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SAMMANFATTNING 

 

 

Uppsatsens titel:  Av inget, kommer inget? 

Hur påverkas revisionspraktiken och vad beror det på? 

 

 

Nyckelord: Praktikperspektivet, ”practice”, revisionspraktikens förändringar, 

förändringstryck, profession, praxis, praktik 

 

 

Problemformulering: Hur påverkas revisionspraktiken av förändringar och vilka 

faktorer skapar ett förändringstryck? 

 

 

Teoretisk referensram: Teoriavsnittet inleds med att beskriva vad en förändring är samt 

hur en organisation påverkas av olika typer av förändringar. 

Kapitlet fortsätter sedan med en skildring av praktikperspektivet 

och dess tre komponenter: profession, praxis och praktik. 

Profession beskriver aktörens kunskap och roll. Praxis visar på 

normer, regler och riktlinjer. Praktik skildrar aktiviteterna i 

verkligheten. För att smalna av studien presenteras 

revisionspraktiken, och för att tydligt beskriva hur den har växt 

fram presenteras respektive komponent med förändringar i fokus.   

 

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod som en del i vår 

teorigenererande ansats. Fem intervjuer har genomförts med 

godkända och auktoriserade revisorer, vilka arbetar i 

Västerbottens län.  

 

 

Slutsatser: Förändringstrycket består av sex faktorer: revisionspliktens 

avskaffande, kunskapskrav, arvodesnivå, datoranvändning, 

värdering samt revisionsstandarder. Förändringstryckets 

påverkan på revisionspraktiken ses tydligast genom en 

beskrivning i respektive komponent; profession, praxis och 

praktik. Sammanfattningsvis är professionen den del som 

påverkas mest, medan praxis och praktik påverkas i betydligt 

mindre utsträckning. Professionen innefattar väldig mycket och 

det som påverkar praxisen och praktiken påverkar även 

professionen. Vi tror att detta förändringstryck kommer vara en 

bidragande faktor till framtida förändringar inom 

revisionspraktiken. 
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FÖRORD 
 
 
Den här studien om revisionspraktiken, hur den förändras och vad som skapar ett 
förändringstryck, är skriven under vårterminen 2010 vid Handelshögskolan, Umeå 
Universitet.  
 
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till ett antal människor som hjälpt oss under arbetes 
gång; Studiens respondenter vilka bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet som vi 
inte hade klarat oss utan. Vår handledare Margareta Paulsson för hennes tid, kunskap och 
hjälp. Stort tack till er alla! 
     
Arbetet har varit en stor men lärorik utmaning för oss och innehållit både mot- och 
medgångar. De nya erfarenheter vi fått tar vi med oss vidare.  Vi vill med denna uppsats 
tacka för oss, och våra fyra år på Handelshögskolan i Umeå! 
 
 
Slutligen hoppas vi att studiens läsare uppskattar arbetet samt finner läsningen intressant 
och relevant.   
 
 
 
 
 
Umeå, Maj 2010 
 
 
 
 
 
Sandra Holmkvist      Lina Lidström 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel syftar till att beskriva studiens 

problembakgrund vilken mynnar ut i en diskussion och 

problemformulering. Vidare beskrivs syftet med arbetet och en 

överblick över följande avsnitt presenteras.  

 
 

1.1 Problembakgrund 

Begreppet praktik kan med en lättsmält definition förklaras som ”tillämpning i verkliga livet”. 

(SAOL) Praktiken utgör en del i ”practice”- eller praktikperspektivet som har blivit allt 

vanligare inom forskningen. Praktikperspektivet är ett sätt att se på verkligheten där 

människans handlingar ligger i fokus. Perspektivets stora bredd både innehållsmässigt och sett 

till användningsområde gör det svårt att finna en exakt definition, men en gemensam nämnare 

för perspektivet kan sägas vara en typ av aktivitet, handling, något som utförs. (Schatzki, 

Knorr-Cetina & von Savigny, 2001, s.2 ff) Praktikstudier är viktigt menar Gray, Dey, Owen, 

Evans och Zadek (1997, s.326) eftersom det dels skapar fler exempel på praktiken vilka 

forskare kan dra lärdomar av, dels ger en ökad förståelse för hur det praktiska utförandet inom 

olika områden ser ut. Sjöström (1994) framhåller att en ökad förståelse för vilka faktorer som 

tidigare medfört förändringar, och vilka effekter dessa förändringar medfört, gör det lättare att i 

framtiden kunna förutse och anpassa sig efter liknande händelser.  

 

Att förstå vad som sker i verkligheten är, ur ett företags perspektiv, en förutsättning för att 

skapa så effektiva arbetsrutiner som möjligt. (Hällgren, 2009, s.1) Att skapa just rutiner samt ge 

riktlinjer för de anställda kan ske genom exempelvis strategier där det praktiska utförandet sätts 

i fokus, vilket många företag på senare år har valt att anamma. (Jarrett & Stiles, 2010, s.29) För 

att kunna skapa effektiva arbetsrutiner som är anpassade efter verkligheten kräver förändringar 

av olika slag uppmärksamhet, eftersom att förändringar påverkar såväl arbetets utförande, som 

tidsram och ekonomi. (Hällgren, 2009, s.19ff). Förändringar som sker såväl i den interna som i 

den externa miljön kan ge upphov till en ändring av dessa rutiner. Exempel på förändringar i 

den externa miljön kan vara ekonomiska kriser; medan förändringar i den interna miljön kan 

bero på personliga karaktärer och egenskaper. Något som kan ske både i den externa och 

interna miljön är skandaler i form av exempelvis bedrägerier (Leijonhufvud & Wennberg, 

2007, s.40). I denna uppsats kommer begrepp, som exempelvis ekonomiska kriser och 

skandaler, att utgöra faktorer i frågan huruvida det praktiska utförandet påverkas när företagen 

möter förändringar. En mer ingående definition av vad förändringar kan vara och innebära 

redogörs för längre fram i arbetet.  

 

1.1.1 Revision ur ett praktikperspektiv 

För att övergå till denna studies kärna, revisionspraktiken och vilka faktorer som påverkar 

denna, känns det naturligt att starta med att utreda vad just revisionspraktiken egentligen 

innebär. Artikel efter artikel belyser avsaknaden av forskning om revision i praktiken, eller ”the 

audit practice”, och hur denna praktik har förändrats över åren. (Khalifa, Sharma, Humphrey & 

Robson, 2007, s.826 ff; Power, 2003, s.380; Humphrey, 2007, s.171) Revisionsbyråers 

sekretess och ovilja att dela med sig av information skapar svårigheter för denna typ av 

forskning, men inte desto mindre behöver undersökningar göras, framför allt i tider av kriser 

och skandaler. Kunskap om revisionspraktiken och förändringar som den ställs inför är viktiga 

att förstå för att kunna upprätthålla och utveckla arbetet inom byrån, men även för 
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kundrelationerna. (Khalifa et al, 2007, s.826) Forskning ur ett praktikperspektiv fokuserar på 

utförda handlingar och aktiviteter, (Schatzki, 2001, s. 2 ff) och för att få en tydligare koppling 

till just revision kan man översätta detta till ”vad som faktiskt produceras vid en revision”. Det 

konkreta svaret på detta är en ekonomisk granskning som skänker trovärdighet till företag 

(FAR Förlag, 2001, s.7). Detta framhåller även Power (2003, s. 380) som menar att produkten 

av en revision är det förtroende och den försäkring som skapas för det reviderade företaget, 

vilket är en viktig del för en effektiv och fungerande marknad. Går man ytterligare lite djupare i 

frågan för att utreda hur förtroende och försäkringar i sin tur skapas blir svaret 

revisionsprocessen, vilket är det bakomliggande arbetet. Att revisionsprocessen styrs av 

regelverk och lagstiftning bör tas i beaktande då detta anses framträdande för både professionen 

och dess praktik. Sammanfattningsvis kan man säga att faktorerna såsom lagstiftning, 

profession samt det praktiska arbetet med revisionsprocessen är vad som tillsammans 

medverkar till ”produkten” revision. (Whittington, 2006, s.614 ff)  

 

Revisionsprocessen kan med en enkel indelning sägas bestå av tre delar: planering, granskning 

och rapportering. Planeringen är grunden för resten av revisionen då företagets verksamhet 

utvärderas och en riskbedömning görs i syfte att bestämma granskningens omfattning. Vidare 

kontrolleras företagets interna kontroll, en effektiv sådan anses eliminera risk för fel, och 

därmed förenklas revisionsarbete. Utifrån detta första steg utformas granskningen, då mer 

detaljerade tester sker. I det sista skedet är det revisorns uppgift att dokumentera samt 

rapportera resultatet av revisionen. Denna del av processen är den som kommer intressenterna 

till handa och ligger till grund för deras beslut. (FAR Förlag, 2001, s.28) Att revisionsprocessen 

anpassas efter rådande situation är en förutsättning för att kvaliteten ska kunna säkerställas. 

(FAR Förlag, 2001, s.45; Blomberg, Oppenheimer, Bergdahl & Nilsson, 1993, s.346 ff)   

 

Det kan anses viktigt att skilja begreppen praktik, praxis och profession, samtidigt som alla tre 

områden är en nödvändighet att förstå i en praktikstudie. (Hällgren, 2009, s.26; Jarzrabkowski, 

2007, s.8) Praxis består av normer, regler, lagstiftning och rekommendationer som finns både 

inom en organisation och i samhället. (Jarzrabkowski, 2007, s.9) Profession å andra sidan kan 

ses som en kollektiv identitet och beskriver olika yrken. (Hällgren, 2009, s.26) När vi 

fortsättningsvis använder begreppet praktik, syftar vi till det praktiska utförandet vilket inom 

revision är revisionsprocessen. Begreppet revisionspraktiken syftar däremot till helheten av 

dessa tre begrepp. 

 

1.1.2 Historik och framtid 

Det finns flera exempel på hur revisionspraktiken internationellt sett, som i USA och 

Storbritannien, har förändrats och förmodligen går paralleller att dra även till en mer generell 

utveckling av revisionen. Till den största delen har ekonomiska, teknologiska och 

institutionella faktorer legat bakom förändringarna i revisionspraktiken. (Turley & Cooper, 

1991, s.121 ff; Kinney, 2005, s.90 ff) Förändringarna har påverkat revisionspraktiken till att, 

under de senaste decennierna, bli ett mer formaliserat arbete med strukturerade tekniker 

innehållande en mer vetenskaplig syn på revision istället för att bygga på personligt omdöme, 

vilket har varit fallet tidigare (Khalifa et al, 2007, s.827). Undersökning och analys av KPMG;s 

praktiska arbete visar att revisionen har förändrats markant mellan 1997 och 2005, 

sammanfattningsvis har revisionen gått från att skapa värde till att medföra kvalitet i den 

bemärkelsen att revisionen är väldokumenterad och innefattar delar som riskbedömning, test av 

kontroll och substantiella tester av transaktioner. Förut vanliga uttryck som ”value added” och 

”business risk” används inte längre utan är idag utbytta till ”audit quality” och ”audit risk”. 

(Khalifa et al, 2007, s. 828 ff) Redan efter 90-talets rådande finanskris påbörjades en 
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formalisering av revisionspraktiken. Dålig kontroll av banker, svaga företagsledningar samt 

missvisande finansiella rapporter var alla delar i den finanskrisen, och de flesta insåg att ett 

ekonomiskt system måste organiseras för att förbygga liknande händelser. Förändringar i 

revisionen var ett sätt att komma till rätta med dessa problem och bildandet av ISA, 

International Auditing Standards, var exempelvis en åtgärd trots att ISA inte kom att införas 

förrän år 2000. (Humphrey, Loft & Woods, 2009, s. 810 ff) 

 

En annan internationell händelse som haft stor inverkan på revisionspraktiken är Enron-

skandalen. Främst fick denna effekt i USA, där Sarbanes-Oaxley Act skapades under 2002 och 

bland annat stärkte regleringen av revisorns oberoende och intern kontroll. Även utanför USA 

fick denna skandal påföljder, och hur revisionskvalitén skulle kunna höjas diskuterades flitigt. 

(Khalifa et al, 2007, s. 837 ff)    

 

Hur den nu rådande finanskrisen har påverkat revisionen är svårt att säga då vi till viss del 

fortfarande befinner oss i den, men att företag i kris ställer ökade krav på revisorerna är tydligt 

(FAR Förlag, 2001, s.45). Det finns även artiklar som antyder att denna kris har varit 

problematisk och förändrat åtminstone delar av arbetet av revisionsarbetet. I en intervju med 

Henry Keizer, VD för KPMG International, framgår det att en tid i finansiell kris både är svårt 

och utmanande för revisionsyrket. Keizer beskriver att framför allt värdering av tillgångar och 

skulder var problematisk under 2009 där svårigheten låg i att göra rimliga bedömningar på en 

marknad som gick upp och ned på ett sätt den sällan eller näst intill aldrig gjort förut. 

Riskbedömningen av företag och den väntade förändringen inom olika branscher var också 

något som Keizer menar att de arbetade med mer än vanligt under föregående år. (Auditing at 

the speed of change, 2009, s.38-39) Glenn Cheney belyser att en del områden har varit ovanligt 

svåra för företagen att hantera under 2009 på grund av den finansiella instabiliteten. Cheney 

hänvisar vidare till information från KPMG som menar att de fem största problemområdena 

varit likviditetshantering, risk management, finansiell redovisning, intern kontroll samt 

strategiskt arbete. De områden som företagen funnit problematiska har också krävt mer arbete 

och starkare kontroll av revisorerna. (In Brief, 2009, s.12)  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att marknaden under de senaste åren har förändrats på grund av den rådande lågkonjunkturen 

tycker vi inte att det finns någon som helst tvekan om. En förändring för företag borde i våra 

ögon också innebära en förändring i revisionspraktiken, vilket vi även funnit stöd för i 

litteraturen där det nämns att både revisionens inriktning och omfattning bör ses över (FAR 

Förlag, 2001, s.45; Blomberg, Oppenhiemer, Bergdahl & Nilsson, 1993, s.346 ff; Sjöström, 

1994). Revisionsyrket i sig är dock väldigt styrt och begränsat av lagstiftning, som inte 

förändras över en natt, men för den delen är praktiken föränderlig och ingen lag reglerar hur 

många timmar som krävs för riskanalys, planering eller hur många dagar detaljgranskning ska 

pågå.  

 

Som tidigare nämnts bygger forskning om praktiken på såväl praxis som profession. 

Institutionella förändringar har haft en stor påverkan på revisionens utveckling, precis som 

institutionell reglering är viktig för utvecklingen av alla typer av praktiker. Den institutionella 

regleringen inom revision har en tendens till att enbart ”sätta ramarna” för yrket och på så vis 

påverka själva revisionspraktiken indirekt, medan exempelvis olika standarder satta inom 

branschen istället påverkar praktiken. (Turley & Cooper, 1991, s.43ff; Sjöström, 1994) Som 

visas i föregående avsnitt har även tidigare finanskriser och skandaler pekat på att professionen 
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har förändrats i takt med samhället för att anpassa och skydda sig mot liknande händelser. 

Chandler och Edwards (1996, p. 4) citerar Lees uttalande från 1979 om just detta: ”the 

problems of today can be seen also to have been the problems of yesterday”. Sjöström (1994) 

hävdar på samma sätt att en förståelse för historiska faktorer och vad de medfört gör det lättare 

att förutse och anpassa sig till i framtiden. Vidare påpekar Sjöström (1994) att detta är extra 

viktigt för ett yrke som revisionsyrket, som i stort sett alltid har ifrågasatts efter kriser och 

skandaler.     

 

Hur revisionen påverkas av förändringar går att studera ur olika synvinklar. Att döma av 

tidigare studier har inte forskning i någon större utsträckning skett ur ett praktikperspektiv med 

syfte att finna hur revisionspraktiken förändras. (Khalifa et al, 2007, p. 826 ff; Power, 2003, p. 

379 ff; Humphrey, 2008, p. 170) Att förstå förändringar och dessutom veta hur de ska bemötas 

är viktigt för byråerna för att upprätthålla effektivitet. Vi tycker oss se ett glapp i forskningen 

kring revisionspraktiken och dess förändringar. Genom att studera praktiken tror vi oss därmed 

kunna bidra med mer kunskap till teorin.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Hur påverkas revisionspraktiken av förändringar och vilka faktorer skapar ett 

förändringstryck?  

 

 

1.3 Studiens syfte 

Tidigare forskning har visat på att det finns relativt få studier som behandlar revisionspraktiken. 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur revisionspraktiken faktiskt förändras och vad 

som ligger bakom dessa förändringar. Trots att revisionspraktiken är relativt outforskad är den 

ändå att anse som både aktuell i samband med dagens finansiella kris och av betydelse för ökad 

förståelse och utveckling av revisionsarbetet.  

 

För att ge svar till studiens problem kommer vi att börja med att studera praktikperspektivet 

generellt för att sedan fördjupa oss i revisionspraktiken och undersöka dess olika delar, det vill 

säga praxis, profession samt praktik. Det intressanta kommer att ligga i att se förändringar av 

dessa och bakomliggande faktorer. Genom en kvalitativ studie bland revisorer hoppas vi få en 

inblick i verkligheten, och för att analysera denna tar vi hjälp av historiken.      

 

 

1.4 Disposition 

För att tydliggöra för läsaren illustrerar vi på nästa sida studiens fortsatta disposition:  
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• I det andra kapitlet behandlas våra teroretiska
utgångspunkter där bland annat vårt angreppssätt
kan vara intressant för läsaren att förstå.

Kapitel 2:

Utgångspunkter

• Kapitel tre innehåller studiens teoretisk
referensram. Här presenteras exempelvis teorier
om vad förändringar är och revsionspraktikens olika
komponenter.

Kapitel 3:

Teoretisk referensram

• I detta kapitel beskriver vi hur studiens insamling av
empirisk data genomförts, det vill säga hur vår
intervjuguide utformats och vilka respondenter som
deltagit.

Kapitel 4:

Praktisk metod

• Här presenteras det empiriska materialet som vi
samlat in. Datan presenteras genom fyra olika
teman som kopplar tillbaka till den teoretiska
referensramen.

Kapitel 5:

Empirisk data

• Kapitel sex innefattar analys och vi kopplar samman
teori med det empiriska materialet. Analysen
presenteras förändring för förändring.

Kapitel 6:

Analys

• Detta kapitel innehåller våra åsikter, synpunkter,
reflektioner och slutsatser av studien. Avsnittet
placeras här för att få en sammanbindadnde effekt
av studien.

Kapitel 7:

Diskussion & Slutsatser

• Vår problemformulering upprepas och följs åt av
vår slutsats för att konkret visa vad studien
resulterat i och vad som faktiskt har besvarat.

Kapitel 8:

Sammanfattande slutsats

• För att styrka studien presenterar vi i detta kapitel
studiens sanningskriterier.

Kapitel 9: 

Avslutning

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Studiens fortsatta disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

IFAC/IAASB = International Federation of Accountants, global motsvarighet till svenska FAR 

med International Auditing and Assurance Standards Board som en del i organisationen.  

FAR SRS = branschorganisationen för revision och rådgivning där FAR står för ”Föreningen 

Auktoriserade Revisorer” och SRS för ”Svenska revisorssamfundet”. En sammanslagning 

mellan dessa bildade FAR SRS, men sedan 2006 heter organisationen enbart FAR.  

AICPA = American Institute of Certified Public Accountants, amerikanska motsvarigeten till 

svenska FAR.  

ISA = International Standard on Auditing, revisionsguide skapad av IFAC/IAASB. 

RS = Revisionsstandard som gäller i Sverige och anger hur en revision ska planeras, 

genomföras och rapporteras. FAR står bakom RS men den baseras på ISA.  

SAS = Statement on Auditing Standard, revisionsguide skapad av AICPA. 

SOX = Sarbanes-Oxley Act, lagstiftning som infördes i USA under 2002 för att stärka 

oberoende och intern kontroll.  

RN = Revisorsnämnden 

 

Praktik = Aktiviteter/handlingar, det praktiska utförande. 

Praxis = Normer, regler och riktlinjer. 

Profession = Kollektiv identitet, samlad kunskap. 

Praktikperspektivet = Praktik + Praxis + Profession. 

Practice = Engelska termen för praktikperspektivet   
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2. Utgångspunkter 

I studiens andra kapitel vill vi redogöra för de utgångspunkter som 

ligger till grund för studien och därmed ge läsaren en uppfattning om 

möjliga påverkningar på studien.    

 

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse kan sägas vara tidigare erfarenheter och har ofta en känslomässig grund. Hur 

olika vi människor hanterar situationer och hur olika perspektiv och synsätt vi kan ha härrör 

även det till vår förförståelse. (Sohlberg, 2009, s.73) Patel och Davidsson (2003, s.30) hävdar 

att vår förförståelse kan utnyttjas till sin fördel i en hermeneutisk studie då forskaren vid 

tolkning kan relatera till sig själv och enklare skapa sig en förståelse. Även Sohlberg (2009, 

s.136) framhåller att vår förförståelse många gånger ger en fördel vid exempelvis tolkning av 

material, samtidigt som det gäller att vara extra vaksam för oväntad information.  

 

Vi kan relatera till det vi ovan beskrivit, dvs. att vår förförståelse många gånger är en fördel 

samtidigt som vi förstår att vi ser på mycket information ur ”formade” ögon. Just därför vill vi 

med detta stycke presentera vår förförståelse för att göra läsaren medveten om denna.  

 

Vi studerar båda två på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, just nu läser vi vårt 

magisterår, där vi valt att fördjupa oss inom redovisning och revision. Efter fyra års 

ekonomistudier är vi självklart till viss del påverkade av detta, vad vi läst och den erfarenhet vi 

skapat oss under studietiden har både förändrat och ibland gett oss nya perspektiv att se ur. En 

revisionskurs vi läste i höstas fångade vårt intresse vilket också bidragit till att vi ser en 

potentiell framtid inom just den branschen. Revisionskursen gav oss ökad kunskap om revision, 

och exempelvis har vi djupare förståelse för olika delar i revisionsprocessen. Att vi redan har 

viss kunskap kan leda till att väldigt enkla, övergripande böcker om just revision kan göra att vi 

emellanåt läser mellan raderna, vilket skulle kunna leda till misstolkningar. Vidare har vi 

arbetat med ekonomiska uppgifter, såsom bokföring respektive ekonomisk rådgivning, vilket 

gett oss ny och mer praktisk kunskap inom området och därmed tror vi att vår förståelse för 

litteraturens innebörd har ökat.  

 

 

2.2 Ämnesval 

Att välja ett uppsatsämne är många gånger svårare än vad man kan tro. Ämnet ska vara av 

relevans, det ska tillföra något ytterligare utöver den tidigare forskning som finns och givetvis 

bör ämnet vara av största intresse för uppsatsförfattarna. Då vi inriktat oss mot redovisning och 

revision under vår studietid blev det naturligt att vår uppsats också skulle ta den inriktningen. 

Gemensamt har vi båda funnit revisionsprocessen som intressant och vår första tanke var att 

lära oss mer om hur processen fungerar i verkligheten. Vi fann revisorernas 

väsentlighetsbedömning intressant, och i startskedet av uppsatsskrivandet kom detta att ligga i 

fokus. Vi insåg emellertid att en inriktning mot väsentlighetsbedömning skulle göra vår studie 

väldigt begränsad och dessutom fann vi att många andra redan valt att skriva om detta. Därför 

började vi istället se bredare på hela revisionsprocessen, med väsentlighetsbedömning som en 

del i ett större sammanhang. För att komplettera våra egna tankar och funderingar valde vi att ta 

reda på vad revisionsbyråerna såg som intressanta uppsatsämnen. Bland annat fann vi 

ämnesförslag på hur den finansiella krisen påverkat företagens värderingar och vilken effekt 
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detta i sin tur haft på revisionen. Detta tyckte vi lät spännande och ansåg ämnets relevans styrkt 

då en revisionsbyrå, med sådan specifik yrkeskunskap, föreslog ämnet. Med tanke på att vi för 

tillfället, fortfarande befinner oss i lågkonjunktur ansåg vi det lite väl begränsat att knyta ett 

ämne till den finansiella krisen. Vår handledare tipsade oss om att fundera över 

”practiceområdet” och på den vägen kom vi fram till vårt val att knyta samman 

revisionsprocessen med bland annat ekonomiska kriser men även andra faktorer och hur de 

påverkar revisionspraktiken.   

 

Innan vi gick vidare med ämnesvalet och för att försäkra oss om att material om 

revisionspraktiken fanns tillgängligt, gjorde vi en del artikelsökningar. Vi fann mycket 

intressant läsning och vårt ämnesval kändes därmed både relevant och aktuellt. Dessutom 

känner vi att ämnet har en intressant utgångspunkt som bidrar med nya influenser till redan 

existerande teori.       

 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapligt synsätt behandlar hur en forskare ser på vetenskapen, detta kan även benämnas 

kunskapssyn. Inom området finns det två större inriktningar; positivism och hermeneutik. 

Positivism grundar sig på empiriska och naturvetenskapliga rötter och bygger på iakttagelser av 

kunskap. Man kan med andra ord säga att med en positivistisk kunskapssyn utformas en studie 

genom att en hypotes formuleras och empiriskt testas för att forskaren sedan antingen ska 

kunna förkasta eller styrka hypotesen. Området fysik har utgjort mönsterbilden för 

positivisterna men synen har idag till stor del försvunnit då en anpassning mot 

samhällsvetenskap inte fungerat fullt ut. (Patel & Davidsson, 2003, s.26 ff) Hermeneutik å 

andra sidan sägs vara positivismens motsats och betyder tolkningslära. Hermeneutiken har 

historiskt sett stått för kvalitativa metoder med ett fokus på att förstå, detta kan jämföras med 

positivismen som i kontrast stått för kvantitativa metoder med fokus på statistik, mängd, data. 

Med förståelse och tolkning i fokus har hermeneutiska forskare karaktäriserats som öppna och 

subjektiva. Tankar och känslor har setts som en tillgång vid forskningen. En målande 

beskrivning av detta synsätt är den så kallade ”hermeneutiska spiralen”; text, tolkning och 

förståelse leder till ny text, ny tolkning och annan förståelse. Tillsammans skapar detta en 

helhet som ständigt fortsätter att utvecklas. (Patel & Davidsson, 2003, s. 28 ff)        

 

2.3.1 Vårt val av vetenskapligt synsätt 

Vår studie präglas av ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi har ett fokus på att förstå vilka 

förändringar och faktorer som påverkar revisionspraktiken. För att skapa denna förståelse 

kommer vi att tolka information och givetvis påverkar vår förförståelse, våra tankar och 

känslor. Den information vi kommer att skapa förståelse för bygger på dels tidigare forskning 

och dels på intervjuer med ett antal revisorer. Den tidigare forskningen är något vi tolkar och 

beskriver på vårt sätt i vår studie, samma sak gäller vid intervjuerna där vi tolkar 

respondenternas svar samtidigt som deras svar i sig är en tolkning gjord av dem baserat på 

deras erfarenheter och kunskap. Sett ur spiralens synvinkel kan man säga att tidigare text, 

tolkning och förståelse kommer i vår studie leda till ny text, nya tolkningar och ny förståelse 

vilken är grundad på befintlig teori och våra utförda intervjuer. Vi anser att en hermeneutisk 

syn är en nödvändighet vid ett problem som vårt och att en positivistisk hållning inte skulle 

generera ett tillräckligt djupt svar eller förståelse till vår forskningsfråga. 
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2.4 Angreppssätt 

Forskarens syfte med en studie är att beskriva verkligheten så bra som möjligt. Underlaget för 

detta är teorier i form av data och annan information om den verklighet som studeras. Själva 

fokus för forskaren kan sägas ligga i att relatera denna teori och verklighet till varandra men 

hur detta ska göras är ett av de centrala problemen inom vetenskapligt arbete. De två större 

alternativa sätt som detta arbete kan göras på är deduktion och induktion. (Patel & Davidsson, 

2003, s.23 ff)  

 

”En forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg” (Patel & Davidsson, 2003, 

s. 23) vilket innebär att ett deduktivt arbete utgår från befintliga teorier och principer och att 

slutsatser om specifika händelser dras utifrån dessa. En redan förekommande teori har då fått 

ligga till grund för den data som ska samlas in, hur denna nya information ska tolkas och hur 

resultaten relateras till förekommande teori. Johansson Lindfors (1993, s. 55) beskriver detta 

som att starta i teori och gå till empiri. Objektiviteten vid ett deduktivt arbete anses styrkt i och 

med att forskningen baseras på redan existerande teori och mindre subjektiva perceptioner 

förekommer därmed.  

