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Förord 
 
Vi vill först och främst börja med att tacka våra fem respondenter som trots fulla 
arbetsscheman tagit sig tid att ta emot oss och svara på våra frågor. Utan er hade 
denna studie inte varit möjlig att genomföra. 
 
Vi vill även tacka våra opponenter som under våren kommit med feedback och 
konstruktiv kritik. 
 
Ett stort tack riktas till vår handledare Jonas Gabrielsson som på ett tålmodigt och 
engagerat sätt lett oss i rätt riktning och bidragit med nya infallsvinklar som hjälpt oss 
under arbetets gång. 
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Johan Svensson   Oscar Winge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Revisorsyrket genomsyras av professionalitet byggd på utförlig utbildning och 
omfattande reglering. En hörnsten inom denna professionalitet är det oberoende som 
yrket kräver. Samtidigt har en förändring skett, revisionsbyråer uppfattas mer 
affärsmässiga och ett bredare tjänsteutbud har gjort att revisorers oberoende har 
ifrågasatts. Revisorers oberoende och revisionsbranschens förändring mot ökad 
affärsmässighet har behandlats i ett antal tidigare studier. Inom detta område har dock 
inte revisorers egna tolkningar undersökts och syftet med denna studie är att beskriva 
och förklara hur revisorer tolkar sin professionella yrkesidentitet samt hur de omsätter 
den i praktiken. Med hjälp av intervjuer med fem auktoriserade revisorer besvaras 
studiens problemformulering; Hur tolkar revisorer sin professionella yrkesidentitet 
och  hur  omsätter  de  den  i  praktiken?”. Resultatet av denna studie visar att revisorer är 
väl medvetna om den professionalitet som revisorsyrket innebär och att oberoendet 
ständigt är närvarande. Revisorer verkar under ett strikt regelverk och det görs 
ständigt avvägningar för att inte riskera att hota oberoendet. Samtidigt visar studien 
att revisionsbyråer är lika affärsmässiga som vilket annat företag som helst, att en 
kombination är möjligt. Således kan revisorers professionella yrkesidentitet rymma 
både ett oberoende och en affärsmässighet. I sitt praktiska arbete arbetar revisorer 
med konkreta verktyg för att upprätthålla sitt oberoende och en god kommunikation 
med klienter förekommer. Samtidigt görs aktiva val för att maximera vinster, 
revisionsbyråer erbjuder ett brett utbud av ekonomiska tjänster. Det är dock alltid upp 
till att klienten att bestämma vilka tjänster som efterfrågas. Studien ger såväl 
teoretiska som praktiska bidrag. Resultatet ger en nyanserad bild av tidigare 
presenterad forskning som utgår från att en revisor inte kan förhålla sig oberoende och 
samtidigt vara affärsmässig. Resultatet kan användas av mindre erfarna revisorer som 
kan få en inblick i hur erfarna revisorer praktiskt tolkar sin professionella 
yrkesidentitet. Mindre företag som inte har krav på revisor kan få en breddad 
förståelse om vad en revisionsbyrå kan erbjuda. Slutligen bidrar studien med en ökad 
förståelse om revisorsyrket till allmänheten, termen affärsmässighet kan användas i 
samma mening som revisorns oberoende utan att uppfattas negativt. 
 
Nyckelord: Yrkesidentitet, revisors oberoende, hot mot revisors oberoende, icke-
revisionstjänster, affärsmässighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
The audit profession is imbued with professionalism built on extensive training and 
strict regulation. A cornerstone of this professionalism is the independence that the 
profession requires. Meanwhile, a change occurred, audit firms perceived more 
business and a broader range of services which has questioned the auditor 
independence. Auditor independence and audit industry shift towards increased 
commercialism has been addressed in a number of previous studies. In this area, 
however, auditors' own interpretations have not been included and the purpose of this 
study is to describe and explain how auditors interpret their professional identity and 
how they put it into practice. With the help of interviews with five auditors an answer 
is given to the study's problem; “How do the auditors interpret their professional 
identity  and  how  do  they  turnover  it  in  their  practice?”  .The results of this study show 
that accountants are well aware of the professionalism of the audit profession and that 
independence is always present. Auditors operate under strict regulations and makes 
well-considered decisions to avoid the risk of threatening the independence. At the 
same time, the study shows that accounting firms are just as commercial as any other 
company, that the combination is possible. Thus auditors' professional work identity 
accommodates both an independent and a commercial factor. In their practical work 
working auditors use concrete tools for maintaining independence as well as a good 
communication with clients. At the same time the auditing firms offer a wide range of 
financial services and makes active choices in order to maximize profits,. However, it 
is always up to the client to determine which services are requested. The study 
provides both theoretical and practical contributions. The result gives a balanced 
picture of the past presented research which assumes that an auditor can not remain 
independent while being commercial. The result can be used by less experienced 
accountants who can get a glimpse of how experienced auditors practically interpret 
their professional identity. Smaller companies that do not have requirements for 
auditor can get a broader understanding of what an audit firm can offer. Finally, the 
study contributes to a greater understanding of the audit profession to the public, the 
term professionalism can be used in the same sense as the auditor's independence 
without being perceived negatively. 
 
Keywords: professional identity, auditor independence, threats to auditor 
independence, non-audit services, professionalism. 
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1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med en bakgrund för att ge läsaren en introduktion inom ämnet, 
därefter förs en fördjupad problemdiskussion vilken mynnar ut i studiens 
problemformulering. Kapitlet avslutas med att klargöra studiens syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Revisorsyrket har det senaste århundradet genomgått en rad förändringar. Till en 
början var syftet med revision att avslöja felaktigheter och bedrägerier. Senare 
övergick syftet med revision till att skapa tillförlitlighet i finansiella rapporter. Stora 
förändringar observerades 1920-talet, förändringar som fortfarande kan ses idag. 
Förändringarna berodde på komplicerade ekonomiska aktiviteter och ökad 
internationalisering av ekonomiska relationer. För att avslöja och på ett 
tillfredsställande sätt utvärdera processen i bolagen ställdes det högre krav på mer 
kvalificerade revisorer. Detta medförde en kostnadsökning på revisionstjänster vilket 
ökade konkurrensen mellan revisionsbyråerna. För att möta konkurrensen 
effektiviserade revisorerna sitt arbete vilket medförde att revisionskvaliteten blev 
lidande (Lakis, 2008). 
 
Revisorns granskning ses som en försäkran mot företagets intressenter, genom att 
säkerställa att företagets räkenskaper är korrekta och ger en rättvisande bild. För att 
säkerställa att räkenskaperna är korrekta och ger en rättvisande bild är det viktigt att 
revisorn förblir oberoende i sin granskande roll som tredje part (Carrington, 2010). 
Har räkenskaperna blivit granskad av en revisor ökar trovärdigheten för företagets 
finansiella information (Collis, 2004). 
 
För att säkerställa att revisorn utför sitt arbete på ett korrekt sätt finns det en statlig 
myndighet i Sverige som ansvarar för revisorsfrågor, revisorsnämnden. Nämnden ska 
ingripa mot revisorer som utför ett bristfälligt arbete eller äventyrar sitt oberoende. 
Genom nämndens tillsyn ska förtroendet för revisorer upprätthållas 
(Revisorsnämnden, 2015). 
 
I Sverige har revisionsbranschen också genomgått förändringar. 1899 grundades 
Svenska Revisorsamfundet (SRS) med syfte att förbättra yrkets möjlighet till 
ekonomisk framgång genom en enad yrkeskår. Bland stadgarna var målet för SRS att 
se till att yrkets anseende ökade genom beprövad yrkesskicklighet och allmänbildning 
skulle vara nödvändiga för inträde i samfundet. Den första lagändring som reglerade 
att bolag skulle utse en revisor kom år 1895 men det var inte förrän 1910 kravet på att 
revisorn skulle vara oberoende uppkom (Wallerstedt, 2009). Revisorns oberoende är 
ett ständigt aktuellt problem inom revisionsbranschen (Wang & Hay, 2013). Just 
oberoendet är en grundvärdering inom revisionsbranschen och att det tillämpas är 
mycket väsentligt (Hemraj, 2002; Collis, 2004). 
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I samband med Kreugerkraschen på trettiotalet fick revisorsyrket ökat erkännande. 
Redan innan kraschen hade revisorer varnat för att det fanns dold information inom 
företaget. När kraschen blev ett faktum ökade behovet av revisorer för att förhindra 
liknande händelser i framtiden. Regeringen tillsatte en utredning som skulle förbättra 
ABL (Aktiebolagslagen). Förändringen innehöll flera viktiga ändringar som styrkte 
revisorns position. Bland annat infördes bestämmelser om jäv och krav på större 
aktiebolag var tvungna att anlita en auktoriserad revisor (Wallerstedt, 2009). 
 
Under mitten av 1970-talet utvecklades revisionsbranschen ytterligare med en ny 
ändring i ABL. Under samma period gjordes tillägg i Bokföringslagen som lagstiftade 
om god revisions- och redovisningsed. Nya normerande organ bildades i form av 
bokföringsnämnden, 1976, och i slutet av 1980-talet bildades Redovisningsrådet. De 
här förändringarna medförde att revisorsyrket uppfattades mer professionellt 
(Wallerstedt, 2009). 
 
1983 infördes revisionsplikten i Sverige, genom ett tillägg i ABL. Innebörden av 
tillägget gjorde alla aktiebolag skyldiga att anlita en kvalificerad revisor. Kravet på 
revisor gjorde att yrkeskåren växte samtidigt som byråerna blev större (Wallerstedt, 
2009). Dock har revisionsplikten i Sverige för mindre aktiebolag avskaffats sedan 
2010. Avskaffandet har inneburit ytterligare förändringar och ökad konkurrens i 
revisionsbranschen (Carrington, 2010). Enligt 9 kap. 1§ i ABL (Aktiebolagslagen SFS 
2005:551) är ett mindre aktiebolag ett aktiebolag som endast uppfyller ett av följande 
tre gränsvärde: mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning, mer än 1,5 miljoner i 
balansomslutning eller att företaget har fler än 3 anställda. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
När samhällets förväntningar överstiger revisionsmöjligheterna medför det att 
tillförlitligheten på revision och revisorer minskar. Det har varit grunden till att 
välkända revisionsbolag har gått under både i USA och i Europa. Det mest omskrivna 
fallet är revisionsbyrån Arthur Andersens kollaps i Enron-fallet. Med hjälp av 
avancerade affärsupplägg skapade Enron enheter för speciella ändamål för att kringgå 
gällande regler samt för att dölja förluster (Lakis, 2008). 
 
Under flera decennier har revisionsbranschen hävdat att oberoende är en 
grundvärdering. I och med de skandaler som på senare tid uppdagats, bland annat 
nämnda Enron och liknande fall som WorldCom, där revisorer haft en betydande roll 
har detta oberoende ifrågasatts. Det har även väckt frågor om hur utspridda dessa 
avvikanden från revisionsbranschens grundvärderingar är (Suddaby, Gendron & Lam, 
2009). 
 
På senare år har även vi i Sverige kunnat följa anmälningar mot revisionsbyråer, vilka 
har resulterat i fällande domar. 2013 blev revisionsbyrån PWC tvungna att betala 2,2 
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miljarder kronor i skadestånd till konkursboet Prosolvia. Beloppet blev senare ändrat 
till drygt 740 miljoner kronor efter förlikning (Affärsvärlden, 2013). Samtidigt som 
företagskollapser har uppmärksammats, sker en ökning av icke-revisionstjänster 
vilket skapar nya tjänsteområden för revisorer. Dessutom råder en ständig konkurrens 
på revisionsmarknaden. Detta har resulterat i förnyad oro kring revisorns oberoende 
bland intressenter i många länder (Beattie & Brandt, 1999; Moore, Tetlock, Tanlu & 
Bazerman, 2006).  
 
2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige, vilket innebar att aktiebolag under 
gränsvärdena själva kunde välja om de ville anlita en revisor. Detta ledde till att 
konkurrensen ökade och revisionsbyråerna försökte erbjuda andra tjänster för att 
behålla sina klienter (Carrington, 2010). Alexander och Hay (2013) fann i sin studie 
att de företag som erhöll icke-revisionstjänster i någon form var fler i antal än de 
företag som inte erhöll någon form av icke-revisionstjänster.  
 
Frågan om revisorns oberoende har varit föremål för utredningar under flera 
decennier i flera olika länder. Inom EU diskuteras revisorns oberoende i en rad 
rapporter vad gäller revisorns roll, position och ansvar för lagstadgad revision. 
Omfattningen och intensiteten av debatten speglar vikten i denna fråga. Dessutom 
visar många empiriska studier att revisorns oberoende har en betydande inverkan på 
användarna av de ekonomiska rapporternas beslut. Således kan revisorns oberoende få 
ekonomiska konsekvenser för användarna av de ekonomiska rapporterna (Beattie & 
Brandt, 1999). 
 
Icke-revisionstjänster beskrivs ofta som att de är skadliga för revisorns oberoende 
(Wyatt, 2004; Moore et al 2006; Wang & Hay, 2013). En anledning till detta är att det 
samlade arvode som revisorn erhåller för både den traditionella revisionen och icke-
revisionstjänster har effekter på relationen mellan revisor och klient. Denna relation 
kan vara skadlig för revisorns oberoende eftersom relationen kan störa den 
objektivitet och skepsis som revisorn ska förhålla sig till (Wang & Hay, 2013). Wang 
och Hay (2013) hävdar vidare att revisionsbyråer sänker sina arvoden för revision för 
att istället sälja in sina mer lukrativa icke-revisionstjänster. 
 
Samtidigt visar andra tidigare studier att icke-revisionstjänster inte har någon 
påverkan på revisorns oberoende (Craswell, 1999; Alexander & Hay, 2013). 
Alexander och Hay (2013) finner även att revisionsbyråer inte reducerar sina priser 
för de klienter som använder icke-revisionstjänster. 
 
Yrket som revisor genomsyras av professionalitet byggd på gedigen kunskap, utförlig 
utbildning tillsammans med en omfattande reglering och kontroll av praktiserandet. 
Dessa faktorer är revisorernas yrkesidentitet uppbyggd på (Evetts, 2003; Karlsson, 
2010). En av hörnstenarna, som är en bidragande orsak till att revisor uppfattas som 
professionella, är det oberoende som krävs för att praktisera yrket (Hemraj, 2002; 
Suddaby et al 2009). Samtidigt påvisar studier på en stor förändring inom 
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revisionsbranschen som bland annat innebär att fler tjänster än den traditionella 
revisionen erbjuds till revisorernas klienter (Suddaby et al 2009; Dey, Robin & 
Tessoni, 2012; Alexander & Hay, 2013; Wang & Hay, 2013). Dessa icke-
revisionstjänster har varit föremål för debatt som ifrågasätter det oberoende som 
revisionsbranschen förknippats med.  
 
