar och kollegor än vad äldre 

uppdrag gör. Detta skulle kunna bero på den inlärningskurva som innebär att 

revisorn samlar på sig kunskap allteftersom åren med kunden går (Johnson et al., 

2002; Mayers et al., 2003; Walker & Hay, 2012). Enligt vad vi erfar så finns det 

inga speciella upplägg, regler eller bestämmelser över hur den informella 

kommunikationen skall gå till. Revisorer och kollegor inom tilläggstjänster väljer 
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de kanaler och forum som enligt erfarenhet, nätverk och rutiner fungerar bäst på 

byrån för att uppnå målet. 

 

“... du kan inte ducka för kommunikationen, det är ju så, 09.30 då är det fika. Och 

då är det så att då möter du den som sitter på samma uppdrag, du kan liksom inte... 

Det går inte att ducka vid kombinationsuppdrag. Medan på ett större kontor så är 

det fullt möjligt.”– Konsult 1 

 

Konsult 1 menar alltså att storleken på kontoret kan avgöra hur sannolikt det är att 

informell kommunikation kan uppstå. Detta baseras på den begränsade fysiska yta 

du som anställd har att röra dig på vid arbete på ett mindre kontor i jämförelse med 

ett stort. En jämförelse mellan fråga 12 och revisorernas kontorsstorlek utfördes för 

att testa ovanstående resonemang mot vår population (tabell 13). Medelvärdet var 

något högre för ett litet kontor (5,68) än ett för ett stort kontor (5,13). Detta betyder 

dock att den informella kommunikationen i större utsträckning inträffar på mindre 

kontor än större. 

 
De revisorer vi intervjuade fick frågan om hur de löste problem som de inte kunde 

lösa på egen hand (fråga 6). Revisorerna menade att kommunikation inom nätverk 

även kan hjälpa dem att samarbeta för att nå en lösning: 

 

“Så att, där handlar det ju om att använda sitt nätverk. Vi här i Umeå har liksom 

en skattexpert, en momsexpert på plats, för det är ju typexempel på kniviga 

frågeställningar som kan komma upp. Internt i byrån har vi även 

redovisningsexperter och liksom områdesexperter på olika typer av branscher och 

så vidare”[…]“det är så vi löser det, genom diskussioner, och det är bara att inse 

man kan inte kunna allt i den verklighet som vi lever i idag.” – Revisor 1  

 

Revisorerna menar alltså att nätverk mellan kollegor kan hjälpa dem att lösa 

gemensamma problem. Detta kan i sin tur bidra till organisatoriskt lärande samt 

måluppfyllnad (Heide et al., 2005, s. 50). Nätverken som beskrivs ovan liknar mest 

formella det vill säga av ledningen planerade nätverk, men informella nätverk 

verkar även finnas inom revisionsbranschen enligt revisor 4:  

 

“... antingen har man kontakter sedan tidigare eller så pratar man med någon 

annan här som har kontakter vidare och sen så där just när man har jobbat i 

Stockholm då har man ju ganska bra nätverk internt.” – Revisor 4  

 

Enligt vår uppfattning tyder uttalandet på att revisorerna delar med sig av samt tar 

del av kunskap genom kommunikation med personer de är bekanta med inom 

byrån. Detta tyder på att nationella nätverk som står utanför ledningens kontroll 

även de (på samma sätt som de formella) kan hjälpa byrån att nå sina mål (Francis, 

2004, s. 355-356). Dessa informella nätverk kan liknas vid de praktikgemenskaper 

som diskuteras av Heide et al. (2005, s. 84). Revisorerna menar även att kunskap 

kan delas utanför landsgränserna: 

 

”Vi har ju [X tusen] anställda över hela världen och finns över hela världen, det är 

ju ett stort nätverk som finns.” – Revisor 4  

 

Ovanstående resonemang tyder på att kunskap varken är bunden till den enskilda 
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individen, den enskilda avdelningen eller till det enskilda kontoret. 

Kunskapsintensiva branscher som revisionsbranschen ser till att så lite kunskap 

som möjligt går till spillo inom organisationen. En tolkning är att byråerna önskar 

få ut så mycket (output) som möjligt med så lite insats (input) som möjligt och 

därmed tillskansa sig stordriftsfördelar (Arruñada, 1999). Sammantaget kan det slås 

fast att kommunikation är viktig för att kunskap ska leda till synergieffekter. 

Information kan dock delas med en revisor från många olika personer, både inom 

och utanför byrån. Alla dessa intryck måste sedan filtreras och värderas beroende 

på omständigheter och sammanhang. Hur detta enligt revisorerna kan gå till 

kommer diskuteras i nästa avsnitt. 

5.2.6 Informationsvärdering 

 

Via kommunikation mellan revisorn och interna eller externa konsulter som arbetar 

med tilläggstjänster uppstår ett utbyte av information som vidare leder till ökad 

kunskap i någon form. En central del i utbytet är hur mottagaren, det vill säga 

revisorn, tar emot informationen. Enligt Newcombs modell (se avsnitt 3.5.2) så 

påverkar omständigheterna hur mottagaren tolkar den erhållna informationen. Då 

utbytet av informationen enligt modellen inte kan vara objektivt får revisorns egen 

uppfattning av informationen betydelse. Utgångspunkten och ett av “kraven” för att 

kunskapsöverföring ska uppstå är ju att kunden köper både revision och 

tilläggstjänster från samma byrå. Det står klart att revisorn kan inhämta information 

både från en intern likaväl som en extern konsult. En av skillnaderna kan därför 

vara hur revisorn värderar den informationen som erhålls från en intern konsult 

jämfört med en extern. Revisor 1 menar följande angående de interna konsulterna:  

 

“Ja alltså jag gör ju min bedömning, det måste jag ju alltid göra som revisor. Men 

utgångsläget är ju att jag har duktiga och kompetenta kollegor helt enkelt.” – 

Revisor 1 

 

Revisor 1 förklarar också vad de anser skiljer de interna konsulterna från de externa 

när det kommer till informationsdelning: 

 

“... för vi måste ju alltid göra en kvalitetsbedömning på det material vi får i vår 

hand som vi ska revidera. När vi får det internt så har vi ju en annan erfarenhet av 

det som kommer…” – Revisor 1 

 

I Newcombs modell är det omständigheterna som påverkar hur revisorn tolkar och 

värderar den information som denne erhåller. Omständigheten i revisor 1:s 

uttalande är hur väl man känner personen eller personerna som informationen 

kommer från. Analogt tolkat så granskar revisorerna inte information som erhålls 

från en intern konsult lika mycket som en extern när det gäller tilläggstjänster 

(Nagy, 2008, s. 605-606). Om detta är korrekt så bör ju informationen från en 

intern konsult värderas högre eller anses vara mer tillförlitlig. Revisor 2 och 3 är 

inte lika instämmande utan menar att värderingen av informationen beror på andra 

saker också: 

 

“alltså varje fall är ju unikt och det beror ju också givetvis på vilken person i byrån 

som man, som lämnar, alltså erfarenhet och då kanske jag upplever kompetensen 

också men generellt sett så är ju den högre än en extern informationslämnare.” – 

Revisor 2       
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“Som det är med alla typer av kunder eller personer så… vissa personer vet man 

kanske är jätteduktiga på en del områden och svagare på andra.“ – Revisor 3 

 

Det revisor 2 och 3 säger innebär ju att värderingen inte beror av om personen som 

lämnar informationen ingår i samma team eller jobbar på samma byrå, utan är 

beroende av kompetens och erfarenhet och i vissa fall kanske även personkemi. 

Revisor 4 instämmer och menar följande: 

 

“Ja, och så är det väl här också. Vissa är mer nybörjare och andra har jobbat 

länge, och man vet att ”här är det alltid rätt” och ”på den här personen hittar vi 

ibland fel”. Där gör man ju också en sådan bedömning, hur mycket man behöver 

gå in och granska.” – Revisor 4 

 

Konsult 1 illustrerar personbedömningen med ett exempel: 

 

“Om du jobbar som revisor här, och så har du världens bästa relation till 

Ekonomipartner Nord eller vad de heter… men så tycker du att ”Stina på vår 

redovisningsavdelning, lite sådär – inte riktigt din typ”. Då kommer du att ha en 

mycket bättre process med Ekonomipartner Nord än vad du har internt i huset.” – 

Konsult 1 

 

För att kontrollera hur revisorerna generellt ser på information från intern 

respektive extern konsult ställde vi två frågor rörande detta i enkäten. Vi utför T-

test för de båda frågorna (tabell 15). 

 
T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-stickprovs 

T-test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

13. VÄRD1 416 4,6995 (4,5516;4,8474) 9,30 0,000 - 

Big-4 211 4,59    0,227 

(0,132) Icke Big-4 205 4,81    

Litet kontor 267 4,80    0,285 

(0,067) Stort kontor 149 4,52    

Erfarenhet 0-15 år 160 4,64    0,101 

(0,521) Erfarenhet över 15 år 256 4,74    

14. VÄRD2 | 6,0721 (5,9672;6,1770) 38,82 0,000 - 

Big-4 211 6,03    0,079 

(0,459) Icke Big-4 205 6,112    

Litet kontor 267 6,10    0,081 

(0,487) Stort kontor 149 6,02    

Erfarenhet 0-15 år 160 6,08    0,015 

(0,891) Erfarenhet över 15 år 256 6,07    

 

Tabell 15. Jämförande statistik – Informationsvärdering 

Vi kan se att medelvärdet för fråga 14 ligger ungefär 1,3 enheter högre än 

medelvärdet för fråga 13. I genomsnitt anser revisorerna att värderingen av 

informationen som erhålls till större grad beror på den enskilda personen snarare än 

extern/intern konsult. Medelvärdet för fråga 13 ligger också ganska nära värdet 4 
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som i vår studie tolkas som att den svarande är likgiltig eller saknar åsikt. 

Värderingen av information tenderar att vara oberoende av om konsulten som 

jobbar med tilläggstjänster kommer från den egna byrån eller en extern byrå. För 

att återkoppla till Newcombs modell så kryper omständigheterna ner på 

individnivå. Alltså är det den enskilda personens egenskaper som avgör hur 

revisorn väljer att värdera informationen. Vi utför även korrelationstest (tabell 16) 

för respektive fråga nedan och jämför vilken som har starkare koppling till fråga 8. 

 
Korrelationstest: Spearman Rho 

Spearman Rho 

(p-värde) 

Variabel/ Variabel 8. KUNSK 

13. VÄRD1 0,260 

(0,000) 

14. VÄRD2 0,387 

(0,000) 

 
Tabell 16. Korrelationstest – Informationsvärdering och 8. KUNSK 

Korrelationstesten visar ett aningen starkare samband för fråga 14. Båda testen är 

signifikanta men inget av dem har något särskilt starkt samband. Dock finns en 

liten tendens att de som svarat med ett högt värde på fråga 8 också har gjort det på 

fråga 14 vilket innebär att de som anser att kunskapsöverföring existerar också 

tycker att informationsvärderingen beror på den person som delar informationen. 

Givet samma sorts information så verkar det inte ha någon större betydelse om den 

kommer internt eller från en extern konsult. För kunskapsöverföringens betydelse 

kunde man ju förvänta sig att information som erhålls internt skulle värderas högre 

än den som kommer från en extern byrå eller företaget självt. Detta finns det dock 

inga tydliga tecken på utan värderingen ser till synes ut att istället bero på den 

enskilda individen.  

 

“Ja det är det – och så är ju revision – det går inte att säga exakt hur mycket man 

ska göra, utan det beror på väldigt många olika omständigheter och inte minst det 

här med den interna kontrollen, vem har faktiskt gjort bokslutet och redovisningen 

och vad finns det för kunskap hos dom och så. Det är något man ska beakta.” – 

Revisor 4 

 

Slutsatsen blir att kunskapsöverföring lättare uppstår internt inom byrån än från 

externa parter men att detta snarare beror på bättre och snabbare tillgång på 

information än värderingen av informationen. När revisorerna har mottagit och 

värderat informationen från konsulter inom tilläggstjänster kan de sedan använda 

den vid sin revisionsprocess. Nästkommande avsnitt behandlar 

kunskapsöverföringens påverkan på revisionsprocessen. 

5.2.7 Påverkan på revisionsprocess  

 

Det står klart att personer (konsulter) som arbetar med tilläggstjänster kan överföra 

kunskap till revisorerna genom att dela information eller helt enkelt utföra en del av 

det konkreta arbete som revisorerna högst troligt annars skulle ha utfört själva. 