 

Vad gäller induktion beskriver Patel och Davidsson (2003, s.24) detta som att ”en forskare som 

arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg”. I motsats till deduktion innebär induktion 

alltså att forskaren till att börja med förankrar sin studie på forskningsobjektet och baserat på 

denna formulerar en teori. Forskningen startar alltså i empiri och går till teori (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 57). Nackdelen med induktion anses vara att den genererade teorin enbart 

kommer att baseras på det empiriska underlaget vilket kan härröra från en viss typ av 

människor eller en viss situation. Objektiviteten vid ett induktivt arbete bedöms som mindre än 

vid deduktion. 

 

Många gånger är det svårt att identifiera ett enskilt angreppsätt, det är inte helt ovanligt att det 

deduktiva angreppssättet kombineras med induktion (Watt Boolsen, 2007, s.26). Johansson 

Lindfors (1993, s.59) redogör för något som hon kallar för den ”gyllne medelvägen”, den syftar 

till att beskriva ett alternativt angreppssätt som kan användas när studien varken är helt induktiv 

eller helt deduktiv. Vid en hermeneutisk kunskapssyn innebär den ”gyllene medelvägen” att 

man går från teori, till empiri och slutligen tillbaka till teorin. Utgångspunkten är att ”forskaren 

verkligen förhåller sig öppen och låter de empiriska iakttagelserna fylla och/eller omformulera 

det teoretiska perspektivet”, (Johansson Lindfors 1993, s.59). Om forskaren som utför studien 

har en positivistisk kunskapssyn gäller det motsatta, i det fallet innebär den ”gyllne 

medelvägen” att man går från empirin, fortsätter till teorin och slutligen går tillbaka till 

empirin. Här är utgångspunkten en hypotesgenererande ansats, men man börjar med att studera 

verkligheten för att kunna utforma en modell som sedan används till den slutliga insamlingen 

av empirin och den efterföljande analysen. (Johansson Lindfors 1993, s. 60) 

 

2.4.1 Vårt val av angreppssätt 

I denna studie används den ”gyllene medelvägen” som angreppssätt. Vi lägger ganska stor vikt 

på vad vår empiri visar för att kunna besvara studiens problem, detta skulle kunna peka på att 

det är en induktiv studie. Samtidigt som vi har befintliga teorier som grund i vårt arbete vilket 

istället pekar på att det är en deduktiv studie. Vi anser att varken ett induktivt eller deduktivt 

angreppsätt passar vår studie. Det beror dels på att vår empiriska studie är allt för begränsad för 

att den ska kunna utgöra huvuddelen i vår studie, vilket vi anser att ett induktivt arbetssätt 

kräver, dels på att det inte finns så mycket tidigare forskning inom området, vilket underlättar 
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vid ett deduktivt angreppssätt. Det sistnämnda gör det svårt för oss att bara utgå från befintliga 

teorier för att komma fram till en slutsats.  

 

Vårt arbete tydliggörs genom att vi läser in oss på tidigare, mer allmänna, teorier, om 

exempelvis praktikperspektivet och förändringar. Dessa teorier ligger till grund när vi 

genomför vår empiriska undersökning. Det som visas av empirin kommer sedan att jämföras 

med de befintliga teorierna, för att eventuellt kunna fylla ut, skapa eller omformulera dem. För 

att kunna använda empirin på ett tillfredställande sätt finner vi det viktigt att verkligen förstå 

vad som framkommer av intervjuerna. Därför kommer det hermeneutiska synsättet att styra 

vårt angreppssätt. 

 

 

2.5 Perspektiv 

En studie kan genomföras ur flera olika perspektiv vilket påverkar studien på ettdera sättet. Det 

vi vill få ut av uppsatsskrivandet är att öka vår egen förståelse och samtidig bidra med kunskap 

om hur revisionspraktiken förändras. På grund av detta har vi valt att se studien ur revisorernas 

perspektiv. En tänkbar och intressant möjlighet hade varit att se studien från exempelvis 

företagens synvinkel men själva syftet att öka vår förståelse för revision hade då försvunnit och 

övergått till att eventuellt behandla redovisning och vilka problem en osäker marknad medför 

på denna. Vårt val av perspektiv genomsyrar uppsatsen alla delar; från val av teorier, 

utformning av intervjumall, genomförande av intervju till redovisningen av empiriskt material 

och slutsatser.   

 

 

2.6 Källor 

Denna studie baseras på både sekundär- och primärkällor. Begreppen relaterar till närheten av 

informationen, där primärkällor kan beskrivas som en ”förstahandsrapportering” medan 

sekundärkällor inkluderar all annan data. (Patel & Davidsson, 2003, s.65) Det anses stärkt att 

använda sig av bägge två då de både kan stödja varandra och ställas mot varandra.  

 

2.6.1 Sekundärkällor 

Studiens sekundärkällor ligger som grund till vår problemformulering, teoretiska referensram 

och intervjuguide. Sekundärkällorna utgörs av vetenskapliga artiklar, litteratur och webbsidor. 

Vid insamling av sekundärkällor menar Patel och Davidsson (2003, s.65 ff) att det är viktigt att 

vara källkritisk, och att samla in material som stödjer alla olika typer av idéer och inriktningar. 

Vi har till stor del använt oss av Umeå biblioteks databaser i insamlingsprocessen: framför allt 

Business Source Premiere och Emerald Fulltext, samt bibliotekets sökmotor ALBUM. Vid 

hanteringen av källor har vi i första hand utgått från granskade, så kallade peer-reviewed, för att 

stärka trovärdigheten. Då Emerald Fulltext enbart publicerar granskade artiklar 

(www.emeraldinsight.com) har vi försökt använda denna databas som vårt förstahandsval. Med 

tanke på att ämnet fortfarande är relativt outforskat har det inte varit helt lätt att hitta granskade 

artiklar varför vi även använt artiklar som inte varit granskade, dessa har dock styrkt ämnets 

aktualitet och många gånger tillfört andra synvinklar. Däremot har vi begränsat vårt 

användande av de ej granskade artiklarna. Vidare har vi använt avhandlingar och litteratur vilka 

många gånger gett en bra koppling till i Sverige. Vår målsättning har varit att använda relativt 

nypublicerade sekundärkällor. Eftersom området till viss del är outforskat har det dock medfört 

att vi varit tvungna att använda de artiklar som finns, oavsett om publiceringsdatumet inte har 

ansetts vara modernt.    
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I vår sökning i databaserna har vi använt oss av sökord såsom; theory of praxis, audit 

proffession, audit regulation, practice, changes audit, audit financial crisis, Enron. Vidare har 

vi även sökt på författare som vi under studiens gång läst om, och läst artiklar av, exempelvis; 

Bourdieu, Whittington, Jarzabkowski, Schatski. Sökningen i ALBUM har vi till störst del gjort 

på svenska och hittat litteratur av bland annat FAR Förlag och Wallenberg. Vad gäller 

webbsidor har vi bland annat använt oss av FAR och Revisorsnämndens hemsidor.  

 

2.6.2  Primärkällor 

Under studiens gång har vi i så stor grad som möjligt försökt använda oss av 

ursprungsförfattarna till olika teorier, exempelvis Schatzki. Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.7 

Källkritik.  

 

Utöver de ursprungsförfattare som vi använt i studien utgörs primärkällorna även av fem 

intervjuer med revisorer vid olika revisionsbyråer: två större byråer som tillhör ”the big four”, 

en mellanstor byrå samt två mindre. Vår målsättning har varit att genomföra alla intervjuer på 

plats hos respondenten, för att få en personligare kontakt och kunna inkludera exempelvis 

kroppsspråk vid vår tolkning. Det har dock inte varit möjligt utan två av intervjuerna har vi 

genomfört via telefon istället. Detta beskrivs närmare i kapitel fyra.  

 

 

2.7 Källkritik 

När relevant litteraturen väljs ut, är det viktigt att kritiskt granska dess tillförlitlighet. När vi 

sökt litteratur till vår studie har vi valt att utgå från fyra kriterier som kan anses stärka 

litteraturens trovärdighet. Dessa kriterier är, äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet. 

(Ejvegård 1996, s. 59ff.) 

 

Ett problem som man många gånger stöter på när man skriver uppsats och söker litteratur är att 

många intressanta och bra texter inte är vetenskapligt granskade, det vill säga ingen oberoende 

person har sagt sitt om studien. Detta gör att trovärdigheten i arbetet inte blir särskilt stor då i 

stort vem som helst kan skriva vad som helst på till exempel internet. (Thurén 2005, s.19ff.) 

Dagstidningar är exempel på litteratur som inte uppfyller äkthetskriteriet, (Ejvegård 1996, s.59-

60), varför vi i största möjliga mån har uteslutit dagstidningar och övrig litteratur som inte är 

vetenskapligt utformad. Dock har vi använt oss av hemsidor som tillhör de revisionsbyråer som 

deltagit i vår undersökning för att bland annat finna fakta och information kring sådant som 

direkt berör dem. Dessa hemsidor är visserligen inte att betrakta som vetenskapliga men vi 

anser dock att de ändå borde ge en rättvisande bild till just det vi använt den informationen till, 

som exempelvis en presentation av företagen.  

 

Oberoendekriteriet säger att du alltid bör se efter om det finns en primärkälla till den bok eller 

artikel du läser. Om således är fallet bör du stämma av med originalkällan för att se om teorier 

och modeller har tolkats på rätt sätt. En huvudregel kan vara att använda minst två källor som 

säger samma saker men som är oberoende av varandra. (Thurén 2005, s.35ff) I vår studie säger 

sig många av de författare som forskar inom ”practice” området att deras studier bygger 

exempelvis på Pierre Bourdieus teorier medan Hurtado (2010, s.54ff) hävdar att de flesta av 

dem som refererar tillbaka till Bourdieu inte har förstått hans teorier till fullo. Eftersom 

Bourdieu är ansedd som en pionjär inom området har vi läst några av hans verk såsom 

”Praktiskt förnuft” från år 1999. Vi känner dock att hans teorier är mer allmänt inriktade kring 

vad praktik är medan de andra författarna inriktar sig mot något speciellt som exempelvis 
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strategiforskning. Vi tycker att de författare som refererar till Bourdieu ändå har plockat ut 

delar hur hans verk som passar deras syften och med hjälp av dessa utvecklat egna teorier. 

Därav kan vi förstå att det råder en viss förvirring i att olika författare ger skenet av olika 

tolkningar av hans teorier. Vi anser dock inte att något vi läst endast är ”ryckt ur sitt 

sammanhang”, det vill säga att författarna endast plockat meningar från en text utan att 

egentligen förstå innebörden av det. (Ejvegård 1996, s.60-61)) Detta är något vi själva också 

försökt ta hänsyn till, att verkligen förstå innebörden av helheten och inte plocka något bara för 

att en mening passar in i vår studie.  

 

Vidare är det också viktigt att fundera över om det som står skrivet verkligen stämmer överens 

med verkligheten, ”vetenskapsmannen bör lära sig att inte bedöma sanningen som någon 

kompromiss. Varje källa måste bedömas för sig” (Ejvegård 1996, s. 61). Genom att till största 

del använda oss utav vetenskapligt granskade böcker och artiklar känner vi oss mer säkra på att 

de texter vi läst är sanningsenliga. Detta på grund av att på den vetenskapliga litteraturen som 

blivit publicerad har en eller flera andra kunniga personer inom området fått sagt sin synpunkt 

på studien och därmed försäkrat att skriften är av kvalitet. Det ska dock tilläggas att en 

vetenskaplig källa med säkerhet inte är korrekt. (Thurén, 2005, s.82ff) På grund av detta har vi 

även försökt, i den mån det varit möjligt, att använda skrifter som blivit refererade och 

recenserade och då även läst en del recensioner för att bilda oss en uppfattning om källans 

tillförlitlighet.  Till exempel har vi läst en recension av Derek Matthews bok ”A history of 

auditing: the changing audit process in Britain from the 19
th

 century to the present day”. 

Recensionen var skriven av Christopher J. Napier och egentligen var det denna recension som 

fångade vårt intresse för Matthews bok.  

 

För att uppfylla äkthetskriteriet är det även viktigt att man tar hänsyn till om författaren kan 

vara partisk. (Thurén, 2005, s.67ff) Det är lätt att glömma bort när man läser vetenskapliga 

skrifter och man finner något som passar bra in i vår studie. För att eliminera denna risk har vi 

som sagt försökt att använda flera oberoende källor och stått kritisk till deras bedömningar men 

om ett flertal författare säger samma sak om en specifik fråga anser vi att detta borde vara 

sanningsenligt.   

 

Äkthetskriteriet säger att man alltid ska kontrollera primärkällan när det är möjligt. Vi har dock 

inte bara använt oss av primärkällor och det beror dels på det tredje kriteriet som är 

färskhetskravet. Färskhetskravet innebär att det oftast är bättre att använda tidsmässigt nyare 

källor. Att använda nyare källor ska anses bra eftersom de bör vara uppdaterad med både äldre 

och nyare forskning som bedrivits inom området. (Ejvegård, 1996, s.61) De gånger vi har 

använt oss av något äldre forskning har det berott på att litteraturen vi sökt inte funnits 

tillgänglig i nyare upplagor, vi har då försökt stämma av med liknande källor och gjort en 

bedömning om det är möjligt att det skett en stor utveckling inom området. Vi har också använt 

äldre källor de gånger vi insett att alla de andra källorna refererar tillbaka till denne genom att i 

stor utsträckning citera primärkällan, exempelvis beslutade vi oss för att använda Schatzkis 

teorier efter det att vi insett att både Jarzabowski och Whittington i mångt och mycket utgår 

från hans teorier. 

 

Det fjärde kriteriet, samtidighet talar dock emot det tredje kriteriet, färskhet. För att 

samtidighetskriteriet ska vara uppfyllt ska källan vara publicerad så nära själva händelsen som 

möjligt. Detta för att undvika att detaljer lätt glöms bort och dessutom borde förståelsen för det 

inträffade var högre för någon som precis upplevt den. Detta kriteriet handlar till störst del om 

när litteratur används som beskriver en inträffad händelse. (Ejvegård, 1996, s. 61) I vår studie 

beskriver vi en rad inträffade händelser, bland annat hur revisionsprofessionen har utvecklats 
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och då har vi använt oss till störst del av Wallerstedts bok “Revisorsbranschen i Sverige under 

100 år” från 2009. Användningen av denna bok kan anses strida mot samtidighetskriteriet men 

då Wallerstedt själv bygger sin bok till mångt och mycket på intervjuer med revisorer som varit 

med från att professionen grundats finner vi den ändock trovärdig. Dessutom är det få böcker 

och artiklar som riktar in sig på att beskriva revisionsprofessionens utveckling i Sverige, varför 

vi har valt att arbeta i stor utsträckning med denna.  

 

 

2.8 Sammanfattning av metodologiska utgångspunkter 

Denna figur illustrerar sammanfattningsvis våra utgångspunkter vilka påverkar den riktning 

som studien tar. De utgångspunkter som nedan är nämnda anser vi vara de som har störst 

påverkan på studiens riktning och precis som figuren visar hänger dessa utgångspunkter 

samman som kugghjul där den ena processen påverkar den andra vilket leder till det tredje.  

 

Figur 2: Metodologiska utgångspunkter 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för 

studiens syfte. Initialt redogör vi för vad en förändring innebär, vi går 

sedan vidare till att beskriva praktikperspektivet och kopplar det 

samman till revision genom att beskriva revisionsperspektivets kontenta 

samt dess tidigare förändring och utveckling. Kapitlet avslutas med ett 

sammanfattande och överblickande avsnitt.    

 

 

3.1 Teorival 

Vi har valt att inleda den teoretiska referensramen med ett avsnitt om förändringar, vad det är 

och hur en sådan ter sig inom en organisation. Trots att vår studie fokuserar på förändringar på 

individnivå anser vi det vara centralt att definiera begreppet förändringar samt sätta det i ett 

större sammanhang, såsom i en organisation, för att skapa en ökad förståelse. Längre fram i 

kapitlet beskriver vi exempelvis förändringar i arbetssätt, vilket relaterar förändringar på 

individnivå men då individen och organisationen går hand i hand påverkar en förändring i en 

utav dem givetvis den andra. Det första avsnittet syftar därför till att skapa en grund och 

förståelse för förändringsbegreppet som följer vidare med genom hela uppsatsen. 

 

Praktikperspektivet presenteras senare och kan ses både som en slags introduktion till det 

smalare begreppet revisionspraktiken men vi vill med detta stycke även belysa 

praktikforskningens framväxt och utveckling. Vårt huvudfokus i den teoretiska referensramen 

är avsnittet om revisionspraktiken vilket vi valt att indela efter de tre komponenterna praxis, 

profession och praktik för ökad tydlighet. Avsnitten om profession och praxis präglas till stor 

del av framväxt, historik och förändringar medan praktikavsnittet är skrivet ur en nutida 

synvinkel. Detta upplägg har vi valt av olika anledningar, dels finner vi det mest intressant att 

beskriva hur revisionspraktiken ser ut just idag vilket även är en förutsättning för att vi ska 

kunna dra kopplingar till hur dagens arbete har förändrats. En annan anledning är att praxis och 

profession båda två påverkar praktiken och deras framväxt och förändring har utvecklat 

praktiken till vad den idag är. Genom en beskrivning av praxis kommer vi att undersöka 

förändringar på institutionellnivå eftersom en förändring i lagar och regler kan ha en direkt 

påverkan på en organisations, och därmed individens, arbetssätt.  

 

 

3.2 Förändringar 

För att kunna se hur förändringar påverkar revisionspraktiken, ska vi först definiera vad 

förändringar egentligen är. Att konkret förklara förändring kan vara svårt eftersom en 

förändring kan uppstå på olika sätt, till exempel kan förändringar komma naturligt tillföljd av 

den mänskliga utvecklingen eller också kan en förändring uppstå ur konflikter mellan olika 

individer för att bara nämna några, (Jacobsen 2005, s.19ff) Hur förändringar ter sig i en 

organisation har Jacobsen och Thorsvik (2008, s.413) tittat närmre på och enkelt uttryckt kan 

det definieras på följande sätt: ”En organisatorisk förändring har skett när en organisation 

uppvisar olika utseende vid två skilda tidpunkter.” 

 

Det som kan ses generellt för förändringar är att det resulterar i en ändring av det nuvarande 

läget, denna ändring kan både vara att nya idéer och lösningar uppstår men det kan även te sig 

som en reträtt till gamla vanor, (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.413 ff). Jacobsen och Thorsvik 
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(2008) har bland annat valt att studera hur förändringar ter sig i en organisation och för att 

förklarar hur dessa kan bemötas har de definierat tre faser vilka sammanfattas i modellen 

nedan.  

 

Figur 3:Förändringsfaser  

 

Fas 1. Revolution kontra evolution 

Revolution kontra evolution innebär att man utgår från förändringens storlek och dess 

tidsutrymme. Evolution representerar det naturliga, det vill säga att förändringar kommer som 

en successiv process i samband med företagets - samt omgivningens utveckling. Dessa 

förändringar är oftast av mindre betydande storlek men tidsperspektivet är långt. Dessa mindre 

förändringar samlas och kan tillslut resultera i en större förändring. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s.415).  

 

Förändringar kan baserat på dess storlek delas in i inkrementella – och strategiska förändringar. 

Inkrementella förändringar uppstår på grund av att människor har olika kunskaper, erfarenheter 

och uppfattningar. Om ett företag saknar klara riktlinjer för hur ett arbetsutförande ska ta form 

kan utförandet ske olika beroende på vem som gör själva handlingen. Det kan då ske en 

anpassning, det vill säga en mindre förändring som passar för alla parter och detta anses vara en 

evolutionsprocess för ett företag. (Jacobsen & Thorsvik, 2008 s. 417).  Strategiska förändringar 

däremot ses som en revolution och definieras: ”Strategiska förändringar inträffar när 

organisationen måste genomgå en radikal förändring på relativt kort tid”. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008 s. 416). En strategisk förändring anses vara så omfattande att det även påverkar 

företagets externa omgivning. I den externa miljön finns kunder, leverantörer, kreditgivare och 

andra intressenter som direkt påverkar företaget. (Jacobsen & Thorsvik 2008, s.415)  

 

Fas 2. Reaktiv eller proaktiv 

I denna fas tas mer hänsyn till hur den externa omgivningen påverkar företaget. Har företaget 

en reaktiv intsällning kommer förändringar för företaget att ske baserat på förändringar som 

redan skett i omvärlden. Exempel på reaktiva förändringar kan vara att företaget upplever en 

tillbakagång av deras försäljning till följd av en sviktande marknad. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s.416). Proaktiva förändringar baseras på framtida förväntningar. Ett företag kan 

tillexempel satsa på nya produkter för att de tror att det kommer ske en ökad efterfråga på 

marknaden av just dessa. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.416-417). 
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Fas 3.Förändringens innehåll 

En förändring kan även bero på att ett företag önskar ändra ett beteende såsom attityder bland 

personalen, detta kallas då för kulturell förändring. Strukturell förändring är en ändring av 

organsiationens struktur, tillexempel kan det vara styrningen av företaget som ändras. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008s. 417-418). 

 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008 s. 417) anser att fas1 och fas 2 är nära relaterade till varandra och 

förändringarnas omfattning beror på hur dessa kopplas samman som går att dra genom dessa i 

figuren nedan. 

 

 

 

Figur 4: Jacobsen och Thorsviks förändringstyper (2008, s.417) 

 

Om företaget tror att en förändring är på väg att ske på marknaden men dessa förändringar är 

av inkrementell karaktär, sker endast en så kallad ”finjustering” för att möta dessa.  (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008, s. 415ff). Skulle företaget istället möta reaktiva förändringar av inkrementell 

karaktär måste en anpassning ske, en anpassning kan vara en mindre omstrukturering i 

företaget. De strategiska förändringarna lämnar större spår efter sig och exempelvis i 

kombination med en proaktiv förändring kommer företaget att göra en större omstrukturering, 

det vill säga en omorientering. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 415ff)   

 

Om ett företag möter en strategisk förändring som är sammankopplad med en reaktiv 

förändring kommer företaget att måsta göra en stor omvandling för att överleva, exempelvis 

ändra riktning på sitt företag, detta är vanligt i perioder av ekonomiska kriser som kan ske 

internt i företaget såväl som i omvärlden. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.415ff) 

  

Om ett företag måste ta till en åtgärd såsom en omstrukturering och/eller en omvandling anses 

ett företag vara i kris. Tecken som indikerar på att ett företag är på väg in i en kris är till 

exempel om de inte klarar av att betala sina skulder till leverantörerna eller att de inom en snar 

framtid inte längre har förmågan att betala sina räntor och amorteringar. (Oppenheimer et al, 

2007, s.412) Detta kan öka incitament till att företagen modifierar sina resultat för att inte 
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banker, investerare och övriga intressenter ska tappa förtroendet för företaget och dess 

lönsamhet (Oppenheimer et al, 2007, s.412) 

 

Skandaler som drabbar ett företag kan också leda till en stor förändring av företagen. Det finns 

många spekulationer kring vad en skandal egentligen är men författaren Thompson refererad i 

Sjöstrand (2005, s.152), har sammanfattat de vanligaste definitionerna. Först och främst anses 

en skandal vara något som roar medievärlden. Innebörden av det är att media avslöjar 

spännande och rafflande saker som de tror att offentligheten har ett intresse av men som ej 

leder till några större samhällsenliga förändringar. Resultatet av en skandal kan då leda till att 

”samhället konfronterar normöverträdare och återför dem till social ordning” (Sjöstrand 

2005, s. 152). Vissa anser att mediers belysning av skandaler förstör debatter som är viktigare 

för samhället. De ser skandaler som ointressanta och något som tar plats ifrån det relevanta. 

Andra ser skandaler som raka motsatsen, alltså något nödvändigt. Detta eftersom de anser att 

skandaler skapar utrymme för allmänheten till att kritisera och ifrågasätta eliten i landet. 

(Sjöstrand, 2005, s. 152) 

 

Sjöstrand (2005, s.153) fortsätter att diskutera betydelsen av en skandal och gör en koppling till 

Turners teori om ett socialt drama. Turner refererad i Sjöstrand (2005, s.153) menar att 

effekterna av en skandal resulterar i en kris som efterföljs av ett kreativt tillstånd av ”symbolisk 

vaghet”. Det förklarar Sjöstrand som samhällets försök att förklara och förstå skandalen utan att 

veta vad som kommer att ske härnäst. (Sjöstrand, 2005, s.154) 

 

När det är fråga om ekonomiska skandaler hävdar Sjöstrand (2005, s.167) att tre olika begrepp 

måste tas i beaktande samtidigt. Dessa begrepp är avslöjande, affär och skandal vilka alla anses 

kretsa kring ”brott, omoral och svikna resultatförväntningar”. (Sjöstrand, 2005, s.168) 

Avslöjandet menar Sjöstrand är att ”visa upp eller genomskåda något för publiken tidigare 

okänt” Om allmänheten reagerar på avslöjandet som omoraliskt och kanske som en 

överträdelse av uppsatta normer i samhället, uppstår en skandal. En affär är en skandal i mindre 

skala som endast utspelar sig mellan två eller flera parter.  (Sjöstrand, 2005, s.168) 

 

 

3.3 Praktikperspektivet 

Praktikperspektivet kan ses som ett brett område både till innehåll och användning. (Schatzki et 

al, 2001, s.1 ff) I modern tid har praktikforskningen vuxit sig starkare och en föregångare inom 

området har varit Pierre Bourdieu (Hurtado, 2010, s.52ff). Bourdieu menade att 

praktikperspektivet var ett sätt att lösgöra själva aktiviteten från dess omgivande system i syfte 

att den individuella prestationen då kunde tydliggöras och dess betydelse för samhället belysas, 

(Schatzki et al, 2001, s.2). I och med perspektivets spridning till nya områden har kunskapen 

utvecklats och Jarzabkowski (2004, s.529) menar att denna typ av kunskap behövs då det finns 

ett glapp mellan teorin om vad vi gör och vad vi i praktiken faktiskt gör. Många av de som 

forskar inom praktikperspektivet väljer att referera tillbaka till Bourdieus studier och hans 

utgångspunkt i ämnet. Enligt Hurtado (2010, s.54ff) är det dock få som frambringar Bourdieus 

teorier på rätt sätt och istället har många forskare (Schatzki et al (2001); Whittington (2006); 

Jarzabkowski (2004;2007;2009); Reckwitz (2002)) infört nya infallsvinklar i 

praktikforskningen. Olika synsätt på praktikperspektivet samt dess stora bredd utgör 

svårigheter i att sätta en exakt definition på dess innebörd men precis som namnet antyder 

mynnar de flesta av dessa forskningar ut i att beskriva en handling eller en aktivitet och hur 

dessa ter sig i verkligheten. (Schatzki et al (2001, s.2) menar vidare att praktikstudier kan 

innefatta två olika typer; antingen studier som utvecklar en slags helhet av praktiken eller 
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forskning som relaterar till praktikens förändring och omvandling. Den kunskap praktikstudier 

bidrar med är nyttig inte enbart för just ett område, utan även för att öka kunskaperna om hur 

praktiken generellt sett fungerar, (Gray et al, 1997, s.326). Då en praktikstudie kan tydliggöra 

bland annat vilka faktorer som påverkar förändringar inom ett område och hur dessa 

förändringar ter sig medför denna kunskap att det i framtiden är lättare att kunna förutspå och 

anpassa sig till liknande faktorer. För områden som är speciellt utsatta och känsliga för 

förändringar kan denna kunskap vara väldigt värdefull. (Sjöström, 1994)   

  

Whittington (2006, s.614) och Jarzabkowski (2007, s.8; 2009, s.70) menar att det inom 

praktikperspektivet kan utläsas tre olika delar; praxis, profession och praktik. Var och en av 

dessa delar är en påverkande faktor på praktiken eftersom att en förändring i någon del medför 

en förändring i praktiken. Giddens (refererad i Whittington, 2006, p. 615) menar att dessa delar 

var och en för sig utgör en faktor men att det är lika viktigt att se den helhet som de 

tillsammans skapar.   