Presenterad forskning till trots finns det liten kunskap kring hur revisorerna själva 
upplever de förändringar som sker/skett, hur de tolkar sin professionella yrkesroll i 
förhållande till potentiella konflikter, och hur de hanterar och omsätter detta i sin 
yrkesutövning.  
 
Studier har visat att grupper av individer kan utveckla en delvis gemensam syn på 
världen och att gruppbildningsprocesser kan skapa gemensamma värderingar på 
kollektiv nivå och formar en social identitet (Schein, 1985; Hellgren & Löwstedt, 
1997). Vilket är i enlighet med Turner (1982) som beskriver att det konstrueras 
normer inom grupper tagna från lämpliga gruppmedlemmar vars egenskaper 
eftersträvas. Dessa normer överförs sedan till övriga gruppmedlemmar och normerna 
bildar stadgar som en del av gruppens sociala identitet. En stor del av människors 
personliga identitet är nära knuten till ett visst yrke. Det är en roll som både påverkar 
en individs ekonomiska och sociala ställning i samhället (Svensson & Eriksson, 
2009). Revisorsyrket kan ses som en profession. Professioner beskrivs som 
kunskapsbaserade yrkesgrupper som, utöver gedigen utbildning, innefattar stor 
praktisk erfarenhet och omfattande intern kontroll (Evetts, 2003; Karlsson, 2010). Det 
sker en förändring inom revisionsyrket vilket innebär att tidigare normer ifrågasätts 
och skapar på så sätt ett kunskapsgap inom ämnet.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur tolkar revisorer sin professionella yrkesidentitet och hur omsätter de den i 
praktiken? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva och förklara hur revisorer själva tolkar sin 
professionella yrkesidentitet samt hur de omsätter den i sitt praktiska arbete. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen kommer läsaren introduceras för de begrepp som är 
viktiga för studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av revisionens betydelse och 
revisorns yrkesidentitet. Vidare behandlas oberoende/professionalitet och 
affärsmässighet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 
referensramen. 
 

2.1 Revision/Yrkesidentitet 
 
Revisionsverksamhet beskrivs enligt revisorslagen 2 § p.8 (SFS 2001:883) som: 
”verksamhet   som   består   i   sådan   granskning   av   förvaltning   eller   ekonomisk  
information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som 
utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 
bedömningsunderlag även  för  någon  annan  än  uppdragsgivaren”. 
 
Revision har betydelse för alla organisationer som har någon form av relation till 
bolaget vars räkenskaper har blivit granskade av en revisor. Revision skapar ett värde 
för alla typer av intressenter till bolaget. Genom att intressenterna kan förutsätta att 
den finansiella information som bolaget lämnar ifrån sig håller en acceptabel nivå av 
tillförlitlighet (DeAngelo, 1981; Moore & Ronen, 1990; Carrington, 2010; Smith, 
2012). Att likställa revision med redovisning är ett vanligt misstag, en redovisare och 
revisor utför inte samma arbetsuppgifter. Det är dessutom inte tillåtet att samma 
person både upprättar redovisningen och sedan utför revisionen. Det skulle minska 
tillförlitligheten och det oberoende som revisionen förväntas skapa (DeAngelo,  1981;;  
Moore   &   Ronen,   1990;;   Fahad   &   Lawarrée,   1995;;   Carrington   &   Catasús,   2007;;  
Carrington, 2010; Dedman & Kausar, 2012). 
 
Revisionens nytta kan beskrivas med hjälp av tre teorier. De tre teorierna är, revision 
som försäkran, revision som förbättring och revision som försäkring. 
Företagsledningen, som många gånger inte är den samma som ägaren, kan se revision 
som en försäkran att företaget drivs och sköts effektivt med hänsyn till ägarnas 
intressen. Förbättring, fokuserar på kvaliteten i den redovisade informationen. 
Revisorns roll i denna teori blir mer en informationsförmedlare. Den tredje teorin, 
försäkring, kan liknas ett försäkringsbolag. Revisorns roll är att säkerställa att den 
finansiella information företaget lämnar ifrån sig stämmer. Skulle felaktigheter uppstå 
har användaren av den finansiella informationen rätt till ersättning för eventuella 
framtida förluster som kan hänföras till redovisningen (Eisenhardt, 1989; Moore & 
Ronen, 1990; Carrington, 2010; Dedman & Kausar, 2012). 
 
Efter   att   revisorn   reviderat   den   finansiella   informationen   lämnas   en   slutlig   rapport.  
Denna   rapport   benämns   revisionsberättelse   och   är   målet   med   en   revision.  
Revisionsberättelsen   ger   en   kvalitetsstämpel   att   rapporterna   är   korrekt   upprättade. 
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Genom revisionsberättelsen kan revisorn kommentera om något inte är korrekt så att 
intressenter och allmänhet får reda på detta (FAR, 2005). 
 
Yrke är jämte ålder och kön den viktigaste faktorn för att klassificera och kategorisera 
en individ. Att ett yrke säger mycket om en individ är en vanlig föreställning. Det ter 
sig naturligt så ett yrke är nära knutet till individens utbildning, erfarenheter, 
värderingar och samhällsklass. Detta medför att en stor del av människors identitet är 
nära knuten till ett visst yrke. Det är en roll som både påverkar en individs 
ekonomiska och sociala ställning i samhället (Svensson & Eriksson, 2009). 
 
Studier har visat att grupper av individer kan utveckla en delvis gemensam syn på 
världen och att gruppbildningsprocesser kan skapa gemensamma värderingar på 
kollektiv nivå och formar en social identitet (Schein, 1985; Hellgren & Löwstedt, 
1997). Det konstrueras normer inom grupper tagna från lämpliga gruppmedlemmar 
vars egenskaper eftersträvas. Dessa normer överförs sedan till övriga 
gruppmedlemmar och normerna bildar stadgar som en del av gruppens sociala 
identitet (Turner, 1982). Grupper är sällan homogena. I nästan alla fall är de 
strukturerade kring till exempel roller och smågrupper. De flesta grupper innehåller 
allmänna roller såsom nybörjare, fullvärdig medlem och erfarna medlemmar (Levine 
& Moreland, 1994). En av de generella teorier inom socialpsykologi avseende 
relationen mellan individ och grupp benämns social identity theory. Social identity 
theory förutsäger interna uppträdande grundat på upplevda statusskillnader grupper 
emellan (Hogg, 2006; Tajfel & Turner, 1979).  
 
En social grupp består av minst två individer som delar samma sociala identitet. De 
identifierar sig själva på samma sätt och har samma definition av sig själva. De är 
medvetna om hur de relaterar till och skiljer sig från individer utanför deras egna 
sociala grupp. Att kategorisera in en person som gruppmedlem innebär en förändring i 
hur denna person uppfattas. Istället för att se en egensinnig person eller en vän ses en 
prototyp som ställs mot den prototyp som är signifikant för en viss grupp. Personen 
förväntas ha de färdigheter som krävs för en viss grupp. Genom social kategorisering 
skapas prototyper som beskriver hur individer kommer eller borde agera, vilket även 
reducerar osäkerheten i individens agerande (Hogg, 2006).  

Medlemmar av sociala grupper lägger stor vikt att förstå och efterlikna grupp-
prototypen. Denna grupp-prototyp är central inom en social grupp och sker 
förändringar av grupp-prototypen innebär det att vissa medlemmar blir mer lik denna 
prototyp. De normer som sociala grupper är uppbyggda kring tolkar vissa medlemmar 
bättre än andra vilket gör de mer lika de prototyper som skapats. De som tenderar att 
likna gruppens prototyper har större inflyttande och mer tillit hos övriga 
gruppmedlemmar (Hogg, 2006). 

Professioner är i regel kunskapsbaserade yrkesgrupper. Den insamlade kunskapen 
följs upp av inlärningsperiod, relevant yrkesträning och arbetslivserfarenhet. Allt för 
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att forma professionalister inom ett visst yrke (Evetts, 2003). I idealfallet skall den 
yrkeskontrollerade utbildningen vara lagstadgad och en omfattande intern kontroll av 
yrkesutövningen ska finnas (Karlsson, 2010). De kunskaper och färdigheter som de 
antas ha fått under sin speciella utbildning gör att de förväntas veta vad som skall 
göras (Selander, 1989). 

Initialt ansågs läkare och jurister som professionalister, senare utvecklades det mot att 
även ingenjörer, revisorer och lärare klassades som professionalister (Evetts, 
2003).  Fyra professionstyper kan identifieras; Fria professioner, klassiska 
akademiska professioner, statens professioner och kapitalets professioner. Enligt 
författaren tillhör revisorsyrket kapitalets professioner. Alltså de typer av professioner 
som är riktade mot och beroende av marknaden, som ytterst arbetar med 
rationaliseringar och innovationer för att ett företag skall generera vinst (Selander, 
1989).  

Det är attraktivt, något att sträva efter, för ett yrke att uppfattas som profession 
(Evetts, 2003). På samma sätt är det attraktivt för yrkesmän att identifieras som 
professionalister. Begreppet profession används ofta som en maktfaktor, bland annat i 
marknadssyfte för att locka klienter. Inom professionalismen samlas yrkesgrupper 
som   har   ”äganderätt”   på   sitt   områdes   expertis   och   kunskap   samtidigt   som   dem  
kontrollerar potentiella lösningar till problem som uppstår inom deras givna område 
(Evetts, 2003; Karlsson, 2010). Detta medför att klienter måste lita på 
professionalister, vilket samtidig betyder att professionalister har ansvarsskyldighet 
gentemot dessa. En konkret aspekt av denna ansvarsskyldighet är den oberoende 
revisionen av ett företags räkenskaper som auktoriserade revisorer utför (Evetts, 
2003). Något som kan skada professionalistens oberoende är den intressekonflikt som 
uppstår när personliga intressen kan inkräkta på oberoendet. De flesta 
professionalister hävdar själva att deras omdöme och beslut är berättigade och att en 
oro över intressekonflikter ofta skapas av utomstående aktörer som försöker skada 
dem på orättvist sätt. Trots att intressekonflikter visat att de har en negativ effekt på 
personers förmåga att göra objektiva bedömningar hävdar professionalister ofta att 
deras beslut inte är jäviga på grund av intressekonflikter (Moore et al, 2006). 

2.2 Oberoende/Professionalitet 
 
Revisorer är tvungna att vara oberoende och helt opartiska vad gäller deras klienters 
intressen (Moore et al, 2006). Värdet av revision förklaras genom att revisorn uttalar 
sig om företagsledningen och företagets ekonomiska rapporter. Värdet sitter i att 
revisorns är en oberoende part. Företagsledningen väljer att anlita en oberoende tredje 
part, för att säkerställa och göra redovisningen mer trovärdig (Carrington, 2010). För 
att kapitalmarknaden ska fungera på ett effektivt sätt förutsätts att korrekt information 
om de bolag vars aktier handlas publikt finns att tillgå. Att denna information har 
blivit granskad oberoende är en förutsättning, att revisorn förhållit sig opartisk (Pany 
& Peckers, 1988; Moore et al, 2006). 



 8 

Det finns starka argument för att revisorn ska vara oberoende. Historiskt har det 
uppdagats skandaler som har gjort att revisorns oberoende har ifrågasatts. Enron-
skandalen i USA och Kreugerkraschen i Sverige är två fall där revisorers brist på 
oberoende varit en avgörande faktor (Carrington, 2010). Ett bolags ledning har ofta 
starka motiv att manipulera sina prestationer till det bättre genom att rapportera om 
högre intäkter. Granskande revisorer finns till för att eliminera att bolagets 
räkenskaper blir utsatta för detta (Moore et al, 2006). 

Klienter som har full frihet i att välja sin revisor har incitament att välja en revisor 
som levererar en revisionsberättelse som överensstämmer med klientens avsikter. Det 
faktum att klienten kan välja att byta revisor om revisorn inte är i linje med klienten 
kan skada oberoendet. Åtskilliga studier visar att revisorns oberoende och revisionens 
kvalité försämras allteftersom relationen mellan revisor och klient fortgår. Även om 
revisionsbyrån har som avsikt att skapa rapporter utan inslag av jäv kan en enskild 
revisor, vars karriär kan vara beroende på att bygga relationer till en klient, ställas 
inför svåra beslut som kan skada oberoendet (Moore et al, 2006).  

Det är revisorns skyldighet att inför varje uppdrag pröva sitt oberoende och detta görs 
i den så kallade analysmodellen. Analysmodellen används för att säkerställa att inte 
revisorns oberoende hotas (Moberg, 2003; Carrington, 2010). Kritiker har menat att 
oberoendefrågan är för viktig för att låta revisorerna själva avgöra om de är oberoende 
eller inte. Kritikerna menar att det istället ska införas en förbudskatalog likt 
jävsreglerna som återfinns i revisorslagen. Revisorslagen beskriver typsituationer som 
kan rubba revisorns oberoende (Carrington, 2010) 

Revisorn skall enligt revisorslagen 21 § (SFS 2001:883) avböja eller avsäga sig ett 
uppdrag, 

1. Om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon 
är verksam 
- har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens 

verksamhet, 
- vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en 

fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, 
- uppträder eller har uppträtt till stöd för eller emot uppdragsgivarens 

ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
- har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon 

person i dennes ledning, 
- utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 

obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 
förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.  
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Det är en statlig uppgift att se till att näringslivet har tillgång till revisorer som kan 
revidera aktiebolag, banker, försäkringsbolag, stora ekonomiska föreningar, stiftelser 
och andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet. Revision utförs av 
godkända eller auktoriserade revisorer eller av registrerade revisionsbolag. Dessa 
tillsammans brukar kallas för kvalificerade revisorer. Det är revisorsnämndens uppgift 
att examinera och auktorisera revisorer. Det sker i form av att revisorerna får erlägga 
ett prov där auktorisation bedöms. Den andra huvuduppgift som revisorsnämnden 
ansvarar för är tillsynen av kvalificerade revisorer. Tillsynen sker i form av 
anmälningar mot revisorer som revisorsnämnden prövar och i form av uppsökande 
verksamhet där revisorsnämnden kontrollerar att den revision som utförs håller hög 
kvalitet. Revisorsnämnden kan vidta disciplinära åtgärder mot en kvalificerad revisor 
om den har åsidosatt sina skyldigheter. Följderna kan bli en erinran, en varning eller 
ett upphävande av godkännandet, auktorisation eller registrering (Revisorsnämnden, 
2015).  