Informationen kommuniceras av konsulterna som tas emot och värderas av 

revisorerna. I avsnitt 3.5 återfinns en beskrivning och en koppling till hur 

tilläggstjänster skulle kunna påverka revisionsprocessen. Den process som vi 
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beskriver kunskapsöverföring genom återfinns i slutet av detta avsnitt (figur 12) 

och bör med största sannolikhet upprepas ett antal gånger under revisionen och 

kanske även flera processer simultant. Frågan återstår hur detta avspeglar sig på 

revisionsprocessen? Från genomförda intervjuer identifierar vi ett antal moment i 

revisionsprocessen som påverkas när tilläggstjänster kombineras med revision. I de 

inledande stegen menar revisorerna att en hårdare oberoendeprövning genomförs: 

 

“Ja men alltså om jag gör en värdering på en… alltså en enklare värdering på 

någon revisionskund här i byggnaden, så då, ett innan jag antar uppdraget så har 

jag alltid en kommunikation med revisorn så att jag inte jävar ut revisorn av någon 

anledning, så revisorn måste ju som godkänna att vi tar uppdraget, och du kan ju 

faktiskt hamna i situationer med tilläggstjänster där du måste väga, vill vi behålla 

revisionen eller vill vi ha redovisningen.” – Revisor 5 

 

Detta är ett tecken på att tilläggstjänster inte alltid kan kombineras med revision 

även om detta kanske uppfattas som en given förutsättning i vår studie. En senare 

och väldigt central del i revisionsprocessen är revisionsrisken. Som beskrivet i 

avsnitt 3.4.3 så menar Joe & Vandervelde (2007) att bara en revisor som utför både 

tilläggstjänsten och revisionen får bättre uppfattning rörande revisionsrisken. Våra 

intervjuade revisorer har följande åsikter på vår fråga om revisionsrisk: 

 

“... den (revisionsrisken) blir lägre liksom, för att vi kan ju bolaget bättre helt 

enkelt, så att det blir en mindre osäkerhetsfaktor. För osäkerhet är ju aldrig helt 

bra liksom och när den kan bli mindre så ska jag säga att risken blir mindre, 

revisionsrisken.” – Revisor 1 

 

Intervjudeltagarnas uppfattning är att revisionsrisken blir lägre, särskilt när 

redovisningsavdelningen är inblandad.  Generellt utifrån vår enkätfråga så tycker 

nästintill varannan revisor att revisionsrisken blir lägre när den egna byrån utför 

någon form av tilläggstjänst (se enkäten med svarsfrekvens i appendix 3). Tabell 17 

visar att av de revisorer som jobbar på en big-4 byrå så tycker 35 % att 

revisionsrisken blir lägre medan av de som jobbar på en annan byrå så anser 58 % 

att den blir lägre. Skillnaden på 23 % kan bero på att kunskapsöverföring existerar i 

större utsträckning bland mindre revisionsbyråer. Eller så kan revisorn på en 

mindre byrå bli mer upplyst och får bättre kontroll och därmed sätta en lägre 

revisionsrisk. En annan synvinkel är också att revisorer som jobbar på en big-4 

byrå i lägre utsträckning anser att kunskapsöverföring bidrar till lägre revisionsrisk. 

Uppfattningen kan också vara att kunskapsöverföring existerar mellan 

tilläggstjänster och revision men att just revisionsrisken inte berörs av detta. Vi 

jämför också frågan om revisionsrisk med storleken på kontoret och hur många års 

erfarenhet revisorn har (tabell 17). Det finns en skillnad på 21 % mellan stort och 

litet kontor som anser att revisionsrisken blir lägre. Samma resonemang som ovan 

kan ju även gälla här - på mindre kontor så är kunskapsöverföringen mer påtaglig 

eller åtminstone chansen att den ska uppstå är högre. När det gäller antal år i 

branschen (erfarenhet) så ser det inte ut att spela någon roll när det kommer till 

uppfattningen om revisionsrisk. 
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Jämförande statistik 

23. RISK 

 Lägre Högre Oförändrad Ingen åsikt Total 

Big-4 74 

35,07 % 

2 

0,95 % 

119 

56,4 % 

16 

7,58 % 
211 

100 % 

Icke Big-4 119 

58,05 % 

5 

2,44 % 

66 

32,2 % 

15 

7,32 % 
205 

100 % 

Litet kontor 144 

53,93 % 

4 

1,5 % 

104 

38,95 % 

15 

5,62 % 
267 

100 % 

Stort kontor 49 

32,89 % 

3 

2,01 % 

81 

54,36 % 

16 

10,74 % 
149 

100 % 

Erfarenhet 0-15 år 71 

44,38 % 

1 

0,63 % 

74 

46,25 % 

14 

8,75 % 
160 

100 % 

Erfarenhet över 15 

år 

122 

47,66 % 

6 

2,34 % 

111 

43,36 % 

17 

6,64 % 
256 

100 % 

 

Tabell 17. Jämförande statistik mellan bakgrundsvariabler och revisionsrisk 

I de mer centrala och huvudsakliga delarna av revisionsprocessen ingår utvärdering 

av intern kontroll och själva bevissamlingen. Våra intervjudeltagare är ganska 

överens om att det är här tilläggstjänster gör mest nytta för revisionen vilket 

innebär att det är här som kunskapsöverföringen är som tydligast. Följande citat är 

exempel på detta: 

 

“… ju mer vi vet om kunden desto bättre är det, för att göra en ren 

substansgranskning av ett bokslut, det kan man ju göra på ett annat sätt, du går 

igenom balansposterna och du tröskar igenom det på ett sätt. När det gäller intern 

kontroll och förståelse för bolagsprocesser där är det just det handlar om, just 

förståelse.“ – Revisor 1 

 

Konsult 1 har en mer kritisk syn på hur kombiuppdrag påverkar framförallt 

bevissamlingen: 

 

“I ett kombiuppdrag så slappnar ju revisorn av. Om jag ska vara lite kritisk så 

skulle jag vilja säga att revisorn inte är lika mycket på tårna när han eller hon 

reviderar, nu kommer inte revisorerna att säga såhär, men där han eller hon 

reviderar ett uppdrag när det är våra redovisningskonsulter som har utfört 

redovisningen.” – Konsult 1 

 

Intervjudeltagarna pratar mycket om kombiuppdrag och menar att redovisning ger 

den finansiella informationen en form av “kvalitetsstämpel” vilket gör den interna 

kontrollen mer tillförlitlig och innebär en lättare/ mindre bevissamling. Som Nagy 

(2008, s. 605-606) menade så var revisorer mer benägna att acceptera interna 

kontrollsystem som den egna byrån varit med och utformat än om en extern byrå 

(eller kunden själv) gjort det. Med tanke på vad Konsult 1 säger så skulle 

revisorerna mycket väl kunna vara mer accepterande mot arbete som den egna 

byrån utfört och därmed också “slappna av” vid revisionen. Fråga 18 och 19 i 

enkäten testar vad revisorerna generellt anser om intern kontroll och bevissamling. 

Vi utför T-test för vardera av frågorna nedan (tabell 18). Medelvärdet (3,8) för 

fråga 19 är signifikant och ligger väldigt nära det neutrala svarsalternativet 4. 

Generellt så tycker revisorerna att tilläggstjänster inte ger någon möjlighet att 

utföra färre test av den interna kontrollen. Det ska dock nämnas att enkätfrågan 
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behandlar alla tilläggstjänster medan de intervjuade revisorerna först och främst 

pratar om redovisning. Fråga 18 har också ett medelvärde (4,2) nära 4 och eftersom 

testet inte är signifikant (p > 0,05) så kan vi heller inte förkasta att medelvärdet 

verkligen skulle vara 4 i populationen. Återigen så frågade vi om tilläggstjänster 

generellt i enkäten medan våra intervjudeltagare främst syftar till redovisning när 

de pratar om bevissamling och stickprov. Korrelationstesterna (tabell 19) visar inte 

heller något tydligt samband med fråga 8. Eftersom samband saknas kan vi inte 

säga att de som anser att kunskapsöverföring existerar också tycker att 

tilläggstjänster bidrar till färre tester av intern kontroll och mindre bevissamling.      

 
T-test 

Test av μ = 4 vs ≠ 4 

2-stickprovs 

T-test 

Variabel N Medel 95 % KI T P Skillnad i 

medelvärde 

(p-värde) 

16. TID 416 4,8413 (4,6960; 4,9867)   11,38 0,000 - 

Big-4 211 4,69    0,303 

(0,040) Icke Big-4 205 5,00    

Litet kontor 267 4,88    0,098 

(0,523) Stort kontor 149 4,78    

Erfarenhet 0-15 år 160 4,74    0,169 

(0,272) Erfarenhet över 15 

år 

256 4,91    

18. SUBST | 4,1683 (3,9754; 4,3612)  1,71 0,087 - 

Big-4 211 3,58    1,188 

(0,000) Icke Big-4 205 4,77    

Litet kontor 267 4,66    1,371 

(0,000) Stort kontor 149 3,29    

Erfarenhet 0-15 år 160 4,06    0,172 

(0,399) Erfarenhet över 15 

år 

256 4,23    

19. INTERN | 3,8101 (3,6258; 3,9944) – 2,03 0,043 - 

Big-4 211 3,28    1,076 

(0,000) Icke Big-4 205 4,36    

Litet kontor 267 4,24    1,189 

(0,000) Stort kontor 149 3,05    

Erfarenhet 0-15 år 160 3,82    0,014 

(0,943) Erfarenhet över 15 

år 

256 3,80    

25. KOMBI2 | 5,3029 (5,1521; 5,4537)   16,98 0,000 - 

Big-4 211 5,18    0,249 

(0,000) Icke Big-4 205 5,43    

Litet kontor 267 5,57    0,733 

(0,000) Stort kontor 149 4,83    

Erfarenhet 0-15 år 160 5,37    0,107 

(0,494) Erfarenhet över 15 

år 

256 5,26    

 

Tabell 18. Jämförande statistik – Påverkan på revisionsprocess 
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Korrelationstest: Spearman Rho 

Spearman Rho 

(p-värde) 

 

Variabel/Variabel 8. KUNSK 26. KOMBI3 

16. TID 0,166 

(0,000) 

 

18. SUBST 0,189 

(0,000) 

 

19. INTERN 0,087 

(0,076) 

 

25. KOMBI2  0,618 

(0,000) 

 
Tabell 19. Korrelationstest – Påverkan på revisionsprocess 

Vid revisionsprocessens avslutande delar så summeras och värderas revisionen 

vilket sedan bildar en grund för revisionsberättelsens karaktär. Tidigare forskning 

föreslår att revisionsarbetet ska ta färre timmar i och med kunskapsöverföringen 

som sker mellan tilläggstjänster och revision vilket därmed skapar en 

effektivitetsvinst (Knechel et al., 2012; Walker & Hay, 2012; Wu, 2006). 

Intervjudeltagarna har följande uppfattning om effekten mellan tilläggstjänster och 

revision: 

 

“Så det är ju klart att det underlättar, och det är ju någonstans det som gör att man 

har tillåtit att revisionsbranschen får hålla på med redovisningstjänster på samma 

kunder för att det ska effektivisera att, ja, att kunden ska kunna gå till samma 

firma.”[...]“Annars ska de gå till någon redovisningskonsult och, som i sin tur ska 

kommunicera med revisorn, och som i sin tur ska kommunicera med kunden och så 

blir det lite fram och tillbaks.” – Revisor 4 

 

Intervjudeltagarna tillskriver gärna redovisning som det huvudområde som gör 

revisionsarbetet mer effektivt. Redovisning är ju också det område som har högst 

korrelation med fråga 8 men har dock lägre medelvärde än skatt (se avsnitt 5.2.3). 

Revisorerna har generellt en instämmande attityd gällande redovisningstjänsternas 

bidrag till revisionen (se presentation av fråga 24 under avsnitt 5.2.3 och fråga 17, 

20, 26 under avsnitt 5.2.4 med tillhörande kommentarer). Revisorernas upplevelse 

är alltså att kunskapsöverföring bidrar till en effektivare revisionsprocess. Vem 

som sedan tar del av denna effektivitetsvinst behöver inte alltid vara så självklart 

(se vidare diskussion under avsnitt 5.3). Oavsett vem som vinner på en effektivare 

revision så kan detta anses ha en inverkan på revisionskvaliteten. Tilläggstjänster 

bidrar till mer information och ökad kunskap om kunden vilket därmed också höjer 

kompetensen hos revisorn (Beck & Wu, 2006, s. 4; Koh et al., 2012). 