 

 Figur 5: Praktikperspektivet 
 

 

3.3.1 Praktikperspektivets komponenter 

Praxis, profession och praktik är nära relaterade till varandra, av den anledningen är det både 

svårt men viktigt att skilja dem åt (Hällgren, 2009, s.26; Jarzabkowski, 2007, s.8). I 

engelskspråkiga texter kan praxis och praktik lätt blandas samman genom ett och samma 

uttryck, practice. Reckwitz (2002, s.249) skiljer dem åt och definierar praxis som ett 

rutinmässigt beteende bestående av flera faktorer, som normer och traditioner, medan praktik 

framställs som helheten av mänskliga handlingar. Enkel uttryckt kan praktiken därmed sägas 

vara hur man lagar mat, hur man tränar eller hur man arbetar. Jarzabkowski (2009, s.70) 

skildrar praxis som ”the social, symbolic and material tools” vilka används för att genomföra 

handlingen/praktiken. Som en del i praxisen beskriver Whittington (2006, s.614) samhället, 

som med dess system, normer, kulturer och språk, påverkar hur en handling utförs. Praxis kan 

sägas beskriva vad en organisation gör där olika dagliga aktiviteter kan skiljas ut, (Campbell-

Hunt, 2007, p. 794). Vidare beskrivs praxis vara en faktor bakom institutionella förändringar 

och Benson härleder begreppet till ”the free and creative reconstruction of social patterns on 

the basis of a reasoned analysis of both the limits and the potentials of present social forms” 

(refererad i Seo & Creed, 2002, p. 225) 
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För att ytterligare utveckla vad begreppet praktik är kan det utöver ovan nämnda beskrivning 

tilläggas att det innefattar vad som faktiskt sker i verkligheten, och aktören som utför den 

faktiska handlingen har möjlighet att själv påverka resultatet. (Whittington, 2006, s.615) 

Praktiken behandlar alltså inte bara om vilken handling som sker, utan även hur den utförs. 

Som ovan nämnt menar Reckwitz (2002, s.249) att praktiken exempelvis kan beskrivas som 

hur man lagar mat, där hur är i centrum eftersom att slutresultatet påverkas av just detta.  

 

Professioner växer fram ur något som Elzinga (2009, s. 11) kallar ”kunskapssamhället” vilket 

innefattar vetenskapliga utbildningar för specifika yrken. Detta skulle alltså innebära att kärnan 

i olika professioner består av specifik yrkeskunskap. Riktlinjer och standarder inom en 

profession behövs för att skapa tydlighet och förbättra kvalitén i aktörernas utförande. (Nolin, 

2008, s.35) Aktörerna består, i motsats till den kollektiva identiteten som professionen står för, 

av varje enskild individ. Hur en handling i praktiken blir utförd beror på aktörens kunskap, 

kompetens och erfarenhet. (Whittington, 2006, s.615) Många forskare har valt att se aktörerna 

som en enskild påverkande faktor i ett praktikperspektiv (Whittington 2006, s. 615; Hällgren, 

2009, s.33). Denna studie kommer liksom Jarzabkowski (2007, s.11) att behandla aktörerna och 

professionen som en och samma faktor eftersom att dessa är starkt kopplade till varandra.  

 

Wallerstedt (2009, s.13) anser också att en profession bygger på kunskap, vilket hon väljer att 

benämna som den ”intellektuella kärnan”. Den intellektuella kärnan ska vara unik för just en 

specifik yrkesgrupp och går inte att förvärva på egen hand. Det är viktigt att denna kunskapsbas 

uppdateras kontinuerligt över tiden för att möta förändringar vilka kan vara både externa såväl 

som interna. Externa förändringar är exempelvis lagändringar, förnyad teknologi och/eller en 

förändring på marknaden gällande kunderna. Interna förändringar kan däremot vara ändrade 

riktlinjer för hur arbetet ska utföras eller tillexempel att företaget väljer att pröva på nya 

verksamhetsområden. (Wallerstedt, 2009)  

 

Förutom att en profession bygger på kunskap anser Wallerstedt (2009) att formella 

intresseorganisationer riktade speciellt mot ett specifikt yrke är en nödvändighet för att de ska 

klassas till en profession. Dessa intresseorganisationer är viktiga därför de syftar till exempel 

till att försäkra externa parter om att aktören uppnår de kompetenskrav som ställs. Dessutom 

ger sådana organisationer utrymme för aktörerna att interagera vilket leder till utformning av 

praxis, det vill säga de normer och värderingar som de vill ska symbolisera dess yrke. 

(Wallerstedt, 2009)  

 

 

3.4 Revisionspraktiken 

Revision i praktiken anses vara en social- och ekonomisk företeelse, men likväl har revisionen 

ett teknisk utförande. Revision kan uppfattas som en norm där revisorernas sunda förnuft har 

stor inverkan på det praktiska utförandet. (Hopwood & Miller, 1994, s.300 ff) Vi har tidigare 

nämnt att praktikperspektivet består av att beskriva helheten av mänskliga handlingar och 

refererar både till vad som faktiskt görs och hur det utförs. (Whittington, 2006, s.615) Det 

tekniska utförandet av revisionspraktiken kan sägas bestå av den så kallade revisionsprocessen, 

vilken innefattar det praktiska arbetet vid en revision. (Hopwood & Miller 1994, s.300 ff) Hur 

själva revisionspraktiken ska utföras styrs bland annat av praxis på området vilket innebär att 

en lagförändring medför en förändrad praktik, däremot reglerar inte lagarna ingående praktiken 

utan många gånger är som sagt revisorns professionella omdöme avgörande där detta görs med 
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stöd utifrån professionens riktlinjer. (FAR Förlag, 2004, s.8 ff) Med detta sagt kan alla tre delar 

skiljas ut var för sig samtidigt som det tydliggörs att de tillsammans skapar en helhet.   

 

3.4.1 Revision som profession  

“Allt har sin gång” brukar det heta och förändringar brukar komma med tiden. För revisionen 

har förändringar historiskt sett varit en ”konstant process” (Jeppessen 1998, s.519). Revision 

tros ha förekommit redan före Kristi födelse, ungefär vid 3000-talet, exempelvis använde den 

egyptiska faraon speciella personer som kontrollerade hans tillhörigheter. Det användes två 

revisorer för detta ändamål, den ena fick räkna faraons tillhörigheter direkt när de kom i hans 

besittning och den andre fick räkna dem när de var lagrade. Skulle de två revisorernas 

beräkningar misstämma, bestraffades de båda med döden. (Hayes, Dassen, Schilder & Wallage, 

2005, s.2 ff). Startskottet för den moderna revisionen anses dock ha varit den industriella 

revolutionen (Hayes, et al, 2005, s.2 ff). Under denna revolution växte företagen fort och 

företagarna tvingades att anställa utomstående personer för att kunna klara av den expansiva fas 

de genomled (Wallerstedt, 2009). Aktiebolag blev vanligare då riktlinjer och regler kring hur 

ett företag skulle styras blev tydligare, bland annat gjordes skillnad mellan ledningen av ett 

företag och dess ägande, vilket Wallerstedt (2009) anser vara en viktig faktor till framväxten av 

den professionella revisionen. En annan viktig faktor till revisorsprofessionens framväxt var att 

företagen började använda sig allt mer utav externa finansiärer istället för det egna kassaflödet, 

vilket medförde att ett behov av kontroll växte fram då kapitalägarna ville vara säkra på att 

deras satsade pengar användes på bästa sätt. (Wallerstedt, 2009). Revisorernas huvudsakliga 

uppgift blev därför att granska och kontrollera ett företags alla transaktioner för att upptäcka 

eventuella förskingringar. Förskingringar var något som blev allt vanligare under finansiella 

revolutionen och detta ledde till att revision kom att bli ett heltidsyrke. (Wallerstedt, 2009) 

 

Den teknologiska utvecklingen var också en stor bidragande orsak till revisionens framväxt. 

(Matthews 2006, s. 142) Det ökade användandet av datorer gav en så kallad ”spin-off” effekt, 

vilket innebär att även revisorernas omgivning, såsom kunderna, påverkades. För kunderna 

blev det till exempel lättare att sköta den egna bokföringen. Det blev dock svårare för 

revisorerna att kontrollera deras kunder: ”/…/ [C]omputers are more difficult to check and 

interrogate than manual systems, this reinforced the change in audit emphasis towards 

assessing the client’s own internal controls.” Datoranvändandet ledde alltså till en förändring i 

revisorernas arbetssätt då detta krävde mer granskning av kundernas interna kontroll. Dessutom 

hävdar Matthews (2006, s. 143) att datorerna medförde en lättnad i precisionen av revisorernas 

räknekunskaper, vilket effektiviserade arbetet. 

 

3.4.1.1 Revisionsprofessionen i Sverige 
År 1895 grundlades en ny aktiebolagslag i Sverige vilken innehöll både regleringar och 

föreskrifter om revision vilket tidigare hade saknats, som exempel blev det krav på att varje 

företag skulle ha minst en revisor (Svanström, 2008, s.3). Under den här perioden kom även 

revisionernas oberoende att vara ett hett diskussionsämne vilket också kom att regleras i en 

uppdatering av aktiebolagslagen år 1910. Det fanns dock inga särskilda krav på revisorernas 

kompetenser vilket var något som också väckte en stark debatt, trots livliga diskussioner kring 

kompetenskraven skedde inga regelmässiga förändringar när aktiebolagslagen uppdaterades. 

Wallerstedt (2009) Så småningom började dock revisionen att utvecklas mot att bli en 

profession i Sverige. Det samma skedde i ett flertal andra länder och bland annat gick Norge, 

Danmark och Tyskland i bräschen och började auktorisera revisorer kring år 1910. Under 

samma period grundades Handelshögskolan i Stockholm, och den utbildningen som gavs där 

ansågs vara av hög kvalitet. Kravet för att få bli auktoriserad revisor i Sverige var bland annat 
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just en examen från Handelshögskolan i Stockholm och år 1912 examinerades de första 

revisorerna.  År 1914 infördes dessutom en obligatorisk kurs, kallad revisionsteknik. Kursen i 

revisionsteknik blev också nödvändig för dem som siktade på att bli auktoriserad revisor i 

Sverige. (Wallerstedt, 2009) Fram till år 1919 kunde alla handelskamrar i Sverige auktorisera 

och godkänna revisorer, vilket medförde ett behov av en centraliserad nämnd som kunde 

övervaka och kontrollera revisorerna, och därför grundades då revisorsnämnden (RN). 

(Revisorsnämnden) 

 

Fram till 1930-talet skedde inga stora förändringar inom revisionsprofessionen. På den här 

tiden var det inte vanligt att anlita auktoriserade revisorer, utan många företag levde kvar i att 

istället anlita lekmän för att granska deras företag. 1930-talet inleddes med en ekonomisk 

depression runt om i världen där arbetslösheten ökade kraftigt. Trots det stod sig Sverige 

relativt stark och tillväxten i landet ökade istället, vilket ledde till att många nya aktiebolag 

etablerades. Ett bolag som kom att få stor betydelse under den här perioden var det 

framgångsrika Kreugerimperiet med Ivar Kreuger som ledare. Kreugers företag blomstrade 

både nationellt och internationellt men plötsligt kom Kreugerkraschen. Den så kallade 

”tändstickskungen” Ivar Kreuger hade lyckats skapa monopol av sin tändsticksförsäljning i ett 

flertal länder runt om i världen. Att ge Kreuger monopol var en gentjänst mot att han lånade ut 

pengar till dessa stater. (Economist, 2007, s. 115-116) Det dessa länder inte visste, var att 

Kreuger finansierade sina företag med kortsiktiga krediter. Denna typ av finansieringsform var 

inte särskilt hållbar i längden och Kreugerimperiet fick likviditetsproblem. För att täcka sina 

skulder sålde Kreuger sin majoritetsandel i ett av sina företag, LM Ericsson & Co till det 

Amerikanska företaget, International Telephone & Telegraph Corp (ITT). Vid köpet utförde 

ITT en revision av LM Ericsson där det uppdagades att allt inte var som det synes. Det 

upptäcktes att bedrägerier i olika former förekom, bland annat fanns flera tillgångar upptagna 

två gånger inom koncernen och det fanns ett flertal lån som inte redovisats korrekt. Detta 

uppmärksammades en hel del i pressen och bland annat kritiserades de revisorer som varit 

inblandade då detta ansågs vara något de borde ha upptäckt. Dessutom debatterades det mycket 

kring revisorernas ställning i Sverige och frågan om revisorernas oberoende fick stort utrymme. 

Kreugerkraschen ledde till att revisionsprofessionen förändrades, och bland annat skärptes 

kompetenskraven för att bli auktoriserad revisor. De direkta förändringarna var att praktiktiden 

för att kunna uppnå auktorisation utökades från tre till fem år. (Wallerstedt, 2009)  

 

Revisionsprofession i Sverige har även till stor del utvecklats och formats av personligheter och 

kompetenser, då revisorernas personliga egenskaper satt prägel på vad som ansågs vara god sed 

inom professionen. Kompetens anses vara en hörnsten i professionen, men under 1990-talet 

började revisionsbyråerna att tänka mer affärsmässigt och mycket vikt lades nu vid att 

kostnadseffektivisera verksamheten. Revisionen blev allt mer standardiserad och försäljning av 

konsulttjänster blev allt vanligare, detta innebar att ”professionaliteten fick ge vika för 

affärsmannaskapet”. (Johanson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s.152) Efter att arvodesnivåerna 

hade ökat under 80-talet i takt med förväntningarna på revisionen kom arvodet att plana ut 

under 1990 (Menon & Williams, 2001, s.115). Detta kan ses som en orsak till varför 

konsulttjänsterna kom att öka, med ett minskat revisionsarvode behövde byråerna dra in pengar 

på andra sätt. Kravet på en akademisk utbildning inom revision, för att få en anställning, 

började tänjas ut mer och mer vilket ledde till en utblandning av professionaliteten inom 

professionen. Under de senaste decennierna har kvaliteten av revisionen minskat då 

professionaliteten har stått tillbaka. Detta fall av kompetens inom professionens kan också ses 

om en anledning till de ekonomiska skandaler som uppstått. (Johansson, Häckner & 

Wallerstedt, 2005, s.15ff.) Det finns även de som påstår att revisionsprofessionen håller på att 
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omdefinieras och istället övergå till att mer och mer syssla med olika konsulttjänster, där själva 

revisionen utgör bara en liten del av arbetet. (Jeppesen, 1998, s. 1) 

 

Revisionsprofessionen har inte heller varit förskonade från förändringar under modern tid utan 

under 2000-talet inträffade både Enron- och Worldcom skandalerna, som båda gjorde att 

allmänheten började efterfråga en allt mer omfattande revision. (Asthana, Balsam & Kim, 

2009, s.5) Genom att vara det största företaget som någonsin blivit försatt i konkurs i USA 

bidrog Enron till den amerikanska historien. Den största anledningen till att Enron gick i 

konkurs var för att investerare, kreditgivare och andra viktiga intressenter tappade förtroendet 

för företaget. Detta på grund av att det uppdagades att företaget hade manipulerat med 

redovisningen, genom att bland annat gömma skulder och förfalska inkomster. (Beasley, 

Buckless & Glover, 2006, s.63 ff) Enron drog även med sig den välrenommerade 

revisionsbyrån Arthur Andersen i fallet. Omvärlden ansåg nämligen att även Andersen skulle 

hållas ansvariga då de under flera år hade försäkrat allmänheten om att Enron var ett pålitligt 

företag genom att lämnat rena revisionsberättelser. Således hade även Andersens rykte gått 

förlorat. Det blev inte bättre år 2002 när Worldcom, en annan av Andersens klienter avslöjades 

för bedrägerier. Worldcom hade också manipulerat deras redovisning så att istället för att visa 

att företaget gick med förlust såg det ut som det var lönsamt. (Beasley et al, 2006, s. 81 ff.) 

 

Detta stärkte naturligtvis inte det redan skadade förtroendet för revisorer. I Sverige fick detta 

påföljder såsom att dåvarande handelsminister, Leif Pagrotsky, uttryckte att kraven på hur 

revisorer utses måste höjas samt menade att skillnaden mellan granskarna och de granskade 

måste stärkas. Det presenterades även en statlig utredning huruvida Finansinspektionen skulle 

komma att börja kontrollera tillsynen över revisorer samt revisionsverksamheten i börsnoterade 

bolag. (Holmquist, 2002, s.12 ff) Att revisionsprofessionen blivit starkt präglad av Enron- och 

Worldcom skandalen samt Andersens fall är det ingen tvekan om. (Beasley et al, 2006, s.81) 

 

En ytterligare förändring som påverkat revisionsprofessionen är lagändringen om att avskaffa 

kravet på att alla aktiebolag måste anlita en auktoriserad revisor. Det är genom en proposition 

till Sveriges rikstad som ett förslag kommit till vilket innebär att cirka 4 procent av dagens 

aktiebolag kommer att slippa revisionsplikten. Detta förslag förväntas träda i kraft hösten 2010. 

(SoU 2008:32, s.13) Anledningen till varför revisionsplikten ska avskaffas i Sverige är på 

grund av påtryckningar från EU. EU:s intention är att öka konkurrenskraften mellan företagen i 

Europa då valfri revision skall minska administrativa kostnader. (SoU 2008:32, s. 14) Förslaget 

om avskaffande av revisionsplikten syftar också till att förtydliga värdet av revisionen. Om 

företagen själva får välja vilka tjänster som de behöver, oavsett om det är redovisning – eller 

revisionstjänster eller både och så kommer företagarna uppleva mer nytta av revisionen än vad 

de tidigare gjort när detta istället varit något påtvingat. (SoU 2008:32, s. 18) 
 

3.4.1.2 Intresseorganisationer som påverkat revisionsprofessionen 
Enligt Wallerstedt (2009) fick revisionsprofessionen goda framsteg år 1944 då det gjordes en 

klar definition i aktiebolagslagen om att endast dem som nominerats av en svensk 

handelskammare skulle kunna klassas som auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman. 

Dessutom blev det lag på att alla aktiebolag som var registrerade på börsen skulle utnämna en 

auktoriserad revisor. Detta gjorde att de auktoriserade revisorerna fick, som Wallerstedt (2009) 

väljer att kalla det, ”monopol” i utövandet av revisionen. Denna framgång för professionen 

styrktes ytterligare år 1980 då lagen ändrades till att alla aktiebolag var skyldiga att ha minst en 

auktoriserad revisor. (Wallerstedt, 2009) Det var även ett uppsving för de 

intresseorganisationer som tjänade åt revisorerna. 
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De intresseorganisationer som legat bakom revisionsprofessionens utveckling är SRS, Sveriges 

revisorssamfund, som bildades år 1899 av Edvard Wavrinsky samt FAR, föreningen 

auktoriserade revisorer, som grundades utav Oscar Sillén år 1923. (Wallerstedt, 2009). SRS 

syftade till att ena yrkesrevisorer för att Wavrinsky ansåg att det var nödvändigt med en 

interaktion mellan dessa för att utbyta kunskaper och därmed öka kvaliteten i deras arbeten. 

(Wallerstedt, 2009). Som kan urskönjas av namnet syftade FAR istället till att ena de 

auktoriserade revisorerna. Under en lång tid pågick en kamp mellan SRS och FAR om vem 

som skulle äga rätten att auktorisera Sveriges revisorer. Denna konflikt uppdagades efter att det 

blivit möjligt för dem som inte studerat vid en handelshögskola att bli auktoriserad genom att 

istället avlägga ett antal prov som testade dess kunskaper. Trots otaliga strider insåg de båda 

föreningarna att ett samarbete var nödvändigt. Därför påbörjades en utveckling på 1970-talet 

mot en sammanslagning. Denna sammanslagning resulterade i FAR SRS men detta skedde inte 

fören år 2006. I mars 2010 bytte dock organisationen namn till att numera endast heta FAR. 

(FAR) 

 

FAR:s är till för att stötta och vägleda professionen. Enligt FAR består professionen inte bara 

av revisorer utan hit hör även redovisningskonsulter, skattekonsulter samt rådgivare då dessa 

yrken är nära sammankopplade eftersom de arbetar med liknande uppgifter. (FAR) Vi kommer 

dock att fortsätta att fokusera på revisorerna. FAR:s främsta uppgift är att utveckla och vägleda 

professionen genom att erbjuda utbildning och ge rekommendationer. FAR ska även styrka 

kvaliteten i revisorernas arbete och se till att detta uppfyller kraven i ”EG-rekommendationen 

om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen. (FAR)  

 

Revisorsnämnden i Sverige blev en statlig enhet år 1970 och har till uppgift att tillgodose 

landets näringsliv med kvalificerade revisorer, dessutom har de till uppgift att kontrollera dessa. 

Revisorsnämndens arbetsuppgifter regleras i revisorslagen 3 §, där står det bland annat att de 

har ansvaret för att utfärda auktorisationer och godkännanden av revisorer. Deras bidrag till att 

öka kvaliteten i professionen är att revisorsnämnden arrangerar årligen ett prov som alla aktörer 

inom professionen måste avlägga för att kunna bli auktoriserad eller godkänd. För att 

ytterligare hålla kvaliteten av professionen är även revisorsnämndens uppgift att övervaka de 

aktiva revisorerna, skulle en anmälan riktas mot någon av dem kommer revisorsnämnden att 

behandla den och därefter besluta om disciplinåtgärder är nödvändiga. (Revisorsnämnden) 

 

3.4.2 Revisionens praxis 

 

3.4.2.1 Lagstiftande organ och regelverk 
Lagstiftningen inom revisionsområdet påverkas av organisationer och faktorer på internationell, 

nationell och regional nivå. I Sverige påbörjades utvecklingen av revisionen i mångt och 

mycket av individer såsom exempelvis Oskar Sillén och Edvard Wavrinsky (Wallerstedt, 2009) 

medan det i dagsläget är diverse internationella intresseorganisationer som står bakom 

förändringsprocesser. Inom Europa känns PIOB, IFAC och IAASB igen som de största 

organisationerna (Eilifsen, 2006, s.48) där IAASB är den organisation som ger ut 

revisionsstandarderna, IAS. Dessa standarder implementeras sedan i varje medlemsland inom 

Europeiska Unionen. SEC, PCAOB och AICPA kan sägas vara den amerikanska 

motsvarigheten till dessa. (Eilifsen, 2006, s.53) Som normbildande organ i Sverige bör FAR 

nämnas tillsammans med Revisionsnämnden, RN, vilka är de som har störst inflytande på 

revisionsrekommendationerna. (Nilsson, 2010, s.118)  
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Det finns mycket lagstiftning inom området där bland annat Revisionslagen (SFS 1999:1079) 

och Revisorslagen (SFS 2001:883) exempelvis reglerar hur en revisor utses, kompetenskrav 

och vilka skyldigheter yrket medför. De kan sägas sätta en slags ram för yrket. 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kan också nämnas i sammanhanget. I och med födelsen av 

aktiebolag ökade revisionen i tillväxttakt och Aktiebolagslagen har sedan både utformats av 

utformat yrket.  

 

I Aktiebolagslagen regleras revisorns uppgift i § 3 kap 9 till: ”Revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. 

 

Även Revisionsstandarderna, RS, bör benämnas vilka kan sägas reglera en revisors praktiska 

arbete. (FAR) RS infördes år 2004 och ersatte därmed FAR:s så kallade ”Revisionsprocess” 

vilken fram till dess fungerat som en normbildare. Det är fortfarande FAR som står bakom RS i 

Sverige men eftersom att de i sin tur bygger på ISA har revisionens normbildning blivit mer 

internationell till sin karaktär. (Nilsson, 2010, s.115 ff) RS beskriver den så kallade ”goda 

revisionssed” som en revisor ska följa vid en revision, anledningen till att dessa 

rekommendationer finns är att ”ta vid” där lagstiftningen i exempelvis Aktiebolagslagen inte 

kan göras tillräckligt detaljerad eller beskrivas uttömmande, de fungerar helt enkelt som en 

praktisk beskrivning av vad lagstiftningen om revision syftar till. I och med samhällets många 

gånger snabba utveckling anses det även vara praktiskt med rekommendationer eftersom att de 

är enklare att förändra i jämförelse med lagstiftning. (Sjöström, 1994) RS är indelad i olika 

områden, bland annat revisorns uppgift och ansvar, planering, intern kontroll, revisionsbevis 

och rapportering. (Nilsson, 2010, s.116)   

 

FAR beskriver god revisionssed på följande sätt: 
”God revisionssed är enkelt uttryckt lika med god sed bland erfarna revisorer. Det handlar om kunskap, 

erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda sedan utvecklas både internationellt, inom FAR och ute på 

revisionsbyråerna. FAR har genom att översätta och bearbeta RS – Revisionsstandard i Sverige angivit vad som 

är god revisionssed”. (FAR Förlag, 2004, s. 83)  

 

3.4.2.2 Praxisens framväxt 
Revisorsyrket är idag ett av inte alltför många yrken som är omgivet av betydande lagstiftning. 

Detta innebär att yrkets praktik till stor del beror på lagar och förändringar i lagar medför då 

förändringar i praktiken. (Sjöström, 1994) Regleringen kring yrket har dock inte sett densamma 

ut genom årens gång, kortfattat kan man säga att revisionsyrket har gått från att vara 

”självreglerat” under 80-talet till att idag styras av olika intresseorganisationer. Kinney (2005, 

s.89) benämner perioden från år 1980 fram till 2005 som ”twenty-five years of audit de-

regulation and re-regulation”. Påverkande faktorer bakom denna ständiga förändring har 

framför allt varit utveckling och modernisering i samhället, i tekniken och i redovisningen. I 

Sverige har praxisen tydligt påverkat revisionen att gå från en så kallad siffergranskning till att 

koncentrera sig på förståelse av företags interna kontroll. Då siffergranskning innebär en sorts 

fullskalegranskning säger det sig själv att den gått ur tiden i och med företagens framväxt, 

globalisering och fusioner. Jan Johansson arbetade som auktoriserade revisor då och beskriver 

att siffergranskningen var okej så länge omfattningen på revisionen var inom rimliga gränser 

och så länge assistenter var billiga i drift (refererad i Wallerstedt, 2009, s.157)  

 

För att ta det från början så fanns det inga rekommendationer eller riktlinjer på hur en revision 

skulle genomföras, men att revision behövdes var en enlig uppfattning, framför allt då mängden 

företag ökade och aktiebolag blev allt vanligare. (Sjöström, 1994) I 1985 års stiftade 



 

 

 
25 

 

Aktiebolagslag beskrevs revisorns uppgifter under 4 punkter; exempelvis att granska bolagets 

räkenskaper och förvaltning. Rådgivande tjänster ansågs vanligt förekommande och ofta sågs 

revisorstjänsten som ett slags ”hedersuppdrag” vilket många företag valde att ge till nära 

vänner. En tendens till ökad ekonomisk brottslighet och oro över att revisorerna tog för 

lättvindigt på sitt arbete medförde att deras befogenhet ökades i den några år senare 

Aktiebolagslagen, 1910, där regler kring revisorns verksamhetsområde, revisionsuppdraget och 

revisorns oberoende infördes. Granskning av räkenskaper och förvaltning utvecklades till att 

”granska kassa och andra tillgångar, samt att granska böcker, räkenskaper och andra 

handlingar”. (Sjöström, 1994, s.48) Ett decennium senare gav Oskar Sillén ut en 

revisionsguide med tydligare riktlinjer och rutiner för hur en revision skulle genomföras, 

guiden sträckte sig över 9 sidor och användes troligtvis av flertalet revisionsbyråer. 

