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Sammanfattning 

Titel	 	Är	 revisorns	 kunskap	 och	 utbildning	 tillräcklig?	 –	 En	 kvalitativ	

studie	om	företagsrepresentanters	uppfattningar	om	revision	med	

fokus	på	revisorns	kunskaper	och	utbildning		

Författare	 	 Sandra	Björk	och	Felicia	Lyngmo	Flordin	

Handledare	 	 Pernilla	Broberg	

Nyckelord	 kunskap,	utbildning,	revisorsrollen,	företagsrepresentant	

Bakgrund	 I	 juli	 2018	 förväntas	 Revisorsinspektionens	 förslag	 gällande	 ett	

förmildrande	av	de	formella	kraven	på	utbildningen	för	revisorer	

att	träda	i	kraft.	Företagsrepresentanter	har	en	uppfattning	om	de	

faktiska	kunskaper	som	revisorn	besitter	och	saknar.	Genom	att	få	

en	 insikt	 i	 revisorns	kunskaper	 skapas	en	 förståelse	som	kan	ge	

mervärde	vid	utformning	av	revisorns	utbildning.		

Syfte	 	Syftet	 med	 studien	 är	 att	 skapa	 förståelse	 för	

företagsrepresentanters	uppfattningar	om	revision	med	fokus	på	

revisorns	kunskaper	och	utbildning.		

Metod	 Studien	 har	 ett	 deduktivt	 angreppssätt	 med	 induktiva	 inslag.	

Kvalitativa	 data	 har	 inhämtats	 genom	 20	 semistrukturerade	

intervjuer	 med	 företagsrepresentanter	 på	 både	 privata	 och	

kommunala	företag	med	olika	storlek.		

Slutsats	 	Studien	visar	på	både	 likheter	och	skillnader	 i	uppfattningar	om	

revisorns	 kunskaper	 och	 utbildning.	 Företagsrepresentanterna	

uppfattas	vara	nöjda	med	revisorns	kunskaper	vilket	tyder	på	att	

deras	 förväntningar	 i	 stor	 utsträckning	 överensstämmer	 med	

verkligheten.	 Studiens	 resultat	 visar	 på	 samband	 mellan	 de	

kunskaper	 som	 företagsrepresentanterna	 uppfattar	 är	 viktigast	

hos	revisorn	och	den	utbildning	som	efterfrågas.		

	 	



	
	

	
	

	

  



	
	

	
	

	

Abstract 

Title	 Is	 the	 Auditor's	 Knowledge	 and	 Education	 Sufficient?	 –	 A	

qualitative	study	of	corporate	representatives'	views	on	auditing	

focusing	on	the	auditor's	knowledge	and	education	

Authors	 	 Sandra	Björk	and	Felicia	Lyngmo	Flordin	

Supervisor	 	 Pernilla	Broberg	

Key	Words	 	Knowledge,	Education,	Auditor's	Role,	Corporate	Representative	

Introduction	 In	July	2018,	the	Swedish	Inspectorate	of	Auditors’	proposal	for	a	

formalization	 of	 formal	 requirements	 for	 auditor’s	 education	 is	

expected	 to	 become	 effective.	 Corporate	 representatives	 has	 an	

idea	of	the	actual	knowledge	that	the	auditor	possesses	and	lacks.	

By	gaining	insight	into	the	auditor's	knowledge,	an	understanding	

is	 created	 that	 can	 add	 value	 to	 the	 design	 of	 the	 auditor’s	

education.	

Purpose	 	The	 purpose	 of	 the	 study	 is	 to	 create	 an	 understanding	 of	

corporate	representatives'	perceptions	of	auditing,	focusing	on	the	

auditor's	knowledge	and	education.		

Method	 	The	 study	 has	 a	 deductive	 approach	 with	 inductive	 elements.	

Qualitative	 data	 has	 been	 obtained	 through	 semi-structured	

interviews	 with	 business	 representatives	 at	 both	 private	 and	

public	companies	of	varied	sizes.	