Revisionskvalitet bestäms enligt Svanströms (2008, s. 71) modell av två faktorer, 

kompetens och oberoende (se avsnitt 3.2.1): 

 

Revisionskvalitet = kompetens + oberoende 

 

Givet att oberoendet hålls konstant leder högre kompetens till högre kvalitet. Ökad 

kompetens gör det möjligt för revisorn att utföra en effektivare revision vilket våra 

intervjudeltagare också instämmer till. Effektivitet är således en effekt, allt annat 

lika, som höjer revisionskvaliteten. Våra intervjuade revisorer menar att om de vet 

att informationen eller materialet de erhåller från tilläggstjänster är kvalitetssäkrat 
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så går processen snabbare. Materialet är genom kvalitetssäkringen tillförlitligt och 

gör att revisorerna kan genomföra “samma” revision snabbare vilket också leder till 

högre revisionskvalitet. Våra revisorer menar vidare att ramverket REKO 

kvalitetssäkrar de material som de får från redovisningsavdelningen. Revisor 5 

förklarar också hur materialet skiljer sig när det kommer internt jämfört med 

externt trots att utgångspunkten är att alla byråer följer REKO:   

 

“De på stan, där är det ju mer ett man har haft ett arbete och sett att, ja men dem 

här följer REKO, här vet jag ju att man följer REKO, så att skulle det komma 

någon, säg att det kommer någon från stan som jag inte har jobbat med tidigare, 

som har titeln auktoriserad redovisningskonsult, eftersom de inte har kört den här 

kontrollen av deras titel så många år, då skulle jag ha högre förtroende för 

materialet som kommer härifrån, för här vet jag vilka rutiner vi har, det vet jag inte 

första gången med en annan redovisningsbyrå.” – Revisor 5 

 

Fler kommentarer från intervjudeltagarna visar på hur kvalitet i materialet eller 

informationen påverkar revisionen positivt och gör den mer effektiv: 

 

“Och då, ja det blir lite svårare att bedöma helt enkelt. Sen säger jag inte att det är 

sämre, det behöver det absolut inte vara. Men det blir en snabbare och enklare 

liksom, den här första, kvalitetsbedömningen. Bara en sådan sak som att man 

känner igen sig i dokumentationen liksom, man har vant sig vid det som kommer 

från redovisningsavdelningen och redovisningskonsulterna på kombiuppdrag helt 

enkelt.” – Revisor 1 

 

Tydligt är att intervjudeltagarna exemplifierar effektiviteten och därmed kvaliteten 

genom kombiuppdrag. Eftersom detta var ett genomgående tema för de flesta av 

våra intervjudeltagare valde vi i enkäten att ställa kvalitetsfrågan mot 

kombiuppdrag istället för tilläggstjänster generellt. Medelvärdet på 5,3029 ligger 

väldigt nära medelvärdet på fråga 26 om effektivitet som har 5,2837 (se avsnitt 

5.2.4). Ett korrelationstest visar också att fråga 25 och 26 har ett signifikant värde 

på 0,618 (tabell 19). Utifrån vårt resonemang om effektivitet som 

kvalitetspåverkande faktor så visar den ganska höga korrelationen att revisorer som 

anser att kombiuppdrag medför effektivitet också anser att kvaliteten blir högre. 

 Konsult 1 håller inte med utan tror följande:  

 

“Det är klart att det finns en enkelhetsaspekt i det här. Jag tror väl i grunden att 

det inte är en enorm kvalitetsaspekt, för jag tror att om man som kund har en bra 

redovisningsbyrå på stan och en bra revisor här eller om man som kund har en bra 

egen ekonomiavdelning och en revisor här – då tror jag egentligen inte att det är 

så stor skillnad i den slutliga kvalitetsprodukten än när man har både redovisning 

och revision här.” – Konsult 1 

 

Eftersom konsulten inte utför revisionen bör denne ha svårt att uttala sig i frågan 

om kvalitet i revisionen. Konsultens åsikt är dock inte utan grund då den kan anses 

utgöra andra sidan av kunskapsöverföringen än revisorerna. Tilläggstjänster bör 

genom kunskapsöverföring ge revisorerna utökad kunskap om kunden och dess 

verksamhet (Simunic, 1984; The Commission on Auditors' Responsibilities, 1978, 

s. 95). Det processchema som beskriver kunskapsöverföring återfinns nedan: 
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Figur 12. Processchema över hur kunskapsöverföring uppstår 

Kunskapsöverföring över tid 

En intressant fråga som återstår är hur kunskapsöverföring utvecklas över tid. 

Walker & Hay (2008) menade att effekten av kunskapsöverföring inte var synlig 

första året som en tilläggstjänst kombinerades med revisionen utan att den är 

fördröjd till efterföljande år. De menar att kunskapsöverföring fungerar som en 

inlärningskurva vilket då bör innebära en skillnad över tid. Ju längre tid som går 

desto högre upp ligger revisorn på inlärningskurvan. Detta har också stöd av 

Mayers et al. (2003) och Johnson et al. (2002). Revisor 1 har följande uppfattning: 

 

“... ju längre vi har haft klienten desto bättre känner vi dem. Vi har ju uppdrag som 

går tillbaka väldigt länge liksom, kombiuppdrag, och det finns ju normalt en 

anledning till att de har valt att ha kvar oss så länge, det är ju att dem är nöjd med 

vårt arbete och vi ser dem som en bra kund helt enkelt. Så att, jo men tiden är en 

aspekt också för att man kan säga, första året som kombiuppdrag så är det ju svårt 

att leverera väldigt mycket mer värde men när tiden går så blir det ju lättare och 

lättare, när man lär känna klienten helt enkelt.” – Revisor 1    

 

Från citatet skulle man kunna tänka sig att tidsaspekten får betydelse när kunden 

redan från början köper både revision och redovisning - när båda tjänsterna 

påbörjas samma år. I en situation där byrån haft kunden som revisionskund en 

längre tid, exempelvis 6-7 år, så kanske en tilläggstjänst inte bidrar med så mycket 

extra information. Revisorn har redan hunnit bekanta sig med företaget och har 

därför ingen större hjälp av att kunden från och med nu också köper exempelvis 

redovisningstjänster av byrån. Alltså, ju längre revisorn haft kunden desto mindre 

betydelse får tilläggstjänster. För att få en generell uppfattning ställde vi påståendet 

i enkäten (fråga 16). T-testet visar att medelvärdet är signifikant och ligger strax 

under 5 (tabell 18). Revisorerna ser ut att ha en instämmande men inte så 

övertygande åsikt i frågan. Korrelationstestet visar inget starkare samband med 
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fråga 8. Någon större skillnad i medelvärde finns inte heller mellan grupperna för 

de olika bakgrundsvariablerna: erfarenhet, big-4 vs icke big-4 och kontorsstorlek.   

5.3 Egna förklaringsmodeller 

 

De olika teman som diskuterats tidigare i avsnittet kommer här att testas i två 

regressionsmodeller (OLS). Studien är av explorativ karaktär och det teoretiska 

bidraget är att förklara vad som bidrar till att kunskapsöverföring uppstår. Eftersom 

inga tidigare modeller finns att tillgå vill vi därför genom vår empiri bygga egna 

modeller som förklarar fenomenets uppkomst. Vi skapar en modell för 

tilläggstjänster generellt där de flesta frågorna i enkäten inkluderas. En andra 

modell fokuserar enbart på kombiuppdrag där alla frågor rörande redovisning 

inkluderas. Motivet till den andra modellen härrör från det faktum att revisorerna 

vid intervjuerna så flitigt refererat till just kombiuppdrag. Utöver detta är det också 

kombiuppdrag som oftast exemplifieras i diskussionen om tilläggstjänster och 

kunskapsöverföring. Syftet är att med våra variabler skapa en optimal modell för 

tilläggstjänster i allmänhet och kombinationsuppdrag i synnerhet.  

 

Statistik för variablerna som inkluderas i regressionsmodellerna. 

Variabel N Medel/andel (%) Stand.Avk. Min Max Median 

8. KUNSK 416 5,7692 1,1171 1 7 6 

9. KOMU1 | 5,1490 1,7745 1 7 6 

10. KOMU2 | 5,6587 1,3367 1 7 6 

11. KOMU3 | 5,5865 1,3735 1 7 6 

12. KOMU4 | 5,4856 1,2968 1 7 6 

13. VÄRD1 | 4,6995   1,5347    1 7 5 

14. VÄRD2 | 6,0721   1,0886    1 7 6 

15. VÄRDSKATT | 5,7356   1,1973    1 7 6 

15. VÄRDREDO | 5,5865   1,2524    1 7 6 

15. VÄRDRÅD | 4,8125   1,3402    1 7 5 

16. TID | 4,8413   1,5078    1 7 5 

17. FÖRBR1 | 5,4375   1,9502    1 7 6 

18. SUBST | 4,1683   2,0013    1 7 5 

19. INTERN | 3,8101   1,9125    1 7 4 

20. PERIOD | 4,8798   1,8446    1 7 5 

21. FÖRBR2 | 5,3822   1,4397    1 7 6 

22. RÅDSKATT | 3,8173   1,7522    1 7 4 

24. KOMBI1 | 5,5361   1,4458    1 7 6 

25. KOMBI2 | 5,3029   1,5645    1 7 6 

26. KOMBI3 | 5,2837   1,4682    1 7 6 

1. KÖN | Man = 73,6 % 

Kvinna = 26,4 % 

   

3. ERFA | 0-15 år = 38,4 % 

Över 15 år = 61,6 % 

   

4. BIG4 | Big-4 = 50,6 % 

Icke big-4 = 49,4 % 

   

5. UPDR | 0-50 st. = 39,6 % 

Över 50 st. = 60,4 % 

   

6. KONTOR | Litet = 64,3 % 

Stort = 35,7 % 

   

7. ANUP | 0-50 % = 43,8 % 

51-100 % = 56,2 % 

   

Tabell 20. Deskriptiv statistik över regressionsmodellernas variabler 
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Modell 1: 

 

I vår första modell där tilläggstjänster ska testas generellt så är fråga 8 vår beroende 

variabel. Då frågan undersöker om revisorerna anser att kunskapsöverföring 

existerar är det relevant att testa den mot enkätens övriga frågor. Vår uppfattning är 

att de som anser att kunskapsöverföring existerar även bör hålla med om de olika 

situationerna hur det uppstår. För modellen har vi valt att exkludera några frågor. 

Fråga 23 som behandlar revisionsrisken tas inte med i modellen eftersom den också 

skulle kunna ses som en beroende variabel. Frågorna 24-26 exkluderas eftersom 

dessa uttryckligen avser kombiuppdrag i enkäten och fokuserar dessutom på 

effekter snarare än förklarande exempel. Dessa tas istället upp i vår andra modell.  

 

Ett initialt test ger en förklaringsgrad på 38,74 % (35,32 % justerat). Detta innebär 

att variationen bland svaren i fråga 8 kan förklaras till knappt 40 % av variationen i 

de oberoende variablerna. F-värdet kan sägas ange hur förklarande de olika 

variablerna är. Detta är också kombinerat med ett lågt P-värde som i det här fallet 

anger om variabeln är signifikant skild från noll. Alltså, ju högre F-värde desto 

lägre P-värde. Vi väljer att eliminera samtliga variabler som har ett F-värde under 1 

på grund av den låga förklaringsnivån. Påståendena 9, 12, 13, 15 (redovisning), 16, 

18, 19, 20, 21, 22 samt bakgrundsvariablerna 4 och 5. Efter justeringen så sjunker 

modellens förklaringsgrad marginellt ned till 38,05 % (36,52 % justerat). 

Förklaringsgraden ökar alltid med antalet variabler som inkluderas i regressionen. 

Eftersom frågorna som togs bort bara förklarar en knapp procent tillsammans beror 

detta mest troligt på att de bara ökar antalet variabler i modellen och egentligen inte 

har någon förklarande effekt. För att undvika att flera av de oberoende variablerna 

är för högt korrelerade med varandra studerar vi varje variabels VIF-värde. Ett 

värde på eller väldigt nära 1 innebär att ingen korrelation förekommer vilket är 

önskvärt. Värden över 5 innebär att koefficienterna i regressionen är dåligt 

uppskattade och sänker modellens precision vilket därför vill undvikas. Ingen av 

våra variabler har ett värde som kommer i närheten av 5, det högsta värdet i våra 

modeller är 2,65. Efter justeringen kan vår regression sammanfattas i följande 

modell: 

 

                                             
                              
                                 
                        

Utmärkande variabler i modellen är: KOMU2 (F=9,62), KOMU3 (F=9,52), 

VÄRD2 (F=11,38) och ANUP (F=36,63) (tabell 21). Detta tyder på att 

kommunikation är betydande för att kunskapsöverföring ska uppstå samt att 

kommunikationen kan förbereda revisorerna inför revisionen. Revisorerna menar 

också att personberoende värdering av information är viktig. Det som ändå har 

störst inverkan på den beroende variabeln är i hur stor utsträckning revisorerna 

jobbar med tilläggstjänster (jämför F=36,63). Vad gäller ”dummy-variabler” i 

modellen så gäller exempelvis för kön att män har högre värden på den beroende 

variabeln. Resterande ”dummy-variabler” tolkas på samma sätt. Vi anser att 

förklaringsgraden på 38,05 % är förhållandevis låg jämfört med vad vi förväntade 

oss. En tänkbar anledning till varför förklaringsgraden är så låg kan vara att vi 

kommit upp med för få eller otydliga exempel på hur kunskapsöverföring faktiskt 
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kan uppstå. Alla revisorer möter inte samma vardag vilket bland annat innebär 

skillnader i hur man jobbar mot tilläggstjänster. Uppfattningen om vad 

kunskapsöverföring innebär och hur det uppstår blir därför annorlunda bland 

revisorerna. Skillnader kan existera mellan byrå, kontor, typ av uppdrag etcetera. 