Revisorns oberoende delas upp i synbart och faktiskt oberoende. Det synbara 
oberoendet innebär att revisorn har en relation eller intresse i ett bolag, denna 
intressekonflikt gör revisorn jävig. Intressekonflikter som kan rubba det faktiska 
oberoendet, kan uppstå vid hot, mutor eller press som gör att revisorns professionella 
omdöme påverkas och får negativa konsekvenser för revisorns integritet, objektivt 
eller professionella skepticism (Pany & Peckers, 1988; Carrington, 2010; Wines, 
2011).  

Intressekonflikter kan uppstå trots att uppsåt inte finns och trots att personen i fråga 
inte har några intentioner att agera korrupt. Den avsiktliga korruptionen inte är särskilt 
vanlig utan det är istället det omedvetna jävet som är mer omfattande. 
Intressekonflikter kan starta som små tvivelaktiga petitesser som kan ackumuleras och 
eskalera över tid till kränkningar av etiska koder och lagar. Det som startar som något 
litet kan växa till en situation där kontrollen tappats och det inte längre finns någon 
väg ut (Moore et al, 2006). 

Under de senaste decennierna har definitionen av revisorns oberoende förändrats. 
Detta samtidigt som hela professionen genomgått en förändring mot mer 
affärsmässighet. För att upprätthålla oberoendet i och med denna förändring bör 
revisorer endast erbjuda traditionella revisionstjänster, inga icke-revisionstjänster. 
Vidare ska en revisionsbyrå anlitas under en bestämd tid. Under denna tid ska 
revisorn inte kunna bli avskedad av sin klient, detta för att motverka att revisorn gör 
val för att tillfredsställa sin klient. Efter den avtalade tiden ska rotation ske, inte bara 
till en ny revisor inom samma byrå utan till en ny revisionsbyrå (Moore et al, 2006).  

Bolagets revisor ska väljas av en speciell kommitté, inte av ledningen, för att undvika 
att de som skall få sitt arbete granskat bestämmer vem som skall granska dem. Utöver 
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detta ska revisorn göra oberoende bedömningar av räkenskaperna istället för att 
endast godkänna det som presenteras till dem (Moore et al, 2006).  

En metod som revisionsbyråer använder för att knyta till sig klienter är att erbjuda 
lägre kostnader för revision för att bygga en relation som kan skapa mer intäkter för 
revisionsbyrån i framtiden. Antingen genom att höja kostnaden för revision eller 
erbjuda icke-revisionstjänster. Även om revisionsbyrån inte är beroende av en viss 
klient kan en specifik revisors karriär gynnas eller missgynnas av stort beroende på 
specifika klienter. Den största delen av debatten kring revisorns oberoende har 
fokuserats kring de icke-revisionstjänster som revisionsbyråer erbjuder sina klienter 
(Moore et al, 2006). Dessa tjänster har tillfört viktig tillväxt för revisionsbyråer (Dey 
et al 2012).  

2.3 Affärsmässighet  

Bland de större förändringar som skett inom revisionsbranschen det senaste halvseklet 
är den omfattande utvidgningen av de tjänster som revisionsbyråer erbjuder. Från att 
tidigare endast utfört traditionell revision har utbudet av tjänster nu utvidgats 
(Suddaby et al 2009; Dey et al 2012). Personer är mer villiga att stödja ett förslag som 
verkar jävigt till skillnad från att själv skapa ett jävigt förslag. Eftersom revisorer 
endast skall granska räkenskaper och godkänna att dem är korrekta finns en risk för 
att det är lätt för dem att stödja dessa räkenskaper skapade av andra trots att det finns 
anledning till oro (Moore et al, 2006).  

Revisorer har varit nyckelaktörer i intensifieringen av kapitalism och revisionsbyråer 
har samma vinsttänk som andra företag (Sikka, 2009). Ska professionella 
tjänsteföretag upprätthålla god etik måste etiken genomsyra organisationen. Revisorer 
kan gömma sig bakom professionella normer och värderingar, när de precis som alla 
andra företag strävar efter goda förutsättningar för att göra vinster (Suddaby et al, 
2009).  

Revisorns oberoende är ett ständigt aktuellt diskussionsämne inom 
revisionsbranschen. Genom åren har det samlade arvode som revisionsbyråerna 
erhåller för både traditionella revisionstjänster och icke-revisionstjänster gjort att 
oberoendet ifrågasatts. Detta tillsammans med de skandaler som uppdagats med 
revisionsbyråers inblandande har gjort att dessa icke-revisionstjänster uppfattats som 
skadliga för revisorernas oberoende (Wang & Hay, 2013).  

Det var under 1980- och 1990-talen som dessa icke-revisionstjänster tog fart 
ordentligt och växte till en viktig del av revisionsbyråernas intäkter. Under denna tid 
låg fokus på att utöka utbudet av erbjudna tjänster. Dessa icke-revisionstjänster, olika 
slag av konsulttjänster, innebar en högre vinstmarginal relativt de traditionella 
revisionstjänsterna. En annan anledning att revisionsbyråerna satsade på de alltmer 
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lukrativa icke-revisionstjänsterna var at det enda sättet för byråernas partners att öka 
sin personliga förmögenhet var att öka byråns intäkter, något som partnerskap kräver. 
Vilket gör det möjligt att se vilken roll girighet spelar (Wyatt, 2004).  

Sedan början av 2000-talet har revisionsbranschen fått utstå mycket kritik från olika 
håll. Anledningen till detta är den förändring som skett, något som inneburit att hela 
revisionsbranschen förändrats. Det revisionsbyråerna, i och med denna förändring, 
blivit anklagade för är girighet både från revisorerna och hela byråer. Att de levererar 
icke-revisionstjänster  som  skadar  oberoendet  samt  att  komma  ”för  nära”  sina  klienter,  
för att nämna några (Wyatt, 2004). Å andra sidan finns det många som hävdar, både 
inom och utanför revisionsbranschen, att en revisionsbyrå som tillhandahåller icke-
revisionstjänster till ett företag har möjlighet att göra ett bättre jobb. Att dessa tjänster 
utöver den traditionella revisionen skapar viktiga relationer mellan revisor och klient, 
vilket effektiviserar arbetet (Moore et al, 2006).  

Under 1950- och 1960-talen var utbildningen inom redovisning och revision 
fokuserad kring professionalitet och god etik. Oftast anställdes personer som nyligen 
genomgått denna utbildning, istället för personer med bred erfarenhet från exempelvis 
försäljning och affärer. Detta har genom åren förändrats, där fler personer från olika 
bakgrund anställts, vilket byggt på den generella förändring som skett. Den nya vågen 
av anställda med entreprenörsbakgrund  motsatte  sig  det  enligt  dem  ”långtråkiga”  och  
hämmande arbetssätt som mer traditionella revisorer förespråkade. Under tiden som 
denna utveckling skedde valde de som styrde revisionsbyråerna att förbise vilken 
inverkan detta utökade utbud av tjänster hade på det så grundläggande oberoendet 
(Wyatt, 2004).  

En annan förändring som skett är att för några decennier tillbaka fattade 
revisionsbyråerna tuffa beslut, att hålla sig till de olika redovisningsstandarder som 
fanns, trots att det innebär att intäkter uteblev. Detta för att inte tumma på den 
professionalitet som yrket innebar. Fokus flyttade från professionalism mot mer 
affärsmässighet och ett ökat fokus kring tillväxt och vinster (Wyatt, 2004). Ställd 
inför valet mellan att garanterat förlora intäkter och status kontra risken till höga straff 
om påkommen väljer många personer det senare (Moore et al, 2006).  

Det händer att revisorer faller för pressen från deras chefer att ge en ren 
revisionsberättelse för att kunna fortsätta sälja icke-revisionstjänster till samma klient. 
En oren revisionsberättelse hade kunnat skada relationen mellan revisionsbyrå och 
klient vilket hade kunna få intäkter att utebliva. I vissa fall godkänner revisorer 
revisionen när de erhöll en stor intäkt från icke-revisionstjänster. Vidare accepterar 
revisionsbyråer lägre arvoden för traditionella revisionstjänster för att möjliggöra 
högre försäljning av de lukrativa icke-revisionstjänsterna (Wang & Hay, 2013).  
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De riktigt stora revisionsbyråerna i Sverige kan beskrivas som konsultbolag vars 
verksamhet till en del består av revision. I några av de största revisionsbyråerna utgör 
revision inte ens hälften av byråns omsättning. En av anledningarna till att 
revisionsbyråerna kan konkurrera i andra branscher än revision är att deras personal 
besitter den kunskap som krävs. En annan konkurrenskraftig detalj är att de redan 
reviderar företaget och behöver således inte lägga ner lika mycket tid som en 
fristående konsult skulle behöva göra, vilket gör att revisionsbyråerna kan hålla ett 
lägre pris (Carrington, 2010).  

2.4 Sammanfattning av teori  

Studier har visat att grupper av individer kan utveckla en delvis gemensam syn på 
världen och att gruppbildningsprocesser kan skapa gemensamma värderingar på 
kollektiv nivå och formar en social identitet (Schein, 1985; Hellgren & Löwstedt, 
1997). Det konstrueras normer inom grupper tagna från lämpliga gruppmedlemmar 
vars egenskaper eftersträvas. Dessa normer överförs sedan till övriga 
gruppmedlemmar och normerna bildar stadgar som en del av gruppens sociala 
identitet (Turner, 1982). En stor del av människors personliga identitet är nära knuten 
till ett visst yrke. Det är en roll som både påverkar en individs ekonomiska och sociala 
ställning i samhället (Svensson & Eriksson, 2009). Revisorsyrket kan ses som en 
profession. Professioner beskrivs som kunskapsbaserade yrkesgrupper som, utöver 
gedigen utbildning, innefattar stor praktisk erfarenhet och omfattande intern kontroll 
(Evetts, 2003; Karlsson, 2010).  

Yrket som revisor genomsyras av professionalitet byggd på gedigen kunskap, utförlig 
utbildning tillsammans med en omfattande reglering och kontroll av praktiserandet. 
Dessa faktorer är revisorernas yrkesidentitet uppbyggd på (Evetts, 2003; Karlsson, 
2010). En av hörnstenarna, som är en bidragande orsak till att revisor uppfattas som 
professionella, är det oberoende som krävs för att praktisera yrket (Hemraj, 2002; 
Suddaby et al 2009; Carrington, 2010). Värdet av revision förklaras genom att 
revisorn uttalar sig om företagsledningen och företagets ekonomiska rapporter och 
samtidigt förhåller oberoende (Moore et al, 2006; Carrington, 2010).  Samtidigt 
påvisar studier på en stor förändring inom revisionsbranschen som bland annat 
innebär att fler tjänster än den traditionella revisionen erbjuds till revisorernas klienter 
(Suddaby et al 2009; Dey et al, 2012; Alexander & Hay, 2013; Wang & Hay, 2013). 
Revisorer har varit nyckelaktörer i intensifieringen av kapitalism och revisionsbyråer 
har samma vinsttänk som andra företag (Sikka, 2009).  
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3. Metod 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. I metodkapitlet beskrivs 
studiens urvalsmetod, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Undersökningen 
utfördes som en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Empirin har samlats in 
genom besöksintervjuer hos respondenterna.  

 
3.1 Ämnesval  

Syftet med denna studie är att beskriva hur revisorer själva tolkar sin yrkesidentitet 
och professionalism. Det råder inget tvivel om att oberoendet är en grundsten i 
revisorsrollen. Vi började tidigt intressera oss för oberoendet, men kanske än mer vad 
som kan hota detta oberoende. Eftersom ett antal skandaler med revisorer inblandade 
uppdagats samtidigt som revisorn visat sig utsatta för stämningar började vi läsa in 
oss på detta specifika ämne. Att hitta teori som beskriver revisorns oberoende var inte 
särskilt svårt och underlättades på grund av att mycket är lagstadgat. Vidare sökningar 
visade ett flertal vetenskapliga artiklar som gav prov på att revisorn inte alltid 
förhåller sig oberoende och att yrkesrollens professionalitet var hotat. Ett centralt 
tema i hoten mot revisorns oberoende var en ökad affärsmässighet inom 
revisionsbranschen enligt de vetenskapliga artiklar vi fann (Suddaby et al 2009; 
Alexander & Hay, 2013; Wang & Hay, 2013).  

Så uppkom idéen om att försöka förklara hur revisorerna själva tolkar detta dilemma 
som teorierna lyfter fram. Genom sökningar efter tidigare genomförda studier som var 
inom samma ämne fann vi en studentuppsats som belyser liknande ämne men istället 
för att få revisorernas tolkning utfördes deras studie med utgång från revisionsbyråers 
hemsidor. Tidigare studier likt vår har vi således inte funnit.  

3.2 Metodval  

Vi valde den kvalitativa undersökningsmetoden, då vi var intresserade av hur 
revisorerna tolkade sin professionella yrkesroll och hur de omsätter den i praktiken. 
Om problemformuleringen ämnar nå en förståelse eller att finna ett mönster i 
beteenden är den kvalitativa metoden att rekommendera men om det gäller frågor likt 
hur ofta och hur många passar en mer kvantitativ metod exempelvis i form av enkäter 
(Trost, 2005). En kvalitativ studie kan ge utrymme för fler nyanser, men är inte lika 
precis som en kvantitativ studie (Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2011). Initialt samlades teorier om ämnet in för att få en grundförståelse. Efter att 
slutfört empiriinsamlingen har verkligheten visat sig skilja från teorin. Nya upptäckter 
har gjorts vilket lett till att teoriavsnittet omarbetats och utvecklats allteftersom vi fått 
ökad inblick i hur revisorer tolkar sin professionella yrkesidentitet. Det har lett till att 
den teoretiska referensramen slutförts efter empiriinsamlingen. Studien har således 
tillämpat en abduktiv ansats.  
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3.3 Insamlingsmetod  

Eftersom vi utgår från få respondenter har vi valt att besöka samtliga respondenter 
och hålla öppna individuella intervjuer. Det är bra att använda sig av öppna 
individuella intervjuer när få enheter ska undersökas och när studien handlar om att 
belysa vad den enskilda individens inställning och uppfattning om ämnet (Jacobsen, 
2002).  