Conclusion	 	The	study	shows	both	similarities	and	differences	in	perceptions	

about	 the	 auditor's	 knowledge	 and	 education.	 Corporate	

representatives	 are	 perceived	 to	 be	 satisfied	with	 the	 auditor's	

knowledge,	which	 indicates	that	 their	expectations	mainly	are	 in	

line	with	 reality.	The	 result	of	 the	 study	 indicates	a	 relationship	

between	 the	 knowledge	 that	 the	 corporate	 representatives	

perceive	is	most	important	among	the	auditor	and	the	education	

requested.	
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1 Inledning 

I	 det	 inledande	 avsnittet	 presenteras	 en	 bakgrund	 till	 uppsatsens	 ämnesval.	 Därefter	 följer	 en	

problemdiskussion	som	senare	mynnar	ut	i	uppsatsens	syfte.		

1.1 Bakgrund 

I	 juli	2018	 förväntas	Revisorsinspektionens	 förslag	gällande	ett	 förmildrande	av	de	 formella	

kraven	på	utbildningen	för	revisorer	att	träda	i	kraft.	Förslaget	syftar	bland	annat	till	att	höja	

revisionskvaliteten,	 effektivisera	 utbildningen	 samt	 göra	 revisoryrket	 mer	 attraktivt	

(Revisorsinspektionen,	 2017a)	 då	 det	 riskerar	 att	 bli	 ett	 bristyrke	 i	 framtiden	

(Revisorsinspektionen,	 2017b).	 En	annan	anledning	 till	 förslaget	 är	 den	 förändring	 som	den	

traditionella	 revisorsrollen	 står	 inför.	 Förändringen	 har	 uppkommit	 främst	 av	 den	 tekniska	

utvecklingen	 inom	 IT-området	 och	 de	 nya	 internationella	 regelverken	 för	 redovisning	 och	

revision.	 För	 att	 de	 förmildrade	 kraven	 inte	 ska	 innebära	 sänkt	 kompetens	 hos	 revisorerna	

kommer	provet	för	auktorisation	inte	förändras	(Revisorsinspektionen,	2017a).	

Revisorsinspektionen	(2017a)	anser	att	utbildningen	till	att	bli	revisor	är	lång	och	komplicerad.	

Således	menar	Revisorsinspektionen	att	det	inte	räcker	med	en	attraktiv	revisionsbransch,	utan	

vägen	till	att	bli	revisor	behöver	anses	som	överkomlig	och	tilltalande	(ibid.).	Utbildningen	av	

revisorer	påverkas	av	de	krav	som	EU	ställer	då	dessa	måste	följas	(FAR,	2016).	I	Sverige	ställs	

strängare	krav	på	utbildningen	än	vad	EU	kräver	(se	avsnitt	3.1).	Skillnaden	skapar	utrymme	till	

avskaffning	av	de	krav	som	EU	inte	ställer.	Även	i	förhållande	till	andra	europeiska	länder	har	

Sverige	strängare	krav.		

De	utbildningskrav	 som	råder	 idag	är	minst	åtta	års	utbildning,	bestående	av	både	 teori	och	

praktik,	 där	 en	 högskoleexamen	 med	 inriktning	 mot	 företagsekonomi	 krävs	

(Revisorsinspektionen,	 2017a).	 Examen	 ska	 innehålla	 högskolepoäng	 inom	 vissa	 specifika	

ämnesområden,	 så	 som	 redovisning	 och	 juridik.	 Kraven	 på	 högskolepoäng	 inom	 vissa	

ämnesområden	samt	att	kandidatexamen	måste	ha	en	företagsekonomisk	inriktning	avskaffas	i	

och	med	förslaget	(ibid.).	Förslaget	 innebär	att	den	totala	utbildningen	ska	vara	minst	sex	år	

innehållande	 minst	 tre	 års	 praktisk	 utbildning	 och	 tre	 års	 teoretisk	 utbildning	

(Revisorsinspektionen,	 2018).	 Den	 teoretiska	 utbildningen	 ska	 motsvaras	 av	 minst	 en	

kandidatexamen	 där	 vissa	 lärandemål	 måste	 ingå	 (ibid.).	 Lärandemålen	 tas	 fram	 i	 ett	

gemensamt	 samarbete	 mellan	 Revisorsinspektionen,	 revisionsbyråerna,	 FAR	 och	

representanter	från	universitet	och	högskolor.	
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Den	 kompetens	 som	 krävs	 för	 att	 bli	 revisor	 kategoriseras	 i	 förslaget	 in	 under	 tre	 nivåer:	

förmågan	 att	 integrera	 och	 tillämpa	 kunskap	 och	 förståelse,	 färdigheter	 och	 förmåga	 samt	

värderingsförmåga	 och	 förhållningssätt	 (Revisorsinspektionen,	 2018).	 Revisorsinspektionen	

(2018)	anser	att	förslaget	resulterar	i	att	även	icke-ekonomer	ska	kunna	bli	revisorer.	För	att	

förenkla	 karriärsbytet	 till	 revisor	 ska	 exempelvis	 individer	 med	 examen	 inom	 juridik,	 som	

uppfyller	kraven	som	ställs,	ges	möjlighet	att	skriva	auktorisationsprovet.		