Eller så kan det helt enkelt vara att vi bara lyckats identifiera en del av de många 

faktorer som leder till kunskapsöverföring. Det är alltså en större del av variationen 

i fråga 8 som förblir oförklarad och kan som sagt bero på många olika saker. Vår 

generella åsikt är att modellen trots sin låga förklaringsgrad visar en koppling 

mellan kunskapsöverföring och vad som gör att den verkligen uppstår. De exempel 

som intervjudeltagarna ger samt resonemang i tidigare arkivforskning tyder på att 

det vi funnit är en del av den kunskapsöverföring som uppenbarligen existerar 

mellan tilläggstjänster och revision.    

 

Modell 2: 

 

Revisorerna tillskriver gärna redovisning som det område där kunskapsöverföring är 

tydligast. Sammantaget så tyder också vår empiri på att kunskapsöverföring är 

vanligast vid kombinationsuppdrag (redovisning + revision). På grund av detta anser 

vi det möjligt att genom ytterligare en regressionsmodell rörande redovisning 

specifikt, uppnå en högre förklaringsgrad än den tidigare modellen om 

tilläggstjänster generellt. Denna andra modell använder påståendet: 

”Revisionsarbetet går snabbare vid kombinationsuppdrag än vid enbart 

revisionsuppdrag” (fråga 26), som beroende variabel. Motivet till att vi valt att 

använda oss av just denna fråga som beroende variabel är att kunskapsöverföring 

enligt vår empiri leder till en effektivare revisionsprocess. Den kan alltså enligt oss 

ses som motsvarighet till fråga 8 då den slutliga effekten handlar om effektivitet i 

båda frågorna. Som oberoende variabler har vi valt samtliga frågor rörande 

redovisning eller kombinationsuppdrag (9, 15, 17, 20, 24, 25) samt bakgrundsfrågor 

(förutom fråga 2 om ålder). Regressionen visar att förklaringsgraden är 55,61 % 

(54,28% justerat). Variationen i fråga 26 förklaras alltså till 55,61 % av de oberoende 

variablerna i denna modell. De revisorer som anser att kombinationsuppdrag leder 

till en effektivare revisionsprocess menar alltså också till 55,61 % att de oberoende 

variablerna är viktiga för att det ska uppstå. Flera av de oberoende variablerna 

(frågorna 15, 17, 5, 6, 7) har en låg förklaringsgrad (F-värde < 1) varför vi valde att 

eliminera dem och utföra regressionen på nytt. Modellen sammanfattas enligt 

följande: 

                     
                                       
                                              
    

 

Utstickande variabler i denna modell är: PERIOD (F=29,13), KOMBI1 (F=32,18) 

och KOMBI2 (F=40,98) (tabell 21). Information från redovisningskonsulter är 

alltså viktig för revisorer vid arbetet med periodiseringskontroller. Sedan har 

redovisningens inverkan på revisionskvalitet och chansen till proaktivt arbete stor 

betydelse för den beroende variabeln. Detta är inte så förvånande eftersom bland 

annat korrelationstestet i tabell 19 visade ett värde på 0,618 mellan KOMBI2 och 

KOMBI3. Angående ”dummy-variablerna” så har exempelvis revisorer tillhörande 

icke big-4 högre värden på KOMBI3. Förklaringsgraden förändras till 55,41% 
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(54,64% justerat) vilket innebär att de eliminerade variablerna inte förklarade den 

beroende variabeln nämnvärt (jämför resonemanget i första modellen). Jämfört 

med vår första modell som behandlar tilläggstjänster generellt så förklarar denna 

andra modell till större del hur just redovisning i kombination med revision leder 

till effektivitet i revisionsprocessen. Revisorerna i intervjuerna hänvisade många 

gånger till kombinationsuppdrag när de förklarade kunskapsöverföring vilket ledde 

till att enkäten delvis inriktades mot detta. Anledningen till den högre 

förklaringsgraden (55,41 % jämfört med 38,05 %) kan vara att revisorerna är mer 

eniga när det gäller kombinationsuppdrag än vid kombinationen av revision och 

tilläggstjänster generellt. En annan möjlig förklaring är att frågorna vi ställde kring 

kombinationsuppdrag bättre motsvarade verkligheten än de frågorna som 

behandlade tilläggstjänster generellt. Noterbart för båda modellerna är att vissa 

variabler har ett P-värde högre än 5 % (signifikansnivå). Detta medför en större risk 

att koefficienterna för dessa variabler egentligen är noll. Nedan återfinns utförlig 

information om de båda regressionsmodellerna (tabell 21). 

 

Skillnaden i förklaringsgrad mellan modellerna kan självklart förklaras av att de 

innehåller olika variabler. Trots detta tror vi att det finns andra förklaringar. Ordet 

tilläggstjänster är ett begrepp som innefattar alla tjänster som inte är revision. I 

arkivforskning har de flesta resultaten tillskrivits tilläggstjänster generellt. Vår 

empiri visar att det finns tydliga skillnader beroende vad för sorts tilläggstjänst man 

pratar om. Redovisningstjänster sticker ut som extra fördelaktiga i vår studie. 

Begreppet tilläggstjänster bör enligt oss inom forskning inte behandlas som en 

helhet utan istället analysers separat. 

 

Information om regressionsmodellerna 
 N Koefficient F-värde P-värde VIF 

Regression -

Kunskapsöverföring 

416 - 24,87 0,000 - 

Konstant | 5,009 - 0,000 - 

KOMU2 | 0,433 9,62 0,002 2,03 

KOMU3 | 0,429 9,52 0,002 2,12 

VÄRD2 | 0,457 11,38 0,001 1,27 

VÄRDSKATT | 0,246 3,76 0,053 1,35 

VÄRDRÅD | 0,276 5,64 0,018 1,41 

FÖRBR1 | 0,1766 5,51 0,019 1,25 

KÖN | 0,109 1,10 0,295 1,10 

ERFA | – 0,1665 3,27 0,071 1,05 

KONTOR | – 0,1674 2,87 0,091 1,18 

ANUP | – 0,5312 36,63 0,000 1,05 

R-sq = 38,05 %, R-sq (adj) = 36,52 % 

Regression - 

Kombinationsuppdrag 

| - 72,42 0,000 - 

Konstant | 4,053 - 0,000 - 

KOMU1 | 0,2674 8,45 0,004 1,26 

PERIOD | 0,5376 29,13 0,000 1,59 

KOMBI1 | 0,827 32,18 0,000 2,09 

KOMBI2 | 0,907 40,98 0,000 2,32 

KÖN | 0,234 4,38 0,037 1,04 

ERFA | 0,124 1,42 0,234 1,15 

BIG4 | – 0,213 4,27 0,040 1,07 

R-sq = 55,41 %, R-sq (adj) = 54,64 % 

Tabell 21. Information om regressionsmodellerna 
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5.4 Vad innebär studiens resultat för revisionsmarknaden? 

 

I vår problemdiskussion (avsnitt 1.2) argumenterade vi för att denna studies resultat 

kunde innebära ett praktiskt bidrag till debatten om tilläggstjänsters vara eller icke-

vara på revisionsmarknaden. För att återkoppla till detta så kommer vi i detta 

avsnitt behandla studiens resultats inverkan på omständigheter som rör marknadens 

huvudsakliga aktörer - revisionsbyråerna och kunderna.   

 

Revisorerna verkar uppfatta tilläggstjänster som ett välkommet tillskott till den 

numera icke-obligatoriska revisionstjänsten gentemot mindre bolag. Mindre bolag 

är enligt revisorerna i intervjun de som har det största behovet av extra rådgivning 

och övriga tilläggstjänster som kräver expertis:  

 

“... mindre bolag som inte har den här kompetensen själva, alltså det är svårt att 

hänga med i alla regelverksförändringar liksom förstå och tolka och så vidare, 

både redovisningsmässigt och skattemässigt, momsmässigt så det är en komplex 

regelvärld de möter. Och kan man då hjälpa dem så tycker jag att det är bra helt 

enkelt.” – Revisor 1 

 

Revisionsnära rådgivning gentemot en företagsledare i ett mindre företag som 

också är ägare kan uppfattas som mer rimlig än den rådgivning som sker när det 

finns externa aktieägare. Detta då företagsledaren då både intar rollen som 

beställare och användare av tjänsten vilket minskar risken för rollkonflikt hos 

revisorn (Lee et al., 2009, s.12-13). Agentproblemet bör därför vara av mindre 

betydelse vid dessa situationer.  Revisorerna menar även att oberoendefrågan vid 

kombinationen av revision och tilläggstjänster inte nödvändigtvis behöver innebära 

ett problem: 

 

“… vi upplever att vi har koll på vart gränsdragningarna går så att säga, och dem 

följer vi givetvis och inom ramen för det så tycker jag att det är oftast den bästa 

lösningen för mindre företag.” – Revisor 2 

 

Samtidigt kan tilläggstjänster också vara ett värdefullt tillskott gentemot kunder 

som fortfarande har obligatorisk revision. I Norden har vi i jämförelse med övriga 

världen en hög revisionsplikt, men ett arbete pågår mot en harmonisering gentemot 

EU:s regler: 

 

“... jag tror att det kommer att fortsätta på samma linje, det är ju en EU-

anpassning för Sverige är ju ganska unikt i sitt slag.” – Konsult 1 

 

Detta innebär att relativt små bolag i Sverige fortfarande har obligatorisk revision 

vilket gör den svenska marknaden speciell:  

 

“Alltså [byrån] om man pratar, USA till exempel – där har ju dom, dom kanske 

har 1000 kunder i USA. I Sverige har vi 60 000 kunder – och då inser man att dom 

jobbar bara mot stora företag i USA och det gör de i många övriga delar av 

världen också – Sverige är unikt just för att vi har så mycket redovisning och att 

man har revision på väldigt små företag.” – Revisor 4 

 

Processen mot en sänkning av revisionsplikten har inte gått revisionsbyråerna 
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obemärkt förbi, utan även de har börjat anpassa sig mot en framtida marknad utan 

obligatorisk revision (Johansson, Tåhlin, & Tönnervik, 2010): 

 

“Men jag tror att det är nästan en förutsättning att man har de här 

tilläggstjänsterna på små bolag för att de ska se något värde i revisionen – det tror 

jag. Det är ju det vi håller på med nu, vi vill ju naturligtvis öka de här 

tilläggstjänsterna och skapa en väldigt bra kundrelation och inte minst för att man 

kommer säkert höja gränserna med revisionsplikten – och då är de viktigt att ha 

andra tjänster där redan.” – Revisor 4 

 

Den ökning av tilläggstjänster som har skett den senaste tiden har inneburit att fler 

och fler konsulter börjat arbetat mot en och samma kund. Detta innebär att kunden 

interagerar med fler och fler konsulter från revisionsbyrån vilket enligt revisor 3 

kräver att kunskapsöverföring konsulterna emellan är möjlig: 

 

“... för vissa (kunder) är det nästan en nödvändighet men det är ju också så att det 

ställer lite krav på oss, det här med kommunikationen och kunskapsdelning om vad 

som har hänt. De vill ju heller inte hålla på att berätta allting på nytt för två-tre 

olika personer. Vissa saker förväntar dem sig att har de sagt det till en person så 

har informationen delats vidare” – Revisor 3 

 

Relationen mellan revisionsbyråerna och deras kunder är alltså under omstöpning 

vilket självklart kommer att påverka den roll som en revisor i framtiden kommer att 

ha. Revisorerna menar att deras roll som enbart revisor är för smal och åtstramad 

för att de ska kunna leva upp till kundernas förväntningar:  

 

“Men alltså, jag tycker i grunden att det är intressant att liksom ha en liten bredare 

roll för att det är vad våra klienter vill ha, det är inget snack om saken.“[…] “ju 

mer kunskap som vi har om en klient desto bättre kan vi möta den klientens behov 

och förväntningar på oss. Så att, ni har säkert koll på förväntningsgapet också och 

det är ganska tydligt hos många kunder liksom, dem tror att en revisor får och gör 

mycket mer än vad en revisor kan göra liksom, i grunden helt enkelt.” – Revisor 1 

 

Möjligheterna för revisionsbyråerna att erbjuda flera tjänster till sina kunder kan 

alltså leda till att de bättre kan motsvara de förväntningar som kunderna har. 