Samtliga intervjuer har genomförts i konferensrum på respondentens arbetsplats och 
eftersom vi var på plats så tror vi att sannolikheten att respondenterna håller sig till 
sanningen är större jämfört om vi skulle utfört intervjun över telefon. Vidare tror vi att 
respondenterna känner sig mer trygga i sin arbetsmiljö vilket även det ökar 
sannolikheten för att respondenten håller sig till sanningen. Våra respondenter har fått 
vara anonyma för att de verkligen ska säga vad de tycker och har upplevt genom sin 
karriär. Det har inte framkommit några känsliga situationer, dock är det inte säkert att 
våra respondenter hade varit så ärliga om de inte hade fått möjligheten till anonymitet. 
Vi ser således inte att studiens reliabilitet påverkas negativt av anonymiteten.  

Efter fyra genomförda intervjuer fann vi att alla respondenter hade samma uppfattning 
om de ämnen vi berörde. Det fanns klara mönster och en homogenitet i intervjusvaren 
vilket påvisar en stark social identitet (Hogg, 2006). Efter att den femte intervjun 
genomförts och samtidigt stärkte denna uppfattning valde vi att inte gå vidare till en 
sjätte intervju utan valde att stanna vid fem stycken. Vi hade funnit tillräckligt och 
kände inte att ytterligare en intervju skulle ge något till vår studie. Mättnad uppnås när 
forskaren själv känner att det inte framträder några nya teman genom att utföra flera 
intervjuer (Kvale, 1997).  

Intervjuer har genomförts med hjälp av en intervjuguide som vi skickat ut till 
respondenterna i god tid innan intervjun, vilket resulterat i att respondenterna kunnat 
förbereda sig på ämnet innan intervjun. Intervjuguiden användes som en checklista 
där vi bockade av ämnena allt eftersom de behandlats. Respondenterna fick tala fritt 
kring de valda ämnena. Intervjuguiden är uppbyggd av tre huvudområden från vår 
teoretiska referensram. Semistrukturerade intervjuer kan förklaras som att forskaren 
har en lista, intervjuguide, över specifika teman som ska beröras och att 
intervjupersonen har stor frihet i att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman och Bell, 
2010).  

Respondenterna har valts ut på grund av deras yrkesroll. Syftet med studien är att 
beskriva hur revisorer tolkar sin professionella yrkesidentitet. För att besvara vår 
problemformulering på bästa sätt är erfarenhet en viktig egenskap hos studiens 
respondenter. Revisorsyrket är utformat på ett sätt som gör att det i början sker 
mycket utbildning. Först efter auktorisation, som vanligtvis sker efter 5-7 års 
arbetslivserfarenhet inom yrket, börjar revisorer utsättas för de faktorer som vi ämna 
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undersöka. Det är först efter auktorisation revisorn får mer ansvar gentemot klienter 
vilket även medför att deras oberoende prövas. Detta förutsätter att alla studiens 
respondenter har en lång erfarenhet inom revisorsyrket och att de även stött på de 
situationer som krävs för att lämna ett viktigt bidrag till vår studie (K.A Ericsson, R.T 
Krampe & C Tesch-Römer, 1993). Detta medför att studiens validitet/reliabilitet ökar 
eftersom vi har mätt det vi vill mäta med hjälp av expert inom området och att studien 
blir mer trovärdig.  

Studiens respondenter har efter relevanta universitetsstudier arbetat inom 
revisionsbranschen mellan 12 och 31 år vilket gör att alla har en gedigen erfarenhet 
från revisorsyrket och därmed anses de lämpliga för vår studie. Alla svenska revisorer 
genomgår specifik utbildning för att klara Revisorsnämnens krav för auktorisation. 
Denna utbildning utförs på Universitet/Högskola. Efter avslutade studier utförs 
kontinuerlig utbildning på revisionsbyrån fram till prov för auktorisation utförs. Det 
görs inga skillnader inom den sociala grupp som revisorer tillhör, det medför att det 
inte spelar någon roll om det är en revisor från en liten byrå i Halmstad eller en stor 
byrå i Malmö. Det är samma krav oavsett storleken på byrån, orten eller revisorns 
bakgrund. Därför menar vi att valet av respondenter inte spelar någon roll så länge 
respondenten har praktiserat yrket i minst tio år och därmed uppfyller kraven för att 
titulera sig expert (K.A Ericsson et al, 1993).  

3.4 Sammanfattning respondenter 
 
 Albert Bertil Ceasar Douglas Egon 

Ålder 38 53 59 42 54 

Auktorisation JA JA JA JA JA 

År i  branschen 12 30 31 12 23 

Arbetsuppgifter Leder 
revisionsteam 
 
Konsultation 
till klienter 

Påskrivande 
revisor 
 
Konsultation 
till klienter 
 
Kontorschef 

Påskrivande 
revisor 
 
Konsultation 
till klienter  
 
Rådgivare 
till kollegor 
 
 

Leder 
revisionsteam 
 
Konsultation till 
klienter 
 
Nyanställningar 
 
Personalfrågor 

Leder 
 revisionsteam 
 
Konsultation till 
klienter 
 
Personalansvar 
 
Internutbildning 

Figur 1, Respondenter, egenkonstruerad. 
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3.5 Litteratursökning  
 
Sökandet efter litteratur att använda till vår studie inleddes med sökningar kring 
revision och revisorns oberoende. Genom att söka efter liknande tidigare studier 
försökte vi finna den typ av litteratur vi ville använda oss av. Sökningar gjordes via 
Högskolan i Halmstads databaser men även via Google scholar. Sökningar 
centrerades till revisorns oberoende och hot mot revisorns oberoende. Detta ledde oss 
in på litteratur som behandlade affärsmässigheten inom revisionsbranschen. För att 
göra vår teoretiska referensram komplett gjordes även sökningar kring yrkesidentitet 
och professionalitet. Efter tips att inkludera social identity theory för att beskriva 
yrkesidentitet gjordes även sökningar på detta område. Utöver de elektroniska 
källorna har även relevant kurslitteratur använts. 
 

3.6 Analysmetod 
 
För att analysera och presentera resultaten av den insamlade empirin har en 
analysmodell använts (inte att förväxla med den analysmodell som revisionsbyråer 
använder vid prövning av oberoende). I analysmodellen beskrivs de teman som vi 
fann relevanta för att besvara studiens problemformulering. Det var också de teman 
som intervjuguiden var baserad på och därför erhöll vi respondenternas tolkningar av 
dessa teman. Efter att vi spelat in utförda intervjuer har dessa transkriberats ner i sin 
helhet vilket är ett sätt att skapa reliabilitet till studien. Då intervjuerna var 
konstruerade kring de teman studien bygger på, yrkesidentitet, oberoende och 
affärsmässighet, hölls intervjuerna inom dessa teman.  
 
Efter transkribering färgkodades texten med olika färger för att enkelt identifiera 
vilket tema olika stycken tillhörde. Under detta arbete föll delar av texten bort 
eftersom det inte var relevant för vår studie. Eftersom intervjuerna var 
semistrukturerade och respondenterna fick tala fritt inom våra områden hände det att 
delar föll utanför ramen för vad som var relevant. Vi upplevde dock att vi fick ut det 
vi ville inom varje ämne och ser det som positivt att respondenterna talade fritt. Att de 
ibland föll utanför linjen för vad som var meningen i intervjun anser vi tyda på att 
respondenterna kände sig trygga och därmed öppnade sig.  
 
Resultatet presenteras sedan utefter de teman och fenomen vi funnit från teorin och 
som sedan har legat till grund för intervjuguiden. Kvale (1997) beskriver denna metod 
som meningskategorisering, där intervjun kodas i kategorier som har utvecklats i 
förväg eller vuxit fram under analysens gång. I vårt fall definierade vi dem innan 
intervjuerna. Dessa teman och fenomen har sedan använts för att konstruera en modell 
för att underlätta förståelsen för läsaren samtidigt en hjälp till oss för att svara på 
studiens problemformulering. Vi har sedan använt oss av meningskoncentrering, som 
innebär att meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist (Kvale, 
1997). Tillsammans med meningskoncentrering adderade vi individuella citat för att 
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förstärka och konkretisera de fenomen som beskrivs. Detta för att presentera det 
väsentliga från intervjuerna, vi är dock medvetna om att vi har gjort valen och att 
meningsfull information kan ha förlorats. Därför har vi valt att addera citat från 
intervjuerna för att öka förståelsen och samtidigt påvisa att detta verkligen har sagts 
under intervjuerna. Valet av meningskoncentrering har hela tiden utgått från studiens 
syfte och att den information som har tagits bort inte ansetts tillföra studien värde.  
 
Slutligen presenteras hur dessa teman förhåller sig till teorin. I analysavsnittet 
debatteras de olika teman och begrepp som uppkommit med tanke på studiens ansats, 
abduktion, istället för att i enlighet med den deduktiva ansatsen debattera teori mot 
empiri.  
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4. Empiri 
 
Nedan presenteras uppsatsens empiriska innehåll. Kapitlet är indelat utifrån de fem 
auktoriserade revisorer vi valt att inkludera i vår studie. Varje del inleds med en kort 
beskrivning av revisorns bakgrund och dennes syn på revision. Varje enskild intervju 
berör sedan huvudbegreppen; yrkesidentitet, oberoende och affärsmässighet. 
Intervjuobjekten kommer nedan beskrivas som Alfred, Bertil, Ceasar, Douglas och 
Egon på grund av krav på anonymitet. 
 

4.1 Alfred 
 
Alfred har arbetat för en revisionsbyrå i södra Sverige sedan 2003 och började arbeta 
direkt efter avslutade universitetsstudier och har inte varit anställd på någon annan 
revisionsbyrå. Alfred är auktoriserad revisor sedan sju år tillbaka och innehar idag 
titeln manager. Den största delen av arbetet är inom revison men arbetsuppgifterna 
innehåller även konsultation till klienter och företagsvärderingar. Klienterna utgörs av 
stora och medelstora företag där fokus ligger kring tillverkande börsnoterade företag 
inom alla sorters branscher. Alfreds uppgift är att leda och styra revisionsuppdrag och 
ansvarar för att skriva på den utförda revisionen och arbetet sker i team. Mycket av 
arbetet sker ute hos klienterna där revisionsarbete blandas med konsultation. 
Konsultation förekommer både som en del av revisionen men även en del helt utanför 
revisionen. Förutom att styra revisionsarbetet och möta klienter läggs en del tid på 
administration i form av fakturering till klienter, att behandla olika oberoendefrågor 
samt revisionsbyråns interna processer. Mycket arbete sker säsongsbetonat med 
mycket granskning av klienters interna kontroller under hösten för att under årets 
första månader starta det mer renodlade revisionsarbetet. Det som Alfred värdesätter 
mest med sitt arbete är att få möjligheten att träffa en mängd olika typer av klienter i 
olika branscher vilket medför en omfattande kundkontakt. I arbetet uppstår en rad 
olika frågeställningar från klienter vilket är både spännande och utmanande berättar 
Alfred. 
 
Alfred förklarar slutprodukten av revision som att en påskrift sätts på en 
årsredovisning. I stora drag syftar revisionen till detta enligt Alfred. Innan denna 
slutprodukt blir färdig samlas mycket bekräftande material in genom omfattande 
granskning. Det tillämpas ett sorts rullande schema för olika typer av tester på den 
revisionsbyrån Alfred arbetar för, avviker något ett år testas det mer året efter. 
Revisionen utformas således mycket olika beroende på den reviderade klienten. 
Alfred är medveten om den titel yrket innehar och att yrket för med sig en viss 
yrkesidentitet som innebär att revisorn skall hålla sig oberoende, att inte gå över 
gränsen och göra för mycket. Klienten får aldrig förlita sig för mycket på revisorn, det 
är klienten själv som skall utför arbetet och revisorn skall granska detta. Alfred menar 
även att det finns en affärsmässig del i arbetet eftersom mycket handlar om att 
tillgodose klienters behov.  
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Det är ytterst viktigt för en revisor att förstå sin yrkesroll hävdar Alfred. Revisorn och 
revisonen innebär en väldigt viktig del för ekonomin i stort, att de ekonomiska 
rapporterna är korrekta är en förutsättning för att ekonomin skall fungera väl. Där 
fyller revisorn med sin yrkesidentitet som professionell en viktig roll. Det gäller för 
en revisor att inte hamna i en situation där oberoendet kan ifrågasättas och då gäller 
det att hålla ryggen fri menar Alfred. Det gäller dock att göra allt man kan för varje 
enskild klient, givetvis ligger det affärmässiga tänket till grund för det enligt Alfred. 
Utefter de lagar och regler som finns försöker revisionsbyrån göra så mycket som 
möjligt för varje enskild klient. Under de år som Alfred varit aktiv som revisor har 
inte yrkesidentiteten förändrats märkbart. 
 
Innan ett uppdrag antas görs en mängd analyser och bakgrundskoll för att inte hota 
oberoendet. Det utförs även interna kvalitetskontroller på varje uppdrag där någon på 
revisionsbyrån som är utanför revisionsteamet utvärderar arbetet, återigen för att 
behandla oberoendefrågor. Utöver detta används analysmodellen som grund vid varje 
nytt uppdrag förklarar Alfred. För att underlätta vid oklara situationer används 
uppdragsbrev som innehåller en beskrivning av vad revisorn skall utföra hos klienten. 
Det finns en genomgående tydlighet som förmedlas, vad som kan göras och vad som 
inte kan göras. I vissa fall kan inte ett uppdrag antas berättar Alfred och förklarar att 
det är något som man ofta vet ganska tidigt innan någon djupare research av klienten 
gjorts. Om Alfred har en relation till en klient är det helt okej att en annan revisor 
inom samma byrå antar uppdraget. 
 