Förslaget	möjliggör	att	en	del	av	utbildningen	kan	 förflyttas	 till	 revisionsbyråerna	vilket	 ger	

byråerna	en	ökad	möjlighet	att	påverka	utbildningen	(Revisorsinspektionen,	2017a).	I	och	med	

förflyttningen	ställs	högre	krav	på	dokumentation	för	byråerna	då	det	krävs	redovisning	av	att	

lärandemålen	uppfylls	innan	auktorisationsprovet	avläggs.	De	utbildningsplaner	som	byråerna	

skapar	 för	 att	 nå	 upp	 till	 de	 krav	 som	 ställs	 måste	 godkännas	 av	 Revisorsinspektionen	

(Revisorsinspektionen,	2018).	Revisorsinspektionen	förväntar	enligt	Johansson	(2017)	att	de	

föreslagna	 utbildningsvägarna	 ska	 generera	 en	 ökad	 kvalitet	 samt	 en	 ökad	 relevans	 för	

utbildningen.	 Förslaget	 förväntas	 förenkla	 utformningen	 av	 revisionsutbildningarna	 för	

högskolorna	och	universiteten	 (Revisorsinspektionen,	2017a).	Revisorsinspektionen	 (2017a)	

menar	 även	 att	 lärosätena,	 i	 och	 med	 förslaget,	 erbjuds	 större	 möjligheter	 att	 välja	 vilken	

kompetens	som	de	önskar	förmedla.	

1.2 Problemdiskussion 

Årligen	anställs	cirka	550	nyexaminerade	studenter	på	revisionsbyråerna	och	cirka	150	av	dem	

examineras	 tillslut	 för	 auktorisation	(Revisorsinspektionen,	2017b).	 En	 internationell	studie	

visade	att	över	hälften	av	de	som	börjar	arbeta	som	revisorsassistenter	byter	arbetsplats	efter	

tre	år	(Hiltebeitel	och	Leauby,	2001).	År	1996	fanns	4495	kvalificerade	revisorer	i	Sverige,	år	

2013	 fanns	 det	 3857	 stycken	 (Carrington,	 2014)	 och	 år	 2017	 fanns	 det	 3400	 revisorer	

(Lennartsson,	2018b).	Enligt	Carrington	(2014)	har	antalet	revisorer	minskat	under	perioden	

1996	 till	 2013	 förutom	 tillfälliga	 toppar	 under	 åren	 2002,	 2003	 och	 2010.	 Även	

Revisorsinspektionen	 menar	 på	 en	 nedåtgående	 trend	 inom	 branschen	 då	 färre	 och	 färre	

revisorer	blir	auktoriserade	(Revisorsinspektionen,	2017b).		

	

En	 anledning	 till	 att	många	 revisorsassistenter	 väljer	 att	 lämna	 byråerna	är	 ett	 system	 som	

kallas	 ”up	or	out”	vilket	 främst	 förekommer	 på	 de	 stora	 revisionsbyråerna	 (Carrington,	

2014).	Revisorsassistenterna	som	byråerna	vill	satsa	på	befordras	medan	de	som	inte	uppnår	

byråns	 krav	 förväntas	 söka	 sig	 till	 andra	 arbetsplatser	 (Herrbach,	 2001;	 Carrington,	 2014).	