Därmed kan förväntningsgapet mellan kund och revisor minskas (Hayes et al., 

2005). Revisorer kan många gånger ha fördel av kommunikationen med övriga 

konsulter inom andra tilläggstjänster för att kunna leverera en så bra service till 

kunden som möjligt. Helheten som revisionsbyrån levererar i form av både revision 

och tilläggstjänster höjer den upplevda kundnyttan: 

 

“... du har ju en bastjänst som heter redovisning, alltså löpande egentligen, 

inknackning. Den kanske inte är, vad ska man säga, kanske i sig inte har så högt 

värde men den är jätteviktig för kunden, för man vill känna en trygghet, men det är 

fortfarande en ganska bas. Sedan har ju, den förädlas ju i bokslut, rapport eller 

liknande och då kommer man upp i kundvärdet, och kunden blir lite mer… den ser 

större nytta i det, och någonstans där ligger även revision. Sedan har vi ju då nästa 

nyttohöjare, och det är ju egentligen ren rådgivning och sedan har du expertdelen, 

om man säger skatt då.” … “Men det finns ett jättetydligt samband, alltså det var 

signifikant, det var väsentlig skillnad att ju fler tjänster de, har ju nöjdare är de. Så 
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att de har en enorm nytta av att det är… att få tilläggstjänster.” [...] ”Jag kan inte 

säga att det påverkar min revision för fem öre, alltså det påverkar inte risken i 

revisionen, däremot kan jag se att det är en jättenytta för företagaren att ha koll på 

hur det… ja, det faller ner.” – Revisor 5 

 

Resonemanget kan sammanfattas i den figur som revisor 5 använde för att stödja 

sitt uttalande ovan:  

 

 

      

     Kundnytta 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Revision, tilläggstjänster och kundnytta. 

Figuren utgår från att löpande bokföring är det mest grundläggande behovet som 

kunden upplever. Därefter följer bokslut och revision som till större del skapar ett 

ökat kundvärde. Nästa nivå avser ren rådgivning och här börjar kunden uppleva en 

rejält förhöjd nivå av nytta. Högst upp i stapeln av tjänsternas kundvärde hamnar 

sådan rådgivning som innebär expertishjälp som till exempel skatt. Sammantaget 

förklarar denna bild hur revisionsbyråerna har svarat på kundernas behov och 

genom detta utvecklat nya affärs- och tjänsteområden. Att revisionsbyråerna på 

detta sätt kan erbjuda en så brett urval av tjänster kan förklara varför de är de mest 

anlitade rådgivarna inom branschen (Svanström & Sundgren, 2010). Denna 

utveckling kan ses som en del av revisionsbyråernas strävan mot att täppa till 

förväntningsgapet gentemot kunderna. För att detta ska vara möjligt kan alltså en 

bredare roll hos revisorn krävas vilket konsult 1 också tror är framtiden för 

branschen: 

 

“Jag tror att utmaningen förändras, i och med att revisorns revisionsdel begränsas 

eller kanske blir mindre omfattande så utökas möjligheten till att vara 

konsult.“[...]“Idag är det uppdelat mellan det ena teamet och det andra men det, 

jag skulle säga, jag vet inte om det är om fem år eller tio år men jag skulle säga att 

definitivt kommer vara så framöver att det inte alls blir så utan att det faktiskt blir 

så att inom ramen för revisionsteamet så utför man en hel del konsulttjänster 

också.” – Konsult 1 

 

Enligt våra resultat så innebär kombinationen av tilläggstjänster och revision till en 

kanal-1 kund effektivare revisionsprocess än om revisionen hade utförts 

självständigt mot en kanal-2 kund. Vad innebär detta för revisionsbyråernas 

affärsmässiga upplägg gentemot sina kunder? Konsult 1 menar att 

synergieffekterna som uppnås genom kunskapsöverföring mellan tjänsterna 

möjliggör ökade besparingar för revisionsbyrån: 

 

Expert
is  

Rådgivning 

 

Revision 

 

Redovisning 
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“Man tittar mycket, om vi har ett redovisningsuppdrag och så har vi revisionen i 

samma uppdrag då sitter de som jobbar med redovisning, då sitter de och så gör de 

bokslut och så gör de lite bokslutsbilagor och så gör de ditten och datten. Och sen 

så kommer de här till revisionsteamet och då sitter revisionsteamet och gör om, 

delar av det här jobbet innan de går in och gör sitt jobb – och det finns det ju 

överhuvudtaget ingen anledning för. Tricket för oss är ju att, vi får ju lika mycket 

pengar för jobbet, så tricket för oss är att verkligen förkorta tiden…” – Konsult 1 

 

Detta kan liknas vid de stordriftsfördelar som Arruñada (1999, s. 513-514) 

argumenterar för. Om revisionsprocessens tidsåtgång kan minskas enligt 

ovanstående kommentar så skulle detta kunna leda till att revisionsberättelsernas 

fördröjning också förkortas (Lee et al., 2008). Huruvida denna kostnadsbesparing 

kommer kunderna till del är enligt vår empiri oklart (Abdel-Khalik, 1990; 

Whisenant et al., 2003). Dock menar revisor 2 och 5 att det kan finnas möjligheter 

till kostnadsbesparingar även för kundens del: 

 

“... för de flesta klienter så tror jag att de upplever det mer positivt att ha båda 

tjänsterna på samma ställe… och att det då blir lägre kostnad och effektivare gjort 

så att säga, än att ha olika personer då.” – Revisor 2 

 

“Vill man underlätta för företagarna så är det bättre att dem får ha det under 

samma hus…” … “Ja, det blir ju dyrare. Jag menar är det utanför byrån jag ska ta 

rätt på information, så måste jag ju behandla det på ett annat sätt.” – Revisor 5 

 

Givet att revisionsmarknaden kommer att utvecklas enligt den riktning som föreslås 

i detta avsnitt så ger det vissa implikationer för resultatet i vår studie. 

Revisionsplikten kommer sannolikt att sänkas vilket kan öka revisionsbyråernas 

incitament att försöka sälja tilläggstjänster (FAR, 2013, s. 15, 39, 45; 

Justitiedepartementet, 2008; Justitiedepartementet 2010, s. 105). Om dessa tjänster 

fortsätter att tillåtas inom revisionsbranschen så bör de av oss dokumenterade 

fördelarna för kunder och byråer vid kombinationsuppdrag fortsätta att utvecklas 

och utforskas. Partners och andra uppsatta bör också uppmuntra samarbete mellan 

avdelningarna (revision/tilläggstjänster) för att minska risken att konsulter och 

revisorer underlåter att dela med sig av kunskap för att istället gynna sina egna 

karriärer (Vera-Muñoz, Ho, & Chow, 2006, s. 140-141). Implikationen av de 

förklaringar som vår studie medfört till kunskapsöverföringens uppkomst kan visa 

sig vara användbara vid revisionsbyråernas framtida arbete. Revisionsbranschen 

bör i fortsättningen utveckla de arbetssätt som kan skapa en gynnsam miljö och 

arbetskultur för att kunskapsöverföring ska kunna uppstå (Vera-Munõz et al., 2006, 

s. 133). Ett utökat samarbete mellan avdelningar kan hjälpa revisionsbyråerna att 

gemensamt uppnå en så hög effektivitet och organisatorisk måluppfyllnad som 

möjligt. Detta då kommunikation är den viktigaste komponenten för framgång vid 

revisorernas problemlösning under revisionsarbetet (Bobek et al., 2012, s. 23). Det 

är viktigt att kommunikationen mellan konsulter och revisorer sker på ett tidigt 

stadium under året då detta skapar större förutsättningar för ett proaktivt arbete för 

revisorerna. Nätverk mellan revisorer och experter inom tilläggstjänster kan alltså 

leda till att revisorerna genom vägledning själva kan utföra en bättre revision. Detta 

då revisorernas egna kunskaper inom expertisområden är begränsade:  
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“För det är ju en generell och bred roll som auktoriserad revisor, man ska kunna 

lite av allt möjligt men man är inte expert på någonting egentligen. Det är lite som 

med allmänläkare, man kan se liksom, ah där vet jag, att det där med momsen, det 

där är klurigt, där är det lätt att göra fel.  Då spelar man in, det där ska du fatta 

med den personen för den vet exakt hur du ska göra. Så man kan nog veta lite 

grann, det där brukar vara struligt med det där, underskotten det ska man vara 

rädd för, för där kan det uppstå fel.” – Revisor 4 

 

Kunskapsöverföring mellan konsulter kan med andra ord öka revisorns tekniska 

kompetens vilket kan öka chansen att fel upptäcks och förhindras (Deangelo, 1981: 

Hayes, 2005). Följden av detta blir en högre revisions- och rapporteringskvalitet 

när tilläggstjänster kombineras med revision (Koh, Rajgopal & Srinivasan, 2012).  

Det är viktigt att debatten kring tilläggstjänster inte fastnar vid oberoendefrågan 

och den forskning som bedrivits kring det uppfattade oberoendet (Hay et al., 2006; 

Holland & Lane, 2012; Quick & Warming-Rasmussen, 2009, Wallman, 1996). 

Givet opåverkat faktiskt oberoende bör ökad kunskap leda till nöjdare kunder via 

en bättre levererad helhetstjänst och större kostnadsbesparingar för 

revisionsbyråerna samt för kunden. Då tilläggstjänster innebär effektivitetsvinster 

för revisionen så kan revisionsbyråerna på två sätt gynnas av dem – genom intäkter 

från försäljningen av dem samt genom kostnadsbesparingar på revisionssidan.  

 

Samtidigt är det viktigt att revisionsbyråerna tar hänsyn till riskerna som 

kunskapsöverföring kan medföra, det vill säga minskad professionell skepticism 

hos revisorerna. Om framtiden medför utökade möjligheter för revisionsbyråerna 

att utföra tilläggstjänster så kommer det också bli än viktigare att utveckla riktlinjer 

för vilka uppgifter som tillhör vilken tjänst. Det kan vara riskabelt om revisorerna i 

sitt effektivitetssökande “skjuter över” sina arbetsuppgifter på konsulter genom att 

sälja tilläggstjänster som överlappar revisionsarbetet. Sker detta utan tydliga 

riktlinjer riskerar revisorernas ansvar som kontrollorgan försvagas då det inte 

längre står klart vilka arbetsuppgifter som endast ska utföras av dem. Som vi 

nämnde i problemdiskussionen (avsnitt 1.2) så har majoriteten av revisionsbyråerna 

inom big-4 en positiv inställning till tilläggstjänster om de kan förenas med en 

relevant och förnuftig lagstiftning. Genom att studera de förklaringar vår studie har 

för kunskapsöverföring kan revisionsbranschen få hjälp med att utveckla dessa 

riktlinjer. Riktlinjerna kan sedan förslagsvis infogas i den analysmodell som redan 

bistår revisorer och konsulter vid ställningstaganden kring jäv via Revisorslagen 21 

§ (appendix 4). På detta sätt kan tilläggstjänster och revision även fortsättningsvis 

tillsammans strömlinjeforma arbetsprocesserna utan att detta innebär för stora 

risker för kontrollfaktorn. Det står klart att revisionsbyråerna inför framtiden måste 

hitta nyckeln till en affärsmodell som kan fungera både med hänsyn till lättad 

revisionsplikt och till bibehållna krav på revisionstjänsten som kontrollorgan. I 

denna process bör möjligheterna till effektivitetsvinster genom kunskapsöverföring 

vara en självklar faktor för revisionsbyråerna att ta hänsyn till. 

 

Till skillnad från tidigare arkivstudier har vår studie utöver att försöka bekräfta 

effektens existens även förklarat delar av dess uppkomst. Revisorerna vittnar om att 

de genom tilläggstjänster kan få en ökad kunskap om kunden vilket är en av 

förutsättningarna för utförandet av deras arbetsuppgifter. Denna ökade kunskap och 

insikt om kundens säregna förutsättningar samt revisorns utökade möjlighet att 
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förbereda sig inför revisionen yttrar sig enligt vår empiri genom en lägre 

revisionsrisk. Revisionsbyråerna kan genom en mer kundanpassad revisionsprocess 

både öka kundnöjdheten samtidigt som resursanvändandet och därmed kostnaderna 

kan minskas. Marknaden och dess intressenter bör ställa sig positiva till en sådan 

utveckling. Kunder kan bättre förstå hur de kan spara pengar på att köpa fler 

tjänster än revision även i fortsättningen. Regelsättare och institutioner får en bättre 

insyn i frågan kring tilläggstjänster och kunskapsöverföringens uppkomst och 

vilken effekt det har på revisorsrollen. Genom ökad forskning kommer ökad insikt 

om vad tilläggstjänster i verkligheten innebär för revisionsmarknaden kan debatten 

kring dem ändra riktning. Genom ökad förståelse för vad som bidrar till att 

kunskapsöverföring uppstår mellan tilläggstjänster och revision minskar rädslan för 

tilläggstjänsternas effekter. 