Revisionsbyrån som Alfred arbetar för är väldigt affärsmässig genom att alltid hjälpa 
klienter så mycket som är möjligt. Det är alltid utgångspunkten, att identifiera hur 
mycket revisionsbyrån kan erbjuda klienten förklarar Alfred. Det går givetvis hand i 
hand med att öka intäkterna. Det är en förutsättning för att kunna behålla sina klienter, 
att man som revisor försöker göra så mycket det bara går menar Alfred. Alfred 
berättar vidare att ett affärsmässigt tänk, att exempelvis ta in nya klienter till byrån för 
att öka intäkterna, alltid är närvarande. Men det behöver å andra sidan inte hota en 
revisors oberoende, Alfred menar att det krävs ganska rejäla misstag från revisorns 
sida för att hota detta oberoende. Alfred berättar att revisionsbyrån har en helt egen 
avdelning som behandlar skattefrågor. Även avdelningar som arbetar med 
företagsvärderingar, med uthyrning av personal exempelvis tillfälliga 
controllertjänster samt avdelning för rena konsulttjänster som innefattar hjälp med 
omstrukturering inom bolag eller lönsamhetsanalyser finns. Således finns ett brett 
utbud av icke-revisionstjänster på Alfreds revisionsbyrå. 
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4.2 Bertil 
 
Bertil har varit i branschen är nästan precis trettio år och är utbildad civilekonom som 
började sin yrkeskarriär i Växjö. Bertil arbetar idag på en revisionsbyrå i södra 
Sverige och de behandlar ett brett spektra av klienter, allt från enmansföretag till stora 
företag med omsättning på en halv miljard. Mycket av Bertils arbete utgörs av 
konsultation till klienterna istället för att handgripligen arbeta med revision, istället tar 
Bertil del av den revision som kollegor utformat och godkänner den. Enkelt uttryckt 
handlar det om 50 % konsultation och 50 % revision, där revisionsbiten är mycket 
kopplad till att sitta i möten med klienter. Grundarbetet för revisionen utförs av 
Bertils kollegor. Det som Bertil uppskattar mest med sitt yrke är helt allt klart den 
kundkontakt som yrket innebär. Revisionen går ut på att ge trygghet till intressenten. 
Den som tar del av en årsredovisning som en revisor har godkänt ska kunna lita på att 
informationen är rätt och riktig. Att skapa trygghet är en viktig del i revisionen 
understryker Bertil. 
 
Under alla år som Bertil varit verksam inom revisionsbranschen har Bertil inte märkt 
av en påtaglig förändring av vad revisionen innebär. Det som har förändrats är istället 
all den utökade dokumentationen som förekommer. Bertil berättar att själva 
hantverket i sig inte harförändrats lika mycket som dokumentationen av hantverket. 
Slutprodukten, att revisorns namn sätts på ett bokslut eller årsredovisning är 
densamma. Skulle något bokslutet eller årsredovisningen inte vara korrekt lämnas en 
revisionsberättelse som avviker från standardformulering, så har det alltid varit. Det är 
istället en gigantisk skillnad avseende dokumentationen. Denna utvekling beror enligt 
Bertil på att någon form av spårbarhet efterfrågas, samhållet i stort går mot alltmer 
rigorös dokumentation vilket är både på gott och ont enligt Bertil. Bertil hävdar inte 
att oberoendet ökar i och med stärkt dokumentation och kontroll. Det finns lagar och 
regler som måste följas, rent affärsmässigt har det gynnat revisionsbyrån hävdar 
Bertil.  
 
Den ökade dokumentationen för att stärka oberoendet har delvis inneburit en kraftig 
ökning av debiterande arbetstimmar per klient. Rent affärsmässigt har det inneburit 
fördelar även om Bertil inte tycker det är rätt. Denna affärsmässighet som den ökade 
dokumentationen gett upphov till ter sig ganska naturlig enligt Bertil. Lagar och regler 
måste följas vilket innebär mer arbete och höjda intäkter till revisionsbyråerna. 
Revisionsyrket innebär en hel del kontroller, inte minst från revisionsnämnden. 
Rollen som revisor innefattar att föregå med gott exempel, både vid affärer och hur 
man resonerar kring affärer. I dessa fall försöker Bertil föregå med gott exempel och 
det är något som förväntas av de som affärerna görs med. Ibland har klienter högre 
förväntningar på revisorn, att revisorn skall utföra mer än vad som är lovligt. Det är 
då viktigt att revisorns roll förklaras för klienten berättar Bertil. Att vara pedagogisk 
är en förmåga som är mycket viktig. I grunden är det oerhört viktigt att revisorn är 
oberoende berättar Bertil. Oberoendet är enligt Bertil viktigare än jävet. Olika regler 
om jäv som inte upprätthålls är inte lika förödande för en revisionsbyrå som att 
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oberoendet bryts. Oberoende måste verkligen revisorn vara mot sina klienter. Att 
exempelvis göra affärer ihop med en klient är helt förbjudet berättar Bertil, då detta 
skadar oberoendet vid revision. 
 
För att upprätthålla oberoendet används olika tillvägagångssätt. Analysmodellen 
används vid varje uppdrag vilket är obligatoriskt förklarar Bertil. I och med de 
kvalitetskontroller som görs var fjärde år årupprätthålls att oberoende analyser gjorts. 
Detta görs genom att stickprov granskar att korrekt dokumentation utförts berättar 
Bertil. Dessa kontroller görs internt inom revisionsbyrån och anmärkning görs om 
kontrollerna uppvisar felaktigheter. Alla revisorer genomgår kvalitetskontroll. 
Analysmodellen används varje år på redan existerande klienter för att upprätthålla 
kvalitén förklarar Bertil. Innan en ny klient antas skall revisorn gå igenom en rad 
ämnen för att undvika intressekonflikter och jäv. Förutom revisorn som utför 
revisionen är det viktigt att ingen annan på byrån är jäviga, vilket kan skada 
oberoendet, därför är det viktigt som revisor att ha bra och omfattande koll på det 
mesta runtomkring för att undvika dessa situationer förklarar Bertil. 
 
Bertil kan förstå att vissa delar ses som att gå mot mer affärsmässighet även idag, men 
vidhåller att fler skumma affärer existerade förr. All den ökade kontrollen av att 
reglering efterföljs gör enligt Bertil att det idag är bättre. Bertil vidhåller att på den 
marknad revisionsbyrån är verksam och de erfarenheter Bertil fått inte visat att det 
gått mot mer affärsmässighet som samtidigt hotar oberoendet och kvalitéten i arbetet. 
De tjänster som utförs utanför revisionen har lösts genom att låta andra kollegor 
utföra dessa arbetsuppgifter, helt i enlighet med de lagar och regler som gäller berättar 
Bertil. Ibland kan det uppstå tankar om man ligger på gränsen för vad som är lovligt 
vad gäller oberoendet berättar Bertil, dock finns alltid oberoendet med i tankarna 
vilket det är en del av den professionalitet som yrket innebär. Revisionsbyrån har inga 
direkta avdelningar för olika tjänster som erbjuds men jobbar mycket med 
skattefrågor utöver den traditionella revisionen. En revisor måste enligt Bertil ha bred 
kompetens i bolags-, finans- och personalfrågor för att kunna vara tillhjälplig 
eftersom revisionsbyrån hjälper till att konsultera klienter i dessa frågor. 
 

4.3 Ceasar 
 
Ceasar tog examen från Lunds Universitet 1981 och arbetade drygt två efter examen 
för skattemyndigheten i södra Sverige. Efter de två åren började Ceasar som 
revisorsassistent på en byrå som efter en rad sammanslagningar slutade som PWC. 
1995 lämnade Ceasar för en mindre lokal byrå med ungefär hälften så många 
anställda. Ceasar blev tillsammans med ytterligare en delägare erbjuden runt 2000 att 
gå in i den byrå Ceasar idag arbetar på, en revisionsbyrå i södra Sverige. Från början 
var byrån en mer renodlad revisionsbyrå, idag berättar Ceasar att byrån säljer fler 
kvalificerade tjänster inom ekonomi. Idag arbetar inte Ceasar med några börsnoterade 
bolag utan enbart ägarledda. Ceasar berättar att hans huvudsakliga arbete bedrivs på 
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kontoret. Nuförtiden reviderar inte Ceasar mycket alls utan tar istället del av det 
kollegor arbetat fram för att gå igenom och godkänna detta, och samtidigt stötta 
kollegor som är i behov av hjälp och rådgivning. Det Ceasar uppskattar mest med 
revisorsyrket är kontakten med människor och att kunna tillföra något positivit till 
sina klienter och få uppskattning för det arbete som utförs. 
 
Revisionens uppgift är att säkerställa den ekonomiska rapporteringen som gör att 
bolagets olika intressenter känner sig trygga att den informationen som finns i 
årsredovisningen gällande bolagets ställning och resultat faktiskt stämmer menar 
Ceasar. Revisionen målas ofta upp som endast en kostnad för bolagen men samtidigt 
menar Ceasar att den höga kvalité som reviderade bolags räkenskaper håller gör att 
exempelvis leverantörer snabbt kan se om de ska ingå i affärer med bolaget. I sådana 
fall kan ett bolag som anlitat en revisionsbyrå för att säkerställa sina ekonomiska 
rapporter gynnas i olika affärssituationer. 
 
Hela affärslivet, som är väldigt flexibelt tack vare den stora tilltron som finns, 
underlättas av det arbete som revisionsbyråerna utför genom att skapa tilltro. Ceasar 
berättar att för cirka 30 år sedan kunde en revisor göra mycket mer på sina uppdrag än 
vad som är tillåtet idag, kontroller och krav på dokumentation har förändrat 
arbetssättet. Nuförtiden utförs arbetet för att upprätta årsredovisning eller bokslut för 
en klient av en del av byrån som sedan skickar den vidare till revisionsdelen som utför 
revisionen. Ceasar förklarar att det verkligen är vattentäta skott dessa två avdelningar 
emellan. Det sker naturligt en dialog mellan dessa två avdelningar men byrån arbetar 
med två helt skilda dokumentationer för att inte skada oberoendet. Ceasar 
understryker att kvalitén på det utförda arbetet från revisionsbyråer är enormt mycket 
högre jämfört för bara 15-20 år sedan. 
 
Yrkesidentiteten har förändrats under de 30 år som Ceasar varit aktiv i 
revisionsbranschen. Förändringen har till stor del varit positiv. Idag finns en mycket 
mer naturlig relation mellan revisorn och bolagens ekonomiavdelningar och ägare. 
Förr fanns Det nog en del rädsla för revisorn menar Ceasar. Revisorn avger 
fortfarande en viss respekt ute hos bolagen men på ett mycket sundare sätt idag där 
revisorn istället ses som en god rådgivare i många situationer berättar Ceasar. En stor 
del av Ceasars arbetsdag består av rådgivning till klienter, det sker både till de 
klienterna Ceasar reviderar och de som inte revideras. I slutändan måste man se till 
sin profession och klientens bästa vilket gör att det faller sig ganska naturligt att man 
måste vara oberoende menar Ceasar. 
 
Vad revisorn får eller inte får göra är klart från början och det respekteras av 
klienterna. Uppstår det en situation som kan skada ens oberoende försöker man slussa 
vidare uppdraget inom organisationen för att inte riskera något. Oberoendet diskuteras 
inom byrån kontinuerligt för att inte trampa snett, det finns även interna regelverk 
som följ upp noga för att försäkra sig om att oberoendet upprätthålls. Kvalitén på 
revisionskåren är avsevärt mycket bättre idag jämfört med för 20 år sedan hävdar 
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Ceasar. Det har blivit en mer strikt yrkesroll vilket även har lyft kvalitén på utfört 
arbete.  
 
Ceasar menar att revisionsbyrån är mycket affärsmässig. Idag har revisionsbyråer 
börjat identifiera vilket värde olika tjänster innebär för klienten och tar sedan betalt 
efter det berättar Ceasar. Affärsmässigheten har skapat högre effektivitet inom 
revisionsbyråerna som debiterar rätt sorts arbete till rätt pris förklarar Ceasar. I grund 
och botten handlar det till viss del om moral, under de förutsättningar som finns har 
revisionsbyråerna möjlighet att vara mycket affärsmässiga utan att varken etiska 
regler eller oberoende skadas. Ceasar kan dock förstå att det finns många tjänster som 
lockar på grund av att de är mycket lukrativa, exempelvis hjälpa klienter att sälja sina 
företag eller upprätta olika juridiska avtal, trots att det inte är tillåtet för en 
revisionsbyrå. För den revisionsbyrån Ceasar arbeta på är 49 % av omsättningen 
arbete från revisionstjänster och 51 % av omsättning kommer från icke-
revisionstjänster. Dessa innefattar redovisningstjänster, rådgivning i skattefrågor och 
allmän rådgivning. 
 
Ceasar kan inte se att de utökade icke-revisionstjänsterna skulle innebära något 
negativt eller skada revisionsbyråns oberoende om allt sköts enligt vad som är tillåtet. 
Det kan istället ge mervärde till klienter att kunna erbjuda ett bredare utbud av tjänster 
och använda den breda kompetens som finns inom en revisionsbyrå. 
 

4.4 Douglas 
 
Douglas började sina studie med en KY-utbildning inriktad mot service och 
management vilket ganska tidigt avslutades och Douglas började därför på Lunds 
Universitet och erhöll efter fyra år en magisterexamen. Efter studierna började 
Douglas arbeta för sin nuvarande byrå i södra Sverige 2003 och har varit auktoriserad 
sedan 2008. Douglas arbetar idag med att vara en projektledare i större team inom 
byrån, mest mot ägarledda bolag. Douglas är också så kallad gruppchef och har hand 
om anställningsprocesser och interna schema- och personalfrågor. För Douglas är 
mötet med klienterna det som uppskattas mest med yrket, att se hur bolagen utvecklas 
över tid.  
 
Revision fungerar som en säkerhetsstämpel enligt Douglas, det finns en väl 
genomarbetad metodik som revisionsbyrån arbetar efter oavsett storlek på det 
reviderade bolaget. Detta skapar en trygghet för det reviderade materialet. Många ser 
revisorer som utomstående kontrollanter som skall granska det bolaget gjort och det 
uppfattas inte alltid som jättekul av klienter. Andra tycker tvärtom och menar att det 
är bra att revisorer finns till för att kontrollera bolaget. Från att tidigare haft en 
stämpel på sig som elaka kontrollanter ses revisorer nu som hjälp till bolaget, 
nuförtiden kan revisorsrollen istället liknas vid en konsult- och samarbetspartner.  
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I och med den förändrade rollen är det viktigt att revisorn klarar att hålla isär de olika 
arbetsuppgifterna, revisorns oberoende får aldrig svikta. En revisor måste kunna ta de 
tråkiga och ibland obehagliga diskussionerna om så behövs och då gäller det att kunna 
vara självständig och oberoende. Samtidigt strävar man alltid efter att leverera något 
mervärde till klienten, det finns så mycket kompetens och så många verktyg på en 
revisionsbyrå som kan komma till nytta för klienterna menar Douglas. Douglas 
känner sig ofta väldigt välkommen är på plats för att granska ett bolag. I yrket som 
revisor är det väldigt viktigt att kunna möta människor, skapa professionella relationer 
och sedan vårda dem väl. Det är viktigt att få klienterna att känna sig trygga. 
Majoriteten av klienter är mycket förstående när det gäller revisorns oberoende och 
att revisorn inte får ge råd i alla avseenden berättar Douglas. Kraven har blivit större 
på en revisor och revisionen och det hänger ihop med de skandaler som uppdagats 
(Enron, WorldCom) förklarar Douglas. Kraven på dokumentation och bekräftelser 
och ökat avsevärt, oavsett storleken på bolag, vilket kan kännas lite uppstyltat ibland 
menar Douglas. Alla påskrifter och alla dokumentation måste vara i sin ordning 
annars kan revisorn inte lämna en ren revisionsberättelse. 
 