Enligt	 Sébastien	 Stenger	 (Lennartsson,	 2018a)	 kan	 ”up	 or	 out”	 leda	 till	 att	 yrket	 ses	 som	 en	

tävling	och	att	befordringsprocessen	skapar	stress	och	ångest.	På	revisionsbyråerna	är	det	inte	
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alla	revisorsassistenter	som	klättrar	i	hierarkin	(Carrington,	2014).	Revisorsassistenterna	kan	

välja	andra	vägar	inom	byrån	då	det	finns	flera	verksamhetsgrenar,	exempelvis	redovisning	och	

skatt,	 som	 kan	 intressera	 dem.	Det	 finns	även	möjlighet	 för	 revisorsassistenter	att	 avancera	

utanför	 byrån	 då	 kompetenta	 revisorsassistenter	 kan	 bli	 rekryterade	 av	 revisionsbyråns	

klienter	(McNair,	1991).		

	

En	ytterligare	anledning	till	att	revisorsassistenter	lämnar	byråerna	är	att	de	förväntningar	som	

studenterna	 har	 på	 branschen	 i	 vissa	 fall	 visat	 sig	 vara	 orealistiska	 eller	 felaktiga	 (Carcello,	

Copeland,	Hermanson	&	Turner,	1991;	Philips	&	Crain,	1996;	Gertsson,	Sylvander,	Broberg,	&	

Friberg,	2017;	Lennartsson,	2017).	Philip	och	Crains	(1996)	studie	visade	att	cirka	75	procent	

av	studenterna	hade	orealistiska	förväntningar	eller	saknade	kunskap	om	revisionsbranschen.	

Det	finns	en	skillnad	mellan	studenternas	förväntningar	och	revisorassistenternas	uppfattning	

om	 de	 fördelar	 som	 förknippas	med	 professionen	 (Carcello	 et	 al.,	 1991).	 Det	 finns	 även	 en	

skillnad	mellan	 förväntningarna	på	utvecklingspotentialen	och	dess	verklighet	 (Lennartsson,	

2017).	När	 förväntningar	 inte	överensstämmer	med	verkligheten	kan	missnöje	 skapas	vilket	

kan	 vara	 en	 anledning	 till	 att	 anställda	 söker	 sig	 till	 andra	 yrken.	 För	 att	minska	missnöjet	

behöver	gapet	mellan	förväntningar	och	verklighet	minskas	(Power,	1999).	För	att	studenter	

ska	 få	 en	 mer	 korrekt	 bild	 av	 revisionsbranschen	 behöver	 utbildningen	 förmedla	 mer	

information	om	branschens	verklighet.		

	

Förutom	 att	 minska	 förväntningsgapet	 spelar	 utbildningen	 en	 viktig	 roll	 för	 att	 minska	

revisionsprofessionens	problem	med	en	 tydlig	expertis.	Professioner	karakteriseras	vanligen	

med	att	ha	grund	i	ett	tydligt	”unikt”	expertisområde	vilket	revisionsprofessionen	saknar	(Hines,	

1989;	Power,	1999;	Carrington,	2010).	När	revisorns	expertis	inte	är	tydligt	definierad	leder	det	

till	att	andra	yrkesgrupper,	så	som	redovisningskonsulter,	till	viss	del	har	samma	kunskaper	och	

utövar	 samma	 arbetsuppgifter	 som	 en	 revisor	 (Carrington,	 2010).	 Otydligheten	 medför	 att	

revisionsprofessionen	försvagas	och	riskerar	att	tappa	sin	status	som	profession	(Power,	1999;	

Brante,	 2009).	 För	 att	 motverka	 problemet	 krävs	 ett	 förtydligande	 av	 expertisen	 inom	

revisonsprofessionen	vilket	 skapar	en	möjlighet	 att	exkludera	 individer	som	 inte	har	 samma	

kunskap	och	därmed	stärks	professionens	legitimitet.		

	

Revisorsinspektionen	 önskar	 med	 sitt	 förslag	 att	 höja	 revisionskvaliteten,	 effektivisera	

utbildningen	samt	göra	 revisorsyrket	mer	attraktivt	(Revisorinspektionen,	2017a).	Förslaget	

har	 däremot	 bemötts	 av	 både	 positiv	 och	 negativ	 kritik.	 FAR	välkomnar	förslaget	som	