(Wallerstedt, 2009) Utöver att inskaffa en förteckning över företagets samtliga 

räkenskapsböcker, ta reda på vem som hade ansvaret över dem och bilda sig en förståelse över 

vilka kontrollåtgärder som fanns ingick följande områden: ”Granskning av ingående balanser, 

kassaboken och dess verifikationer, memorial/dagbok/mm., överföringar, 

avräkningsboken/reskontran, huvudboken, inventarieboken, övriga böcker, inköpen, 

avlöningssystemet, omkostnader, omkostnadstillägg och kalkyler, försäljningar, inventeringen, 

vinst och förlusträkningar samt slutligen övriga handlingar beträffande förvaltningen”. 

(Wallerstedt, 2009, s.73) Jan Johansson, auktoriserad revisor, menar att revisionen på den här 

tiden var ”mycket inriktad på att förebygga och upptäcka förskingringar”. (refererad i 

Wallerstedt, 2009) 

 

När Kreugerkraschen uppdagades kom revisionen att ifrågasättas samtidigt som en 

medvetenhet växte kring vikten av kontroll av framför allt större företag. Detta var påfrestande 

för yrket men drev på samma gång igenom ny och hårdare lagstiftning (Wallerstedt, 2009) och 

de viktigaste uppgifterna för en revisor infördes i 1944 års Aktiebolag. Fem områden nämndes; 

granska årsredovisning, granska böcker och andra räkenskaper, ta del av styrelse- och 

bolagsprotokoll, kontrollera inventering av kassa och andra tillgångar samt se över bolagets 

organisation och kontroll över bokföring. Detta skulle stärka revisionen genom att ge 

revisorerna stöd mot företagsledning och därmed minska risken för liknande skandaler. Även 

revisionsberättelsen kom att lagstiftas och specificeras till dess innehåll; redogörelse av 

granskningen, resultatet och eventuella anmärkningar. Revisorns kunskap och oberoende 

kriteriet kom också upp till diskussion som anledning av kraschen; för första gången 

lagstiftades det att en ”revisor bör hava den erfarenhet beträffande bokföring och insikt i 

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till bolagets verksamhet erfordras för uppdraget”. 

Vad gäller oberoendet ändrades lagen till att minst två revisorer skulle genomföra granskning 

av större bolag, dessutom med hjälp av ”medhjälpare”. Jävsreglerna klargjordes om huruvida 

en revisors ställning gentemot bolagsledningen skulle vara självständig. (Sjöström, 1994)  

 

Kreugerkraschen fick verkningar även internationellt sett och var en av anledningarna till att 

SEC, amerikanskt kontroll- och tillsynsorgan, bildades i USA (Wallerstedt, 2009). Kinney 

(2005, s.89 ff) hävdar att just skandaler och även ekonomiska kriser är faktorer som historiskt 

sett har påverkat yrket och förmodligen alltid kommer att påverka yrkets lagstiftning. Här 

exemplifierar Kinney med lagar om oberoendet och förväntningsgapet, dvs. hur ”absolut” 

försäkring en revisor kan lämna efter en genomförd revision.   

 

Revisionen kom att under 50- och 60-talet att ta det första steget bort från fullskalegranskning 

då stickprovstagning kom att införas. Den tidigare typen av fullskalegranskning gick inte längre 

att genomföra då omfattningen blev oöverkomlig för revisorerna, samhällets och teknikens 

utveckling gjorde att företagen enklare kunde växa både på bredden och höjden. I ett samtidigt 
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skede fördes även revisionens syfte upp till diskussion och FAR påpekade att upptäcka 

förskingringar endast var en del av revisionen men inte vad revisionen skulle koncentreras på. 

(Wallerstedt, 2009) Vidare växte begreppet intern kontroll under 1960 och när FAR tillsatte 

den första revisionskommittén, vilka låg bakom de första publicerade 

revisionsrekommendationerna i landet, var bland annat intern kontroll ett område att granska. 

Utöver detta ingick också revisorns uppgifter, revisorns granskning, väsentlighet och relativ 

risk, dokumentation, avgränsning av ansvar mellan revisor och företagsledning, 

tilläggsuppdrag, medhjälpare, planering av arbetet samt arbetspapper och arkivering. 

Förändringarna hade tagits fram för att anpassas efter företagen där utveckling inom 

redovisning hade skett och komplexiteten ökat. Sverige var det tredje första landet att utfärda 

revisionsrekommendationer, Storbritannien var några år före oss och USA i sin tur några år 

förde dem. Detta är ett tydligt exempel på revisionens internationella spridning och 

gemensamma utveckling. (Wallerstedt, 2009) Under sent 70-tal kom något som kallas ”god 

revisionssed” att vinna mark. Detta var revisionsrekommendationer framtagna av FAR, vilka 

syftade till att specificera hur revisionsutförandet skulle gå till och de skulle nu anses vara 

normerande. Den goda revisionsseden skulle fylla ut där lagtexten inte beskrev uppgifter och 

rutiner i detalj och därmed minska riskerna för att lagtexten skulle kunna tolkas som 

uttömmande. (Sjöström, 1994) Ett viktigt årtal för revisionen var 1983 då revisionsplikt för 

aktiebolag kom att införas i svensk lag, detta innebar att enbart godkända eller auktoriserade 

revisorer fick genom revisionen. (Thorell & Norberg, 2005, s.15) 

 

Under 90-talets depression rådde lågkonjunktur, många företag fick kämpa för sin överlevnad 

och revisorernas roll dök i och med detta återigen upp på bordet. Precis som Kinney (2005, s.89 

ff) påtalar har skandaler och ekonomiska kriser alltid påverkat yrket och kommer förmodligen 

alltid att göra det. Dålig kontroll av banker, svaga företagsledningar samt missvisande 

finansiella rapporter var alla delar i 90-talets finanskris och de flesta insåg att ett bättre 

ekonomiskt system måste organiseras för att motverka liknande framtida händelser. Som en 

åtgärd för krisen kom arbetet med att ta fram ISA igång eftersom ett mer formaliserat och 

gemensamt regelverk om vad en revision innebär ansågs kunna förebygga liknande händelser. 

(Humphrey, Loft & Woods, 2009, s.811) På senare år har Enronskandalen varit en händelse 

som medfört stora påtryckningar på revisorerna. Trots att detta skedde i USA spred sig oron 

snabbt över Europa och oberoendet var tillsammans med den interna kontrollen något som 

ifrågasattes. Som en direkt åtgärd infördes Sarbanes-Oxley Act i USA år 2002 vilken även har 

påverkat utformningen för vår europeiska revisionslagstiftning. (Wallerstedt, 2009)  

 

3.4.3 Revision i praktiken 

Hur själva revisionspraktiken ska utföras styrs av lagstiftning, rekommendationer och praxis på 

området vilket innebär att en lagförändring medför en förändring i praktiken. Revisionsområdet 

är omgivet av många lagar, bland annat Aktiebolagslagen, Revisionslagen och RS, 

Revisionsstandard. Då praxisens framväxt är beskrivet ovanför kopplar det samman till detta 

praktikavsnitt, här kommer alltså koncentration att läggas på dagens revisionspraktik medan 

dess framväxt och utveckling kan läsas ovan.  

  

Själva praktiken i ett praktikperspektiv består av helheten av mänskliga handlingar och 

refererar både till vad som faktiskt utgörs och hur det utförs, vilket nämns ovan. (Whittington, 

2006, s.615) Revisionspraktiken ur ett praktikperspektiv kan därför sägas bestå av den så 

kallade revisionsprocessen vilken innefattar det praktiska arbetet vid en revision. Det finns flera 

olika sätt att indela en revisionsprocess på och dess utformning anpassas efter varje företags 

situation. (FAR Förlag, 2001, s.15) Ett antal större gemensamma drag kan dock urskiljas och 
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•Klienter

•Revisionsteamet

•Företagsanalys

•Riskbedömning

•Väsentlighetsbedömning

•Intern kontroll

Planera

•Granskning av intern kontroll

•Substansgranskning:

•Analytisk granskning

•Detaljgranskning

Granska
•Revisionsberättelse

•Kommunicera med ledning

Rapportera

inte helt ovanligt är att processen delas in i tre eller fyra större avsnitt vilka i sin tur består av ett 

antal underavsnitt. Enligt FAR urskiljs planering, granskning och rapportering (FAR Förlag, 

2001) medan Eilifsen, William, Glover & Prawitt (2006) separerar på planering, intern kontroll, 

granskning och rapportering.  

 

 

 

Figur 6: Revisionsprocessen enligt FAR (2001) 

 
3.4.3.1 Planera 
För att en revision i första läget ska kunna utföras krävs att en klient och en revisionsbyrå 

kommit överrens om samarbete, det kan ur revisionsbyråns synvinkel vara ett nytt företag som 

ska revideras eller gälla fortsatt samarbete med en sedan tidigare kund. Vem kunden är och hur 

dess verksamhet går kan vara avgörande för revisionsbyråns framtid, därför bör man ta hänsyn 

till tre riskaspekter; företagets risker, revisionsrisken samt revisionsbyråns risk. (Johnstone, 

2000, s.2) Företagets risker innefattar den ekonomiska situationen både på kort och lång sikt, 

revisionsrisken att ett väsentligt fel inte kommer att upptäckas och med revisionsbyråns risk 

menas att samarbetet leder till en förlust för byrån genom exempelvis en eventuell rättegång. 

Nästa steg är att sätta ihop ett revisionsteam för den planerade revisionen. Här är det framförallt 

viktigt att säkra oberoendet till företaget som ska revideras men också att sätta samman en 

fungerande grupp. För en revision med hög risk krävs att revisorerna har erfarenhet sedan 

tidigare, på samma sätt skulle gruppen kunna behöva en revisor med specifik sakkunskap för en 

viss bransch. (Eilifsen et al, 2006, s.140)  

 

Själva revisionsarbetet påbörjas därefter med en företagsanalys där såväl interna som externa 

faktorer granskas. Det är viktigt att revisorn skapar sig en uppfattning om allt från exempelvis 

företagets målsättning, organisation, konkurrens och finansieringskällor till den generella 

ekonomiska situationen i samhället och räntenivåer. (Eilifsen et al, 2006, s.66) Makkawi och 

Schick (2003, s.592) framhåller att oegentligheter i företagens redovisning både är vanligare i 

vissa branscher och framför allt att typen av oegentlighet skiljer sig från industri till industri, 

varför en förståelse för just det företaget som ska revideras är väldigt viktigt. Att förstå vilka 
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risker som företaget utsätts eller kan komma att utsättas för är en annan del i företagsanalysen. 

Eilifsen et al (2006, s.73) framhåller bland annat omorganiseringar, förändringar inom 

branschen, marknadens stabilitet och teknologiska förändringar som indikationer på detta. 

Utifrån företagsanalysen kan risk- och väsentlighetsbedömning göras. Dessa styr både 

revisionens inriktning, vad som ska granskas, och dess omfattning, hur mycket som ska 

granskas och hur granskningen ska genomföras. Begreppen finns i svensk lagstiftning reglerade 

i revisionsstandarderna, RS. (FAR Förlag, 2002, s.269 ff) Framkommer det att företaget 

befinner sig i en krissituation ska granskningen anpassas så att revisorn löpande följer 

företagets finansiella redovisning, utveckling och prognoser. (FAR Förlag, 2002, s.274 ff) 

 

RS 400 beskriver riskbedömningen: 
”Revisorn skall skaffa sig tillräckligt med förståelse av redovisningssystem och system för intern kontroll för att 

kunna planera revisionen och utforma en effektiv ansats för den. Revisorn skall använda sitt professionella 

omdöme för att bedöma revisionsrisken och utforma granskningsåtgärder som säkerställer att risken minskar till 

en nivå som är godtagbart låg.” (FAR Förlag, 2004, s.82) 

 

Riskbegreppet baseras på revisorns omdöme och kan beskrivas genom fyra komponenter; 

revisionsrisk som påverkas av inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. 

Riskkomponenterna förhåller sig till alltså varandra på följande vis: Revisionsrisk = 

Inneboende risk + Kontrollrisk + Upptäcktsrisk. Revisionsrisk är risken för att revisorn 

kommer gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen, inneboende risk är risken för ett 

väsentligt fel i företagets redovisning, kontrollrisk är risken för att ett väsentligt fel inte 

upptäcks inom företagets interna kontroll och upptäcktsrisk är risken för att revisorn vid en 

revision missar väsentliga fel. (FAR Förlag, 2001, s.17 ff) Både externa och interna faktorer 

påverkar den sammanlagda revisionsrisken och Clark (2009, s. 49) kommenterar exempelvis 

faran för en ökad inneboende risk på följande sätt: “Current economic conditions and other 

internal factors may raise the inherent risks for a particular account.”. Revisionsrisken syftar 

till att visa vilken omfattning revisionen kräver och görs både på årsredovisningsnivå samt 

saldo- och transaktionsslagsnivå. Detta innebär att exempelvis olika transaktioner och konton 

kan resultera i olika riskvärden, en låg revisionsrisk för ett specifikt konto innebär att risken för 

att ett väsentligt fel finns är litet och granskningen kan anpassas utefter det. (Eilifsen et al, 

2006, s.63) Makkawi och Schick (2003, s.593) menar att det föreligger en viss problematik 

mellan riskbedömningen och ett effektivt revisionsarbete; för när risken för ett väsentligt fel 

ökar och anses vara stor medför det att revisionsarbetets omfattning blir större och mer 

ingående granskning krävs. I sin tur innebär detta att revisionen kostar mer pengar och tar mer 

tid för en revisor. Vad Makkawi och Schick (2003, s.593) frågar sig är därför hur en balans 

intas mellan samma kvalité i arbetet men med en ökad kvantitet arbete.  

 

RS 320 beskriver begreppet väsentlighet: 
”Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att den skall göra det möjligt för revisorn att bl.a. uttala sig 

om huruvida årsredovisningen i alla väsentliga avseenden har upprättas enligt tillämpande lag om 

årsredovisning. Bedömning av vad som är väsentligt är en fråga om professionellt omdöme.” (FAR Förlag, 

2004, s.79) 

 

Västentlighetsbedömning baseras precis som riskbegreppet på revisorns omdöme och kan sägas 

bestå av ett belopp som utgör gränsen för vad som ska undersökas vid en revision och vad som 

inte ska undersökas. (Eilifsen et al, 2006, s.88) Som ett första steg måste revisorn avgöra vad 

det högsta felaktiga beloppet, acceptabel väsentlighetsnivå, i den finansiella redovisningen kan 

vara utan att bilden av företaget ändras på grund av det, detta avgörande fattas med hjälp av 

både kvantitativa och kvalitativa faktorer. Beroende på vilken typ av företag som revideras 

baseras beloppet på intäkten, tillgångar, intäkten före skatt etc. vilket refereras till som 
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kvantitativa faktorer. Kvalitativa omständigheter som bör tas i beaktande kan exempelvis vara 

om en ovanligt problematisk marknadssituation föreligger eller om det är en första års 

revidering. Nästa steg är att bestämma hur mycket av den acceptabla väsentlighetsnivån ett 

specifikt konto eller en transaktion ska innehålla för att revisorn ska finna det relevant att 

kontrollera, detta belopp kallas acceptabelt fel. Ett konto eller en transaktion innehållande ett 

belopp lägre än det acceptabla felet kommer inte att granskas då beloppet inte anses påverka 

bilden av företaget, vare sig det är felaktigt eller inte. (Eilifsen et al, 2006, s.88 ff) I ett större 

företag är det högsta felaktiga beloppet vanligtvis högre i förhållande till ett mindre företag 

vilket har sin förklaring i att ett visst belopp kan anses påverka bilden av ett mindre företag 

medan samma belopp för ett större företag inte anses ha någon påverkan. (FAR Förlag, 2001)  

 

Även effektiviteten av företagets interna kontroll påverkar revisionens risk- och 

väsentlighetsbedömning varför förståelse och kontroll av den är av vikt. En bra intern kontroll 

består av rutiner vilka syftar till att förhindra fel i företagets redovisning. Den interna 

kontrollen är många gånger kostsam för företagen varför kontrollen ofta är mer omfattande i 

större företag och mindre i små företag.  En effektiv intern kontroll hos ett företag kan påverka 

omfattningen på revisionens granskning. (FAR Förlag, 2001, s.18 ff) Enligt svensk 

revisionsstandard sträcker sig intern kontroll till att innefatta granskning av företagets 

kontrollmiljö, såsom ledningens och organisationens medvetenhet om den interna kontrollen, 

och kontrollåtgärder, riktlinjer och rutiner. (FAR Förlag, 2002, s.271 ff) Med tiden har 

granskning av den interna kontrollen kommit att bli allt viktigare och den såkallade ”COSO-

processen” har blivit ett begrepp. I COSO-processen innefattar granskningen av intern kontroll, 

utöver kontrollmiljö och kontrollåtgärder, ytterligare tre komponenter: riskbedömning, 

kontrollövervakning samt information och kommunikation vilka ska utvärderas på alla nivåer i 

företaget och tillsammans visar på den interna kontrollens effektivitet. (Koutoupis, 2007, s.23 

ff)    

 

3.4.3.2 Granska och rapportera 
Granskningen genomförs på basis av vad planeringsfasen resulterat i och kommer därmed att 

fokusera på de områden där risk för väsentliga fel förekommer. Granskningen kan delas in i två 

olika metoder, substansgranskning och granskning av intern kontroll, och ett antal åtgärder 

såsom observationer, intervjuer, tester etc. (FAR Förlag, 2002, s.277 ff) Substansgranskning 

syftar till att granska företagets olika transaktioner inom resultat- och balansräkningsposter 

eller i den löpande redovisningen. Analytisk granskning anses vara en typ av 

substansgranskning som utgörs av trendanalyser och jämförelser av nyckeltal. Granskning av 

den interna kontrollen syftar till att säkerställa effektiviteten av företagets interna kontroll, har 

denna kontroll i planeringsfasen visat sig vara god handlar denna granskning om att verifiera 

det. Exemplifierat kan granskning av intern kontroll utgöras av uppföljning av avstämningar 

medan substansgranskning kan bestå av inventering och analytisk granskning av 

budgetavvikelser, de olika metoderna kan användas tillsammans i ett kompletterande syfte. 

(FAR Förlag, 2001, s.22 ff)  

 

Allting som behandlar revisionsprocessen ska dokumenteras. Efter Enron skandalen och i och 

med införandet av Sarbanes-Oxley Act uppdaterades och skärptes regelverket kring 

revisorernas dokumentation i USA, bland annat bestämdes en minimigräns för hur länge 

dokumentationen ska sparas och att allt som ligger till bakgrund för olika slutsatser ska finnas 

dokumenterat. (Whittington Ray, 2006, s.66 ff) Denna ändring genomfördes på grund av att när 

skandalen uppdagades så fanns inte viss dokumentation kvar som hade kunnat vara betydande. 
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Som en sista fas ska rapportering ske där revisorns uppgift är att besvara huruvida företagets 

redovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Har revisionen resulterat i en 

anmärkning eller särskild upplysning ska detta givetvis framgå. Den skriftliga rapport som en 

revisor ska avlägga kallas Revisionsberättelse. (FAR Förlag, 2002, s.295) Denna rapport är vad 

som når ut till intressenterna, eftersom att rapporten antingen försäkrar eller förkastar det 

reviderade företaget speglar rapporten kvaliteten både av företaget men även av revisorns 

arbete. Den är därmed väldigt viktig. (Eilifsen et al, 2006, s.37) 

 

 

3.5 Sammanfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Sammanfattande bild över teoretisk referensram 
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Praktikperspektivet kan ses bestå av tre delar; praxis, profession och praktik (Whittington, 

2006, s.615). De tre olika delarna skapar tillsammans den verklighet vi ser och de kan utläsas 

bakom varje handling och aktivitet. Vid sin begynnelse handlade perspektivet om att lös- och 

synliggöra aktiviteter från dess omgivande system, nu behandlar praktikforskning både studier 

av helheten av en viss slags praktik eller så dess förändring och omvandling.  (Schatzki et al, 

2001, s.2 ff) De tre olika delarna är en förutsättning att förstå för att driva forskning om 

praktiken; inom praxisområdet kan lagstiftning och riktlinjer för ett yrke sägas finnas medan 

professionen utgörs av den samlade skara aktörer som innehar samma typ av akademisk 

kunskap. Praktik är det faktiska handlandet som är verkställda inom yrkets ramar, där aktörens 

utförande påverkar resultatet. (Jarzabkowski, 2007, s.11; Whittington, 2006, s.615) 

   

En förändring i en av praktikperspektivets tre delar påverkar de två övriga delarna. Vad en 

förändring är kan vara svårt att exakt säga eftersom de uppstår på olika sätt och för olika 

innebörd med sig. Generellt sett menar Jacobsen och Thorsvik (2008, s.413 ff) att en förändring 

kan ses resultera i en ändring av det nuvarande läget, denna ändring kan både vara att nya idéer 

och lösningar uppstår men det kan även te sig som en reträtt till gamla vanor. Av teorin att 

döma har ekonomiska kriser och skandaler många gånger haft stora effekter på revisionsyrket, 

dessa två typer av förändringar kan sägas vara en kombination av en strategisk- och en reaktiv 

förändring. Kortfattat innebär det att förändringar inom företaget sker på basis av förändringar i 

omvärlden, många gånger kan företaget behöva genomgå radikala förändringar vilket påverkar 

intern såväl som extern miljö. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.417) 

 

Revisionsprofessionen har förändrats bland annat efter Kreugerkraschen då kunskapskraven 

kom att ökas, praktiktiden för att bli auktoriserad revisor förlängdes från tre år till att bli fem år 

vilket står sig än idag. Kraschen kan sägas ha uppmärksammat revisionens betydelse för ett 

fungerande samhälle och fortsatt den utveckling av yrket som till stor del startade i och med 

aktiebolagens födelse några decennier tidigare. Just kunskapskraven och diskussioner kring 

detta är vad som påverkat och utvecklat professionen som mest, när det i ABL 1944 reglerades 

att ett börsnoterat företag skulle ha en auktoriserad revisor var detta därför ett stort framsteg för 

revisionsprofessionen. Intresseorganisationernas framväxt, såsom FAR och SRS, har varit av 

betydelse för professionens utveckling då de bland annat har satt riktlinjer för yrket och 

tillhandahållit och drivit igenom utbildningar. (Wallerstedt, 2009)  

 

Praxisen har till stora delar vuxit fram både genom internationell och nationell påverkan där 

internationella organisationer, som exempelvis IFAC, lägger en stor grund till dagens 

lagstiftning. Som normbildande organ i Sverige bör FAR och RN nämnas vilka är de som har 

störst inflytande på revisionsrekommendationerna. RS är de revisionsstandarder som reglerar 

en revisors praktiska arbete i Sverige, de infördes 2004 och har efter det fungerat som en 

normbildare. (Nilsson, 2010, s.115 ff) Revisionsstandarderna är indelade i exempelvis revisorns 

uppgift och ansvar, planering och intern kontroll. Utöver detta är ”god revisionssed” behandlat 

i RS vilket utgör en slags komplettering till lagen.  

 

Lagstiftningen har utvecklats från detalj- och siffergranskning till att fokusera på företagens 

interna kontroll. För att nämna ett antal påverkande faktorer på utvecklingen har företagens 

globalisering och enorma tillväxt varit en bidragande orsak till att detaljgranskningen övergavs; 

dess utförande blev orimligt med den ökade omfattningen. Med Kreugerkraschen ifrågasattes 

revisorerna och som åtgärd till detta infördes stängare lagstiftning, revisorns uppgifter kom att 

regleras i ABL och även oberoende kriteriet stärktes i lagen. (Wallerstedt, 2009) Finanskrisen 

på 90-talet var ett slags ”startskott” till en mer formaliserad revision och ISA är en del i detta. 

Senare års skandaler såsom Enron har medfört ytterligare lagstiftning om oberoende och en 
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revisors uppgifter. Kinney (2005, s.89) menar att precis som tidigare skandaler och ekonomiska 

kriser alltid har påverkat yrket kommer de förmodligen för alltid att göra det.   

 

Det praktiska arbete som en revisor utför benämns revisionsprocessen. Eftersom 

rekommendationer, lagstiftning, standarder och normer styr hur denna skall utföras innebär det 

att en förändring i områdets praxis påverkar områdets praktik. Exempelvis innebär en övergång 

från normer om detaljgranskning till normer om att fokusera på intern kontroll en stor 

förändring i en revisors arbetssätt. På liknande sätt har givetvis revisionsprocessen påverkats av 

yrkets formalisering och av förändrad lagstiftning kring hur en revision ska utföras. Dessa 

norm-, rekommendations- och praxisförändringar har tillsammans skapat en revisionsprocess 

som idag kan delas in i tre delar och sägas bestå av; planering där riskbedömning och intern 

kontroll bland annat ska utföras, granskning samt rapportering. (FAR Förlag, 2004, s.5 ff) 

 

Samtidigt som en förändring i praxis medför en förändring i praktiken, hinner inte yrket alla 

gånger vänta på att ny lagstiftning ska komma till innan praktiken förändras. Vid exempelvis 

finansiella kriser måste både revisionens inriktning och omfattning ses över för att anpassas 

efter marknaden och denna förändring görs i praktiken utan en förändring i praxis. (FAR 

Förlag, 2001, s.45) 
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4. Praktiskt genomförande av studien 

Detta kapitel skildrar hur studiens praktiska bitar har planerats och 

genomförts. Vi beskriver vilken typ av metod vi använt oss av, kritik mot 

denna, hur intervjuerna gått till samt hur vi byggt upp vår 

intervjuguide. En kortare beskrivning av respektive intervjusituation 

finns även att läsa i detta kapitel.  

 

4.1 Metodval 

I och med formulerade syften och problemformulering vet forskaren vad arbetet ska besvara. 

Hur detta ska genomföras är däremot en annan fråga. (Patel & Davidsson, 2001, s. 51) Studiens 

alla delar hänger samman och påverkas av varandra. (Ejvegård, 1996, s.29) Det finns ett 

ordspråk som lyder; ”som vi frågar vill vi ha svar” vilket tydligt illustrerar vikten av att 

metodvalet återspeglar studiens syfte. (Patel & Davidsson, 2001, s. 51)  

  

Det finns två olika typer av metoder som var och en för sig innefattar ytterligare olika tekniker 

för att samla in information; kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ ansats syftar till att samla 

in ”mjuka data” som exempelvis respondentens uppfattning om en specifik händelse. En 

kvantitativ ansats syftar istället till att ta fram ”hårda data”, en vanlig teknik för detta är enkäter 

med fasta svarsalternativ. (Patel & Davidsson, 2001, s. 69 ff) Trost (2005, s.14) menar att en 

kvantitativ studie passar en frågeställning som behandlar hur ofta något har hänt, hur många 

eller hur frekvent någonting är. Vad gäller att hitta, undersöka och förklara mönster lämpar sig 

detta bättre för en kvalitativ ansats eftersom att en ökad förståelse lättare skapas vid en 

kvalitativ ansats än vid en kvantitativ ansats.   

 

Med utgångspunkt i vad vi ovan beskrivit har vi i vår studie valt en kvalitativ ansats, då vi vill 

få fram beskrivande, ”mjuka data” om vad som har förändrats och förstå mönster. Vi tror att 

denna studie hade kunnat genomföras även med kvantitativ ansats men skillnaden hade blivit 

att fokus enbart legat på vilka förändringar som skett, utan att förstå varför dessa förändringar 

genomdrivits. Då få studier genomförts och kunskap saknas inom området anser vi att en 

kvalitativ metod är ganska given, eftersom att vi måste kunna tolka och förstå detta område. En 

kvalitativ metod kan vidare kopplas samman med vår hermeneutiska kunskapssyn som 

beskriver att vi vill skapa oss en djupare förståelse för ämnet vilket bland annat görs med hjälp 

av respondenternas kunskaper. Enkätfrågor kring detta område skulle förmodligen resultera i en 

hel del bortfall och missförstånd eftersom att ämnet är relativt nytt för respondenterna, 

dessutom skulle vi inte kunna få fram respondenternas personliga åsikter och tankar kring 

området vilket vi anser vara väldigt betydelsefullt.  Vidare skulle det vara svårt för oss att 

använda enkäter då det inte finns så många teorier kring revisionspraktiken, det innebär att vi 

inte riktigt vet vad som ska frågas. Vår studie blir därmed mer utförlig med intervjuer, då våra 

respondenter kan bidra med ett mer beskrivande perspektiv från verkligheten.  