Revisionsbyrån har en rad olika affärsområden vilket hjälper till i situationer då vi 
inte får ge en klient råd på grund av oberoendet förklarar Douglas. I sådana fall kan 
andra delar av revisionsbyrån kopplas in, specialister på de områden som klienten 
behöver hjälp med. På så sätt kan en kontakt förmedlas och klienten stannar inom 
revisionsbyrån utan att revisorns oberoende skadas. Då upprättas olika uppdragsbrev, 
ett för revisionstjänsten och ett för icke-revisionstjänsten med klara riktlinjer om vad 
som får göras och inte får göras. 
 
Oberoendet för en revisor är jätteviktigt menar Douglas. Trots att många vänner och 
släktingar äger bolag skulle Douglas aldrig bli revisor i ett sådant företag. Det gäller 
att aldrig riskera att oberoendet skadas och det är mycket viktigt att arbeta proaktivt 
för att inte sätta sig i situationer som gör att oberoendet ifrågasätts berättar Douglas. 
Det som är den stora faran i oberoendefrågan är självgranskning, att revisorn gör 
något för klienten som blir en väldigt väsentlig del i bolaget och sedan skall revisorn 
granska samma bolag. 
 
Att revisorn granskar det som denne själv har konsultat är inte okej och något som är 
lätt hänt. Douglas berättar att det ofta är revisorn själv som berättar för de allra minsta 
bolagen att de inte är i behov av en revisor utan att det istället räcker med 
redovisningshjälp som revisionsbyrån kan bistå med. Douglas kan då skifta roll från 
reviderande revisor till att gå mot en mer konsultroll som kan ge råd i fler områden 
eftersom revision inte utförs. Detta kan ofta leda till mervärde för en klient. Ett sådant 
arbetssätt innebär även fler intäkter till revisionsbyrån, revisionen kan mer ses som en 
basintäkt och icke-revisionstjänster ger upphov till större intäkter för revisionsbyrån 
förklarar Douglas. Douglas beskriver detta förfarande som superbra för 
revisionsbyrån, det är inget att sticka under stol med, dock understryker Douglas att 
det är upp till klienten att välja vilka tjänster som de efterfrågar. Det görs inget aktivt 
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arbete för att locka kunden att välja de tjänster som innebär högst intäkt för 
revisionsbyrån. 
 
På Douglas revisionsbyrå finns en rad olika affärsområden, de är kollegor till Douglas 
men hanterar sin del och sina uppdrag helt avskilt. Det sker en dialog affärsområdena 
emellan för att veta vilka tjänster de erbjuder, detta för att kunna slussa klienter vidare 
till andra områden inom revisionsbyrån då det inte går att fortsätta själv. Det tycker 
klienter ofta är bra, att kunna ta hjälp med olika tjänster från samma revisionsbyrå. 
Givetvis finns det ett ekonomiskt incitament också, att kunna utföra en rad olika 
tjänster inom samma revisionsbyrå skapar ökade intäkter för revisionsbyrån. 
 

4.5 Egon 
 
Egon tog sin ekonomiexamen från Stockholms Universitet 1993 och började kort 
därefter arbeta för en revisionsbyrå i Stockholm. Efter fem år i Stockholm flyttade 
Egon till södra Sverige på grund av familjeskäl 1998, där fortsatte yrkeskarriären på 
samma revisionsbyrå. Efter drygt 12 år skiftade Egon till den byrå han idag arbetar 
för. Egons arbetsuppgifter är till stor del att leda revisionsarbetet. På revisionsbyrån 
arbetar olika team bestående av assistenter och mer erfarna revisorer, Egon fungerar 
som ett bollplank till övriga gruppmedlemmar och samtidigt som påskrivande revisor. 
Utöver arbetet med revision har Egon ett visst personalansvar och arbetar med intern 
utbildning på revisionsbyrån. Slås all arbetstid ut spenderas inte så mycket på den 
interna utbildningen men det är ändå något som Egon beskriver som en mycket rolig 
arbetsuppgift.   Ett   sätt   att   bryta   av   de   ”vanliga”   arbetsuppgifterna.   Egon   arbetar  
mycket med konsultation till klienter och hävdar att utöver utbildningsfrågorna är 
kontakten med klienter det som han uppskattar mest med arbetet.  
 
Egon menar att det viktigaste för en revisor är att fungera som en garanti mot ett 
företags intressenter. Det är där grunden ligger och revisorer har ett stort ansvar i det 
arbetet. Egon medger att det kan ha skett en förändring i hur revisionsbyråer arbetar 
gentemot när han startade sin yrkeskarriär. Det kan dock fastställas att utvecklingen är 
naturlig med tanke på hur lagar och krav på revisorer förändrats under tiden, inte 
minst hur samhället i stort är under ständig utveckling. Egon berättar att trots dessa 
förändringar som ständigt sker har inte hans inställning till yrket förändrats. I grunden 
ska en revisor vara oberoende och endast granska, så har det alltid varit. 
 
Oberoendet för en revisor är en självklarhet enligt Egon. Det är så utpräglat i 
yrkesrollen och det påminns ständigt i praktiserandet att det är omöjligt att inte tänka 
på. Innan varje nytt uppdrag används analysmodellen vilket är ett måste och den 
hjälper till i sådana frågor. Finns det någon risk att oberoende kan skadas antas inte ett 
uppdrag förklarar Egon, det är då vanligt att försök görs för att behålla klienten inom 
byrån genom att en kollega antar uppdraget istället. Genom att förklara för klienten 
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vad som är tillåtet eller inte undviks de flesta problem och klienter är nästan alltid 
förstående.  
 
Egon berättar att det finns en affärsmässighet i sättet som revisorerna på hans 
revisionsbyrå arbetar på. Det arbetas aktivt med att hjälpa klienter efter bästa förmåga 
och resultatet av det arbetet är även att revisionsbyrån kan uppfattas mer affärsmässig. 
Egon arbetar med att lära ut detta arbetssätt till yngre kollegor, allt för att effektivisera 
arbetet. 
 
Den revisionsbyrå som Egon arbetar för har ett brett spektra av klienter i alla olika 
storlekar och branscher. Tjänsteutbudet är även det brett vilket gör det möjligt att 
erbjuda alla tjänster som efterfrågas. Revisionsbyrån har skilda avdelningar för dessa 
tjänster. Egon har en positiv inställning till att revisionsbyrån kan erbjuda sina klienter 
tjänster som ligger utanför de traditionella revisionstjänsterna. Det är en förutsättning 
för att överleva och det finns så pass mycket kompetens att använda. Egon är 
medveten om att ett ökat tjänsteutbud har gjort att det möjligtvis gjort att revisorns 
oberoende ifrågasatts. Det är dock något som Egon inte tycker stämmer, det finns ett 
så stramt regelverk och lagarna är klara vilket gör att det inte är en fråga om att bryta 
revisorns oberoende. Det handlar istället om att göra så mycket som möjligt för sina 
klienter, dels för att addera mervärde och dels för att det bringar intäkter till 
revisionsbyrån. Egon ser inga problem med det. 
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5. Resultat/Analys 
 
Kapitlet inleds med en inledning och presentation av studiens analysmodell. Vidare 
delas resultatet upp i de tre delar som är centrala för vår studie; 
Revision/Yrkesidentitet, Oberoende/Professionalitet och Affärsmässighet. I slutet av 
var och en av de tre delarna presenteras våra teoretiska bidrag och kapitlet avslutas 
med studiens praktiska bidrag. 
 

5.1 Inledning 
 
För att kunna svara på studiens problemställning har resultatet delats upp i de olika 
fenomen som vi, genom intervjuer, fångat upp och som visat sig väsentliga för att 
besvara studiens problemformulering. Det första fenomen som beskrivs är 
Revision/Yrkesidentitet som ger en överblick i hur revisorer tolkar revisionen i stort 
men även deras yrkesidentitet i rollen som revisor. Inom det första fenomenet 
presenteras hur yrket och yrkesidentiteten förändrats allteftersom tiden gått. Nästa 
fenomen som belyses behandlar hur revisorer tolkar deras Oberoende/Professionalitet 
som kan ses som de viktigaste grundvärderingarna i yrket som revisor. En revisor 
måste förhålla sig oberoende och yrket innebär en omfattande professionalism. På 
andra sidan av yrkesrollen finner vi det avslutande fenomenet, hur revisorer tolkar 
Affärsmässighet/Icke-revisionstjänster. Revisorer framställs som alltmer 
affärsmässiga och revisionsbyråer erbjuder alltfler tjänster utanför den traditionella 
revisionen. Genom insamlingen av empirin har vi funnit detta fenomen lika naturligt 
förekommande som det tidigare nämnda fenomenet, Oberoende/Professionalitet, 
vilket gör att vi ställer dessa mot varandra för att skapa en bild över hur revisorer 
tolkar sin professionella yrkesidentitet trots ett de verkar i ett mycket affärsmässigt 
klimat. Uppdelningen i dessa tre fenomen ter sig naturligt eftersom de är centrala 
begrepp genom hela vår studie och arbetssättet skapar en tydlighet och läsbarhet. 
Nedan visas en egenkonstruerad analysmodell som belyser vilka delar av de tre funna 
fenomenen vi valt att beskriva i resultatet och som vi finner väsentliga för att svara på 
studiens problemställning; 
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Figur 1, Analysmodell, egenkonstruerad. 
 

5.2 Revision/Yrkesidentitet 
 
Analysen av empirin visar att det revisorer uppskattar mest med sitt yrke är den 
kundkontakt som yrkesrollen innebär. Att kunna vara behjälplig i de situationer där 
klienter är i behov av det, att kunna följa en klients utveckling i och med det 
revisorerna kan bistå med är en stark drivkraft. Slutprodukten av revision kan 
förklaras som att en påskrift sätts på en årsredovisning. Innan denna påskrift är möjlig 
görs ett grundligt förarbete där mycket bekräftande material samlas in genom 
omfattande granskning. Revision kan beskrivas som en trygghet för klientens 
intressenter, som en sorts säkerhetsstämpel på att de ekonomiska rapporterna är 
korrekta. En klient vars ekonomiska rapporter blivit reviderade av en revisor får 
fördelar i arbetet med kunder och leverantörer. Dessutom fungerar en revision som en 
försäkring för företagets intressenter på att de ekonomiska rapporterna stämmer. Hela 
affärslivet, som är väldigt flexibelt tack vare den stora tilltron som finns, underlättas 
av det arbete revisorerna utför genom att skapa tilltro för en klients ekonomiska 
rapporter. Det finns en väl genomarbetad metodik som en revisor arbetar efter, oavsett 
klient, vilket skapar en trygghet för det reviderade materialet. Revisorn med sin 
professionella yrkesroll fyller här en viktig funktion. En respondent, Ceasar, ger sin 
syn på det mervärde revision kan ge en klient; 
 

”Revisionen  målas  ofta  upp  som  endast  en  kostnad  för  bolagen  men  samtidigt  
ska man tänka på den höga kvalité som de reviderade bolagens räkenskaper 
håller, vilket gör att exempel leverantörer snabbt kan se om de ska ingå i 
affärer  med  bolaget.”  – Ceasar, auktoriserad revisor. 

 

Revisorers tolkning av: 

Revision/Yrkesidentitet Oberoende/Professionali
tet 

Affärsmässighet 

 Upprätthålla oberoendet 
 Syn på oberoendet 
 Upplevda hot 

 Revisorns betydelse 
 Revisorns roll 
 Yrkesidentitetens 

förändring 

 Grad av affärsmässighet 
 Upplevd förändring 
 Affärsmässighet vs. 

Oberoende 
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En annan respondent, Alfred, belyser enligt honom vikten av att revisorn förhåller sig 
objektiv och endast intar en granskande roll; 
 

”Revisorn  får  endast  ge  råd,   inte  fatta  beslut,  besluten  måste  klienterna  själv  
fatta. Detta är en förutsättning för den yrkesidentitet som revisorsyrket 
innebär.”  – Alfred, auktoriserad revisor. 

 
Efter att revisorn reviderat den finansiella informationen lämnas en slutlig rapport, 
revisionsberättelsen, vilket är målet med revision. Revisionsberättelsen ger en 
kvalitetsstämpel att rapporterna är korrekt upprättade (FAR, 2005). Revisorn och dess 
revision ses som försäkran, förbättring och försäkring för en klients ekonomiska 
rapporter. Revisorn kan arbeta aktivt för att försäkra att klienten sköter bolaget 
korrekt och samtidigt förbättra kvalitén i den redovisade informationen. Revisorn 
fungerar även som en försäkring om fel skulle uppstå (Carrington, 2010). 
 
Analysen av empirin visar att själva revisionen inte förändrats på något märkbart sätt 
under de senaste decennierna. Hantverket bakom revisionen har inte förändrats lika 
mycket som dokumentationen av hantverket. Det är genom den ökade kontrollen och 
kraven på dokumentation som gjort att revisorns yrkesroll förändrats. Är inte allt i sin 
ordning godkänner inte revisorn rapporterna och revisionsberättelsen avviker från 
standardformulering. Så har det alltid varit, dock har dokumentationen av revisorns 
arbete växt enormt. Det nya striktare regelverket medför att kvalitén på revisorers 
arbete har blivit bättre. Det har även medfört att fler är inblandade när revision utförs 
hos en klient. Tidigare var ofta en ensam revisor ute och skötte revisionen hos en 
klient, idag får revisorn ofta sällskap av en revisorsassistent, en redovisningsassistent 
och i vissa fall även en skattekonsult. Alla från samma revisionsbyrå. Enligt den 
tidigare indelningen kunde det hända att den ensamma revisorn utförde mer arbete än 
vad som var lovligt under oberoendet. Det är något som inte är förekommande 
nuförtiden. Denna utveckling är naturlig på grund av kravet om ökad 
dokumentationen för att upprätthålla oberoendet. Studiens respondenter upplever att 
arbetssättet har medfört att kvalitén på det utförda arbetet har blivit avsevärt mycket 
högre relativt tidigare. Den ökade dokumentationen för att stärka oberoendet har även 
inneburit en kraftig ökning av debiterade arbetstimmar per klient för revisorn. 
Respondenten Bertil ger konkreta bevis för vad kravet på ökad dokumentation betytt 
för tillväxten av den revisionsbyrå han arbetar för; 
 

”Utan   denna   utveckling   hade   min   revisionsbyrå   haft   hälften   så   många  
anställda idag. Rent affärsmässigt har det inneburit fördelar med krav på 
ökad  dokumentation.”  – Bertil, auktoriserad revisor. 