Revisorsinspektionen	lagt	fram	och	ser	positivt	på	bland	annat	ändringen	av	de	ämnesspecifika	

kraven	(Brännström,	 2017).	Dan	 Brännström	 (2017),	 generalsekreterare	i	 FAR,	anser	 att	 de	

tidigare	kraven	har	utgjort	hinder	för	de	som	saknar	behörighet	inom	vissa	utbildningsområden	

men	 som	 önskar	 att	 avge	 provet	 för	 auktorisation.	 Revisorsinspektionen	(2017b)	anser	
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själva	att	 förslaget	kommer	höja	kvaliteten	på	utbildningen	då	högskolorna	och	universiteten	

kommer	 ges	 större	 möjligheter	 till	 att	 själva	 anpassa	 utbildningen	 efter	 marknadens	

önskemål.	Enligt	Revisorsinspektionen	(2017b)	 kommer	 förslaget	 bredda	 branschens	

kompetensbas	genom	att	 förenkla	för	individer	med	kompetenser	som	tidigare	varit	svåra	att	

locka	till	yrket.		

	

Förslaget	 har	mötts	av	kritik	 och	 oro	 från	flera	akademiker	 och	 forskare.	Docent	 Jan	Marton	

(2018)	 ställer	 sig	 tveksam	 till	 den	 breddade	 kompetensbasen	 som	 de	 förmildrade	 kraven	

resulterar	i	då	han	menar	att	det	riskerar	att	minska	revisionens	kontrollfunktion	och	endast	

ger	en	 kortsiktig	 ökad	 lönsamhet.	Marton	 (2018)	menar	även	att	 förtroendet	 för	 branschen	

kommer	 minska	 i	 och	 med	 de	 förmildrade	 kraven.	 Professor	 Sven-Olof	Yrjö	Collin	 och	

docent	Timurs	Umans	 menar	 att	 förslaget	 kommer	 innebära	 en	 försämring	 av	 revisorns	

ekonomikunskaper	 som	 resulterar	 i	 en	 försämrad	 revisionskvalitet	 (Hammarström,	 2017),	

vilket	Marton	(2018)	också	instämmer.	Yrjö	Collin	och	Umans	poängterar	att	byråerna	kommer	

ha	svårt	att	erbjuda	de	utbildningar	som	krävs	i	och	med	det	tyngre	ansvaret	(Hammarström,	

2017).	Resultatet	 av	 förslaget	 kan	innebära	en	 risk	 då	 koncentrationen	 till	 ett	 fåtal	 byråer	

kommer	 att	 öka	 (ibid).	Att	 utbildningskvaliteten	 riskerar	 att	 försämras	håller	även	 lektor	

Pernilla	 Broberg	 och	 professor	 Torbjörn	 Tagesson	 med	 om	 (Broberg	 &	 Tagesson,	

2017).	Broberg	 och	 Tagesson	 (2017)	kritiserar	 de	 redan	 befintliga	 kraven	 på	

utbildningslängden	vid	lärosätena	och	menar	att	det	istället	behövs	högre	utbildningskrav	och	

att	fler	inom	professionen	borde	studera	på	högre	nivå.	De	högre	utbildningskraven	krävs	för	

att	kunna	upprätthålla	en	hög	kvalitet	på	revisionen	(ibid.).			

	

Lektor	Gunilla	Eklöv	Alander	och	Susanne	Weinberg,	chef	vid	företagsekonomiska	institutionen	

vid	 Stockholms	universitet,	 talar	 om	 fler	 utmaningar	 som	 branschen	 kommer	 stå	 inför	 om	

förslaget	 går	 igenom	 (Eklöv	 Alander	 &	 Weinberg,	 2017).	 Eklöv	 Alander	 och	 Weinberg	

(2017)	anser	att	utbildningstiden	kommer	förlängas	när	en	del	av	utbildningsansvaret	 flyttas	

till	 revisionsbyråerna.	I	 och	 med	 förflyttningen	 av	 ansvaret	står	 de	 frågande	 till	 hur	

Revisorsinspektionen	kommer	 lyckas	kontrollera	de	nya	kunskapskraven.	Eklöv	Alander	och	

Weinberg	 (2017)	 är	 även	 kritiska	 till	 förslaget	 då	 förmildringen	 kan	 försvåra	

möjligheten	att	klara	provet	 för	 auktorisation.	 Kritiken	 mot	 den	 kortare	 utbildningen	

samt	kritiken	mot	en	ökad	svårighet	att	klara	provet	för	auktorisation	kan	styrkas	av	en	studie	

genomförd	 av	Deppe,	 Smith	 &	Stice	 (1992).	Studien	 (1992)	visade	 att	 det	 är	 enklare	 för	

revisorer	att	klara	provet	om	de	tagit	en	magisterexamen	eller	högre,	 jämfört	med	att	enbart	

inneha	en	kandidatexamen.	