 

4.1.1 Val inom den kvalitativa metoden 

Inom den kvalitativa ansatsen finns ett antal olika metoder varvid intervjuer kan anses som den 

mest använda. (Patel & Davidsson, 2001, s.78 ff) Det finns även ett antal olika sätt att gå 

tillväga på vid utförandet av en intervju, som forskare måste du exempelvis ta ställning till 

intervjuns standardisering och struktur. (Trost, 2005, s.19ff) Standardisering relaterar till 

likheten mellan frågor och intervjusituation för olika respondenter där en hög grad av 
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standardisering är det vanligaste. Begreppet stuktur relaterar till intervjuns upplägg; om 

exempelvis svarsalternativ finns eller om någon slags riktlinje för intervjuns framskridande är 

planerad. (Trost, 2005, s.20) I vår studie har vi eftersträvat så hög standardisering som möjligt 

då vi anser att jämförelser och paralleller mellan olika intervjuer förenklas och förbättras på det 

sättet. Då det varit möjligt har vår målsättning varit att genomföra alla intervjuer ”på plats” hos 

respondenten, ”öga mot öga” med denne. Vi blev dock tvungna att genomföra två av 

intervjuerna via telefon vilket medförde en lägre grad av standardisering. En ytterligare nackdel 

med våra telefonintervjuer har varit att vi gått miste om exempelvis respondenternas 

kroppsspråk. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 165) är detta en brist. Vi anser dock att vår 

studie fungerat relativt bra att genomföra via telefon. Eftersom att intervjun inte har innefattat 

någon direkt obekväm frågeställning tror vi inte heller att respondenternas kroppsspråk skulle 

ha påverkat resultatet i nämnvärt. För att försöka kompensera att kroppsspråket inte kunde 

iakttas har vi istället haft respondenternas tonfall i åtanke under intervjuerna. Detta genom att 

försöka observera om respondenterna har låtit stressade, osäkra eller försökte undvika att svara. 

Vidare har vi försökt ställa följdfrågor till dess att vi känt oss nöjda med svaren.  

 

De intervjuer vi har genomfört kännetecknas av att vara semistrukturerade. (Bryman & Bell, 

2005, s. 363). Vid både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer ska respondenten få 

möjlighet att fritt utforma sina svar. Skillnaden är dock att en semistrukturerad intervju är mer 

strukturerad än en ostrukturerad intervju. Därför är det vanligt att den som utför en 

semistrukturerad intervju har utformat en så kallad intervjuguide, där områden eller riktlinjer 

för intervjun har planerats, vilket vi kommer beskriva närmre i avsnitt 4.3.   

 

 

4.2 Kritik mot studien 

Vår studie är en kvalitativ studie av revisionspraktiken, och anledning till att vi valde en 

kvalitativ studie grundar sig främst i vår problemformulering och vårt syfte då vi vill skapa 

förståelse samt se likheter och mönster inom området. Vad vi anser talade för en kvalitativ 

studie, bortsett från studiens problem, var att ämnet är relativt outforskat vilket medför en 

svårighet att skriva enkätfrågor och skicka ut det till respondenter med tron att de ska förstå 

dessa.  

 

Vad gäller vår intervjuguide har vi omformulerat frågor och scenarios med tiden då det visat 

sig vilka frågor som varit svåra att förstå, besvara eller helt enkelt varit onödiga. Våra scenarios 

var i starten tre stycken men vi valde att ta bort ett av dem då vi märkte att respondenterna 

gärna ville besvara ett annat ämnesområde. Det är scenariosen som vållat oss mest problem. Vi 

ansåg att de var ett kreativt inslag i intervjuguiden samt kunde tillföra andra typer av 

diskussioner. Detta har tyvärr inte fungerat precis som vi hade hoppats på. Vi ser en del 

tänkbara orsaker till detta: delvis skulle det kunna bero på att respondenterna inte alls har 

samma vana av scenarios som av ”klassiska” intervjufrågor, delvis kan det kräva ett annorlunda 

och mer tidskrävande tankesätt. Vi uppfattade även att scenariosen var svårare att förstå då vi 

var tvungna att läsa upp dem, som vid telefonintervjuerna, än då respondenten kunde ta del av 

dem själv. 

 

 

4.3 Urvalsprocessen 

Inom ett strikt deduktivt angreppssätt är generaliserbarhet ett viktigt begrepp och syftar till 

möjligheterna att dra slutsatser även utöver de enheter som undersökts i studien. Det mest 
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optimala för detta anses vara att genomföra ett totalurval eller ett sannolikhetsurval. (Johansson 

Lindfors, 1993, s.92) I vår studie har vi ett angreppssätt bestående av den ”gyllene 

medelvägen” där samband inom mindre utvecklade områden är viktigare att förstå, än att skapa 

generaliserbar kunskap. Givet detta har vi använt oss av avsiktliga urval som rekommenderas 

för mer teorigenererande ansatser. (Johansson Lindfors, 1993, s.98) Som namnet antyder 

innebär det att vi har påverkat urvalet eftersom det har genomförts avsiktligt.  

 

Det Johansson Lindfors beskriver som ett avsiktligt urval kan liknas vid det som Trost refererar 

till som ett strategiskt urval. Med utgångspunkt i det kan vår urvalsprocess beskrivas i två steg:  

 

1. Strategiskt urval: Detta urval innebär att forskaren väljer ut en viss faktor som är av 

teoretisk betydelse för studien (Trost, 2005, s.117ff) vilket i vårt fall har varit kunskap 

och erfarenhet inom revisionsyrket. För att besvara vår problemformulering anser vi att 

detta urval var en nödvändighet. Vi valde att kontakta de fyra största revisionsbyråerna 

varav två hade möjlighet att ställa upp. Dessutom valde vi att inkludera den största av 

de mindre, det vill säga en mellanstor revisionsbyrå. Slutligen tillfrågades även några 

mindre byråer där båda som tillfrågades valde att delta i vår studie. Vi ställde krav på 

att de revisorer vi intervjuade antingen skulle vara godkända eller auktoriserade. Detta 

ansåg vi var ett bra sätt att säkra kunskapsvariabeln på. Dessutom ansåg vi det vara en 

förutsättning att våra respondenter arbetat inom yrket en längre period och därmed 

upplevt förändringar av olika slag. De två stora byråerna var intressanta för vår studie 

eftersom vi hade kännedom att de har kontinuerlig utbildning samt att de arbetar på en 

bred marknad vilket vi ansåg borde öka deras erfarenheter och kunskaper. Vidare är det 

väl känt att de två stora byråerna har ett rykte om sig att erbjuda bra kvalité. Den 

mellanstora byrån, som står utanför ”de fyra stora”, valde vi av den anledningen att det 

är ett växande företag och ”större bland de mindre” byråerna. Vidare fokuserar denna 

byrå på ägarledda företag vilket vi finner intressant då det breddar vår studie. Att de 

övriga byråerna kategoriseras som mindre beror på att de är betydligt färre anställda 

relaterat till exempelvis byråerna som tillhör ”the big four”. Vi anser att en variation 

mellan storleken på revisionsbyråerna har skapat en intressant mix och förmodligen 

breddar intervjusvaren.  

 

2.  Bekvämlighetsurval: För att få ett strategiskt urval är det inte ovanligt att använda ett 

bekvämlighetsurval vilket, enligt Trost (2005, s.120) beskrivs som att ”man tar vad 

man råkar finna”. På grund av tids- och ekonomisk brist från vår sida har vi begränsat 

oss till att intervjua revisorer i Umeå-regionen alternativt att genomföra 

telefonintervjuer. Vi har inte önskat att få träffa en viss revisor utan snarare tagit den 

revisor som ansetts lämplig och haft tid, möjlighet och velat ställa upp på vår intervju. 

Att det just i skrivande stund är en hektisk tidsperiod för revisorerna har tydligt visat 

sig och medfört viss problematik, detta har gjort att vi i än större grad fått ”ta vad vi 

råkat finna” vad gäller respondenter. Eftersom vi upplevde att de flesta revisorerna var 

väldigt stressade under denna period blev vi tvungna att verkligen ta till alla medel som 

var möjliga för att finna lämpliga respondenter. Vi utnyttjade därför våra personliga 

kontakter vilket resulterade i att två av respondenterna inte befann sig i Umeå och vi 

blev därmed tvungna att genomföra intervjuerna via telefon.  
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4.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden ska syfta till att ge intervjuaren riktlinjer för hur intervjun kan utformas men den 

ska inte styra själva intervjun. (Trost 2005, s.50) En intervjuguide ska bygga på den analytiska 

fråga som studien bygger på, det vill säga den problemformulering som styr arbetet. (Thomsson 

2002, s.27ff) Viktigt är dock att intervjuguiden inte är upprättad efter redan färdigformulerade 

frågor utan snarare berör viktiga områden. (Trost 2005, s.50) En intervjuguide ska inte vara 

speciellt lång och frågorna behöver heller inte komma i en speciell ordning. Istället är det 

viktigt att komma ihåg att meningen med en kvalitativ intervju är att intervjuaren ska följa 

respondentens tankegångar, och därför bör frågorna istället ställas till följd av de svar som ges. 

(Trost, 2005, s.51) Till detta följer dock att guiden ska vara så pass välplanerad, att den täcker 

in alla nödvändiga områden som krävs för att komma åt information som besvarar studiens 

analytiska fråga. (Ekholm & Fransson, 1992, s.63 ff). I vår studie avser vi att intervjua flera 

respondenter angående samma problem, och därför kan någon form av standardisering vara 

nödvändig eftersom alla människor tolkar, förstår och erfar saker på olika sätt. Standardisering 

innebär bland annat att samma typer av frågor ställs och därför måste en ram finnas för att 

intervjuerna ändå ska hållas inom studiens syfte. 

 

Då vår studie syftar till att beskriva hur förändringar påverkar revisionspraktiken har vi 

identifierat ett antal områden i teorin som vi anser vara viktiga utgångspunkter när vi utformat 

vår intervjuguide. Dessa områden kan ses nedan: 

 

 Förändringar 

 Revisionsperspektivet 

 Profession 

 Praxis 

 Praktik 

 

Utifrån dessa teorier har vi förvärvat viss relevant kunskap som vi anser borde studeras i 

verkligheten för att kunna ge svar till vår problemformulering. Enligt Thomsson (2002, s. 41) 

ska frågorna under en kvalitativ intervju inte vara riktade eller utgöra direkta ja- eller nej 

frågor. Istället bör frågorna ha en mer reflexiv utformning, där frågan ska försöka söka svar på 

varför och hur. Därför har vi utformat två stycken scenarios, i vår guide, som bygger på 

tänkbara situationer vilka en revisor skulle kunna ställas inför. Tanken bakom dessa scenarios 

är att underlätta för respondenten i att fritt tolka och förklara hur de skulle anpassa sig inför en 

specifik situation. Scenariosen ska dessutom minska risken för att vi lägger orden i munnen på 

respondenten samt att de själva ska få möjligheten att identifiera vilka förändringar och 

anpassningar som skulle vara tänkbara för dem. Intervjuguiden inleds dock med ett antal öppna 

frågor som är mer specificerade då vi finner det nödvändigt att få svar på just dessa. Exempel 

på hur frågorna kan komma att te sig framgår av Bilaga 1. Vissa forskare anser att en 

intervjuguide endast är till för intervjuarens egen skull och därför kan anses som onödigt att 

bifoga i exempelvis en uppsats. (Trost, 2005, s.51) Vi anser däremot att guiden kan vara bra att 

synliggöra, då det torde underlätta för läsarna att förstå vår tanke bakom intervjuerna. 

 

 

4.5 Access 

Access behandlar tillgången och tillträdet till information vilket många gånger kan innebära 

svårigheter. Detta på grund av att forskaren sällan har tid nog till att motivera respondenten 

eller tid till att skapa ett tillräckligt förtroende för studiens syfte. Access vid intervju eller vid 
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enkät kan därför sägas sitta i att lyckas skapa ett förtroende hos respondenten. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 135) Utförs den praktiska metoden via intervju är det därför helt avgörande 

för informationsinsamlingen att den som utför intervjun lyckas inge tillit hos respondenten.  

 

I vår första kontakt med företagen har vi försökt vara väldigt tydliga vad gäller intervjuns 

tidsåtgång och studiens syfte. Johansson Lindfors (1993, s.136) menar att den initiala kontakten 

kan vara av betydelse. Vid själva intervjuerna och första mötet med själva 

intervjurespondenterna har vi även då försökt att vara så tydliga som möjligt vad gäller 

tidsåtgång och studiens syfte. Vi har erbjudit alla respondenter anonymitet, och försökt förklara 

varför vi valt att skriva om just detta ämne samt att vi i framtiden kan se oss själva arbeta inom 

branschen. Detta som ett led i att försöka inge förtroende och bygga upp någon slags tillit för 

att kunna öka accessen och informationstillträdet. Johansson Lindfors (1993, s.136) menar 

vidare att accessen kan antas öka om respondenten eller företaget själva kan ha nytta av 

studien, detta är inte riktigt fallet med vår studie utan vi har fått lita till att skapa ett tillräckligt 

förtroende. Däremot har vi erbjudit samtliga respondenter att ta del av den färdigställda 

uppsatsen. Några av våra respondenter ville behandlas anonymt i denna studie varför vi valde 

att behandla samtliga anonymt. Vi ser på detta som både bra och mindre bra. Positivt på så sätt 

att respondenten förhoppningsvis känt sig mer säker med anonymitet, men negativt då det kan 

ge ett mindre seriöst intryck för dem som läser studien vilket kan påverka trovärdigheten. För 

att förtydliga vad vi menar med anonymitet, har vi redovisat respondenternas svar anonymt 

men de har ej varit anonyma för oss.  

 

Vi har uppfattat två olika faser av accessen vid vår studie; en kan sägas härröra till att lyckas få 

den första kontakten med respondenterna och den andra till accessen under själva intervjuerna. 

Vårt största problem med accessen har legat i den första fasen. Denna tidsperiod är väldigt 

hektisk för många revisorer och att de inte sätter vår studie som högsta prioritet har vi full 

förståelse för. Det har därför varit ett stort problem att, för det första, få kontakt med någon som 

har tid att ställa upp och, för det andra, att lyckas boka in en tid. Inbokade intervjuer har 

förskjutits och ibland tog det tid att få själva mötet bekräftat. Under själva intervjuerna har vi 

däremot uppfattat accessen på ett helt annat sätt då de flesta av revisorerna som vi intervjuat har 

varit väldigt öppna och gärna delat med sig av sin erfarenhet. Vi anser att accessen under dessa 

intervjuer varit tillfredställande och därför gett oss ett bra underlag till vår analys.  

 

 

4.6 Intervjuförhållanden 

I detta avsnitt har vi valt att presentera samtliga intervjusituationer för att ge läsaren en bättre 

bild över hur intervjumiljön var och vilken stämning vi uppfattade. Enligt Patel och Davidsson 

(2003, s.120) är detta något som bör göras. Varje respondent och företag behandlas anonymt 

och vi har valt att referera till respondenterna som R, en slags förkortning på respondent, och 

deras respektive nummer i intervjuordningen. Intervjuerna tog mellan 50-70 minuter att 

genomföra. 

 

4.6.1 R1 

Vår intervju med R1 var den första i raden utav fem stycken. Denna intervju utfördes på 

respondentens kontor i Umeå, och dessutom inne på R1:s privata arbetsrum. Intervjumiljön var 

lugn och avskild i och med att vi satt i respondentens arbetsrum. Däremot ringde R1:s telefon 

två gånger under intervjun, vilket till viss del störde. Respondenten valde dock att vänta ut 

telefonsignalerna och vi blev därmed aldrig avbrutna på så sätt att respondenten svarade i 

telefonen. Vi uppfattade att R1 var väldigt duktig på att beskriva sina erfarenheter, och vidare 
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märkte vi även att respondenten hade vana av intervjuer då denne snabbt förstod oss och vad vi 

var ute efter. På det hela uppfattade vi därför att intervjun flöt på bra och att vi fick ut det vi 

ville av våra frågor. Dock ansåg R1 att scenario ett (se Bilaga 1) var lite svårt att förstå vilket vi 

givetvis tog fasta på och omformulerade det inför kommande intervjuer.   

 

4.6.2 R2 

Vår andra intervju utfördes via telefon och denne respondent bad att få vara anonym i studien 

och att även företaget skulle behandlas anonymt. Intervju utfördes via telefon av den enkla 

anledningen att respondenten arbetar på annan ort, vilken vi inte har haft tid att åka till. 

Intervjumiljön var lugn då vi satt i ett enskilt arbetsrum vilket vi även uppfattade att 

respondenten gjorde. Vidare uppfattade vi R2 som aningen stressad vilket resulterade i att 

svaren några gånger blev relativt kortfattade, detta försökte vi rätta till genom att ställa 

ytterligare följdfrågor för att få mer beskrivande och utvecklande svar. I jämförelse med vår 

första intervju fick vi uppfattningen att denne respondent inte var lika van vid intervjuer, detta 

skulle dock både kunna ses som positivt och negativt. Att omständigheterna var annorlunda 

denna gång, i och med att det var en telefonintervju, kan även ha påverkat respondenten och oss 

själva att bli mer stressad. I stort anser vi dock att intervjun gick bra trots att det kändes aningen 

ovant att utföra en telefonintervju.   

 

4.6.3 R3 

Vår tredje intervju genomfördes i ett konferensrum på R3:s kontor. Denna miljö var lugn vi 

kunde inte uppfatta några störande moment. Intervjun genomfördes dock strax före lunchtid 

vilket innebar att några kurrande magar hördes i rummet. Att koncentrationsförmågan och 

tålmodigheten kan försämras om man är hungrig kan givetvis även ha påverkat 

intervjuförhållandet men tack vare att R3 var tålmodig och lät oss dra över tiden längre än vi 

avtalat, tycker vi ändå att vi fick fram relevanta svar till vår studie. R3 kändes också relativt 

van vid att bemöta studenter och genomföra intervjuer, därför flöt samtalet på bra. Början av 

intervjun kändes dock lite trög men allt eftersom vi alla blev varma i kläderna flöt samtalet på 

både mer effektivt och beskrivande.  

 

4.6.4 R4 

Intervju nummer fyra var vår andra telefonintervju och vår fjärde sammanlagt. Precis som den 

första telefonintervjun utfördes även denna på grund av att respondenten befann sig på annan 

ort, som vi varken hade tid eller ekonomisk möjlighet till att besöka. Vi satt i ett av 

universitetets grupprum medan vår respondent befann sig på sitt kontor, miljön får därmed 

anses lugn och enskild. Respondenten blev störd en gång under intervjun men detta var något 

som knappt uppfattades. Vi kände oss mer bekväma i denna intervju än den första 

telefonintervjun, däremot uppfattade vi vår respondent som, om inte stressad, så väldigt snabb i 

sina svar och beskrivningar. Det medförde att vi inte riktigt hann med att ställa följdfrågor vid 

alla tillfällen och därmed var lite osäkra på vissa svar efter intervjuns genomförande.  

 

4.6.5 R5 

Sista intervjun utfördes på plats hos respondenten. Vi satt avskilt i ett konferensrum, miljön var 

lugn och vi blev inte störda under tidens gång. Vi uppfattade respondenten som väldigt 

avslappnad och lugn. Vidare fick vi känslan av att respondenten hade viss vana av intervjuer. 

Respondenten berättade i början av intervjun att han själv, tidigare, hade handlett uppsatser och 

ställde därefter en del frågor kring just vår uppsats; teoriavsnittet och vårt metodval. Detta såg 

vi som ett tecken på att respondenten inte var stressad och i och med en större förståelse för 
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ämnet kunde han också ge passande och beskrivande svar. Efter intervjuns genomförande 

kände vi oss väldigt nöjda och hade fått många givande och intressanta svar.    

 

 

4.7 Bearbetning av empirisk data 

Samtliga intervjuer spelades in. Till detta använde vi oss av en diktafon, vid intervjuerna 

utförda på plats hos respondenten, och via telefonen vid de två telefonintervjuerna. Parallellt 

under intervjuns genomförande förde en utav oss anteckningar. Detta gjorde för att säkra 

informationen och ha möjlighet att gå igenom intervjun igen, vid ett senare tillfälle. Direkt efter 

intervjun satte sig en av oss ner och transkriberade intervjun medan den fortfarande fanns färskt 

i minnet. Det finns två sidor av att spela in en intervju (Trost, 2005, s.53 ff); det positiva är att 

vi som författare senare kan lyssna igenom intervjun och reflektera över vad respondenten har 

svarat, samtidigt kan det också framkomma nya ytterligare svar under transkriberingen vilka 

har missats under själva intervjun. Vidare anses transkriberingen även vara ett bra lärotillfälle 

för forskaren att reflektera över sina frågor och sina egna misstag. Negativt med att spela in en 

intervju kan vara att respondenten begränsar sig i sina svar, känner sig hämmad och tänker till 

en extra gång. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi respondenterna om dessa hade någon 

invändning mot att vi spelade in intervjun, alla våra respondenter tyckte att det var helt okej 

varför vi inte heller direkt kan se att de skulle ha begränsat sina svar. Trost (2005, s.54) 

framhäver vidare att transkribering tar tid och att en inspelad intervju aldrig kan ersätta minnet 

och känslan intervjuaren får under själva intervjun.  

 

När transkriberingen var färdig skickade vi ut denna till respektive respondent för att få deras 

godkännande. En utav respondenterna sa direkt efter intervjun att vi inte skulle skicka ut 

transkriberingen till denne, på grund av tidsbrist, men däremot önskade respondenten gärna få 

uppsatsen i sin helhet. Vi frågade respektive respondent om möjligheten att återkomma med 

någon fråga eller fundering senare, om vi exempelvis skulle ha missuppfattat något under 

intervjun. Detta blev aktuellt vid ett tillfälle då vi ansåg oss behöva mer information om vad en 

respondent syftade till. Vi som författare tolkade respondentens svar på olika sätt varför vi ville 

få en bekräftelse på respondentens egentliga mening. Respondenterna godkände allihopa vår 

transkribering.      

 

 

4.8 Empirisammanställning 

Att sammanställa ett empiriavsnitt är lika viktigt som det är svårt. Nyhlén (2005, s.9) menar att 

bearbetning och presentation av empirisk data egentligen är väsentligare för studien än hur dess 

urval gått till och datainsamling genomförts. Eftersom den empiriska data som samlats in är 

läsarens enda informationskälla om det studerade objektet, är det viktigt att presentationen av 

detta uppfattas som trovärdig och når ut till läsaren. Vid kvalitativa studier anses 

empirisammanställningen många gånger svårare att göra än vid kvantitativ forskning och 

dessutom är den oftare förbisedd, det är därför viktigt att ta ställning och göra ett medvetet val 

om hur empirin ska presenteras, ett så kallat ”strategiskt viktigt metodval”. (Nyhlén, 2005, s. 13 

ff)   

 

Patel och Davidsson (2003, s. 121) menar att det inte finns någon universell metod att redovisa 

empiriskt material, utan att det viktiga är att hitta ett sätt som passar studien. Trots att det finns 

många olika sätt och möjligheter att presentera empirisk data på, menar Nyhlén (2005, s.62) att 

de ontologiska utgångspunkterna och den epistemologiska kunskapsambitionen till viss del kan 
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Teori samt intervjuguide:

Förändringar

Profession

Praxis

Praktik

Empiri:

Profession

Praxis

Praktik 

Revisionsbranschen

Analys:

Förändring för förändring

vara vägvisande. Nyhlén (2005, s.62 ff) nämner fyra olika typer av framställningsstrategier där 

vi anser att ’den sammanhållna fallbeskrivningen’ passar vår studie väl. Denna strategi syftar 

till att presentera data som en helhet där empirin bygger på ett fall, vilket exempelvis kan vara 

en organisation eller viss händelse. Empirins syfte är att återspegla verkligheten, på ett relativt 

strukturerat och opersonligt sätt, och sedan ligga till grund för en analys. Vidare menar Nyhlén 

(2005, s 70 ff) att ’den sammanhållna fallbeskrivningen’ med fördel kan bestå av citat och 

temaindelningar.        

 

I samband med transkriberingen av våra intervjuer valde vi att sammanställa respondenternas 

svar för att tydligare se likheter och skillnader. Arbetet påbörjades direkt efter att den första 

intervjun transkriberats och pågick till det att transkriberingen av den sista intervjun var gjord. 

Patel och Davidsson (2003, s.120) menar att det är en fördel att genomföra hanteringen av 

empirin löpande, då det kan skapa nya idéer och tankar inför resterande intervjuer. 

Sammanställningen genomfördes på så sätt att vi delade in intervjuguiden i fyra olika områden, 

vilka härrör från vår teoretiska referensram, och färgkodade sedan respektive respondents 

uppfattning om just det området. Under varje område skapades därmed en slags 

sammanställning över vardera respondentens åsikt, och vi kunde enkelt jämföra svaren i och 

med färgkodningen. Utifrån detta har vi sedan valt att bygga upp vår empiri. I likhet med vår 

teoretiska referensram har valt att sammanställa empirin kring fyra områden: praxis, 

profession, praktik och revisionsbranschen i förändring. Med en teorigenererande ansats anses 

det viktigt att lägga kraft på empirin, för att sedan kunna utveckla kunskapen. Att presentera 

empirin på detta sätt ansåg vi vara därför vara det mest givande.  

Figur 8: Empiri- och analyssammanställning  
 

Som figur 8 visar har vi valt att bygga analysen på empirins resultat. Därför har vi valt att lägga 

analysavsnittet i ett senare kapitel, efter empirisammanställningen. Förhållandet mellan empiri 

och analys kan diskuteras men tydligast är att ha avsnitten åtskiljda (Nyhlén, 2005, s.22 ff). 

Varför vi valt en annan områdesindelning till analysen beror på att vi finner det mest lämpligt; i 

empirin skådliggörs vilka förändringar respondenterna har uppfattat inom respektive område, 

medan vi i analysen går djupare in på vad dessa olika förändringar innebär. Eftersom studien 

syftar till att finna ett förändringstryck känns det naturligt att lägga ett större fokus på just 

förändringarna i analysen.     

 



 

 

 
41 

 

5. Empiriskt material 

I detta kapitel framställer och redovisar vi vårt empiriska data vilket 

innefattar de svar vi fick under intervjuerna. För att tydliggöra 

läsningen har vi valt att inleda kapitlet med att presentera våra 

respondenter och sedan dela in empirin i fyra olika områden; 

profession, praxis, praktik samt revisionsbranschen i förändring. 

Förändringar i det sistnämnda avsnittet uppkommer i samtliga 

områden varför vi har valt att placera det sist för att skapa ett 

helhetsintryck.   

 

 

5.1 Presentation av respondenter 

Vad gäller presentationen av respondenterna önskade några att få vara anonyma varför vi valde 

att behandla alla deltagarna på samma sätt. Vi har valt att genomföra intervjuerna på två större, 

en mellanstor och två mindre byråer för att öka bredden av erfarenheter. Kriteriet för att klassas 

som en stor byrå är ur våra ögon sett att de tillhör ”the big four”, det vill säga att byrån är en av 

världens fyra största revisionsbyråer. Som mellanstor syftar vi på en byrå som finns utspridd 

över stora delar av landet och som även figurerar en del internationellt, antalet anställda är 

också färre i jämförelse med ”the big four”.  De mindre byråerna är däremot enbart stationerade 

i Sverige och innefattar även de betydligt färre anställda.  

 

 

 

 
Figur 9: Respondenterna 

 

R1

Intervju 1: 
Respondentens 

kontor

Större byrå

Auktoriserad 
revisor 

>30 år i 
branschen

R2

Intervju 2: 
Telefonintervju

Mindre byrå

Godkänd revisor

>25 år i 
branschen

R3

Intervju 3: 
Respondentens 

kontor

Större byrå

Auktoriserad 
revisor

> 20 år i 
branschen

R4

Intervju 4: 
Telefonintervju

Mindre byrå

Godkänd revisor

> 20 år i 
branschen

R5

Intervju 5: 
Respondentens 

kontor

Mellanstor byrå

Auktoriserad 
revisor

> 20 år i 
branschen
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Figur 8 beskriver sammanfattande det viktigaste om respektive respondent; det vill säga deras 

tid inom branschen, vilken auktorisation de besitter samt vilken typ av byrå respondenterna 

arbetar på. Utöver vad figuren visar kan det dock tilläggas att R1 bland annat har hunnit med att 

titulera sig delägare och numera även är utbildningsansvarig inom byrån. R1 ansvarar för 

byråns utbildning av både nyanställda och erfarna revisorer i hela Sverige. Dessutom arbetar 

R1 nationellt med metodikfrågor, både i Norden samt övriga Europa. Vad gäller vår andra 

respondent vill vi här tillägga att denne samt företaget är beläget på annan ort inom 

Västerbotten, och är en mindre typ av revisionsbyrå där vår respondent är en av flera delägare. 