 
Det ger en nyanserad bild av att revisorers ökade effektivitet innebär en försämrad 
kvalité på utfört arbete (Lakis, 2008). Det är inte tillåtet att samma person både 
upprättar redovisningen och sedan utföra revisionen. Det skulle minska 
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tillförlitligheten och det oberoende som revisionen förväntas skapa (Carrington, 
2010). 
 
Analysen av empirin visar att revisorer är medvetna om den professionella yrkesroll 
de har vilket innebär ett stort ansvar och de försöker därmed föregå med gott exempel. 
Ansvaret innebär att förhålla sig professionell i resonemanget kring affärer och i 
arbetet med klienter. Det är därför mycket viktigt för revisorn att förstå sin yrkesroll 
och vad professionaliteten innebär, det är något som varje revisor lär sig både genom 
akademisk utbildning och genom arbetslivserfarenhet. Analysen av empirin visar att 
klienternas syn på revisorn förändrats. Revisorn har tidigare uppfattats som endast en 
kontrollant av en klients ekonomiska rapporter och någon övrig relation har inte 
förekommit. Ett skifte har ägt rum och nu blir revisorer väl bemötta av sina klienter 
och djupare relationer har skapats. I rollen som revisor förutsätts att kunna möta 
människor, skapa professionella relationer och sedan vårda dem väl. Det är ett sätt för 
att skapa trygghet gentemot sina klienter. Revisorer känner en respekt från sina 
klienter men det är mycket sund sådan, klienter ser revisorn som en konsult- och 
samarbetspartner alltså en i raden av många leverantörer. Revisorsrollen är numer en 
dynamisk roll som innebär fler aspekter och detta medför att det är än mer viktigt att 
förstå sin professionella roll och förhålla sig oberoende. En respondent, Ceasar, 
förklarar hur klienters förändrade syn på revisorn upplevs; 
 

”Förr  när  revisorn  kom  ut   till  en  klient  var  exempelvis  kassörskan  så  nervös  
att hon knappt vågade gå till jobbet den dagen. Idag är relationen till 
klientens   ekonomiavdelning   mycket   mer   naturlig.”   – Ceasar, auktoriserad 
revisor. 

 
En annan respondent, Douglas, ger hans syn på vilket arbete en revisor skall utföra; 
 

”Om  Skatteverket  kommer  och  granskar  ditt  bolag  utgår dem från att något är 
fel,  detta  är  motsatsen  till  oss  revisorer  som  utgår  från  att  allt  är  korrekt.”  – 
Douglas, auktoriserad revisor. 

 
Inom professionalismen samlas yrkesgrupper som har äganderätt på sitt områdes 
expertis och kunskap vilket medför att kunder och klienter måste lita på 
professionalisten. Detta gör att professionalisten har ett ansvar gentemot sina klienter, 
en konkret aspekt av denna ansvarsskyldighet är den oberoende revisionen som 
auktoriserade revisorer utför (Evetts, 2003; Karlsson, 2010). De kunskaper och 
färdigheter som revisorer antas fått under sin speciella utbildning gör att de förväntas 
veta vad som skall göras. Revisorsyrket ingår i kapitalets professioner, de är riktade 
mot och beroende av marknaden. De arbetar med rationaliseringar och innovationer 
för att ett företag ska generera vinst (Selander, 1989). När en person kategoriseras in 
som gruppmedlem sker en förändring i hur personen uppfattas. Personen ses som att 
ha de färdigheter som krävs för en viss grupp. Denna typ av sociala identitet reducerar 
osäkerhet genom att beskriva hur individer kommer eller borde agera (Hogg, 2006). 
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5.2.1 Teoretiskt bidrag 
 
Sammantaget visar studiens resultat att det ställs allt högre krav på dokumentation av 
det arbete som en revisor utför. Generellt efterfrågas en högre grad av spårbarhet, 
detta för att revisorer skall kunna klargöra vad som gjorts. Omfattande krav ställs 
både internt inom revisionsbyråerna såväl som externt från tillsmyndigheter såsom 
Revisorsnämnden.  
 
Ett skifte har ägt rum och nu blir revisorer väl bemötta av sina klienter och djupare 
relationer har skapats. I rollen som revisor förutsätts att kunna möta människor, skapa 
professionella relationer och sedan vårda dem väl. Klienter ser revisorn som en 
konsult- och samarbetspartner alltså en i raden av många leverantörer. Revisorsrollen 
är numer en dynamisk roll som hanterar ett brett spektra av ekonomiska tjänster. 
 

5.3 Oberoende/Professionalitet  
 
Analysen av empirin visar att oberoendet är ständigt närvarande för revisorer och 
något som varje revisor beaktar. En klient får aldrig förlita sig för mycket på revisorn, 
det är klienten själv som ska utföra arbetet och revisorn ska endast granska det utförda 
arbetet. I det dagliga arbetet som revisor uppstår det situationer som sätter revisorn på 
prov vad gäller oberoendefrågan. Det är viktigt i rollen som revisor att arbeta 
proaktivt och vara medveten om oberoendet för att hantera sådana situationer.  
Av analysen av empirin framgår att regelverket som revisorer arbetar efter är tämligen 
strikt vilket gör att oberoendet på ett naturligt sätt upprätthålls. Det händer att klienter 
begär mer av revisorn än vad som är tillåtet av revisorn att utföra vad gäller 
oberoendet. I dessa situationer är det viktigt för revisorn att ha en god pedagogisk 
förmåga och samtidigt på ett tydligt sätt förmedla vad som är revisorns uppdrag hos 
klienten. Revisorernas klienter är över lag förstående för de restriktioner som 
revisorerna arbetar under och det hanteras genom dialog parterna mellan. Nedan 
fastställer en respondent, Ceasar, vikten av en revisors oberoende; 
 

”Det   är   oerhört   viktigt   att   revisorn   förhåller   sig   oberoende   och   inte   sitter   i  
knäet  på  någon.”  – Ceasar, auktoriserad revisor.  

 
Revisorer är tvungna att vara helt oberoende vad gäller deras klienters intresse. Värdet 
av revision förklaras genom att revisorn uttalar sig om företagsledningen och 
företagets ekonomiska rapporter och samtidigt förhåller oberoende (Pany & Packers, 
1988; Moore et al, 2006; Carrington, 2010).  
 
Genom analysen av empirin framgår att revisorer aktivt arbetar för att upprätthålla 
oberoendet. Vid varje ny klient görs en mängd analyser och bakgrundskontroller för 
att inte hota oberoendet. Analysmodellen är ett redskap som alltid används för att 
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upptäcka eventuella risker och samtidigt behandla jäv- och oberoendefrågor. För att 
underlätta och skapa klarhet både för klient och revisor används uppdragsbrev 
innehållande revisorns arbetsbeskrivning. På så sätt elimineras situationer där revisorn 
riskerar oberoendet. Vidare visar analysen av empirin att revisorer ständigt står under 
granskning så väl internt som externt. Internt sker en löpande dialog kring den dagliga 
verksamheten där oberoendet kan diskuteras om så behövs, utöver detta finns interna 
kontrollsystem inom revisionsbyråerna för att upprätthålla det strikta regelverket. 
Extern kontroll sker genom revisorsnämndens kontinuerliga granskning, som sker för 
samtliga revisorer som är aktiva i Sverige. Respondenten Douglas förklarar vikten av 
att revisorn förhåller sig oberoende och inte hamnar i situationer där oberoendet kan 
hotas; 
 

”Det  som  är  den  stora  faran  i  oberoendefrågan  är  självgranskning,  alltså  att  
revisorn gör något för klienten som blir en väldigt väsentlig del av bolaget och 
sedan  ska  revisorn  granska  samma  klient.”- Douglas, auktoriserad revisor. 

 
Inför varje nytt uppdrag har revisorn skyldighet att pröva sitt oberoende och utesluta 
jäv detta görs i den så kallade analysmodellen (Moberg, 2003; Carrington, 2010). 
Tillsyn av revisorer sker i form av anmälningar mot revisorer som revisorsnämnden 
prövar och i form av uppsökande verksamhet där revisorsnämnden kontrollerar att 
den revision som utförs håller hög kvalitet. Revisorsnämnden kan vidta disciplinära 
åtgärder mot en kvalificerad revisor om den har åsidosatt sina skyldigheter 
(Revisorsnamnden, 2015). 
 
Analysen av empirin visar att revisorer arbetar hårt för att bistå med den hjälp och 
service som klienten önskar. Visar det sig att klienten efterfrågar mer än vad revisorn 
får erbjuda kopplar revisorn in en annan avdelning för att upprätthålla oberoendet och 
behålla klienten inom organisationen. Går det inte att lösa internt inom organisationen 
kopplas en tredje part in för att tillfredsställa klientens önskemål. Av analysen 
framgår att revisorer uppsåtligen inte vill skada oberoendet men deras 
hjälpbenägenhet mot sina klienter tillsammans med att en rad snabba beslut som 
måste fattas kan göra att revisorn omedvetet riskerar att rubba sitt oberoende. Det är 
anledningen till att det arbetas aktivt med att ta hjälp av separat avdelning eller tredje 
part. På så sätt avskiljs dokumentationen från revisionsgruppen. En respondent, 
Alfred, förklarar vilket arbetssätt som används på den revisionsbyrå han arbetar på för 
att inte hota revisorns oberoende; 
 

”Mantrat  hos  vår  byrå  är  att  om  minsta  tvivel  om  ett  hot  mot  oberoendet  finns  
ska kollegors åsikter höras. Finns risken för att oberoendet skadas fortfarande 
kvar  ska  uppdraget  inte  antas.”  – Alfred, auktoriserad revisor. 

 
En annan respondent, Douglas, ger insyn i hur en revisor kan hjälpa en klient utan att 
gå för långt och riskera att oberoendet hotas; 
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En revisor får varna en klient att utföra vissa åtgärder, inte berätta hur 
klienten istället ska göra, men ge råd om att tänka till en extra gång. Utan att 
riskera  sitt  oberoende.” – Douglas, auktoriserad revisor.  

 
 
Något som kan skada revisorns oberoende är den intressekonflikt som uppstår när 
personliga intressen kan inkräkta på oberoendet. Trots att dessa intressekonflikter 
visat sig vara negativa på personers förmåga att göra objektiva bedömningar hävdar 
revisorer ofta att deras beslut inte är jäviga på grund av det (Moore et al, 2006). Alla 
situationer där revisorns oberoende kan ifrågasättas ska revisorn avböja eller avsäga 
sig uppdraget (Carrington, 2010). 

5.3.1 Teoretiskt bidrag 
 
Sammanfattningsvis kan det göras klart att oberoendet ständigt är närvarande hos 
revisorer i deras praktiserande. För revisorer är det viktigt att få klienter att förstå vad 
som förväntas av dem och deras arbetsuppgifter, vilket förutsätter en god pedagogisk 
förmåga. Revisionsbyråer arbetar efter en rad konkreta arbetsmetoder för att 
upprätthålla oberoendet. Alla tjänster som erbjuds separeras både vad gäller utförande 
och dokumentation, allt för att inte riskera att skada oberoendet. Uppstår en situation 
där revisorns oberoende hotas kopplas en tredje part in för att hjälpa klienten 
samtidigt som revisorns oberoende upprätthålls. Revisorer vill uppsåtligen inte skada 
oberoendet men deras hjälpbenägenhet mot sina klienter kan göra att revisorn 
omedvetet riskerar att rubba sitt oberoende. 
 

5.4 Affärsmässighet 
 
Vår analys av empirin visar att ett affärsmässigt tänk alltid är närvarande hos 
revisorer. Det finns en stark strävan att alltid göra så mycket som det är möjligt för 
varje enskild klient. För att behålla befintliga och generera nya klienter är 
affärsmässigheten en viktig egenskap hos revisorn. Det som sätter gränser för vad 
som är möjligt att göra för klienterna är det för revisorer gällande regelverk som finns 
idag. Regelverket och revisorsyrkets professionalitet till trots visar analysen att det 
inte finns någon anledning för en revisor att samtidigt vara en slipad affärsman. 
Revisionsbyråerna har ett affärsmässigt tänk och vill vara lönsamma precis som vilket 
annat bolag. En av respondenterna, Bertil, uttrycker den upplevda balansen mellan 
regelverk och affärsmässighet i revisorsyrket på följande sätt; 
 

”Vi   gör   ju   affärer, vi är ju inga statstjänstemän. Dock måste vi alltid 
upprätthålla  regelverket.”  – Bertil, auktoriserad revisor.  

 
En annan av respondenterna, Douglas, lyfter fram affärsmässigheten i den 
professionella yrkesrollen som revisor så här; 
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”Vi   är   som   vilket företag som helst som ska överleva och tjäna pengar, vi 
hjälper klienter så att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt vilket 
genererar  utdelning  till  ägarna.”  – Douglas, auktoriserad revisor.  

 
Det nyanserar bilden av revisorer som nyckelaktörer i intensifieringen av kapitalism 
och att revisionsbyråer har samma vinsttänk som andra företag. Dock finns oro över 
att revisorer kan gömma sig bakom professionella normer och värderingar trots fokus 
på vinster (Sikka, 2009; Suddaby et al, 2009).  
 