	

I	 debatten	 om	 förmildrade	 krav	 för	 revisorers	 utbildning	 har	 många	 aktörer,	 så	 som	

Revisorsinspektionen,	FAR	och	akademin,	framfört	sina	uppfattningar.	Några	uppfattningar	som	
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däremot	 inte	 har	 uppmärksammats	 på	 samma	 sätt	 är	 företagsrepresentanternas.	

Företagsrepresentanternas	uppfattningar	är	viktiga	då	de	har	en	direktkontakt	med	revisorn	

och	därmed	har	en	uppfattning	om	de	 faktiska	kunskaperna	 som	revisorn	besitter	och	vilka	

kunskaper	som	saknas.	Det	är	viktigt	att	uppmärksamma	de	faktiska	kunskaperna	då	de	kan	

skilja	sig	från	de	kunskaper	som	utbildningen	förväntas	ge.	Genom	att	få	en	insikt	i	revisorns	

kunskaper	skapas	en	förståelse	som	kan	ge	mervärde	vid	utformning	av	revisorns	utbildning.		

1.3 Syfte 

Syftet	med	studien	är	att	skapa	förståelse	för	företagsrepresentanters	uppfattningar	om	revision	

med	fokus	på	revisorns	kunskaper	och	utbildning.		
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2 Vetenskaplig metod 

Avsnittet	presenterar	studiens	vetenskapliga	ansats	och	de	teorier	som	tillämpats	vid	skapandet	

av	den	teoretiska	referensramen.		

2.1 Vetenskaplig ansats 

Studiens	 syfte	 är	 att	 skapa	 förståelse	 för	 företagsrepresentanters	 uppfattningar	 om	 revision	

med	fokus	på	revisorns	kunskap	och	utbildning.	För	att	besvara	syftet	har	teorier	och	tidigare	

forskning	varit	viktiga	utgångspunkter	för	den	teoretiska	referensramen	vilket	därmed	innebär	

att	 studien	 är	 övervägande	 deduktiv	 (Jacobsen,	 2002;	 Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 De	 befintliga	

teorierna	berör	professionsteori	med	utgångspunkt	i	kunskaper	och	utbildning,	revisorsrollen	

med	 fokus	 på	 kunskaper,	 revisorns	 utbildning	 och	 teorier	 om	 förväntningsgap	 med	

utgångspunkt	 i	 kunskaper	 och	 utbildning	 (se	 avsnitt	 4).	 Den	 teoretiska	 referensramen	 har	

utgjort	 basen	 för	 utformningen	 av	 intervjuguiden	 samt	 analysen.	 I	 analysen	 har	 teorier	 och	

tidigare	forskning	kopplats	samman	med	studiens	resultat.		

	

Utöver	 deduktiv	 ansats	 kommer	 studien	 även	 ha	 induktiva	 inslag	 vilket	 krävs	 för	 att	

företagsrepresentanters	 uppfattningar	 inte	 ska	 begränsas	 till	 teorier	 och	 tidigare	 forskning.	

Uppfattningar	är	individuella	(Denscombe,	2016)	och	behöver	inte	alltid	förklaras	av	teorier	och	

tidigare	forskning	och	det	induktiva	inslaget	möjliggör	skapandet	av	ny	teori	(Bryman	&	Bell,	

2013).	Med	induktiva	inslag	minskas	risken	att	viktig	information	förbises,	vilket	är	en	nackdel	

med	en	deduktiv	ansats	(Jacobsen,	2002).	Då	studien	syftar	till	att	fånga	upp	alla	uppfattningar	

som	företagsrepresentanter	har	krävs	en	öppenhet	för	empiri	som	inte	är	direkt	kopplad	till	den	

teoretiska	referensramen.		

	

En	 forskningsdesign	 där	 kvalitativa	 data	 insamlas	 tillämpas	 då	 studien	 syftar	 till	 att	 skapa	

förståelse	för	företagsrepresentanters	uppfattningar	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2011;	Yin,	2011).	