Respondent R3 är kontorschef på sin byrå och dessutom regionsansvarig för norrlandskusten. 

Precis som vår andra respondent är även R4 och företaget beläget på annan ort inom 

Västerbotten, och denna byrå har ett fokus på ägarledda företag. R5 är vår siste respondent och 

vi vill lägga till att denne är partner i bolaget. Utöver revisionsuppdrag arbetar R5 även med 

interna utbildningar och risk management inom byrån.  

 

 

5.2 Profession 

 

5.2.1 Interaktion kontra utbildning 

”Revisorsprofession präglas av personliga interaktioner” (R1). I fråga om utbildning var 

samtliga revisorer eniga om att samspelet mellan kollegorna var en av de största faktorerna som 

bidragit till deras kunskapsutveckling.  Att lära av varandra var en genomgående diskussion, till 

exempel belyste de flesta respondenterna vikten av att, inte minst som nyanställd, få arbeta med 

flera olika företag (kunder) och dessutom få arbeta tillsammans med ett flertal olika personer. 

Mångfald var ett begrepp som återkom i flera intervjuer, vilket speglar att revisorerna är 

enskilda individer, eftersom varje revisor styrs av sin personlighet och sina erfarenheter. R5 

uttryckte att ”genom att arbeta inom olika branscher, i olika situationer, med olika människor 

och med olika fall, skapas erfarenhet, eftersom då händer det alltid något nytt”. Detta mynnar 

ut i att varje revision troligtvis blir unik. R2 ansåg till exempel att det var ”viktigt med olika 

åldrar inom en organisation”. En åldersmässig variation torde leda till att nya influenser och 

nya tankar blandas med långvariga erfarenheter vilket ökar kunskaperna hos dem alla. R2 

påpekade även att inom revisionsbranschen är det ytterst viktigt att använda varandra som 

”bollplank” eftersom många frågor är svåra att ta ställning till. Vidare hävdade R2 att som 

revisor genomgår man ständigt en process av lärande, därför är utbildning ”a och o”. R1 

uttryckte dock att ”det inte är utbildningarna som gör dig till revisor, det är interaktionen med 

andra erfarna revisorer.” Likväl ansåg dock R1 att teoretiska utbildningar är nödvändiga men 

att dessa måste sättas i ett sammanhang. R2 var också inne på samma spår och menade att alla 

utbildningar och kurser oftast bygger på ett aktuellt tema, exempelvis konkurser. Det man lär 

sig under dessa tillfällen relaterar man själv tillbaka till relevanta fall som skett i praktiken. R1 

berättade att kurser och andra vidareutbildningar snarare är att betrakta som komplement till 

praktiken. R3 ansåg på samma sätt som R1 och R2 att den främsta kunskapskällan är att arbeta 

med de specifika uppdragen, det vill säga att ”utsätta” sig för en situation där revisorn får samla 

information, finna och tolka relevanta regelverk och därefter leverera en lösning. R4 stämde in i 

de övriga respondenternas resonemang och uppskattade att han personligen förvärvat sin 

kunskap, till 90 %, genom praktiska fall.  

 

5.2.2 Kunskapskrav 

Att kunskapskravet hos revisorerna har ökat var alla respondenter eniga om. R1 och R2, R5 

ansåg att det till stor del beror på att revisorsnämnden arbetar mer aktivt idag och ställer högre 
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krav på kvalitén i revisionen, vilket i sin tur ökar kravet på revisorernas kunskaper. De nämner 

även att det förekommer kvalitetskontroller av revisorerna med jämna mellanrum. R4 ansåg att 

”kunskapskraven har ökat genom att det hela tiden tillkommer saker utan att man tar bort 

något gammalt”. R4 hävdade även att som nyanställd kommer du under det första året tro att 

du inte förstått något av universitetsutbildningen, men redan vid ditt andra år kommer du 

upptäcka att du börjar förstå, för då får du ett sammanhang.  R5 hade liknande kommentarer 

men ansåg att universitetsutbildningen är viktig, och kan ses som ett verktyg där studenterna 

bland annat får träna upp sin inlärningsförmåga och förmågan att uttrycka sig i både tal och 

skrift. R3 diskuterade mer företagens globalisering som en anledning till ett ökat kunskapskrav. 

R3 menade att på grund av att företagen internationaliserats har revisorerna fått ett bredare 

arbetsområde i den bemärkelsen att det inte räcker med att endast kunna svenska regler, utan 

till exempel måste även kunskaper om IFRS, de internationella redovisningsstandarderna, 

finnas. R3 förklarade det ytterligare genom att säga att syftet är ”transparens”. Redovisning 

och revisionen utförs i stort sett likadant i hela världen, och trots att ett företags årsredovisning 

är skriven på ett annat språk måste revisorn kunna tolka och förstå innebörden, till exempel hur 

ett företag är värderat. R2 nämnde också att revisorerna arbetar mer analytiskt idag än vad de 

tidigare gjort. Det innebär att de utgår från mer teoretiska perspektiv, såsom exempelvis 

skattelagstiftningen, när de gör sina bedömningar och därför krävs god kännedom kring 

regelverken.  

  

5.2.3 Professionens förändring 

Under diskussionerna kring revisionspliktens avskaffande kom professionen att beröras. Ingen 

av respondenterna såg avskaffandet som något negativt utan snarare som en utveckling av 

professionen. R1 och R3 menade att denna förändring leder till kundnytta: om kunderna själva 

får välja vilka tjänster de behöver till sitt företag, kommer de uppleva en större nytta än vad de 

gjort när revisionen varit påtvingad genom lagstiftningen. R3 uttryckte det som att ”revisionen 

går från att vara en lågprisvara till att bli en efterfrågestyrd tjänst”. Det handlade enligt R3 

om att göra arbetet mer värdeskapande och att inte längre göra något till så låg kostnad som 

möjligt. R1 drog också paralleller till revisorns arvoden och menade att idag måste revisorn 

många gånger vara ”översmart”, och skala bort sådant som inte är betydande nog för att 

granskas eftersom de inte har tid till detta, då de heller inte får betalt för det. Det handlar om att 

effektivisera arbetet eftersom det ändå är en affärsverksamhet. Därför ansåg R1 att 

avskaffandet av revisionsplikten kommer leda till att tjänster utformas efter vad kunderna 

efterfrågar, och då kommer det också bli mer kvalité i revisionen. Vidare menade R3 att 

förutom att förändra tjänsterna så att kunden känner mervärde, så kommer de att göra ungefär 

samma saker som förut. Tidigare har det dock döljts av revisionsplikten varför många inte har 

upplevt själva nyttan med revisionen. Kunden blir också mer delaktig eftersom de själva väljer 

vad de behöver hjälp med. Revisorns roll kommer också att förändras till viss del enligt R3. 

Vidare menade R3 att redovisnings- och revisionsfrågor kommer att bli till en process istället 

för två mer skilda processer som det tidigare varit. Detta var också något R5 berörde och 

menade att avskaffandet ger möjligheten att arbeta mer med redovisning än tidigare, vilket kan 

leda till att revisionen och redovisning ges ett mer lika fokus. Dessutom nämnde samtliga 

respondenterna att revisorns roll även är att vara rådgivare. Detta ansåg dock R1 inte vara något 

nytt, och refererade tillbaka till 1970-talet när denne började arbeta med revision. R1:s chef var 

den typiska revisorn men sysslade lika mycket, om inte mer, med rådgivning till sina kunder.  

Idag kan det vara så att en person inom byrån sysslar med revisionen av ett företag medan en 

annan person ger rådgivning. Detta ledde oss in på en diskussion kring revisorsrollen, och om 

den håller på att ”suddas” ut, vilket R1 inte trodde var fallet. R1 trodde snarare att 

revisorsrollens betydelse beror lite på vilket företag man reviderar. 
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”För dem som arbetar med stora, noterade och globala företag är det mycket revision som också är väldigt strikt 

hållet, och framför allt på företag som är dotterbolag till Amerikanska företag som är noterade på New York 

börsen eller på Nasdaq, där är det rigorösa bestämmelser vad revisorerna och revisionsbyråerna i Sverige 

överhuvudtaget får göra mer än verkligen revidera.” (R1) 

 

 

R1 såg dock vissa problem med revisionspliktens avskaffande vilket han exemplifierade som: 

 
”Tänk er ett företag där det endast arbetar två personer och båda är dessutom delägare. Person 1 sköter det 

ekonomiska, såsom bokföring och deklarationer, medan person 2 kör traktorn som drar in inkomsterna till 

företaget. Person 2 är inte intresserad av det ekonomiska och begriper sig heller inte på det, utan litar till fullo på 

person 1. I detta fall skulle det ligga i person 2:s intresse att anlita en revisor, både för att säkerställa kvaliteten i 

person 1:s redovisning, samt att kontrollera att allt gått rätt till.” (R1) 

 

R3 berörde revisorsrollens betydelse genom att dra paralleller till när denne började arbeta 

inom revisionsbranschen för cirka 20 år sedan. R3 berättade att då hade revisionsplikten precis 

införts. Införandet ledde till en expansiv utveckling av revisionsbyråerna, och kunderna ökade 

kraftigt. Samtidigt ställdes krav på att kvalificerade revisorer skulle utföra revisionen vilket 

innebar att kunskapskravet stärktes. Tidigare hade ”vanliga” människor kunnat anlitas som 

revisor om de ansågs besitta relevanta erfarenheter.  

 

R5 hoppades på att revisionspliktens avskaffande skulle ”mjuka upp” analysmodellen en aning. 

Även R3 antydde att revisionspliktens avskaffande skulle kunna leda till lättnader i fråga om 

revisorns, vara eller icke vara, oberoende. 

 

 

5.3 Praxis 

Lagstiftning och rekommendationer var ett område som diskuterades under samtliga intervjuer. 

Respondenterna nämnde att lagstiftning som Årsredovisningslagen, Aktiebolagslagen och 

Bokföringslagen alltid ligger som grund vid en revision. De lagarna reglerar vad som är rätt och 

fel i motsats till det så kallade personliga omdömet där revisorns egen erfarenhet och 

uppfattning ligger i fokus. Respondenterna ansåg att det personliga omdömet användes väldigt 

ofta eftersom att lagstiftningen många gånger är alltför begränsad och inte ens reglerar samtliga 

delar i en revision. Samtidigt menade de att det personliga omdömet för det mesta föll sig 

ganska väl samman med lagstiftningen, och det var sällan så att det personliga omdömet stred 

mot gällande lagar och regler. R1 menade att hur revisionen faktiskt utförs helt och hållet har 

överlåtits till branschpraxis och att det inte finns någon lagstiftning som styr just den praktiska 

aspekten. Detta innebär att en lagförändring inte är det som påverkar praktiken mest utan att 

förändringar i standarder har störst verkan på praktiken vilket respondenterna framhöll. R1 

berättade vidare att en standardförändring direkt påverkar den goda revisionssed som en revisor 

ska upprätthålla och därmed det praktiska utförandet. R3 och R1 påpekade att användandet av 

lagstiftning och rekommendationer skiljer sig mellan revision av stora respektive mindre bolag. 

För större bolag finns många gånger mer och omfattande lagstiftning medan det för mindre 

bolag kan bli mer aktuellt med det personliga omdömet, enligt dessa respondenter. R3 menade 

att ”det är lättare att få ett tydligt grepp om den finansiella informationen i ett mindre bolag 

varför det också är lättare att göra en personlig bedömning”. R4 belyste att samtidigt som det 

personliga omdömet bygger på revisorns erfarenhet, så kan ökad erfarenhet också leda till att 

revisorn blir ”slappare” i sin bedömning. Här syftade R4 på en mer rutinmässig bedömning, 

vet man att något har varit på ett visst sätt tidigare år så förlitar man sig på det. Respondent R5 
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höll inte riktigt med om att utrymmet för personlig bedömning var större i mindre bolag, 

respondenten menade att lagstiftning som Bokföringsnämndens föreskrifter för det mesta täcker 

in de företag som faller utanför exempelvis Aktiebolagslagen och Handelsbolagslagen. 

Däremot menade respondenten att den personliga bedömningen hade en väldigt stor roll fram 

till 2004 då RS infördes i Sverige och därmed ersatte RP, revisionsprocessen. I RP fanns inga 

direkta krav och regler utan hur revisionen utfördes var då upp till varje enskild revisors 

bedömning, enligt R5.   

5.3.1 Praxisens framväxt 

Hur praxisen förändrats över tiden var inte ett lika självklart ämne. Gemensamt hos 

respondenterna var att alla ansåg att en lagförändring är viktig och att någon slags anpassning 

inom byrån givetvis måste ske. R2 menade att man som revisor måste vara vaksam på 

förändringar hela tiden och att hela revisionen har utvecklats mot att bli mer teoretisk med olika 

lagstiftningar som bas. Därför behövs kunskap om nya lagändringar, sedan spelar givetvis 

lagändringens effekt och storlek in vilket R2 vidare uttryckte. R5 var den av respondenterna 

som nämnde att övergången till RS, revisionsstandard i Sverige, från RP, revisionsprocessen, 

var den största förändringen inom branschen. Med införandet av RS år 2004 menade R5 att 

regelverket blev helt annorlunda och betydligt mer formaliserat och åtstramande. R4 menade 

att praxis har blivit mer åtstramande med tidens gång och respondent R1 ansåg att praxis 

överlag både har ökat och förändrats med åren och jämförde sent 70-tal med dagens situation: 

 
”I slutet på sjuttiotalet funderade ingen revisor över om företaget skulle överleva på längre sikt utan de uttalade 

sig mest bara om de historiska siffrorna och brydde sig inte om så mycket annat. Idag är detta något som måste 

beaktas och det finns dessutom många andra krav. Exempelvis om externa utlåtanden från olika håll ska inhämtas, 

det finns mycket riktlinjer idag om hur detta ska ske vilket absolut inte fanns förut.” (R1) 

 

Anledningen till dessa förändringar menade R1 var en kombination av ett antal olika faktorer. 

Bland annat omvärldens förändrade förväntningar på både revision och revisorn, olika kriser 

och skandaler, arvodesnivåerna och ökad konkurrens bland revisionsbyråerna. R1 beskrev att 

just företagets överlevnadsförmåga är något som fått större plats i både internationell och 

svensk praxis. Under finanskrisen har trycket på denna punkt ökat enormt i revisorernas arbete, 

samtidigt som R1 påpekade det som näst intill en omöjlighet att förutspå framtiden har 

revisorerna tvingats ta ställning till det. Respondent R5 fortsatte i samma spår och nämnde 

bland annat 90-talets finanskris som en faktor till en mer formaliserad lagstiftning; revisionen 

gick på den tiden från att bestå av mycket arbete till mindre arbete och plötsligt skapades 

rubriker om att revisorerna inte gjorde något alls varför riktlinjer behövdes. I samband med 

denna fas tydliggjordes även oberoendekriteriet enligt R5. Under 90-talets finanskris ökade 

även konsulttjänster vilket spädde på diskussionen om oberoende. Vidare berättade R5 att 

Sveriges inträde i EU var en faktor till att RS skapades, internationellt anpassade riktlinjer blev 

ett krav i medlemsländerna, och då EU:s regelverk i sin tur både var påverkat av och anpassat 

utefter händelser som Enron, Worldcom och SOX:s påverkade även det utformningen av RS.   

 

Ett område som samtliga respondenter var eniga om var betydelsen av revisionspliktens 

avskaffande. Näst intill alla respondenterna menade att den lagförändringen är den största inom 

branschen. R3 berättade att revisionsplikten infördes i samband med att han började arbeta på 

revisionsbyrå i slutet på 80-talet och att respondenten nu fick uppleva dess avskaffande. De 

flesta av respondenterna ställde sig positiva till avskaffandet, varför det är så förklarade R4 

genom att berätta att en ensam ägare i ett mindre bolag redan vet allting om bolaget och därmed 

har svårt att se någon nytta av en revision. R4 ansåg vidare att det var svårt för att förklara och 

motivera vad revisionen faktiskt tillför, åt en ensam ägare av ett mindre bolag. R3 tyckte 

avskaffandet var positivt av den anledningen att revisionsarbetet blir mer värdeskapande då det 
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inte blir ett tvång som bara kostar företagen pengar. Respondent R4 såg två ytterligare 

lagförändringar som påverkat yrket: misstanke om brott och dokumentationskraven. Dessa 

begrepp finns reglerade i standards och precis som R4 uttryckte det har de förändrat praktiken. 

Respondenten uttryckte att misstanke om brott var väldigt svårt att hantera i verkligheten, 

framför allt om problemet skulle uppstå på ett mindre företag. Gällande lagförändringar 

menade R2 att det i mitten på 2000-talet infördes ett antal nya standarder som påverkade 

arbetssättet i relativt stor utsträckning. Dessa standarder behandlade något som respondenten 

benämnde ”analysmodellen” vilka innefattade ny formalia kring exempelvis oberoendet och 

dokumentationen. R2 betonade att dessa standardförändringar varit viktiga för utvecklingen av 

arbetssättet och att de idag är betydande för revisionsarbetet.  

 
”Analysmodellen eller den oberoende analysen innefattar ordentliga uppdragsbeskrivningar och att du lär känna 

kunden ordentligt, få ett bra grepp på företagets interna kontroll. Ställningstagandet måste hela tiden motiveras, 

det handlar inte bara om att räkna ut väsentlighetstal, man kan inte nöja sig med det utan måste motivera varför.” 

(R2) 

 

 

5.4 Praktik 

Det praktiska utförandet vid en revision refererade de flesta av respondenter till som tre olika 

faser. R1 benämnde dessa som planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas medan R2 

beskrev det som en planeringsfas, en granskningsfas där ”grovjobbet utförs” och till sist 

avrapportering i form av revisionsberättelsen. Respondenterna nämnde att planeringsfasen var 

väldigt viktig och att planering i detta fall innefattar mer än vad de flesta människor 

sammankopplar till planering. R1 förtydligade detta genom att berätta att planeringsfasen står 

för ungefär 30-40 % av revisionen, vilket kan jämföras med avslutningsfasen på 5 %. 

Respondenterna förklarade vidare att lära känna och förstå företaget, väsentlighet och 

riskbedömning är centrala delar, och att mycket tid läggs ned i första fasen eftersom att resten 

av revisionen bygger på det. Det var enbart R2 som reflekterade över skillnaden i att revidera 

en ny klient och en sedan tidigare klient. R2 ansåg att en ny klient i stort sett kräver dubbelt så 

mycket tid i planeringsfasen eftersom att revisorn måste inhämta tillräckligt med kunskap, 

insyn, erfarenhet och samtidigt dokumentera allt. Däremot menade respondenten, att man året 

därpå har tillbaka allt arbete man lägger ner på en ny. Respondent R4 hade en annorlunda syn 

på det praktiska revisionsarbetet och menade att det var en viktig aspekt om företaget skötte sin 

bokföring själv eller hade en redovisningsbyrå anlitad för det. Respondenten menade att ett bra 

samarbete mellan redovisnings- och revisionsbyrån medförde ett snabbare och mindre riskfyllt 

revisionsarbete, ”för de kunderna som bokför själv måste man ju prata ofta med”. R4 höll med 

övriga respondenter angående revisionsplaneringens betydelse och vikt, respondenten framhöll 

att det idag var ett stort fokus på väsentlighet och att finna den gränsen.   

 

Respondent R1 beskrev två typer av ytterligheter som revision har pendlat och fortfarande till 

viss del pendlar mellan: granskning av den interna kontrollen och substansgranskning. Åt 

vilken av dessa ytterligheter pendeln pekar mot påverkar själva arbetssättet vid en revision. R1 

berättade att revision under 70-talet fokuserade på granskning av intern kontroll men att det 

med tiden har försvunnit mer och mer, och att pendeln nu är på väg tillbaka mot 

substansgranskning. Respondenten R5 ansåg att revisionen gick mot att fokusera på 

väsentlighet och risk i början på 90-talet och att granskning av alla poster därmed övergavs. R1 

menade även att den revision som går enklaste och snabbast att göra i Sverige bygger på 

substansgranskning, detta på grund av företagens storlek och uppbyggnad. R2 stödde inte R1:s 

resonemang och ville istället betona att de alltid blandar substans och analytisk granskning, 

respondenten R2 ville inte heller uttrycka det som att pendeln var på väg att slå över mot 



 

 

 
47 

 

substansgranskning. Att revidera ägarledda bolag, menade R4, leder många gånger till ett 

annorlunda arbetssätt. Själva revisionen är inte det viktigaste, framhöll respondenten, utan för 

kunderna är rådgivning, möjligheten till att diskutera och få ett ”bollplank” minst lika mycket 

värt. Det blir en annans slags roll för revisorn.       

 

Enligt respondent R3 har det praktiska arbetet sett lika ut under hela hans tid inom branschen, 

då samma revisionsmetoder och tekniker används nu som då. Fler respondenter har uttryckt att 

själva processen med dess olika faser har varit likadan under deras tid i branschen, däremot har 

det praktiska arbetet ändock förändrats. R1 beskrev det som att det inte har skett några direkta 

förändringar i revisionsprocessen teoretisk sett men däremot i det praktiska arbetet, och 

respondent R5 menade att arbetet har genomgått enormt mycket förändringar, framför allt 

under de senaste 10 åren då ”det har aldrig stått stilla”. Respondent R5 hävdade vidare att det 

praktiska arbetet har effektiviserats och genom förändrad praxis har arbetet fått betydligt mera 

”skall göras på detta sätt”. Den största förändringen i arbetssättet beskrev respondent R1 vara 

planeringsfasen och att det läggs ner betydligt mer tid på det idag än vad det tidigare har gjorts. 

Varför denna utveckling skett trodde R1 härrörde till konkurrens mellan byråer och 

arvodesnivåerna. Respondenten menade att om man ”lägger ner betydligt mycket mer tid på 

planeringsfasen resulterar det sannolikt i en kortare totaltid”, kortare totalttid innebär billigare 

revision och en bättre konkurrensfaktor. R1 beskrev utvecklingen mot en utökad planeringsfas 

som följande:   

 
”När jag var ung fick jag tipset att titta på hur revisionen genomfördes förra året och så göra likadant, vilket var 

väldigt ogenomtänkt. Var det fel året före blev det dubbelt fel nästa år. Det ledde till att man ofta överreviderade, 

alltså gjorde massa granskning som var helt onödig eftersom man inte tänkte sig för innan man började. Dessutom 

var det risk att man faktiskt missade det som var viktigt för man la ner så mycket tid på sådant som inte var så 

viktigt.” (R1) 

 

Ett annat område som respondenterna var eniga kring var teknikutvecklingen och dess stora 

betydelse. Samtliga respondenter menade att informationsflödet och tillgången till information 

har förenklats enormt mycket vilket i sin tur har effektiviserat hela revisionsprocessen. Det kan 

handla om information om företaget, ekonomisk data, affärstransaktioner men även tidigare 

revisioner och information kring dessa. R5 menade att sättet att undersöka en kund på har tagit 

många nya vägar tack vare teknikutvecklingen, respondenten exemplifierade här med google 

som ett komplement till ekonomisk data. Vidare beskrev R5 att de tekniska hjälpmedlen som 

finns idag är anpassade efter revisionsprocessen och de standarder som styr den. Hur revisorn 

har förhållit sig till de krav som RS ställer går enkelt att dokumentera och motivera.     

 

5.4.1 Konjunkturens påverkan på processen 

Hur revisionspraktiken förändras vid en konjunktur menade respondenterna inte i sig beror på 

konjunkturen, utan istället på de andra förutsättningar som konjunkturen medför. R3 tyckte att 

alla typer av konjunkturer, låg såväl som hög, medför sin typ av risk men att det generellt sett 

är en högre revisionsrisk i lågkonjunktur. R2 beskrev det som att det ”inte är konjunkturen som 

styr arbetsprocessen utan möjligen hur låg- eller högkonjunkturen påverkar företaget och de 

risker konjunkturen medför”.  Respondenterna berättade att det är enklare att utföra en revision 

i stabila tider, då blir både bedömningen och ställningstagandet enklare. Större risker kräver 

svårare bedömningar och därmed mer tid av en revisor. Som nämnt tidigare har företagets 

överlevnadsförmåga fått en större betydelse via praxis och rekommendationer, vilket R1 

menade har märkts extra tydligt nu i kristider. 
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”Vad som tillkommer i processen av detta är att revisorn måste ta hänsyn till framtida händelser vilket de 

egentligen inte tar hänsyn till i den normala revisionen, så det blir ett tillkommande moment vilket gör att hela 

revisionen kommer ta längre tid och bli dyrare.” (R1)  

 

Respondent R2 och R3 talade mer om svårigheterna att värdera rätt när marknaden befinner sig 

i en lågkonjunktur, och att den största skillnaden i arbetet fanns just där. Respondenterna 

menade vidare att tillgångar tenderar till att bli ett känsligt område under lågkonjunkturer och 

så även aktiekapitalet vilket tenderar till att bli förbrukat. R2 beskrev även problemen med 

kedjereaktioner under lågkonjunkturen, alltså att företaget har kunder som går i konkurs vilket 

kan påverka det reviderade företaget enormt mycket. Återigen visar sig svårigheterna kring att 

göra en framtida överlevnadsbedömning för företaget. Respondent R2 berättade även att 

företagens värdering och deras ned- och uppskrivningar var delar att kontrollera extra noggrant 

i konjunkturtider. I lågkonjunktur såg R2 och R4 ett mönster hos företagen att inte gärna göra 

nedskrivningar vilket får effekten att verkligheten är sämre än vad siffrorna visar. Tvärtom såg 

det ofta ut i högkonjunktur, då företagen inte gärna vill skriva upp värdet resulterar det i en 

bättre verklighet än vad siffrorna antyder. Eftersom att detta beteende är emot lagstiftning ökar 

pressen på revisorernas arbete att upptäcka och värdera rätt. R4 höll även med om att en 

lågkonjunktur medför ökade kontroller och problem med värdering, respondenten framhöll 

framför allt varulager som en viktig del. Vidare beskrev R4 sin syn på värderingsrisken: ”/…/ 

[S]om revisor är man aldrig orolig för att företagen värderar för lågt. /…/ [M]an är aldrig 

rädd för att någon har visat ett för dåligt resultat, faran är ju om någon har visat ett för bra 

resultat.” Respondent R5 nämnde en del andra risker än just värderingsproblematiken, 

exempelvis förbjudna lån och svarta intäkter. Respondenten menade att det vid en 

lågkonjunktur ofta blir mindre intäkter på grund av mindre arbete och att företagen därför 

måste finna nya sätt att överleva. Där måste revisorn komma in i bilden och kontrollera. Vidare 

påpekade R5 att en lågkonjunktur många gånger kan skapa andra typer av arbete, än just den 

vanliga revisionen, som till exempel konkursutredningar.     

 

R1 menade att den här finansiella krisen har varit ovanlig på så sätt att den varit väldigt global, 

och här jämförde respondenten med fastighetsbranschen som under 90-talets ekonomiska kris 

gick i botten i Sverige. Vid en mer internationell krissituation som idag blir påtryckningarna 

ännu större eftersom att de kommer från hela världen, ansåg R1. Respondenten belyste dock att 

arbetssättet på deras kontor inte förändrats direkt av den här ekonomiska krisen då länet och 

deras företag inte påverkats av den. R2 kom ihåg att 2008 var ett väldigt tufft år och belyste 

försiktighetsprincipen, vidare menade R2 att hur ett företag påverkas av en finansiell kris till 

stor del beror på vilken bransch företaget verkar inom.    