Analysen av empirin visar att revisionsbyråer erbjuder en mängd olika tjänster utöver 
den traditionella revisionen, så kallade icke-revisionstjänster. Det är viktigt för 
revisionsbyråerna att kunna erbjuda ett brett tjänsteutbud till sina klienter. Dels ur 
konkurrenssyfte men samtidigt finns ekonomiska incitament. Revisionsbyråerna är 
uppbyggda på ett sådant sätt att arbetet med de olika tjänsterna är uppdelade på skilda 
avdelningar inom organisationen. Det traditionella revisionsarbetet är således helt 
avskilt övriga tjänsteområden. Inom revisionsbyråer förs dialoger mellan 
avdelningarna, men det arbetas aktivt för att inte skada oberoendet. Analysen av 
empirin visar även att revisorer upplever att klienter ser positivt på att revisionsbyråer 
kan erbjuda fler tjänster utöver den traditionella revisionen. När en klient efterfrågar 
en tjänst utanför revisorns befogenhet förmedlar revisorn denna tjänst vidare inom 
organisationen för att skapa mervärde till klienten samtidigt som oberoendet 
upprätthålls av revisorn. Det förekommer även att revisorn tar hjälp av en tredje part i 
de fall där de inom organisationen inte går att tillhandahålla det som klienten önskar. 
Revisorernas uppfattning kring att revisionsbyråerna kan erbjuda icke-
revisionstjänster är genomgående positiv. I och med den breda kompetens som 
revisorn besitter och som finns inom revisionsbyråer är det bra med ett brett 
tjänsteutbud. Det möjliggör en ökad effektivitet och skapar mervärde till klienter. En 
av respondenterna, Ceasar, förtydligar vikten av uppdelade arbetsområden inom 
samma revisionsbyrå enligt följande; 
 

”Det är verkligen vattentäta skott avdelningar emellan. Uppdelningen är inget 
som   bara   sägs   utan   det   är   verkligen   skilda   jobb   som   utförs.” – Ceasar, 
auktoriserad revisor.  

 
Respondenten Bertil förklarar varför revisorer, enligt honom, skall ha möjlighet att 
erbjuda tjänster utöver de traditionella revisionstjänsterna till sina klienter; 
 

”Att   revisorns   breda   kompetens   inte   används   och   förminskas   till   att   endast  
revidera ekonomiska rapporter skapar ett stort resursslöseri. Därför ska 
revisorer tillåtas erbjuda icke-revisionstjänster, vilket vi också får till de 
klienter  vi  inte  reviderar.”  – Bertil, auktoriserad revisor.  

 
Det är attraktivt för ett yrke att klassas som profession. Begreppet profession används 
ofta som en maktfaktor, bland annat i marknadssyfte för att locka till sig klienter 
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(Evetts, 2003). Det ger nya perspektiv på huruvida icke-revisionstjänster uppfattas 
skadliga för revisorns oberoende (Wyatt, 2004; Moore et al, 2006; Wang & Hay, 
2013). Aktörer både inom och utanför revisionsbranschen hävdar att en revisionsbyrå 
som tillhandahåller icke-revisionstjänster till klienter har möjligheter att utföra ett 
effektivare arbete. Trots detta bör revisorer endast erbjuda sina klienter tradit ionella 
redovisningstjänster för att inte skada oberoendet (Moore et al, 2006).          
 
Genom analysen har det kommit fram att icke-revisionstjänster ofta innebär en högre 
intäkt till revisionsbyrån. Detta eftersom de klienter som inte blir reviderade av en 
revisor har istället möjligheten att ta del av en mängd olika icke-revisionstjänster från 
samma revisionsbyrå, vilket generar större intäkter till revisionsbyrån. Det är inte alla 
klienter som är i behov av en revision utan istället behov de andra tjänster som en 
auktoriserad revisor är kvalificerad att utföra. Revisorn har således möjlighet att inta 
en roll som innebär mer omfattade rådgivning. I sådana situationer kan revisorn ge en 
mer aktiv rådgivning vilket inte är möjligt i de fall revision utförs. Det är alltid upp till 
klienten att avgöra vilka tjänster de vill utnyttja från revisionsbyråerna. Det sker inget 
aktivt arbete från revisorerna i att försöka locka klienter till att välja de tjänster som 
innebär störst intäkt till revisionsbyrån. Genom analysen av empirin framgår att 
revisionsbyråer är moderna konsultföretag som säljer kvalificerade tjänster inom 
ekonomi, skatt och revision. Att revisionsbyråer har möjlighet att kunna erbjuda ett 
större utbud av tjänster och använda den breda kompetens som revisorer besitter ger 
mervärde till klienten. Detta förhållande beskrivs av en av respondenterna, Alfred, 
enligt följande; 
 

”Det  är  inte  så  att  en  revisionsbyrå  som  fått   i  uppdrag  att  revidera  ett  bolag  
avsätter sig revisionen för att istället sälja fler icke-revisionstjänster trots att 
det  skulle  innebära  högre  intäkter.”  – Alfred, auktoriserad revisor.   

 
Många av de större revisionsbyråerna kan beskrivas som konsultbolag vars 
verksamhet till en del består av revision. Revisionsbyråer kan konkurrera i andra 
branscher än revision tack vare deras personal besitter den kunskap som krävs 
(Carrington, 2010). Att dessa icke-revisionstjänster växt till en sådan viktig del av 
revisionsbolagens intäkter är att de ofta innebär högre vinstmarginal och är mer 
intäktsbringande än de traditionella revisionstjänsterna. Det ger nya perspektiv på att 
revisionsbyråer skulle satsa på de mer lukrativa icke-revisionstjänsterna endast i syfte 
att öka revisionsbyråernas förmögenhet och därmed uppträda girigt (Wyatt, 2004).  
 
Genom analysen av empirin framkommer att idag sker färre skumma affärer inom 
revisionsbranschen och professionaliteten upprätthålls på ett annat sätt. Detta genom 
ökade krav på dokumentation och mer omfattande reglering. Det finns stor respekt för 
regelverket och myndigheternas krav från revisorer. En av respondenterna, Alfred, ger 
uttryck för denna respekt på följande sätt; 
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”De  ökade  intäkterna  som  en  ny  klient  tillför  byrån  är  inte  värt  något  om  det  
innebär  att  oberoendet  inte  upprätthålls.”  – Alfred, auktoriserad revisor. 

 
Det ger nya perspektiv till att bli ställd inför valet mellan att garanterat förlora intäkter 
och status kontra risken för höga straff om påkommen väljer många det senare 
(Moore et al, 2006). 
 

5.4.1 Teoretiskt bidrag 
 
Sammantaget visar studiens resultat att affärsmässighet är en självklarhet för 
revisorer. Det hymlas inte med att just affärsmässigheten är en viktig del i revisorers 
arbete och aktiva val görs för att maximera vinsterna. Att arbeta affärsmässigt likt 
vilket annat företag som helst har ingen negativ inverkan på revisorns oberoende. Det 
finns en generell positiv uppfattning av klienter till att revisorer kan erbjuda ett utökat 
tjänsteutbud. Det skapar en större flexibilitet och adderar därmed mervärde till 
klienterna. De tjänster som erbjuds utanför de traditionella revisionstjänsterna är ofta 
mer lukrativa, dock är det alltid upp till klienten att avgöra vilka tjänster som skall 
utföras av revisorn. 
 

5.5 Praktiska bidrag 
 
Vi anser att våra praktiska bidrag kan appliceras på olika nivåer och har därmed 
identifierat tre grupper som har användning av de praktiska bidragen. Våra resultat 
bidrag till att öka förståelsen av revisoryrket. De grupper som vi identifierat är 
revisorer, företagare och allmänheten. Nedan har vi valt att presentera bidragen till 
var och en av de tre grupperna för sig. 
 

5.5.1 Till Revisorer 
 
Inom revisorsyrket samlas experter på deras arbetsområde. Alla har genomgått 
gedigen utbildning för att starta sin yrkeskarriär. Det som är speciellt med studiens 
resultat är att resultatet grundar sig i uttalanden som mycket erfarna revisorer gjort.  
Således kan praktiserande revisorer utan lika gedigen erfarenhet kan använda studien 
för att förstå hur erfarna revisorer arbetar och agerar. 
 

5.5.2 Till Företagare 
 
För företagare och deras företag är ekonomin en central aspekt. Det spelar ingen roll 
vilken storlek företaget har, vilken bransch det tillhör eller vilken marknad det verkar 
på. Företagare är allt som oftast experter på deras eget område och är inga ekonomer i 
botten. Vårt bidrag riktar sig främst till de mindre företagen, som idag inte har krav på 
lagstadgad revision. Företagarna kommer att erhålla en djupare kunskap i hur en 
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revisor kan användas som konsult i en rad frågor rörande företagets ekonomi. Studien 
påvisar mervärdet som en företagare erhåller genom att anlita en revisor. 
 

5.5.3 Till Allmänheten 
 
Likt bidragen till företagarna skapar vår studie bredare förståelse till allmänheten för 
hur revisorer arbetar. Allmänheten skiljer sig från företagarna i det avseendet att inte 
har direkt kontakt med revisorer. Studien bidrar med förståelse om hur revisorns 
yrkesroll bör uppfattas. Allmänhetens uppfattning enligt respondenterna är att 
revisorer är tråkiga och i vissa fall fungerar som kontrollanter av felaktigheter. Det 
kan sägas att en förändring har skett och studien visar att revisorsrollen numer är en 
mycket dynamisk roll. Studien bidrar med att bringa klarhet i rollen och samtidigt 
påvisa att revisionsbyråer är mycket affärsmässiga trots att det arbetas hårt för att 
upprätthålla de lagar och regler som finns. Allmänheten får således en insyn 
revisorers vardag och vad yrkesrollen innebär.  
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6. Slutdiskussion 
 
För att besvara vår problemställning, kommer vi i detta kapitel presentera de 
slutsatser vi drar av analysens resultat. Vi kommer att föra en diskussion kring ämnet 
och avsluta med förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur revisorer själva tolkar sin 
professionella yrkesidentitet samt hur de omsätter den i sitt praktiska arbete. Genom 
besöksintervjuer med fem auktoriserade revisorer har information samlats in som 
legat till grund för studiens resultat och gjort det möjligt att besvara studiens 
problemformulering som lyder; 

 
”Hur  tolkar  revisorer  sin  professionella  yrkesidentitet  och  
hur  omsätter  de  den  i  praktiken?” 

 

6.1 Slutsatser 
 
Resultatet av denna studie visar att oberoendet alltid finns närvarande dock är strävan 
efter att vara affärsmässig lika självklar för revisorer. Affärsmässigheten skadar inte 
oberoendet, utan en kombination av att vara oberoende samtidigt som affärsmässig är 
möjlig. Studiens resultat visar att revisionsbyråer har ett vinsttänk likt vilket annat 
bolag som helst, dock utesluter inte sådan företagsamhet ett aktivt arbete för att 
upprätthålla oberoendet. Således visar studiens resultat att revisorer tolkar sin 
professionella yrkesidentitet på ett sätt som rymmer både oberoende och strävan efter 
affärsmässighet.  
 
Revisorer tolkar alltså sin professionella yrkesidentitet som kombination av det så 
viktiga oberoende och ett affärmässigt tänk. Revisionsbranschen är hårt reglerad och 
kraven på dokumentation är strikta. Detta har enligt revisorerna bidragit till en 
gedigen kvalité på yrkeskåren. Utefter gällande lagar arbetar revisorer för att vara så 
affärmässiga som möjligt, det är enligt revisorerna genomförbart att vara en slipad 
affärsman trots det oberoende som yrkesidentiteten innebär. Revisorerna hävdar att ett 
brett tjänsteutbud medför att deras fulla kompetens kommer till användning, att endast 
erbjuda traditionella revisionstjänster skulle innebära ett resursslöseri. Det utökade 
tjänsteutbud har ingen negativ effekt på revisorns oberoende utan ger istället ett 
mervärde för klienterna, enligt revisorerna.  
 
I sitt praktiska arbete lägger revisorer fokus på att upprätthålla oberoendet. Det sker 
ständigt övervakning och kontroller såväl internt som externt. Innan varje nytt 
uppdrag antas används analysmodellen för att säkerställa revisorns oberoende. Finns 
det någon risk att oberoendet kan ifrågasättas antas inte ett uppdrag. I första hand görs 
försök att internt inom revisionsbyrån utföra uppdraget, om detta inte är möjligt tas en 
tredje part in. I valet om ökade intäkter kontra att säkerställa oberoendet väljer 
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revisorn alltid det sistnämnda. I kommunikationen med klienter använder revisorn en 
tydlighet och god pedagogik för att klargöra sin arbetsbeskrivning. Revisorerna 
uppfattar att det skapar mervärde för sina klienter samtidigt som det minimerar 
missförstånd dem emellan. Att revisorer, på ett girigt sätt, skulle försöka erbjuda de 
tjänster som är mest lukrativa, stämmer inte enligt revisorerna då det alltid är upp till 
klienten själv att bestämma vad som ska utföras av revisorn. Således försöker inte 
revisorer påverka klienten till att välja tjänster. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Hela vår studie grundar sig i hur revisorer tolkar sin yrkesidentitet. Det har gett oss, 
och övriga läsare, en inblick i deras arbete. Det som lockar är att även få höra hur 
revisorer uppfattas av deras klienter. Hur uppfattas det som revisorerna i vår studie 
berättar av de som erhåller deras tjänster. Vår studie är helt fri från dessa aspekter och 
en undersökning som inte grundar sig i revisorers egen uppfattning skulle därför vara 
intressant. 
 
Oberoende beskrivs i vår studie som ständigt närvarande för revisorer. De arbetar 
dagligen med avvägningar för att inte hota detta oberoende. Vår studie behandlar inte 
det faktum att revisorns oberoende i vissa fall inte upprätthålls. Det finns 
uppmärksammade fall då detta skett men det är inget vi valt att fokusera på i vår 
studie. Det vore därför intressant att undersöka vad som sker när oberoendet inte 
upprätthålls. Vilka de bakomliggande orsakerna till misstagen är och hur de på ett 
konkret sätt åtgärdas. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Hur  ser  en  ”vanlig”  dag  ut  på  jobbet? 
Vad uppskattar du mest i yrket? 
 
Revisionens betydelse 
Hur skulle du vilja förklara eller beskriva revision? 
Vilken betydelse har revision för dig? 
 
Yrkesidentiteten 
Hur ser du på din yrkesidentitet som revisor? 
Revisorers yrkesidentitetidentitet överlag? 
Har din yrkesidentitet förändrats under tiden du varit aktiv som revisor? 
Hur tolkar du revisorns roll i samhället idag? 
 
Oberoendet/Professionalitet 
Oberoendefrågan är ständig återkommande i olika sammanhang, hur ser du på 
oberoendet i din yrkesroll? 
Hur jobbar ni för att upprätthålla oberoendet? 
 
Affärsmässighet 
Hur affärsmässiga anser du att revisionsbyråer är idag? 
Under tiden du har varit aktiv, har du märkt av någon förändring? 
Hur  hanterar  du  och  din  byrå  det  affärsmässiga  ”tänket”  kontra  
professionalitet/oberoende?  
 
Icke-revisionstjänster 
Hur ser det ut med övriga tjänster för er del? 
Vad anser du om att revisorer kan erbjuda övriga tjänster och sedan utföra en 
oberoende revision? 
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