 

Ett grundläggande synsätt i vår studie är att kunskapsöverföring är en följd av 

bidragande orsaker (se avsnitt 3.4). Detta synsätt är grundat i tidigare forskning 

som beskriver kunskapsöverföring som en effekt (se exempelvis Krishnan & Yu, 

2010; Simunic, 1984). Huruvida detta är skrivet i sten kan diskuteras varför en 

argumentation om hönan eller ägget uppstår. Frågan är om kunskapsöverföring är 

en effekt av bidragande orsaker eller en förutsättning för effektiviserande 

arbetsmoment (exempelvis användande av andras arbete). Vår uppfattning är 

exempelvis att kommunikation är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska 

uppstå. Att vi antagit det perspektivet är avgörande för utformningen av studiens 

resultat. Hade vi valt motsatt synsätt och förhållande där kunskapsöverföring 

istället är en förutsättning för de effektiviserande arbetsmomenten så hade de 

beroende och oberoende variablerna i förklaringsmodellerna fått byta plats.  På så 

sätt kan läsaren förstå att andra tolkningar av fenomenet är möjliga. 

 

Revision är en speciell bransch med höga krav på strikta rutiner, laglydnad och 

ständigt hänsynstagande till oberoendefrågor. Detta medför att kommunikation 

mellan avdelningar är begränsad. Kontroller och hinder för kommunikation bör i 

sin tur medföra en minskad chans till kunskapsöverföring mellan kollegor inom 

denna bransch. Inom andra branscher finns dock inte dessa starka kontroller vilket 

bör innebära att de i större utsträckning än revisionsbranschen kan utnyttja 

kunskapsöverföring mellan skilda avdelningar. Därmed bör chansen till 

stordriftsfördelar och synergieffekter genom samarbeten mellan avdelningar vara 

större inom andra branscher än inom revisionsbranschen. Vera-Munõz et al. (2006, 

s. 133) menar att publika revisionsbyråers förmåga att i framtiden utveckla och 

utöka möjligheterna till kunskapsöverföring är en kritisk faktor för att de ska ha 

möjlighet att bibehålla sina komparativa övertag. Om tydliga riktlinjer för 

kommunikation mellan avdelningar utvecklas enligt resonemanget ovan så skulle 

revisionsbranschen i likhet med andra branscher kunna utnyttja 

kunskapsöverföringens fulla potential. 

 

 

 

 

 



93 
 

6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de erhållna slutsatserna från vår empiri. 

Slutsatserna presenteras i punktform utifrån de två delsyftena vilka tillsammans 

uppfyller målet med studien. Därefter klargörs studiens teoretiska och praktiska 

bidrag, vilka förslag vi har till vidare forskning samt vilka begränsningar studien 

har.  

6.1 Erhållna slutsatser 

Delsyfte 1: ”Konkretisera och exemplifiera vad kunskapsöverföring innebär för 

revisorers arbetsuppgifter i praktiken.” 

 

 Revisorerna håller i stor utsträckning med om att kunskapsöverföring existerar 

mellan tilläggstjänster och revision.  

 

Jämfört med tidigare forskning (exempelvis Krishnan & Yu, 2010) så finner vi inte 

någon skillnad mellan revisorer tillhörande big-4 och icke big-4 när vi frågar om 

kunskapsöverföringens existens. Vi finner inte heller att den samlade åsikten skiljer 

sig beroende på kontorets storlek eller erfarenhet i branschen. Detta insinuerar att 

kunskapsöverföring är ett allmängiltigt fenomen oberoende av dessa faktorer.   

 

 Revisorer kan genom förberedande arbete och förvarningar av konsulter under året 

erhålla information till revisionen snabbare än om tilläggstjänster inte säljs.  

 

På detta sätt erhåller revisorerna snabbare information och kunskap om företagets 

förehavanden vilket leder till att det blir lättare att genomföra revisionsplaneringen. 

Genom upplysningar om företagets förehavanden vid kombinationsuppdrag kan 

revisorerna även få chansen att agera proaktivt och på detta sätt förhindra att fel i 

den finansiella informationen uppstår - fel som annars hade kvarstått vid 

revisionen. Genom att konsulter inom tilläggstjänster, till skillnad från revisorerna, 

har kontakt med kunden under året så får revisorerna chansen att snabbare och 

enklare erhålla information om kunden än annars. Exempel på värdefull 

information som revisorer kan erhålla om kunden är information om 

generationsväxlingar, nya branscher och nya regelverk. Revisorerna anser att det 

framförallt är redovisningsavdelningen som under året kan förse dem med snabbare 

förvarningar och förberedande information om kundens förehavanden. Enligt 

revisorerna är dock information från skattekonsulter den mest värdefulla. 

 

 Redovisningsavdelningen kan genom sina arbetsuppgifter utföra ett granskande 

arbete vilket ett minskar dubbelarbetet för revisorn.  

 

Revisorerna är positivt inställda till att kombinationsuppdrag (redovisning + 

revision) kan minska så kallat dubbelt arbete. Vi finner indikationer på att 

redovisningsavdelningen kan bistå med information till revisionen som revisorerna 

annars vore tvungna att inhämta eller samla ihop själva. Exempelvis 

engagemangsrapporter och underlag för periodiseringskontroller. 

Intervjudeltagarna menar att information från tilläggstjänster inom skatt kan spara 

tid vid granskningsarbetet. Populationens uppfattning är likgiltig vilket förstås som 

att information från skatt generellt inte underlättar granskningsarbetet. 
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 Kunskapsöverföring inverkar på revisionsprocessens olika moment och leder till en 

effektivare process. 

 

Varannan revisor menar att den uppfattade revisionsrisken blir lägre vid 

kombination av tilläggstjänster och revision. Vi finner också att revisorer som 

jobbar på en icke big-4 byrå eller ett litet kontor i större utsträckning anser att 

risken blir lägre än de som inte gör det. Intervjudeltagarna menar att tilläggstjänster 

ger mer kunskap om den interna kontrollen vilket innebär att de kan förlita sig på 

den till större grad och därmed utföra färre test. De menar också att tilläggstjänster, 

och då främst redovisning, ger möjlighet att genomföra mindre substansgranskning 

och lättare bevissamling. Populationen har inga tydliga åsikter i frågorna och det 

visar inte heller något samband med frågan om kunskapsöverföringens existens. 

Trots detta så upplever revisorerna generellt att revisionsarbetet går snabbare vid 

kombinationsuppdrag och att det även har en positiv effekt på revisionskvaliteten.    

 

Delsyfte 2: ”Undersöka hur kommunikationen mellan revisorer och kollegor inom 

tilläggstjänster kan inverka på kunskapsöverföringen vid arbete mot samma 

klient.” 

 

 Kommunikation mellan konsulter inom tilläggstjänster och revisorer är nödvändig 

för att kunskapsöverföring ska uppstå mellan avdelningarna.  

 

Genom kommunikation som spänner över olika avdelningar kan revisorerna 

tillägna sig relevant kunskap och information som är värdefullt för förberedelsen av 

revisionen. Kunskapsöverföring är vad vi erfar beroende av att konsulter och 

revisorer kan kommunicera internt sinsemellan. Konsulterna inom tilläggstjänster 

som utfört granskande eller förberedande arbete inför revisionen måste 

kommunicera detta till revisorerna. Dialogen sker ofta kring och inför bokslutet 

men även löpande under året.  Det finns också tecken på att kunskapsöverföring är 

möjlig på en intrapersonell nivå där en revisor själv genom utförande av 

tilläggstjänster kan utföra en effektivare revision. Kommunikationen mellan 

kollegor kan både ske formellt via möten samt mer spontant via informella nätverk, 

kafferaster och luncher. Den informella kommunikationen sker något oftare på 

mindre kontor än på större kontor. 

 

 Revisorns värdering av kommunicerad information från konsulter är till större del 

individberoende än beroende av om budskapet kommer internt eller externt. 

 

Revisorerna använder sitt eget omdöme vid mottagandet och vid värderingen av 

den information och kunskap som de erhåller från kollegor inom tilläggstjänster 

eller externa källor. Enligt vår empiri värderar revisorerna informationen relativt 

likvärdigt oberoende på om informationen kommuniceras via interna eller externa 

källor. Det som avgör värderingen är istället revisorns värdering av kunskapen och 

erfarenheten hos den individ som kommunicerar informationen (sändaren) - 

oberoende om individen är en kollega eller arbetar utanför byrån. Dock anser 

revisorerna att kommunikationen som sker internt är mer effektivt än den externa 

kommunikationen. Detta beror på att kommunikationen som sker externt ofta tar 

“längre vägar” och måste genomgå flera hinder för att nå fram.  
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 Våra modeller tyder på att det finns mycket mer som kan förklara vad som bidrar 

till att kunskapsöverföring uppstår mellan tilläggstjänster och revision. 

 

Den första modellen visar att vi i den här studien lyckas förklara 38 % av 

variationen i frågan om kunskapsöverföringens existens. Detta tyder på att det finns 

mycket kvar att förklara och att revisorerna anser att det finns andra eller fler 

faktorer som bidrar till att kunskapsöverföring uppstår. I vår andra modell där vi 

särskiljer kombiuppdrag kan vi däremot förklara 55 % av variationen i frågan om 

effektiviteten som kunskapsöverföring från kombiuppdrag ger. Genomgående 

under hela studien finns flera indikationer på att revisorerna finner att redovisning 

är den tjänst där kunskapsöverföring är tydligast. Studiens syfte är att redogöra för 

tilläggstjänster generellt men vi kan se att redovisning är den tjänst som revisorerna 

uppfattar ger mest kunskapsöverföring och störst nytta för revisionen. 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

 

Studiens teoretiska bidrag utgör det komplement till tidigare utförd arkivforskning 

som vår förklaring till fenomenets uppkomst utgör. Vi har genom vår forskning 

skapat ett processchema som förklarar vad som bidrar till kunskapsöverföringens 

uppkomst. Vi har även utvecklat förklaringsmodeller som inte bör ses som teorier 

utan egna iakttagelser. Studiens explorativa karaktär skapar en utgångspunkt för 

fortsatt bedriven forskning inom området kunskapsöverföring inom 

revisionsbranschen. Studiens praktiska bidrag utgör den implikation av de 

förklaringar som vår studie medfört till kunskapsöverföringens uppkomst. Dessa 

resultat kan visa sig vara användbara vid revisionsbyråernas framtida arbete för att 

uppnå effektivitetsvinster. Norden är en unik miljö med en revisionsplikt som för 

tillfället är hög i jämförelse med övriga världen. I framtiden kommer detta 

troligtvis att förändras vilket innebär att tilläggstjänster förmodligen kommer bli än 

viktigare för revisionsbranschen framöver. Detta motiverar en fortsatt forskning 

inom området även i framtiden. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Vår utgångspunkt med studien var att undersöka hur tilläggstjänster generellt sett 

påverkar revisionen. I efterhand har vi märkt att det istället kan vara så att olika 

tjänster (skatterådgivning, redovisning, fristående rådgivning) påverkar revisionen 

på olika sätt. Att fastställa hur olika tjänster kan bidra till effektivitetsvinster inom 

en revisionsbyrå är något som vi anser skulle vara intressant att studera i framtiden. 

Vår studie tyder på att revisorerna anser att just redovisningstjänster innebär ett 

extraordinärt bidrag till revisionen i jämförelse med övriga tjänster vilket gör detta 

område mest intressant att fokusera på. Det kan även vara intressant att undersöka 

om tilläggstjänster kan innebära andra fördelar än just kunskapsöverföring till 

revisionen. De förklaringsmodeller som vi utvecklat i denna studie förklarar till 

viss del hur kunskapsöverföring uppstår. Vid framtida forskning inom området 

kunskapsöverföring i revisionsbranschen så bör dessa modeller utvecklas vidare. 

Detta för att uppnå en förklaringsmodell som till större del kan förklara vad som 

bidrar till att kunskapsöverföring uppstår.  
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6.4 Begränsningar 

 

Eftersom vi i vår studie genomfört både en kvalitativ och kvantitativ undersökning 

upplever vi att valet av undersökningsmetoder inte begränsar vårt forskningsbidrag 

- dock finns det trots detta andra begränsningar. Vid våra intervjuer lyckades vi 

utöver revisorerna även intervjua en konsult inom rådgivning. I efterhand kunde vi 

också konstatera att vi också skulle ha sökt en intervju med en redovisningskonsult. 

Detta för att få en än mer nyanserad bild av problemområdet, det vill säga en bild 

av andra sidan av kunskapsöverföringsprocessen mellan avdelningarna. Ejvegård 

(2003, s. 88-89) menar att det i en och samma studie är omöjligt att hålla ett ämne 

för brett – att begränsa sig är nödvändigt. Vår utgångspunkt i studien var att 

behandla begreppet tilläggstjänster generellt. I vår empiri och analys har vi dock 

gett mycket utrymme till redovisningstjänster specifikt vilket är ett medvetet val 

med anledning av det kvalitativa datamaterialets fokus på kombinationsuppdrag. Vi 

vill ändå påpeka att stora delar av studiens resultat endast kan begränsas till 

tilläggstjänster generellt och att ytterligare forskning krävs för varje enskilt område.  
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7 Sanningskriterier 

I följande kapitel presenteras studiens kvalitativa och kvantitativa undersökningars 

uppfyllande av utvalda sanningskriterier. Intervjuerna bedöms utifrån deras 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt äkthet. Enkäten bedöms utefter dess 

reliabilitet och dess validitet. Genom denna presentation önskar vi öka läsarens 

chans att själv avgöra studiens tyngd. 