 

 

5.5 Revisionsbranschen i förändring  

 

5.5.1 Teknologi 

Den förändring som nämndes först under fyra av intervjuerna var teknologins utveckling, och 

därmed det ökade användandet av datorer. R3 berättade exempelvis att när denne började 

arbeta, fanns det enbart fyra datorer på hela byrån, trots att kontoret då var förhållandevis stort. 

Vidare såg R3 på datorernas utveckling som väldigt tidsbesparande och hävdade att revisorn 

kan göra så mycket mer idag gentemot vad man kunde då, fast med samma tidsinsats. R2 ansåg 

att utvecklingen av datorerna har gett revisorerna ”bra verktyg, såsom programvaror, vilket ger 

större möjligheter till analytisk granskning, om man lär sig använda dessa verktyg.”  R4 

berörde dock inte utvecklingen av teknologin i direkt bemärkelse, men hävdade att tack vare 
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internet är det lättare att tillgodogöra sig information som underlättar revisionsarbetet. Just 

insamlandet av information var något som flera av respondenterna berörde. R1 ansåg att 

datorerna gjort det möjligt att lagra information på ett annat sätt. ”Tidigare fanns all 

information om till exempel byråns kunder i pärmar inne på respektive revisors kontor. 

Tillgängligheten var då relativt begränsad och därför blev det svårare att dra lärdomar från 

andra, och att lära sig om respektive kund”. R3 diskuterade också att tillgången till information 

blivit mycket effektivare, bland annat är ekonomiska data såsom affärstransaktioner är 

lättillgängligare nu. Förut fanns det, enligt R3, inget egentligt behov av datorer eftersom det, på 

den tiden, saknades ett system för ekonomiska data, detta förekom mestadels endast hos 

bankerna när de genomförde transaktioner. 

 

5.5.2 Omvärlden 

Förväntningar från omvärlden var något som R1 identifierade som en förändring, och främst de 

ökade kraven på kvaliteten i revisionen. R1 nämnde att han dessutom upplever 

tillsynsnämnderna, som exempelvis Revisorsnämnden, som mer aktiva i dag jämfört med förut. 

Både R2 och R4 förde liknande resonemang kring intresseorganisationernas påverkan på 

kvaliteten, och hänvisade till de kvalitetskontroller som exempelvis FAR genomför bland 

revisorerna med jämna mellanrum. R5 berättade även om FAR:s kontroller, ”de granskar 

byrån som en helhet, är den okej är alla okej, sen är det vi revisorer som måste granska oss 

internt och uppfylla kraven som ställs” 

 

Tre av respondenterna berörde även omvärldens uppfattning kring revisorernas arvode. R1 

menade att allmänheten har börjat våga ifrågasätta arvodena, vilket gör att revisorerna inte kan 

revidera så mycket som de eventuellt skulle behöva, utan snarare är styrda av tajta arvoden. 

Detta trodde R1 eventuellt skulle försvinna en aning, i och med att revisionsplikten avskaffas, 

eftersom kunderna då själva får välja vilka tjänster de behöver. Detsamma utryckte R3 som 

dessutom hävdade att avskaffandet av revisionsplikten kommer leda till att kunderna blir mer 

involverade i själva processen, och därav får en ökad förståelse både för vilket tidsutrymme 

som krävs, såväl som dess kostnad. R5 gav en historisk koppling och menade att innan den 

förra finanskrisen var revisorernas arvoden relativt höga, men så småningom uppstod en 

diskussion kring att revisorerna använde sina kunder som ”utbildningsplatser”. Detta ansågs 

vara en anledning till att de höga kostnaderna uppstått, vilket gjorde att man blev tvungen att 

sänka arvodet. Den finanskrisen medförde även att efterfrågan minskade på tjänsterna och 

konkurrensen ökade, vilket också gjorde att arvodena minskades, för att de skulle kunna möta 

förändringen. ”Revisionsarvoden gick ner men konsultarvodena gick upp, och oberoendet kom 

upp till diskussion. Idag måste man ange revisions och konsultarvodet i årsredovisningslagen” 

avslutade R5. 

 

5.5.3 Proaktiva och reaktiva förändringar 

Alla respondenterna hävdade att när de står inför en förändring, av typen att den ännu inte har 

ägt rum, men som de vet kommer att ske, är utbildning väldigt viktigt. Lagändringar är exempel 

på en sådan förändring och flera av respondenterna exemplifierade hur de anpassar sig genom 

att beskriva hur de arbetar inför revisionspliktens avskaffande. R3 berättade exempelvis att de 

ger mycket intern information om hur tjänsterna förändras och att ”det är viktigt för oss att på 

ett bra sätt beskriva vad vi gör, och lyckas förmedla det, det är vi inte van vid.  Vi måste bli 

duktiga på att tydligare förklara varför tjänsterna ska efterfrågas”. Vidare beskrev R3 att deras 

tjänster också anpassas: ”företagen vill ha ett sunt och välmående företag och man riktar 

revisionen mot det. Med våra tjänster kan du som företag då prestera bättre.” R1 var också 

inriktad på att tjänsterna utvecklas, och berättade dessutom att FAR framarbetat en 
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produktportfölj med ett flertal produkter, vilka följer ett antal standarder, som ett alternativ till 

revisionen. R1 tror dock att det finns mycket kvar att lära. R2 belyste också vikten av att 

förbereda sig genom att utbilda revisorerna själva inför den kommande förändringen. Om 

någon form av anpassning blir nödvändig kan det enligt R2 också bli nödvändigt med en 

förändring i deras datasystem. Detta kan ta tid och R2 hävdade att ibland sker förändringar 

relativt lätt medan andra gånger tar det längre tid, men tillade att det är ”viktigt att inte ta något 

förgivet och att vara vaksam på förändringar hela tiden.”  R2 förtydligade detta med ett 

exempel från anpassningen av momsskyldigheten: ”exempelvis momsskyldigheten påverkade 

många väldigt praktiskt och då tog det en stund att anpassa sig och då krävde det att man var 

noga och kontrollerade att programmet inte missade något av det nya.” R5 berättade att de 

lägger in förändringen som ett moment, vilket de ansvariga utgår från och sedan väljer vilka 

verktyg som behövs för att möta förändringen. Dessa verktyg ansåg R5 kunde vara: ”kontakt 

med leverantörerna som ser till att förändringen kommer in i mallarna, att de uppdateras, både 

en teknisk och kunskapsmässig fråga alltså, därför måste det tas upp som utbildning”. R5 

hävdade vidare att kontakta leverantören för att uppdatera tekniken, går fort, medan utbildning 

tar längre tid beroende på typ av förändring. 

 

R4 drog paralleller hur en framtida förändring påverkar en lite byrå: ”Nackdelen att vara en 

liten ägarledd byrå är att de stora får det dokumenterat. Nya lagar kommer inte över en natt, 

så man måste läsa en hel del.” Därför är det vanligt att de små byråerna samarbetar 

tillsammans och till exempel går utbildning, hjälper varandra inom byrån och frågar hur andra 

byråer hanterar förändringen. Dessutom ansåg R4 att intresseorganisationerna har betydelse 

och sa: ”FAR finns till mest för de mindre byråer, de stora har sina egna interna utbildningar, 

så FAR anordnar och hjälper till och man kan ringa för att få stöd av dem.” R5 som 

representerade en relativt stor byrå, instämde. R5 förklarade att för dem är det viktigt att kunna 

interagera internt och utbilda sina anställda mer på egen hand, eftersom de vill prägla deras 

arbetssätt efter ”byråns anda”.  

 

När en förändring redan skett, ansåg de flesta respondenterna att även dessa borde bemötas 

med utbildning och information. ”Kompetens är vår största kostnad, det är ju vad vi säljer” 

hävdade R5.  R2 ansåg att: ”en dialog mellan revisorerna är väldigt viktigt.” R1 påstod att: 

”när revisorsbranschen mött förändringar har det oftast skett i stor skala, det är som tur är 

inte så ofta som det inträffat.” För att beskriva hur en anpassning sker, efter förändringar som 

redan har ägt rum, valde många respondenter att utgå från och exemplifiera med att deras 

kunder sysslat med bedrägerier, precis som ett av scenarionen speglade. R1 och R2 gav båda 

besked om att revisorn kan tvingas avgå tillföljd av detta. Detta relaterade de också till 

lagstiftningen, R1berättade att: ”När det gäller aktiebolag finns regler kring att om revisorn 

misstänker att kunden begår ett eller flera av de i lagen angivna brott så finns det en skyldighet 

att faktiskt avgå som revisor och anmäla till en åklagare.” R2 ansåg det oerhört svårt för en 

revisor att ta ställning om de skulle upptäcka att deras kund sysslat med bedrägerier, då 

revisorn sedan några år tillbaka har anmälningsplikt, och samtidigt präglas av tystnadsplikten. 

Av R4:s resonemang kan tilläggas de små byråernas bekymmer: ”Svårigheter är att göra en 

bedömning, hur vet man att en anställd tagit pengar ur en kassa? Misstänka kan man ju alltid 

göra men man kan ju inte alltid anklaga. Vi är ju revisorer och inte advokater”. R5 menade att 

kriser och skandaler såsom exempelvis bedrägerier ”sätter ribban” för deras arbete, de vet att de 

måste vara noggrann med dokumentationen för att, på så vis, försäkra sig om att inte bli 

indragen i något dåligt. 
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Förändringsfaktorer

Revisionspliktens 
avskaffande

Datoranvändning

Kunskapskrav

Arvodesnivå

Värdering

Införandet av RS

Orsak

Lagförändring, 
anpassning mot EU

Teknologisk 
utveckling

Skandaler, kriser,  
oberoende, 
globalisering

Omvärldens 
förväntningar, 

kriser, konkurrens

Konjunktur

Formalisering, 
likställt inom EU

Effekt

Efterfrågestyrd 
tjänst, förändrat 

utbud

Effektivare revision, 
lättillgänglig 
information

Kvalité

Väsentlighet i fokus

Svårt bedöma 
egentliga värdet 

Utökat regelverk

6. Analys 

Kapitlet syftar till att koppla samman det empiriska materialet från 

ovanstående kapitel med studiens teoretiska referensram, vilket 

utmynnar i en analys. Kapitlet är uppbyggt efter empirins resultat för 

att tydliggöra analysen av respektive förändring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10: Sammanfattande bild över empirin  

 

Figur 10 är en sammanställning av vad empirikapitlet resulterade i, där respondenterna 

uppfattade dessa sex förändringar inom områdena profession, praxis och praktik. Sättet vi 

angriper studien på gör det viktigt för oss att förstå empirin, för att eventuellt kunna utveckla 

teorin. Givet detta har vi valt att basera vår analys på respektive förändring för att skapa en 

djupare förståelse av empirin.      
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6.1 Revisionspliktens avskaffande 

Revisionspliktens avskaffande visade sig vara det ämne som kom att bli mest diskuterat under 

intervjuerna. Detta indikerar på att avskaffandet är en stor förändring för revisionsbyråerna, 

vilket, Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 415 ff) skulle kalla för en revolution. Den anpassning 

som revisionsbyråerna gjort inför avskaffandet, har skett under en relativt kort period.  Vidare 

kan vi, utifrån Jacobsens och Thorsviks teorier, förstå att byrån har ställts inför strategiska 

förändringar. Denna koppling stärks ytterligare då det av empirin framgick att pliktens 

avskaffande är väldigt omfattande, och påverkar inte bara internt utan även externt, såsom 

kunder och dess intressenter. Detta är vad Jacobsen och Thorsvik anger som kriterier för att en 

strategisk förändring ska gälla. Eftersom revisionsplikten inte har avskaffats än, kunde ingen av 

respondenterna riktigt säga vilka förändringar detta egentligen kommer att medföra. Det 

framgick därför att respondenterna varit tvungna att förutspå, baserat på sina kunskaper om 

kunderna, vad som kommer att efterfrågas då plikten avskaffats. Bland annat fick vi veta att 

revisionsbyråerna har utvecklat sitt utbud av tjänster för att kunna svara mot, vad de tror, 

kommer att efterfrågas. Detta är vad Jacobsen och Thorsvik (2008, s.416-417) kallar för en 

proaktiv förändring vilket skulle innebära att revisionsplikten skulle medföra en omvandling i 

revisionsorganisationerna.  Jacobsen och Thorsvik framhäver att när en strategisk förändring 

möter en proaktiv förändring, mynnar det ut i att en omvandling måste ske. Den omvandling 

som empirin visat att revisionsbyråerna gjort ligger mestadels i professionens utförande, men 

också i praxisen har en omvandling skett då nya rekommendationer redan uppstått.     

 

Alla respondenterna har nämnt avskaffandet av revisionsplikten som något positivt. 

Anledningen till att denna lagförändring ansågs vara bra berodde på att revisionen kommer att 

bli en efterfrågestyrd tjänst istället för, som tidigare, en påtvingad kostnad. Respondenterna 

ansåg därför att en frivillig revision skulle leda till en ökad förståelse av nyttan med revision 

bland företagarna, vilket skulle göra revisorernas arbete mer betydelsefullt. Detta är i enlighet 

med EU:s syfte som enligt SoU (2008:32, s.14) är att förtydliga värdet av revisionen. Ett 

ytterligare syfte med avskaffandet var att ge kostnadslättnader till företagen inom Europa för att 

därmed öka konkurrensen. Detta stämmer inte helt överens med vår empiri. Respondenterna 

var eniga om att de flesta företagen troligtvis, trots avskaffandet, kommer att välja kvar 

revisionen och eventuellt utnyttja andra tjänster som revisionsbyråerna erbjuder. Om 

revisorernas resonemang stämmer innebär det att företagens kostnader inte kommer att minska 

i och med pliktens avskaffande, och därför kommer inte detta främja ökad konkurrens som var 

ett av målen. Revisionspliktens avskaffande är en stor och betydelsefull förändring som i 

slutändan ska leda till något bra. Detta är en motsats till Jacobsen och Thorsviks (2008, s.415 

ff) förändringsteorier, eftersom de i mångt och mycket diskuterar de strategiska och proaktiva 

förändringarna i en negativ bemärkelse.   

 

Vår empiri gav ytterligare exempel på att revisionspliktens avskaffande kan leda till en 

omvandling i revisionsbyråernas organisationer när de diskuterade professionen och revisorns 

roll. En förändring av denna typ innebär till exempel att mycket kommunikation och utbildning 

av de anställda är nödvändig. Att omvandla de anställdas attityder till att bli mer 

affärsinriktade, i den bemärkelsen att de ska kunna marknadsföra nyttan av de tjänster som de 

erbjuder, var exempel som nämndes. Detta är vad Jacobsen och Thorsvik (2008, s.417-418) 

kallar för kulturella förändringar. 
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6.2 Ökat kunskapskrav 

Samtliga respondenter identifierade även ett ständigt ökat kunskapskrav inom 

revisionspraktiken. Detta ökade kunskapskrav såg respondenterna som en effekt av omvärldens 

förväntningar, förändrad lagstiftning samt yrkets globalisering. Respondenternas identifierade 

förändring bekräftas av Hayes et al (2005, s.2 ff) och Sjöströms (1994) teori. Denna visar att en 

successiv ökning i revisorernas kunskapskrav skett från och med den industriella revolutionen, 

då antalet företag ökade samtidigt som ekonomisk brottslighet tenderade att bli vanligare, fram 

till idag. För varje ny upplaga av Aktiebolagslagen har revisorernas befogenhet vidgats och 

deras arbetsuppgifter ökat. Efter Kreugerkraschen stärktes begreppet ’auktoriserad revisor’ i 

lagstiftningen och under 1980 infördes revisionsplikt för aktiebolag, detta för att säkra 

kunskapsnivån. (Sjöström, 1994) Flertalet respondenter uttryckte en ökad konroll från RN:s 

håll just för att upprätthålla kunskapsnivån. RN:s uppgift är att årligen kontrollera revisorerna 

och därmed bidra till ökad kvalité, kunskap och utveckling för professionen 

(Revisorsnämnden). Nolin (2008, s.35) menar att det också är viktigt för professionens 

utveckling att riktlinjer och standarder finns.  

 

Kunskapskrav och praxis kan ses i ett samband, Whittington (2006, s.614) menar att samhället 

har påverkan på praxisen och i samhället växer även kunskapskraven fram. Under intervjuerna 

har vi kunnat utläsa att respondenterna påverkats av lagförändringar som exempelvis oberoende 

och dokumentation, vilka har fått ett ökat fokus efter exempelvis Enron i syfte att förebygga 

liknande händelser. Den framtida överlevnadsförmågan har blivit ett viktigare inslag, framför 

allt under den här finansiella krisen, och en allmänt ökad riskbedömning har skett menar 

respondenterna. Precis vad empirin visar, säger även teorin att kriser och skandaler tydliggör 

revisionens svagheter, framhäver var kunskap behövs och ett ökat kunskapskrav växer fram. 

För att svara upp mot dessa svagheter och kunskapsluckor utvecklas lagstiftningen i takt med 

samhället (Wallerstedt, 2009; Holmquist, 2002, s.12 ff; Beasley et al, 2006, s.81). Ökade 

kunskapskrav uppstår ur förändringar som sker i samhället, exempelvis kriser och skandaler. 

Detta påverkar professionen så pass mycket att ny lagstiftning och ny kunskap krävs för att 

åtgärda problemet.    

  

Ett ökat kunskapskrav kan enligt teorin beskrivas som en evolution eftersom att förändringen, 

det ökade kunskapskravet, har skett successivt med tidens gång och följer samhällets 

utveckling. Vidare skulle ett ökat kunskapskrav kunna beskrivas som en reaktiv förändring 

vilket innebär att förändringen inom företaget sker på grund av att förändringar har skett i 

omvärlden; den ökade kunskapen efterfrågas för att något redan har hänt som man vill förstå. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.415ff) Ur empirin har vi kunnat utläsa att det förändrade 

kunskapskravet har haft en stor påverkan på yrket, det har inte bara satt ökade krav på 

revisorerna utan det har också bidragit till en viss kvalité i revisionen vilket medfört efterfrågan 

på marknaden. Detta ses delvis både som en inkrementell och strategisk förändring vilket 

innebär att en förändring skulle resultera i både anpassning och omvandling för organisationen. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.416ff) Ordet anpassning användes av flertalet respondenter 

vilket skulle kunna styrka den teorin. Främst menade respondenterna då att organisationen 

anpassade sig utefter lagförändringar vilket är en del i det ökade kunskapskravet. Huruvida 

respondenterna ansåg att detta ökade kunskapskrav var bra eller dåligt framkom inte direkt via 

intervjuerna. Via intervjuerna har däremot samtliga respondenter antytt att själva utmaningen 

och motivationsdrivaren med yrket är att det ständigt händer saker vilket kan indikera på en 

positiv syn av det ökade kunskapskravet.  
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Respondenterna klargjorde att det inte skett någon förändring i revisorernas sätt att förvärva 

kunskap. Inlärningen har dock underlättats tillföljd av teknologins utveckling eftersom det har 

blivit lättare att tillgodogöra sig information. Alla var emellertid eniga om att det praktiska 

lärandet och interaktionen med andra revisorer, gett mest kunskaper. Detta kan kopplas 

samman till Wallerstedts (2009) teorier om att revisionsprofessionen i Sverige till stor del har 

utvecklats och formats av personligheter och kompetenser. Hur lärandet har förändrats borde då 

bero på revisorernas personliga utveckling vilket vi kopplar till Whittingtons (2006, s.615) 

teori, som säger att hur en handling i praktiken blir utförd beror på aktörens kunskap, 

kompetens och erfarenhet. Orsaken till att revisorerna främst förvärvar sin kunskap genom att 

lära av varandra och genom praktiska fall är i samklang med vad Wallerstedt anger som en 

förutsättning för att ett yrke ska kunna klassas som en profession, det vill säga den 

”intellektuella kärnan”. Utgångspunkten i den ”intellektuella kärnan” är att kunskap inte ska 

kunna förvärvas helt på egen hand. Mer konkret hur revisorernas kunskap har förändrats kan 

exempelvis kopplas till Johansons, Häckners och Wallerstedts (2005, s.152) teori om att 

professionaliteten blivit mer präglad av ett affärsmässigt tänkande, vilket även vår studie 

bekräftade. 

 

Wallerstedt (2009) hävdar att intresseorganisationer är en förutsättning för att en profession ska 

finnas. I studien framkom det att intresseorganisationen FAR är ett bra ”bollplank”, men i syfte 

att förmedla kunskaper mellan revisorerna gör de störst nytta för mindre byråer. 

 

 

6.3 Arvodesnivåer 

Förändrade arvodesnivåer var ett ämne som flertalet av respondenterna kom att beröra som en 

förändring. Bland dessa respondenter ansågs omvärldens förväntningar, en ökad konkurrens 

samt tidigare kriser ha varit bidragande orsaker till denna förändring. Att arvodesnivån minskar 

innebär att revisorerna måste utföra samma kvantitet arbete till samma kvalité, men på kortare 

tid för att minska kostnaden. Växande antal bolag i Sverige under 60-talet, och 

Kreugerkraschen i bakhuvudet skapade en gemensam uppfattning om revisionens betydelse och 

vikt för ett fungerande samhälle (Wallerstedt, 2009). Revisionens ökade betydelse i samhället 

borde ha medfört ett ökat arvode. Under 1980-talet ökade också arvodet för att senare plana ut 

under 90-talet. (Menon & Williams, 2000, s.115) Någonting avgörande måste därmed ha skett i 

tidsperioden runt 1990, exempelvis var två händelser under 60-talet att fullskalegranskningen 

övergavs och att revisionen kom att effektiviseras mer och mer. Vidare skapade 90-talets 

finansiella kris en depression och svår situation runt om i världen. Wallerstedts och Kinneys 

(2005, s.89) teorier har alltså bekräftats i vår empiriska undersökning. Respondenterna har 

berättat att revisionen blev mer effektiv i och med att väsentlighetsbegreppet myntades, därmed 

kunde omfattningen och arbetstiden minska, vilket skulle kunna ses som ett incitament till 

sänkt arvode under 1990. Vad gäller 90-talets finansiella kris berättade en av respondenterna att 

konkurrensen mellan byråerna ökade i och med svårare tider, samt att den formalisering som 

tog form effektiviserade revisionsarbetet ytterligare. Förmodligen kan övergången från 

fullskalegranskning ses som en del i formaliseringsprocessen. En av våra respondenter har 

arbetat inom branschen sedan 70-talet, och att just denne hade uppfattat både 

fullskalegranskningens övergång samt effekter av 90-talets finansiella kris kan vara värt att 

notera.         

 

Resultatet från våra intervjuer tyder på att arvodesnivåns förändring har haft en effekt och 

uppfattats som en stor förändring, eftersom flertalet respondenter nämner det. Vidare påverkar 

arvodesnivån inte bara revisionsbyrån internt utan har effekt även på externa intressenter som 
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kunder. Detta benämns som en typisk strategisk förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 

s.417ff). Eftersom minskade arvodesnivåer tyder på att byråerna har insett att även efterfrågan 

har minskat eller kommer att minska skulle förändringen kunna ses som en proaktiv förändring. 

Med proaktiva förändringar menas att organisationen förändras på grund av en förväntat 

framtida händelse (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.415). Sambandet strategisk och proaktiv 

förändring säger enligt Jacobsen och Thorsvik att organisationen gör en omorientering på grund 

av förändringen. Just detta är inget vi kunnat styrka i studien, däremot berättade en respondent 

att dessa lägre revisionsarvoden gjorde att många byråer började erbjuda kompletterande 

konsulttjänster vilket tyder på en slags omorientering både inom och utom organisationen. 

Detta påstående anser vi är väldigt intressant och visar på att vår studie och litteratur vi läst går 

åt samma håll.   

 

Synen på om minskad arvodesnivån är en bra eller mindre bra förändring har inte speglats i 

intervjuerna. Vi har dock svårt att se att ett lägre arvode uppfattas som något positivt av 

revisorerna, då revisionen måste göras snabbare, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

ingen av respondenterna heller nämnt det. Då revisionsarvodena planade ut under 1990 kom 

konsulttjänsterna att öka (Menon & Williams, 2001, s.115; Wallerstedt, 2009) vilket skulle 

kunna ses i ett samband eftersom att minskade revisionsarvoden innebär att byråerna måste dra 

in pengar på något annat sätt. Dessa konsulttjänster kom senare upp till en livlig diskussion i 

och med Enronskandalen (Wallenstedt, 2009). Kopplas arvodesnivåerna samman med Enron 

och oberoende kan det skapa en negativ bild av begreppet arvodesnivå, då kvalitén i revisionen 

försämras.  

 

 

6.4 Datoranvändning 

Den teknologiska utvecklingen har varit en av de största förändringarna i revisorernas arbete 

(jfr: Turley & Cooper, 1991, s.121; Kinney, 2005, s.90; Wallerstedt 2009; Matthews 2006, 

s.142). Detta bekräftades då de flesta respondenterna belyste datorernas betydelse. Dock fann 

vi att resultatet från våra intervjuer bidrog med en ytterligare infallsvinkel gällande datorernas 

bidrag till förändringar. Matthews (2006, s.143) hävdade tillexempel att datoranvändandet 

ledde till en ökad granskning av kundernas interna kontroll, och att revisorernas matematiska 

precision inte blev lika nödvändig. Av intervjuerna att döma har datorerna gjort det möjlighet 

för revisorerna att tillämpa en mer analytisk granskning. Det som dock skiljde sig en aning och 

som konkret lyftes fram av respondenterna, var att datorerna snarare bidragit till att revisorerna 

lättare kan lagra och tillgodogöra sig information, vilket både underlättar i arbetsprocessen och 

ökar deras kunskaper.  

 

Datoranvändningen hos revisionsbyråerna har växt fram successivt som en följd av den 

tekniska utvecklingen i samhället. Detta skulle kunna beskrivas som en evolution, vilket 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s.415ff) beskriver som en naturlig utveckling vilket uppkommer 

i samband med omgivningens utveckling. Av respondenterna har vi kunnat förstå att datorerna 

blivit mer och mer närvarande under årens gång, vilket visar att det är en evolution då detta 

pågår under en längre tid (Jacobsen & Thorsvik). Deras teorier säger även att förändringarna 

kan vara relativt små under årens gång men så småningom resultera i en stor förändring. Detta 

är också vad respondenterna indikerat, då anpassning skett under en längre period men att dessa 

förändringar visat ge effekter på en stor del av professionen och dess arbete.  

 

 



 

 

 
56 

 

6.5 Värdering 

Revisorerna i vår empiri upplevde att det svåraste under en finansiell kris, är värderingen av 

tillgångarna i kundernas företag. Detta var dock inte enbart under lågkonjunkturer och kriser, 

utan ansågs även vara ett problem under högkonjunkturer, likväl som under stabila 

förhållanden på marknaden. Då det alltid förekommer en risk i tillgångarnas värdering blir detta 

naturligtvis ett extra känsligt område under lågkonjunkturer eftersom det då kan finns ökade 

incitament, för företagarna, att övervärdera i avsikt att förbättra företagets resultat. Detta ska, 

enligt Johnstones (2000, s.2ff) och Eilifsens et al (2006, s.89) teorier, tas i beaktande under 

planeringsfasen, då revisorn måste göra en bedömning av kundens ekonomiska situation både 

på kort och lång sikt. En kommentar i empirin löd: ”Vad som tillkommer i processen av detta 

är att revisorn måste ta hänsyn till framtida händelser vilket de egentligen inte tar hänsyn till i 

den normala revisionen” Själva innebörden av det citatet var att det under en lågkonjunktur blir 

vanligare att revisorn måste kunna förutspå företagens överlevnadsförmåga. Till detta tillades 

att företagets överlevnadsförmåga påverkas även av den kedjereaktion som uppstår i 

omgivningen. Det är därför viktigt att lära känna kundens omgivning då det bör tas i beaktande 

när de gör en bedömning av företagets fortlevnad. Värdering ingår i planeringsfasen i 

revisionsprocessen. Sammanfattningsvis kan vi därför konstatera, utifrån vår studie, att 

planering varit den fas i revisionsprocessen som påverkas mest av förändringar, precis som den 

teoretiska litteratur vi utgått från har visat (jfr Johnston, 2000, s.2ff; FAR förlag, 2002, s.269ff; 

Eilifsen et al, 2006, s.66ff). 