Vid	 insamling	 av	 kvalitativa	 data	 möjliggörs	 för	 företagsrepresentanterna	 att	 beskriva	 sina	

uppfattningar	mer	utförligt	(Bryman	&	Bell,	2013).	Företagsrepresentanternas	uppfattningar	är	

individuella	och	kan	därmed	inte	tydligt	avgränsas	(Denscombe,	2016)	vilket	gör	att	det	är	mer	

problematiskt	att	fånga	upp	uppfattningar	med	hjälp	av	kvantitativa	data	(Bryman	&	Bell,	2013).		

2.2 Beskrivning av teoretisk referensram 

Studien	grundas,	som	ovan	nämnts,	på	teori	och	tidigare	forskning.	En	av	utgångspunkterna	i	

den	teoretiska	referensramen	är	revisorns	kunskap.	Utbildningen	har	en	väsentlig	påverkan	på	
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revisorns	kunskap	och	är	därmed	den	andra	utgångspunkten.	Professionsteorin	används	för	att	

diskutera	revisionsprofessionens	grund	i	och	behov	av	kunskap	och	utbildning	och	omvänt	hur	

dessa	 påverkar	 revisionsprofessionen	 (jmf	 Brante,	 2009	 för	 professioner	 generellt).	

Professionsteorin	 kan	 således	 användas	 för	 att	 skapa	 en	 förståelse	 för	 vilken	 kunskap	 och	

utbildning	som	krävs	av	en	revisor.	För	att	få	en	klarare	bild	över	vilken	kunskap	och	utbildning	

som	 krävs	 har	 revisorn	 kategoriserats	 in	 i	 fyra	 olika	 roller	 vilka	 är	 granskare,	 rådgivare,	

förmedlare	 och	 försäljare.	 Teorier	 om	 högre	 utbildning	 syftar	 till	 att	 klargöra	 den	 högre	

utbildningens	påverkan	på	individnivå	samt	dess	påverkan	på	revisionsprofessionen.		

	

Den	kunskap	och	utbildning	som	en	revisor	besitter	kan	skilja	sig	mot	vilka	förväntningar	som	

ställs	på	 revisorn.	Teorier	om	 förväntningsgap	 förklarar	skillnader	 i	 förväntningar	mellan	en	

grupp	med	en	viss	expertis	och	en	grupp	som	förlitar	sig	på	denna	expertis	(Liggio,	1974;	Salehi,	

2011).	Teorier	om	förväntningsgapet	syftar	till	att	förklara	relevansen	av	att	olika	intressenters	

förväntningar	uppfylls	samt	hur	utbildning	kan	påverka	gapet.	För	att	sammanfatta	hur	revisorn	

samt	kunskap	och	utbildning	påverkar	varandra	inleds	den	teoretiska	referensramen	med	en	

modell.		

	  



	
	

	

9	

	

	

3 Institutionalia  

I	 det	 följande	 avsnittet	 presenteras	 de	 olika	 utbildningskrav	 som	 finns	 för	 auktorisation	 eller	

motsvarande	inom	EU,	Sverige,	Norge,	Danmark,	Finland,	Tyskland	och	Storbritannien.		

3.1 Utbildningskrav för auktorisation eller motsvarande  

Utbildningskraven	för	revisorer	skiljer	sig	mellan	olika	länder.	Under	följande	avsnitt	redogörs	

utbildningskraven	för	EU	och	de	länder	som	Revisorsinspektionen	(2017b)	tar	upp	i	förslaget	

om	förändrade	utbildningskrav	för	revisorer.	I	tabellen	nedan	sammanställs	de	utbildningskrav	

som	 ställs	 för	 auktorisation	 i	 regionerna	 som	 nämns	 ovan.	 Tabellen	 visar	 först	 vilken	 titel	

revisorer	har	då	Norge	har	två	titlar	med	olika	utbildning.	Teoretiska	utbildningen	beskriver	

vilken	 inriktning	utbildningen	måste	ha	samt	om	utbildningen	måste	uppnå	en	viss	 examen.	

Praktisk	utbildning	visar	hur	lång	den	praktiska	utbildningen	minst	måste	vara.	Annan	möjlighet	

tydliggör	 om	 det	 finns	 någon	 annan	 möjlighet	 att	 få	 skriva	 auktorisationsprovet,	 eller	

motsvarande,	än	den	teoretiska	och	praktiska	utbildningen	som	redogörs	i	tabellen.	Det	andra	

tillvägagångssättet	beskrivs	mer	utförligt	i	texten	om	respektive	land.	Totalt	antal	år	visar	hur	

lång	den	teoretiska	och	praktiska	utbildningen	måste	vara	sammanlagt.		