7.1 Kvalitativa sanningskriterier 

 

Att utvärdera reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom kvalitativ forskning 

har av vissa forskare ansetts vara onödigt då sådana strikta sanningskriterier hindrar 

friheten i denna form av studie (Kvale et al., 2009, s. 262). Dock bör detta enligt 

Lincoln & Guba (1985) samt Guba & Lincoln (1994) refererade i Bryman & Bell 

(2013, s. 402) inte betyda att den kvalitativa forskningen inte kan kvalitetsbedömas. 

Istället bör mer anpassade sanningskriterier än de tidigare nämnda användas, 

nämligen trovärdighet och äkthet.  

7.1.1 Trovärdighet 

 

Inom kategorin trovärdighet presenterar Guba & Lincoln fyra sanningskriterier 

varav tre presenteras nedan. 

 

Tillförlitlighet 

För att säkerställa tillförlitligheten i resultaten från intervjuerna är det viktigt att 

författarnas tolkning av andra personers uppfattade verklighet blir korrekt. Vid 

djupintervjuer finns det annars risk att den sociala verkligheten som beskrivs av 

respondenten i nästa steg beskrivs på ett missvisande sätt av författarna. Vid 

genomförandet av intervjuerna har vi beaktat denna risk genom 

respondentvalidering där vi bad våra respondenter bekräfta att vårt transkriberade 

material överensstämmer med vad som sagts vid intervjun (se avsnitt 4.5). Genom 

att göra detta ökar tilltron till våra resultat och tolkningar kring respondentens 

redogörelser. Utöver detta har vi före, under och efter intervjuerna hela tiden 

försökt ta hänsyn till de etiska ställningstaganden vi ställt upp i avsnitt 2.7. 

 

Överförbarhet 

När det gäller intervjuer är kvalitetsaspekten överförbarhet svår att uppfylla då det 

är djupet och inte bredden i kunskapen som eftersträvas (Bryman & Bell, 2013, s. 

403). Kvale (2009, s. 187) menar också att resultatet från intervjuer inte kan 

generaliseras på grund av det låga antalet respondenter. Intervjurespondenternas 

uttalanden måste istället förstås utifrån den givna kontext som de är gjorda 

(Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). De revisorer vi intervjuat och de 

omständigheter som gällde då är det givna sammanhang som resultaten gäller för. 

Därför har vi valt att presentera information om respondenterna och 

intervjusituationerna i tabell 2. Något som kan höja chansen till överförbarhet i vår 

studie är det faktum att vi valt att intervjua revisorer från fem olika byråer och 

därmed ökat diversifieringen i urvalet. I vår undersökning har vi dock kringgått 

denna problematik genom att utöver intervjuerna även utföra en kvantitativ 

enkätundersökning.  
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Pålitlighet 

Guba & Lincoln (1994) refererade i Bryman & Bell (2013, s. 405) menar att 

pålitligheten i en kvalitativ undersökning kan ökas genom en grundlig och 

ingående redogörelse för det tillvägagångssätt som använts. Detta är något som vi i 

vår praktiska metod (kapitel 4) försökt uppnå då vi så noggrant som möjligt 

beskrivit alla de steg vi tagit för att färdigställa vår studie. Detta inbegriper alla 

förberedelser inför, genomförandet av samt hantering av materialet efter 

intervjuerna.  

7.1.2 Äkthet 

 

Kategorin äkthet består av fem underkategorier; rättvis bild, ontologisk autencitet, 

pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet samt taktisk autencitet. De fyra sist 

nämnda underkategorierna presenteras nedan som en gemensam underkategori.  

 

Rättvis bild 

För att undersökningen ska bidra med en rättvis bild av det problem som studerats 

är det viktigt att alla intressenters perspektiv av problemet beaktats. I vår studie har 

vi endast haft möjlighet att intervjua en person som inte är revisor (Konsult 1) 

vilket medför att bilden av kunskapsöverföring kan bli vinklad efter revisorernas 

synvinkel. Trots den positiva inriktningen på intervjuerna gentemot de positiva 

sidorna med tilläggstjänster så finns det risker för partiskhet från revisorerna som 

kan påverka resultatetens äkthet. Eventuellt kan det finnas incitament för de 

besvarande att hävda ett positivt samband (kunskapsöverföring) mellan rådgivning 

och revisionskvalitet för att framställa tjänsterna i bättre ljus. Detta bero på att 

revisorer önskar tillskriva tilläggstjänsterna så många fördelar som möjligt då detta 

är tjänster som byrån säljer. Vid framtida försöka att göra liknande undersökningar 

kan det vara givande att även intervjua representanter från andra kategorier som 

exempelvis kunder eller redovisningskonsulter. 

 

Autencitet 

För att studien ska uppnå hög autencitet bör den bidra till att den undersökta 

gruppen bättre kan förstå, förändra och agera inom sin givna verklighet. Vår studie 

är explorativ och är därmed ämnad att utforska ett nytt problemområde. Vi hoppas 

att denna studies slutsatser i framtiden ska kunna bistå svenska revisorers och 

konsulters arbete mot en effektivare revisionsprocess. Detta genom revisorernas 

ökade förståelse av fenomenet kunskapsöverförings uppkomst. Alla som deltagit i 

intervjuer får därför en kopia av studien skickad till sig efter dess slutförande. Detta 

gäller även för de respondenter som svarat på enkäten som önskat detta.  

7.2 Kvantitativa sanningskriterier 

 

Vanligt är att kvantitativ forskning bedöms utifrån studiens reliabilitet och validitet 

(Patel & Davidson, 2011, s. 101-105; Ejvegård, 2003, s. 70-76). Eftersom vår 

studie innehåller kvantitativ metod i form av elektroniska enkäter så redogörs 

kriterierna reliabilitet och validitet nedan. Vi har även valt att diskutera studiens 

generaliserbarhet. 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att det instrument vi använder för vår mätning inte är 

tillförlitligt. Exempelvis kan man inte använda ett måttband i gummi eftersom det 
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är elastiskt och skulle ge olika svar vid upprepande mätningar (Patel & Davidson, 

2011, s. 103-104). Det viktigaste vad gäller enkäten är att respondenterna som 

besvarar den uppfattar frågorna på det sätt vi tänkt. Detta är svårt att veta på 

förhand varför vi valde att göra en pilotundersökning. Enkäten testades på både 

studenter med teoretisk erfarenhet från revision och vetenskaplig metod och 

yrkesverksamma i revisionsbranschen. För att inte förväxla begreppet 

kombinationsuppdrag med tilläggstjänster valde vi att särskilja dessa områden i 

enkäten. Dessa åtgärder är något som stärker och förebygger låg reliabilitet (Patel 

& Davidson, 2011, s. 105). Något som sänker reliabiliteten i enkäten är att 

respondenterna i efterhand meddelat att de saknat visst svarsalternativ (exempelvis 

”vet ej”). Därför blev de tvungna att välja ett alternativ som inte motsvarade deras 

egentliga åsikt. För att testa reliabiliteten i respondenternas åsikter är det bra att 

inkludera kontrollfrågor (Ejvegård, 2003, s. 72). Vid konstruktion av enkäten 

utformade vi inga särskilda kontrollfrågor men i efterhand har vi kunnat koppla 

ihop frågor med viss likhet till varandra och sett att svaren mellan frågorna 

överensstämmer. Frågorna har inte efterfrågat exakt samma saker men kan 

fortfarande ses som ett tecken på att respondenterna tagit sig tid att besvara enkäten 

och tänkt igenom sina svar (Ejvegård, 2003, s. 72). Hög reliabilitet är ett krav för 

att validiteten också ska vara hög (Eliasson, 2013, s. 16; Ejvegård, 2003, s. 75). 

 

Validitet  

Validitet innebär att vi mäter det vi verkligen vill mäta. Ett tydligt exempel på låg 

validitet är när vi vill veta hur lång en person är men använder mig av en våg för att 

mäta det. Vi får en siffra på vågen som vi utgår från är personens längd i 

centimeter. Mätmetoden är inte valid, den anger vikt inte längd (Ejvegård, 2003, s. 

73). Hur god validiteten är kan bedömas utifrån hur väl vi översatt intervjuerna till 

enkätfrågor samt hur lika svaren från intervjuerna är med de från enkäten (Patel & 

Davidson, 2011, s. 102-103). Sammantaget kan vi säga att respondenterna 

instämmer till de flesta frågorna i enkäten vilket då också stämmer överens med 

intervjudeltagarnas åsikter. Vår enkät är förutom bakgrundsvariabler helt baserad 

på det kvalitativa datamaterialet vilket gör att frågorna motsvarar det vi erfarit utan 

inblandning av våra egna åsikter. Vi anser att studien med relativt hög reliabilitet 

också innehar hög validitet. 

 

Generaliserbarhet 

För att resultaten i vår studie skall kunna överföras till andra populationer och 

sammanhang så krävs det att studien uppfyller de krav som ställs på 

generaliserbarhet (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Generaliserbarheten benämner 

Bryman (2011, s. 51) som den externa validiteten. Vi anser att studien är 

generaliserbar till vår population auktoriserade/godkända revisorer i Sverige då 

samtliga av dessa har fått chansen att svara på vår enkät. Utöver det finner vi att 

vårt stickprov till stor del är representativt gentemot hela populationen (avsnitt 5.1). 

Dock kan det finnas ytterligare variabler än dem beskrivna i avsnitt 5.1 som skiljer 

vårt stickprov från populationen varför vi inte med fullständig säkerhet kan säga att 

stickprovet är 100 % representativt.  
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Appendix 1 

 

Exempel på e-postmeddelande vid första kontakt mot tilltänkta respondenter 

 

Hej X! 

 

Mitt namn är Rickard Tageson och jag är student på Handelshögskolan i Umeå. 

Anledningen till att jag skriver till dig är att jag och min partner Filip Henriksson 

under våren 2014 skriver vårt examensarbete (D-uppsats 30 hp) och har valt att 

behandla ämnet revision. Vår studie inriktar sig mot tilläggstjänster till revision 

(Non audit services) exempelvis redovisning och rådgivning. Vi vill förstå vilka 

positiva implikationer kombinationen revision och tilläggstjänster kan innebära för 

en revisor. 

 

Vår problemformulering lyder: " Vad bidrar till att kunskapsöverföring mellan 

tilläggstjänster och revision kan uppstå inom en revisonsbyrå?" 

 

Vi önskar besvara vår problemformulering genom intervjuer med revisorer som har 

erfarenheter inom revision och rådgivning. Under Uniaden 2014 så träffade vi din 

kollega Y som föreslog att vi kontaktade dig angående möjligheterna för att få en 

intervju. 

 

Hur ställer du dig till att ställa upp på en intervju mellan vecka 9-12? Du 

kommer vara helt anonym och frågorna vi tänkt ställa kommer skickas till dig 

innan så du kan förbereda dig. Dina svar kommer att behandlas vetenskapligt 

och endast i det syfte att lära oss mer om revisorns upplevelser i detta 

sammanhang. 

 

Ditt svar är viktigt! 

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Rickard Tageson, 073 - 752 49 37 

 

Filip Henriksson, 076, 847 60 55 
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Appendix 2 

 

Intervjumall  

 

Hej!  

 

Tack så mycket för att du valt att ställa upp på intervju. Vi kommer i denna 

förberedande information gå igenom studiens syfte, innehåll och vad din 

medverkan kommer att innebära. Vi börjar med att återigen förklara vilka vi är och 

varför vi valt att kontakta er för denna studie. 

 

Vi heter Filip Henriksson och Rickard Tageson och studerar på 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Umeå. Under våren 2014 

genomför vi vårt examensarbete med inriktning mot revision och då speciellt mot 

tilläggstjänster. Vårt mål är att förstå hur kunskapsöverföring kan uppstå mellan 

tilläggstjänster och revision och hur denna kunskapsöverföring avspeglar sig på 

revisorers arbete i praktiken.  

 

För att besvara dessa frågor har vi valt att intervjua revisorer från större 

revisionsbyråer angående deras upplevelser vid arbetet med dessa tjänster. Svaren 

kommer därefter att användas för konstruktionen av en enkät som riktar sig till 

samtliga auktoriserade/godkända revisorer i Sverige (3800 st.)  

 

Intervjun beräknas ta 40-60 minuter och ni kan som person och byrå välja att vara 

anonym. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på. Om du inte vill fortsätta 

intervjun kan du när som helst dra dig ur och även stryka dina tidigare svar från att 

publiceras i vår studie. Innan publicering av dina svar kommer vi att skicka vårt 

material till dig för godkännande. Uppsatsen är efter publicering en offentlig 

handling och publiceras i DiVA (nationell databas för uppsatser från svenska 

universitet). 

 

Vi bifogar i detta brev den intervjumall som kommer att användas vid intervjun. 