 

 

6.6 Införandet av RS 

Något som enbart en av respondenterna konkret nämnde var betydelsen av RS införande i 

Sverige. Denne respondent menade att innan RS infördes år 2004 reglerades revisionen av RP, 

vilken inte innefattade några standarder utan enbart skapade en ram och byggde på personligt 

omdöme. Litteraturen har visat på att det praktiska utförandet vid en revision styrs av just RS 

(FAR Förlag, 2004, s. s.8 ff) och att annan lagstiftning enbart sätter revisionens ram vilket 

belyser vikten av standarden. Utefter vad teorin säger kan det därför anses förvånade att enbart 

en av respondenterna tog upp RS betydelse. Däremot diskuterade respondenterna kring 

standarder i allmänhet, bland annat nämnde ett antal av dem att praxisen ökat och blivit mer 

åtstramande vilket har förtydligat riktlinjerna för en revision. Vi tycks därför kunna urskilja ett 

mönster kring införandet av RS, det vill säga standarderna, vilket har medfört ett förändrat 

arbetssätt.   

 

Eftersom införandet av standarder har nämnts av flertalet respondenter kan det ses som en stor 

förändring.  När RS kom 2004 stod byråerna inför den förändringen som något som skulle 

komma att ske, Jacobsen & Thorsvik (2008, s.416ff) skulle benämna detta för en proaktiv 

förändring. Vidare skiljer Jacobsen & Thorsvik (2008, s.415ff) på inkrementella och strategiska 

förändringar. Vi anser att den här förändringen kan ta formen av bägge dessa. Det framkom 

både i teori och empiri att det personliga omdömet många gånger tilldelas en stor plats i 

standarderna vilket antyder att förändringen är inkrementell. Detta för att Jacobsen & Thorsvik 

(2008, s.417) kopplar samman personlighet med inkrementell förändring, alltså att 

personligheten påverkar hur förändringen utvecklas. Det här skulle medföra att organisationen 

möter förändring genom en så kallad ”finjustering”. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.415ff) 

Eftersom att enbart en av respondenterna nämnde denna förändring som den största stämmer 

kan teorin om finjustering ses passa in; införandet av RS har alltså inte påverkat organisationen 

i så pass stor utsträckning att alla respondenterna uppfattat det. En intressant jämförelse kan 
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göras med den respondent som uppfattade förändringen. Då respondenten menade att 

införandet av RS var branschens största förändring tyder det snarare på en mer strategisk 

förändring än en inkrementell, vidare antydde respondenten att RS även påverkade externa 

intressenter eftersom det hade en stor påverkan på arbetssättet. Baserat på denne respondents 

uppfattning av RS skulle det innebära att organisationen mötte förändringen med hjälp av 

omorientering. Det här stämmer även det med att flertalet respondenter nämnde att standarder 

inom området har ökat och stramat åt arbetssättet. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Detta diskussionsavsnitt redogör för vad vi har reflekterat över under 

uppsatsskrivandets gång. Vi övergår till att diskutera områdesvis för att 

knyta ihop revisionspraktikens förändringar och skapa en bra grund för 

våra slutsatser. Avsnittet är lämpligt placerat innan våra slutsatser för 

att läsaren enklare ska förstå hur vi tänkt. 

 

 

7.1 Professionen 

Vår studie har visat att revisionspliktens avskaffande uppfattas som en stor förändring. Allmänt 

kan detta anses självklart. Däremot är det överraskande att våra respondenter ser pliktens 

avskaffande som den största förändringen, detta gäller dock under respondenternas 

yrkesverksamma karriär som revisorer. Överraskande eftersom införandet av 

revisionsstandarderna borde ha påverkat i allra högsta grad, då revisorerna fick riktlinjer att 

arbeta efter som tidigare saknats.  Den positiva inställning som samtliga respondenter 

uppvisade mot avskaffandet är också förvånande, eftersom det kan tyckas att revisionen går 

från en säker kundbas till en något osäkrare. Efter respondenterna delat med sig av sina 

argument runt pliktavskaffandet förstår vi nu att det är en stor och betydande händelse för 

professionens vidareutveckling och praktikens förändring. Det var också intressant att 

uppfattningen inte skiljde sig mellan de stora och mindre byråerna, vilket man hade kunnat tro 

eftersom det skiljer sig mellan vilka kunder de reviderar. I analysen diskuterade vi 

revisionsplikten som en proaktiv förändring men vi anser att den även skulle kunna betraktas 

som en reaktiv förändring då många andra länder i Europa redan genomfört samma typ av 

förändring. Det vi då ställer oss frågande till är varför ingen av respondenterna reflekterade 

över hur deras anpassning sett ut, framför allt de större byråerna med ett internationellt nätverk. 

Att lära av praktiska fall har genomsyrat vår empiri varför man hade kunnat tänka sig en 

argumentation kring detta.  

 

Från vår studie kunde vi förstå vilken förberedelse byråerna gjort inför avskaffandet där en 

gemensam nämnare var att marknadsföra nyttan med deras tjänster. De flesta hade även utökat 

sitt tjänsteutbud till att innefatta mer redovisningstjänster. Precis som byråerna försöker 

fokusera på rätt sorts marknadsföring tror även vi att det är en viktig aspekt för byråernas 

fortsatta utveckling eller rent av överlevnad. I analysen konstaterade vi att våra respondenters 

inställning kring avskaffandet stämde överrens med ett av EU:s syften med pliktavskaffandet, 

det vill säga att förtydliga värdet av revisionen. EU:s andra syfte med avskaffandet besvarades 

inte, då de flesta respondenter trodde att den största delen av deras kundkrets skulle välja att 

behålla revisionen. Om vi ska utgå från vår studie skulle inte avskaffandet direkt innebära 

minskade kostnader hos företagen. Avskaffandet menar vi kan leda till ökad konkurrens, men 

kanske inte främst av den specifika anledning som EU har angivit. Vi tror snarare att byråernas 

nya tjänsteutbud och rätt marknadsföring av dessa skapar ett större medvetande hos företagarna 

kring vad just deras företag behöver, och detta tror vi leder till mer effektiva och lönsamma 

företag. En annan intressant aspekt är hur revisionsbyråerna ska implementera den kulturella 

förändringen vilket innebär att uppdatera medarbetarnas attityder till ett mer affärsmässigt tänk. 

Precis som ordspråket, ”det kan vara svårt att lära en gammal hund att sitta”, tror vi att denna 

anpassning har varit och fortsättningsvis kommer vara en stor utmaning för revisionsbyråerna.  
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Detta förändringstryck tror vi med säkerhet kommer att ge avtryck i revisionens historia då det 

har medfört en utveckling i revisionspraktikens alla delar, det vill säga profession, praxis och 

praktik. Vi tror att denna förändring kommer att ha en minst lika stor betydelse som 

revisionspliktens införande hade.   

 

Vad gäller det ökade kunskapskravet ser vi ett samband mellan evolutionen och revolutionen i 

samhället. Detta har både vår teoretiska referensram samt vår empiri bekräftat. Resultatet har 

inte förvånat oss då vår förförståelse inom revision till viss del indikerat på ett sådant samband. 

Vad vi tycker är intressant med vår studie är att kunskapen är så självklar men samtidigt så 

svår, det krävs ett sammanhang för att verkligen förstå innebörden. Ett tydligt exempel på detta 

är frågan om oberoendet som innan 90-talets finanskris var ett diskussionsämne men inte fick 

genomslag förrän det uppmärksammades i ett sammanhang. Personliga interaktioner skulle 

kunna ses som ytterligare ett exempel på hur kunskap utvecklas i ett sammanhang, och därför 

förmodligen anses vara det bästa sättet att lära. Det här var något vi inte hade tänkt på innan 

studien medan det i efterhand känns uppenbart. Vad vi fann intressant var att ingen av 

respondenterna beskrev det här som en förändring utan påpekade att inlärningen alltid 

utformats på detta sätt, trots att de hävdar att kunskapskraven successivt förändras. Vi tror 

istället att förändringarna för inlärningen har kommit genom att de personliga karaktärerna 

utvecklats. Denna utveckling tror vi uppstår ur dialoger där vi tror att FAR har en stor betydelse 

för informationsspridningen. Revisorernas kunskap anser vi alltså komma från personliga 

interaktioner där kommunikationen är av yttersta vikt.      

 

Kriser och skandaler har haft en stor påverkan på kunskapskraven eftersom dessa har 

tydliggjort kunskapsluckorna. För yrkets överlevnad och som en naturlig reaktion på misstag 

har kunskapskraven ökat och tvingat yrket till förändring. Vi ser även en möjlig infallsvinkel 

till att kvalitén är själva orsaken, det vill säga att om inga brister hade funnits i kvalitén hade 

kanske inte revisorerna dragits in i exempelvis Enronskandalen och ett ökat kunskapskrav hade 

aldrig skapats.  

 

Ur analysen har vi sett att bland annat omvärldens förväntningar ökar kunskapskraven hos 

revisorerna. Vi relaterar till avskaffandet av revisionsplikten och menar att den förändringen 

kommer leda till ännu högre förväntningar på omvärlden. Då revision blir en efterfrågestyrd 

vara tror vi att företagen som faktiskt efterfrågar revision verkligen kommer ställa krav på att 

det de betalar för ger kvalité. Dessutom anser vi att det kommer ligga i byråernas intresse att 

kunna erbjuda så hög kvalité som möjligt för att möta konkurrensen på marknaden. Därmed ser 

vi en stark koppling mellan kvalité och ökad kunskap. Kunskapen är trots allt revisorernas 

viktigaste verktyg.   

 

Vi kunde se tydliga förändringar i praktiken av en förändrad arvodesnivå då fokus kom att 

hamna på väsentlighet för att effektivisera. Samtidigt påverkade detta även professionen till 

stor del i och med att ”konsulttjänster” ökade. Arvodesnivåerna har inte getts så stort utrymme i 

den teori vi läst, men enligt vad vi har kommit fram till har arvodesnivåerna varit ett viktigt 

förändringstryck. Vi hade exempelvis svårt att finna en diskussion om arvodesnivåerna i 

Wallerstedts bok vilken trots allt beskriver revisionsprofessionens utveckling i Sverige under 

100 år. Vi tror även att arvodesnivåerna kommer vara en viktig påverkan i revisionspraktikens 

fortsatta utveckling, inte minst i denna stund då revisionsbyråerna blir en affärsverksamhet.       
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7.2 Praxis 

Införandet av RS belystes som en påverkande förändring eftersom vi kunde skåda ett mönster 

bland respondenterna kring standardförändringar. Denna förändring har vi funnit extra 

intressant av den anledningen att revisionen gick från personligt omdöme till standards i och 

med införandet av RS, vilket för oss låter som ett ganska stort steg. Vi kan anse det lite 

märkligt att enbart en respondent konkret nämnt just RS. Vi tror att det kan finnas flera orsaker 

till detta, bland annat att RS inte skiljer sig särskilt mycket från den personliga bedömningen 

och dessutom är revisionspliktens avskaffande ett så aktuellt ämne att det stjäl respondenternas 

fokus. Som vi nämnt i analysen inser vi att när respondenterna pratar om standards i allmänhet, 

så syftar de till RS. Med tanke på hur stort utrymme RS har i teorin tror vi att dess införande 

har varit en stor förändring samtidigt som uppdateringar av standarden sker vilket medför 

förändringar.     

 

Revisionspliktens avskaffande är egentligen en lagförändring och skulle därmed sammanfalla 

under praxis. Vi finner dock att själva effekten av pliktens avskaffande ger betydigt större och 

intressantare effekter på professionen än vad effekterna på praxis blir, därför ha vi valt att föra 

diskussionen om avskaffandet under professionen.  

 

 

7.3 Praktik 

Värderingen har varit ett svårt område att få grepp kring och avgöra om det kan ses som en 

påverkande förändring. Vi anser att värderingen som ett verktyg inte förändras, men 

revisorernas fokus på att kontrollera företagens värdering förändras, utefter påverkan av 

konjunkturer. Vi hade trott att en lågkonjunktur skulle ha påverkat i ännu högre grad än vad 

som visats. Just denna värderingsproblematik är den enda förändring som vi konkret har kunnat 

identifiera som påverkar revisorernas praktiska arbete. Vad detta beror på tror vi kan härledas 

till att revisionsarbetet är väl strukturerat och redan anpassat till en värld i förändring.  

 

Vi konstaterade i analysen att datoranvändandet var en evolution inom branschen och denna 

utveckling kommer fortsätta att gå framåt. Detta känns väldigt självklart då vi vet hur mycket 

tekniken betyder i samhället.  
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8. Sammanfattande slutsats 

Kapitlet innehåller de slutsatser vi har kunnat dra efter genomförandet 

av denna studie och vi tar hänsyn till allt vi lärt oss under arbetes gång. 

Nedan finns studiens problemformulering infogad i avsikt att påtagligt 

visa hur den har besvarats.  

 

 

Hur påverkas revisionspraktiken av förändringar och vilka faktorer skapar ett 

förändringstryck?  

 

Utgångspunkten i den här studien har varit att se vilka förändringar som påverkar 

revisionspraktiken samt vilka faktorer som skapar ett förändringstryck. Vi vill återigen 

tydliggöra att revisionspraktiken består av de tre komponenterna profession, praxis och praktik. 

Av den anledningen har förändringen i respektive komponent blivit det intressanta i vår studie.  

 

Det förändringstryck vi har sett består av sex faktorer: revisionspliktens avskaffande, 

kunskapskrav, arvodesnivå, datoranvändning, värdering samt revisionsstandarder. Hur 

revisionspraktiken förändras ses tydligast genom en beskrivning av förändringstrycket i 

respektive komponent; profession, praxis och praktik. 

 

 Att avskaffandet har belysts som det största förändringstrycket menar vi har att göra med 

att det är direkt kopplat till professionen, och att yrket går från en given existens till att 

vara tvungen att påvisa nyttan med tjänsten. Detta innebär att en hel branschs attityder 

måste förändras och förmedlas vilket kräver en omfattande anpassning inom 

professionen.  

 

 Kunskapen är kärnan i professionen och vad hela utförandet bygger på. Att kraven ökar i 

och med att förändringar uppstår är ett sätt att hålla sig uppdaterad. Omvärldens 

förväntningar kan ses som en påverkande faktor till ökade kunskapskrav, och så länge 

marknaden strävar framåt kommer kraven aldrig stanna utan ständigt driva professionen 

framåt.   

 

 Arvodesnivåerna är viktiga att ta hänsyn till då vi menar att förändringar av dessa styr 

revisionens kvalité. Blir arvodesnivåerna för låga kommer det att minska motivationen 

för revisorerna att göra ett bra jobb, blir de för höga kommer företagens motivation till att 

använda revision minska. En bra balans i arvodesnivåerna är viktig för professionens 

status.  

 

 Datoranvändningen är en ständig utvecklingsprocess. Det är viktigt för revisionsbyråerna 

att förstå när uppdateringar kommer och vilka förändringar det medför eftersom att 

datoranvändningen effektiviserar praktiken. Tidigare var det datorernas uppkomst som 

förenklade arbetet medan det idag är utvecklingen av datorsystemen som leder till en 

effektivisering i praktiken. 

 

 Att värdera är många gånger den svåraste delen i det praktiska utförandet. Vi menar att är 

så eftersom att en bred kunskap krävs. Revisorn måste förstå marknadens förändringar, 

vem kunden är och framför allt att se risker. Eftersom dessa faktorer ständigt förändras, 

förändras även värderingen. 
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 Standarder styr revisionspraktiken, och har därför viss påverkan på arbetet. Däremot är 

det personliga omdömet en viktig del i standarderna, då detta är något väldigt abstrakt är 

det svårt att mäta, och därmed även svårt att se förändringar.    

 

För att sammanfatta förändringstryckets påverkan på revisionspraktiken kan man säga att 

professionen är den del som påverkas mest, medan praxis och praktik påverkas i betydligt 

mindre utsträckning. Professionen innefattar väldig mycket och det som påverkar praxis och 

praktiken får många gånger även påverkningar på professionen, medan motsatt riktning oftast 

inte ger samma effekt. Vid flera tillfällen har vi dock kunnat utläsa en slags kedjereaktion 

mellan profession och praxis vilket tyder på komponenternas nära sammankoppling. Det 

intressanta i detta är att praktiken har visat sig vara mer svårförändrad, vilket vi tror beror på att 

revisorernas personliga omdöme är svårt att mäta, och därmed även svårt att se förändringar.  

 

Studien visade att revisionens historia, precis som teorin indikerat, har påverkat 

revisionspraktiken. Utifrån empirin, och med hjälp av teorin, kunde vi urskilja detta 

förändringstryck, bestående av sex områden, vilka vi tror vi kommer vara bidragande faktorer 

till framtida förändringar inom revisionspraktiken. (Se figur 11 nedan) 
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Figur 11: Sammanfattande bild över våra slutsatser 
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9.  Avslutning 

För att avsluta vår uppsats beskriver vi här under de sanningskriterier 

vi använt oss av för att styrka studiens kvalité och vi ger även förslag 

till vidare forskning på området. Sist lämnar vi, författarna, våra egna 

kommentarer om arbetet och hur vi har uppfattat denna process.  

 

 

9.1 Sanningskriterier 

För att beskriva studiens trovärdighet kan fyra begrepp anses lägga en grund för diskussionen, 

dessa begrepp är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen möjligheten till att 

styrka och bekräfta kvaliteten av studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 306)  

 

9.1.1 Tillförlitlighet 

En studies trovärdighet ökar om forskaren kan visa läsarna att det insamlade materialet och 

analysen av detta är utfört på ett seriöst och relevant sätt vilket också kan kopplas samman med 

dess problemformulering på ett stimulerande sätt. (Trost 2005:113) Om datainsamlingen 

stämmer bra överens med studiens problemformulering sägs studien ha hög relevans. 

(Halvorsen 1996:41) 

 

Vid insamlandet av studiens empiriska material genomförde vi intervjuer. Vi behandlade alla 

deltagare anonymt då detta var ett önskemål från några av respondenterna själva. Detta kan ses 

som en reducering av tillförlitligheten då en presentation av deltagarna och företaget de 

arbetade för hade gjort studien mer verklig. En presentation skulle också kunna minska 

eventuella misstankar om att fiktiva personer använts till intervjuerna. För att inte lämna ut 

någon valde vi därför att presentera alla respondenterna anonymt. Trots detta tror vi inte att 

anonymiteten enbart var negativt för vår studie utan tvärtom kunde respondenterna känna sig 

avslappnade och fritt prata kring de frågor vi ställde. Anledningen till att några ville vara 

anonyma tror vi inte beror på att vår frågeställning var av den arten att svaren skulle ge rent 

moraliska svar. Däremot kan en trolig anledning vara att det kan kännas obekvämt att bli direkt 

jämförd med andra. Dessutom fick vi uppfattningen om att några respondenter har haft dålig 

erfarenhet när de deltagit i andra liknande sammanhang.    

  

Vi utformade vår intervjuguide genom att identifiera ett antal områden och formulerade öppna 

frågor med några eventuella följd frågor. Dessutom hittade vi på tre olika scenarios där 

respondenten istället fick leva sig in i ett sammanhang och utifrån det ge svar på hur de skulle 

agera i den specifika situationen. Detta anser vi också öka tillförlitligheten eftersom vi tycker 

att tackvare vår intervjuguide var vi väll förberedda och kunde undvika att ”stoppa orden i 

munnen” på de personer som vi intervjuade. 

 

En kvalitativstudie bygger i mångt och mycket på att tolka och förstå vilket är utgångspunkten i 

det hermeneutiska synsättet. Vid genomförandet av intervjuerna är det många intryck som ska 

tas in, vilket ställer ganska höga krav på den som utför intervjuerna. En och samma intervju kan 

tolkas helt olika av två personer som båda är närvarande vid samma tillfälle. (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 200-201.) Vi tror dock att tillförlitligheten ökade tack vara att vi båda 

närvarade vilket gjorde att vi efter intervjuernas slut kunde diskutera våra intryck och 

tolkningar. Detta gav möjlighet till att när det fanns oklarheter kunde vi återkoppla till 

respondenten för att finna vad som egentligen avsågs.  
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Trost (2005, s.114) hävdar även att objektivitet är en fråga som påverkar trovärdigheten i 

studien. De som genomför en intervju ska alltså agera så opartisk som möjligt för att inte 

påverka respondenten med deras egna tankar och värderingar. Då vi som tidigare nämnt hade 

förberett oss väl innan genomförandet blev det också lättare att undvika ledande och vridna 

frågor. För oss spelade det heller ingen större roll vad svaren blev i den utsträckningen att vi 

var inte ute efter att verkligen finna exempelvis förändringar utan snarare undersöka hur dessa 

utspelades i respektive revisors uppfattning. Därför blev det svårt för oss att påverka. Vi var 

heller inte rädda för tystnad, med det menar vi att vid tystnad kan situationen lätt bli obekväm 

och pinsam vilket kan leda till en snabb och ogenomtänkt fråga. Liksom respondenten skulle 

kunna kasta ur sig ett snabbt och ogenomtänkt svar. Detta var dock något som vi ej upplevde 

som ett problem. 

 

9.1.2 Pålitlighet 

Pålitligheten i en studie styrs av den mån forskarna själva har granskat sitt arbete. Det är viktigt 

att det finns en redogörelse kring alla steg i arbetets utförande. (Bryman & Bell 2005, s. 307) 

För att vår studie ska anses pålitlig har vi arbetat mycket med våra metodkapitel. Av den 

anledningen valde vi även att dela upp metodkapitlen i två för att kunna vara ännu utförligare 

och tydligare i vår beskrivning av hur vår arbetsprocess tagit form.  

 

Slutligen har vi tagit hjälp av släkt och vänner som fått korrekturläsa vårt arbete och därmed 

har vi fått synpunkter och kommentarer från utomstående vilket öppnat våra ögon för vissa 

områden där vi själva kört fast.  

 

9.1.3 Överförbarhet 

Om det finns en bra redogörelse för detaljer av en viss studie så att den lätt kan överföras till en 

annan miljö, anses studien ha en bra överförbarhet. (Bryman & Bell 2005, s. 307) 

 

Det är svårt att säga huruvida studien skulle få ett annat utfall om den utfördes i en annan miljö. 

Svårigheten ligger då i att det är personliga erfarenheter och uppfattningar som ligger till grund 

för vår empiri. Vi tror dock att om studien genomförs på ett liknande sätt men med andra 

revisorer skulle dock utfallet bli ungefär det samma eftersom alla har de ändå genomlevt 

samma historia och dessutom blivit styrt av de tillsynsnämnder som finns.  

 

9.1.4 Styrka och bekräfta 

Att styrka och bekräfta ligger nära studiens pålitlighet. Enligt Bryman & Bell (2005, s.307) är 

det viktigt att författarna kan styrka och bekräfta att det eventuella egenintresse som finns inte 

har styrt studien. Vi har som tidigare nämnt inte haft några preferenser på hur utfallet skulle te 

sig mer än att vi ville komma fram till att förändringar påverkar men det är knappast att se som 

en sensation utan snarare något som är ganska självklart ur våra ögon sett. Vi har utgått från de 

teorier som tidigare forskare utformat och utifrån dessa dragit slutsatser med hjälp av den 

insamlade empirin.  

 

 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Som vi nämnt i vår problembakgrund finns det relativt lite forskat kring revisionspraktiken och 

vi tror att vidare forskning inom området skulle vara värdefullt både för revisorer och 

intressenter. En liknande men mer omfattande studie skulle vara intressant då resultatet av en 
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sådan eventuellt skulle kunna leda till en konkret effektivisering av revisorerna arbete. Studien 

skulle också kunna överföras till att undersöka problemet ur ett mer internationellt perspektiv 

då det troligtvis skiljer en del mellan revisorernas arbetsprocesser i olika länder.  

 

Vad gäller den finansiella krisen tror vi att det skulle vara intressant att jämföra företagens 

synpunkter med revisorernas för att se hur praktiken förändras, förväntningarna förändras och 

vilka rådgivningstjänster som blir än mer efterfrågade. 
 

 

Under vår studie framgick det att FAR är mest till för de mindre byråer, de stora har sina egna 

interna utbildningar. Detta skulle kunna vara en intressant infallsvinkel i framtida forskning. 

Det skulle då kunna undersökas om FAR tar någon hänsyn till byråernas storlek, och i så fall 

hur de anpassar sig, samt undersöka vilken uppfattning revisionsbyråerna egentligen har om 

detta.  
 

 

 

9.3 Studiens kunskapsbidrag 

Den här studien har angripits med en mix av induktiv och deduktiv ansats. Syfte med uppsatsen 

var att öka kunskapen kring revisionspraktiken och hur den förändras. Vi studerade teorier om 

”practice”-perspektivet som vi tillämpade på revisionsområdet och utvecklade därmed ett sätt 

att betrakta revisionspraktiken. Utifrån från vårt insamlade empiriska material upptäcktes att 

arvodesnivåerna, datorutvecklingens betydelse samt revisionspliktens avskaffande inte fått det 

utrymme i den teoretiska litteraturen som vår empiri ändå visat som väldigt väsentligt.  

 

Vidare förstår vi varför lite forskning inom området finns, då vi märkt att revisionspraktiken är 

väldigt svår att studera. Hur just revisionspraktiken påverkas av förändringar har varit svårt att 

se, men vi tror att vår studie bidragit med kunskap, såsom hur professionens påverkas och 

vilken betydelse den individuella revisorn har i revisionspraktikens förändring. Dessutom har 

vår studie sammanfattat de viktigaste förändringsfaktorerna som både har förändrat samt 

kommer att förändra revisionspraktiken. Genom att förstå dessa förändringstryck kommer 

revisionsbyråerna att kunna effektivsera sin verksamhet, då de lättare kan möta förändringarna 

och därmed anpassa sig.  
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Appendix 1 - Intervjuguide 
 

Denna studie är en Magisteruppsats inom Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i 

Umeå. Uppsatsen syftar till att finna förståelse för hur revisionspraktiken förändras och vilka 

påverkande faktorer som finns. Intervjuguiden består av två delar; i den inledande delen 

kommer ett antal frågor ställas och i den andra delen kommer tre scenarios att presenteras där 

respondenten får chansen att förklara sin uppfattning.  

 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund. 

a. Utbildning, tidigare erfarenhet, nuvarande position inom företaget 

2. Hur länge har du arbetat med revision? 

3. Hur har ditt arbetssätt förändrats sedan du började som revisor? 

a. Vilka förändringar har du upplevt som de största och vad har de inneburit? 

b. Vilka förändringar anser du har varit mest väsentliga? 

4. Kan du beskriva hur din arbetsprocess ser ut vid en revision hos en av dina klienter? 

a. Finns det någon skillnad i denna process jämfört med en revision av en ny klient? 

5. På vilket sätt skiljer sig arbetsprocessen, när det råder låg- respektive högkonjunktur? 

6. Hur kombinerar du ditt sunda förnuft med de lagar och rekommendationer som finns? 

7. Upplever du att denna finansiella kris kommer att ha påverkan på framtida lagar och 

rekommendationer? 

a. Varför?  

 

 

Nedan följer två olika scenarios där tanken är att respondenten själv ska sätta sig in i det 

beskrivna sammanhanget och förklara för oss hur och varför han skulle agera på ett visst sätt.  

 

 

Scenario 1 
Sveriges nu sittande regering vill införa en lagändring. Förändringen gäller lättnader i hur 

aktiebolag ska rapportera sina finansiella siffror i årsredovisningen. Detta kommer även att 

påverka revisionsbyrån Revio. Revisorn Wilmer funderar på om de nu också måste göra en 

förändring för att anpassa sig till den kommande lagändringen. 

 

Scenario 2 
Anna arbetar på en större revisionsbyrå i Umeå vilket hon har gjort de senaste tjugo åren. 

Förutom att syssla med revision, ansvarar Anna även för rekrytering av revisorsassistenter. 

Under årets rekrytering började Anna att blicka tillbaka på sin egen karriär och åren som gått. 

Förutom alla glada minnen av trevliga kunder och skratt från mysiga fikaraster började Anna 

även fundera över allt hon hunnit lära sig och hur det egentligen gått till. 

 

 

 

 

 