Eftersom intervjuerna är s.k. “semi-strukturerade” intervjuer så finns det möjlighet 

att vissa följdfrågor tillkommer beroende på samtalets natur. Vissa frågor i 

intervjumallen kan även komma att utelämnas. I huvudsak kommer vi dock att 

hålla oss till mallen.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Filip Henriksson 

Rickard Tageson 
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Bakgrundsinformation: 

Berätta lite om dig själv och vilken bakgrund du har? 

Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen?  

Vilken befattning har du idag? 

 

Tidigare erfarenheter och preferenser 

 

1. Vilka tilläggstjänster har du tidigare erfarenhet från? Hur ofta kommer du i 

kontakt med kombinationsuppdrag eller fristående tilläggstjänster? (uppskatta) 

 

2. Har du arbetat som rådgivare och revisor gentemot samma klient? Hur 

upplevde du det arbetet i jämförelse med enbart revision? Kan du lära dig något 

genom revisionsrådgivning? 

 

Tilläggstjänster och arbete i team 

 

3. Hur ser samarbetet mellan revisorer och konsulter ut vid ett 

kombiuppdrag? Tar man hänsyn till att man säljer tilläggstjänster utöver revison 

vid sammansättningen av personal?  

 

4. Upplever du att revisionsteamets arbetssätt/arbetsprocess förändras vid 

revision gentemot klienter som enbart har revision i motsats till både revision 

och tilläggstjänster? På vilket sätt? Vilka delmoment? Fördelar/nackdelar? Kan 

du ge något exempel? Hur påverkar storleken på företaget? 

 

5. Hur fungerar kommunikationen mellan medlemmar av ett team som jobbar 

mot en och samma kund som har olika arbetsuppgifter 

(revision/tilläggstjänster)? Kan information/material bifogas mellan de olika 

avdelningarna (revision/tilläggstjänster)?  

 

6. På vilket sätt löser du problem du stöter på i ditt arbete mot en kund som 

du inte kan lösa på egen hand? 
 

Kunskapsöverföring/informationsöverföring och tilläggstjänster inverkan på 

revision 

 

7. Har du upplevt kunskapsöverföring mellan tilläggstjänster och revision på 

något av dina uppdrag? Om ja, hur gick denna överföring till? Om nej, vad tror 

du det beror på? Ge exempel på information från tilläggstjänster som kan hjälpa dig 

i revisionsarbetet? Varför? Om inte, varför då? Vad beror det på?  

 

8. Upplever du att upplägget på revisionen förändras gentemot klienter som 

enbart har revision i motsats till både revision och tilläggstjänster?  På vilket 

sätt? Vilka delmoment? Fördelar/nackdelar? Kan du ge något exempel? 

Kontoklasser? Väsentlighetsbelopp? Intern kontroll? Bevisinsamling? Hur påverkar 

storleken på företaget? Redogör gärna för kombinationer av tilläggstjänster och 

revision (rådgivning och revision, redovisning och revision, skatterådgivning och 

revision). 
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9. Har tilläggstjänster någon inverkan på den uppfattade revisionsrisken? 
Varför det? 

 

10. Hur värderar du den informationen som du får från kollegor som jobbar 

med tilläggstjänster gentemot samma klient? Hur förmedlar du information som 

du själv har fått genom tilläggstjänster? Ge exempel. 

 

11. Hur ser det dagliga arbetet ut vid genomförandet av revisionen om du har 

kombinationsuppdrag (tilläggstjänst + revision) i jämförelse med om du 

enbart utför revision? Snabbare/långsammare? Vad beror det på? Ge exempel. 

 

Övrigt 

 

12. Vad tror du att det innebär för klienter att ha både revision och 

tilläggstjänster jämfört med de som enbart har revision? 

 

13. Hur anser du att tillhandahållandet av tilläggstjänster tillsammans med 

revision påverkar relationen mellan revisionsbyrån och klienten i motsats till 

enbart revision? 
 

14. Vilken är din allmänna uppfattning om tilläggstjänster till revision? 
 

15. Finns det något som du önskar tillägga om det aktuella området och de 

aktuella frågeställningarna?  
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Appendix 3 

 

Kunskapsöverföring i den svenska revisionsbranschen 

Hej!  

Vi är två studenter på Civilekonomprogrammet som läser sista året på 

Handelshögskolan i Umeå. Vi genomför nu vårt examensarbete som inriktar sig mot 

revision. Enkäten riktar sig till dig som är Godkänd/Auktoriserad revisor. Frågorna i 

enkäten är baserade på fem tidigare intervjuer med auktoriserade/godkända revisorer. 

Som svarande i enkäten är du helt anonym.  

Vår problemformulering lyder: Vad bidrar till att kunskapsöverföring mellan 

tilläggstjänster och revision kan uppstå inom en revisonsbyrå? 

Definition av kunskapsöverföring: Överföring av användbar och relevant information 

mellan tilläggstjänster och revision som innebär att revisionen kan genomföras mer 

effektivt och/eller med en högre kvalitet.  

Enkäten består av 26 frågor. Att svara på enkäten tar ca 6 minuter.  

Om du är intresserad av att ta del av den färdigställda studien eller om du har frågor 

så kan du kontakta oss på adresserna nedan. 

rickard.tageson@gmail.com 

filip.henriksson91@gmail.com 

Tack för att Du tar dig tid att svara! Ditt svar är viktigt för vår forskning! 

Vänligen, 

Filip Henriksson och Rickard Tageson. 

*Obligatorisk 
1. Kön? * 

  Man (73,6 %) 

  Kvinna (26,4 %) 

2. Ålder? * 

 

3. Hur många års erfarenhet har du av revisionsyrket? * 

  0-5 år. (2,9 %) 

  6-10 år. (17,5 %) 

  11-15 år. (18 %) 

  16-20 år. (11.8 %) 

  Över 20 år. (49,9 %) 

mailto:rickard.tageson@gmail.com
mailto:filip.henriksson91@gmail.com


114 
 

 
4. Vilken byrå arbetar du på just nu? * 

  EY (12,7 %) 

  PwC (24,9 %) 

  KPMG (10,6 %) 

  Deloitte (2,4 %) 

  Grant Thornton (3,6 %) 

  BDO (2,2 %) 

  Baker Tilly (4,8 %) 

  Mazars (2,4 %) 

  Annan (36,5 %) 

5. Hur många uppdrag har du som påskrivande revisor just nu? * 

  0-50 st. (39,6 %) 

  51-100 st. (24,9 %) 

  101-150 st. (19,7 %) 

  151-200 st. (9,4 %) 

  201-300 st. (5,5 %) 

  301-500 st. (1 %) 

  Över 500 st. (--) 

6. Hur många anställda finns det på ditt kontor inklusive dig själv som arbetar inom 
revision? * 

  1-2 st. (9,4 %) 

  3-4 st. (10,3 %) 

  5-10 st. (20,6 %) 

  11-25 st. (24 %) 

  26-50 st. (14,6 %) 

  51-100 st. (7,2 %) 

  Över 100 st. (13,9 %) 

7. Hur stor andel av dina uppdrag riktar sig mot kunder som utöver revision även 
köper andra tjänster från er byrå? * 

  0 % (0,7 %) 

  1-25 % (18,9 %) 

  26-50 % (24,2 %) 

  51-75 % (30,2 %) 

  76-100 % (25,9 %) 
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Fråga/Värde Instämmer 
inte alls 
      1 

2 3 4 5 6 Instämmer 
helt 

7 
8. Jag upplever att 
kunskapsöverföring mellan revision 
och tilläggstjänster existerar.  

0,5 % 0,2 % 3,6 % 8,9 % 22,1 % 35 % 29,7 % 

9. Vid revisionen upplever jag det 
som lättare att kommunicera 
problem och dylikt med kollegor på 
byråns redovisningsavdelning än 
med en extern redovisningsbyrå.  

6 % 6,2 % 5,5 % 12,5 % 16,1 % 27,3 % 26,4 % 

10. Kommunikation mellan mig som 
revisor och kollegor som arbetar 
med tilläggstjänster kan normalt 
hjälpa mig att förbereda mig inför 
revisionen.  

1,7 % 2,9 % 2,9 % 9,6 % 15,3 % 39,8 % 27,8 % 

11. Information som är relevant för 
revisionen kan normalt överföras 
från kollegor inom tilläggstjänster till 
revisionsteamet.  

1,2 % 3,6 % 3,6 % 11,3 % 17,3 % 34,5 % 28,5 % 

12. Dialogen mellan mig som 
revisor och mina kollegor inom 
tilläggstjänster sker oftare informellt 
än vid exempelvis formellt 
anordnade möten.  

1,2 % 2,6 % 3,1 % 12,7 % 24,9 % 31,7 % 23,7 % 

13. Information som jag får från en 
kollega som jobbar med 
tilläggstjänster är mer tillförlitlig än 
den som jag får från en extern 
källa.  

3,4 % 6,7 % 10,3 % 23 % 21,6 % 23,7 % 11,3 % 

14. Min värdering av information jag 
får från en kollega som jobbar med 
tilläggstjänster är beroende på 
kollegans kompetens och 
erfarenhet.  

1 % - 1,9 % 6,7 % 13,2 % 34,1 % 43,2 % 

15. Avgör hur värdefull information 
från följande tilläggstjänster är i 
allmänhet vid en revision. [Skatt 
(inkl.momsfrågor)] 

0,5 % 1,2 % 3,4 % 9,4 % 20,6 % 34,5 % 30,5 % 

15. Avgör hur värdefull information 
från följande tilläggstjänster är i 
allmänhet vid en revision. 
[Redovisning (löpande och bokslut)] 

1,4 % 1,9 % 3,8 % 7,4 % 24,7 % 37,2 % 23,5 % 

15. Avgör hur värdefull information 
från följande tilläggstjänster är i 
allmänhet vid en revision. [Annan 
fristående rådgivning] 

1,7 % 4,6 % 7,9 % 24,9 % 29,5 % 21,3 % 10,1 % 

16. Chansen till kunskapsöverföring 
mellan revision och tilläggstjänster 
ökar med antalet år byrån haft 
kunden. 

3,6 % 5,3 % 6,5 % 23,5 % 25,4 % 21,6 % 14,1 % 

17. Redovisningsavdelningen kan 
göra ett förberedande jobb inför 
revisionen genom att inhämta 
specifikt material som exempelvis 
engagemangsrapporter från 
banken.  

9,8 % 3,8 % 4,1 % 5,5 % 9,8 % 26,6 % 40,3 % 
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23. Tilläggstjänster innebär att den uppfattade revisionsrisken blir… * 

  Lägre (46,4 %) 

  Högre (1,7 %)  

  Oförändrad (44,5 %) 

  Ingen uppfattning (7,4 %) 

 

 

18. Jag som revisor behöver utföra 
mindre 
substansgranskning/bevissamling 
om vi inom samma byrå även säljer 
tilläggstjänster till samma kund.  

14,9 % 13,2 % 8,4 % 11,8 % 21,1 % 17,7 % 12,9 % 

19. Jag som revisor behöver lägga 
ned mindre tid på att testa den 
interna kontrollen om kunden även 
köper tilläggstjänster av oss.  

17,7 % 13,7 % 11,5 % 14,1 % 19,7 % 17 % 6,2 % 

20. Information från byråns 
redovisningskonsulter hjälper mig 
vid periodiseringskontroller.  

11 % 4,1 % 5,8 % 9,6 % 21,8 % 30,9 % 16,8 % 

21. Jag som revisor kan snabbare 
få information om företagets 
förehavanden under året om vi 
säljer tilläggstjänster utöver revision 
(t.ex. information om nya branscher, 
generationsväxlingar, nya 
regelverk).  

2,9 % 3,1 % 3,8 % 11,8 % 24 % 31,4 % 23 % 

22. Om en kund fått rådgivning från 
den egna byrån inom skatt så krävs 
inte lika mycket granskning av detta 
område under revisionen.  

12,9 % 15,6 % 12 % 20,4 % 19,7 % 14,9 % 4,6 % 

 
Fråga/Värde 

Instämmer 
inte alls 

1 

2 3 4 5 6 Instämmer 
helt 
       7 

24. Kombinationsuppdrag 
ger mig som revisor större 
chans att tidigt agera 
proaktivt gentemot kunden 
och förhindra felaktigheter 
som annars funnits kvar 
vid revisionen.  

11 % 4,1 % 5,8 % 9,6 % 21,8 % 30,9 % 16,8 % 

25. Kombinationsuppdrag 
har i allmänhet en positiv 
inverkan på 
revisionskvaliteten.  

2,9 % 3,1 % 3,8 % 11,8 % 24 % 31,4 % 23 % 

26. Revisonsarbetet går 
snabbare vid 
kombinationsuppdrag än 
vid enbart 
revisionsuppdrag.* 

 

12,9 % 15,6 % 12 % 20,4 % 19,7 % 14,9 % 4,6 % 
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Appendix 4 

Analysmodellen revisorslagen 21 § 
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