Tabell	1	–	Utbildningskrav	

	
Titel	 Teoretisk	utbildning	 Praktisk	

utbildning	
Annan	

möjlighet	
Totalt	antal	

år	
EU	 -	 Inom	ekonomi	eller	

juridik	
Minst	3	år	 Ja	 -	

Sverige	 Auktoriserad	
revisor	

Kandidatexamen	inom	
företagsekonomi	

Minst	3	år		
(+	2	år*)	

Nej	 Minst	8	år	

Norge	 Registrerad	
revisor	

Kandidatexamen	inom	
revision	

Minst	3	år	 Nej	 Minst	6	år	

Norge	 Auktoriserad	
revisor	

Magisterexamen	inom	
redovisning	och	
revision	

Minst	3	år	 Nej	 Minst	7	år	

Danmark	 Auktoriserad	
revisor	

Masterexamen	inom	
revision	eller	
motsvarande	

Minst	3	år	 Nej	 Minst	8	år	

Finland	 Godkänd	
revisor	

Kandidatexamen	inom	
ekonomi	eller	juridik	

Minst	3	år	 Ja	 Minst	6	år	

Tyskland	 Godkänd	
revisor	

Inom	ekonomi	
(vanligtvis	
kandidatexamen)	

Minst	3	år	 Nej	 Vanligtvis	
minst	6	år	

Storbritannien	 Registrerad	
revisor	

Inom	ekonomi	 Minst	3	år	 Ja	 -	

*	I	Sverige	krävs	det	idag	ytterligare	två	år	praktiskt	eller	teoretisk	utbildning.	
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3.1.1 EU:s krav 

Inom	EU	samlas	 regler	som	rör	 revisionen	 i	direktivet	 (2006/43/EG).	Utbildningen	 inom	EU	

skiljer	sig	beroende	på	medlemsstat	men	det	finns	gemensamma	krav	som	alla	medlemsstater	

ska	 följa.	 För	att	 auktoriseras	 som	 revisor	 ska	 individen	genomföra	 universitetsstudier	eller	

motsvarande	där	olika	 lärandemål	 inom	ekonomi	och	 juridik	ska	 ingå.	Utöver	den	teoretiska	

utbildningen	ska	en	praktisk	utbildning	pågå	i	minst	tre	år	samt	avslutas	med	en	examen	som	

godkänts	 av	 medlemsstaten.	 Det	 är	 möjligt	 att	 genomföra	 revisorsprovet	 utan	 utförda	

universitetsstudier	men	det	krävs	då	att	individen	praktiserat	inom	relevant	område	under	sju	

till	 femton	 år.	 Tidsperioden	 för	 den	 praktiska	 delen	 är	 beroende	 av	 arbetsuppgifternas	

utformande.		

3.1.2 Sveriges krav 

För	 att	 bli	 auktoriserad	 revisor	 krävs	 enligt	 Revisorsinspektionen	 (1996)	 en	 praktiskt	 samt	

teoretisk	 utbildning	 om	 totalt	 åtta	 år	 samt	 ett	 erlagt	 prov	 för	 auktorisation.	 Den	 teoretiska	

utbildningen	 ska	 ske	 på	 ett	 svenskt	 lärosäte	 och	 bestå	 av	 minst	 en	 treårig	 utbildning	 som	

motsvarar	en	kandidatexamen	 i	 företagsekonomi.	För	att	 få	avlägga	provet	 för	auktorisation	

finns	det	krav	på	vilka	ämnen	som	ska	ingå	i	utbildningen,	där	minst	45	högskolepoäng	ska	läsas	

inom	 juridik	 samt	 90	 högskolepoäng	 inom	 företagsekonomi.	 Utöver	 kraven	 på	 en	 teoretisk	

utbildning	måste	 en	auktoriserad	 revisor	genomgått	minst	 tre	års	 praktisk	 utbildning	på	en	

arbetsplats	vilket	motsvarar	tre	års	heltidsarbete.	De	återstående	två	åren	av	utbildningen	får	

fördelas	på	antingen	teoretisk	eller	praktisk	utbildning	innan	auktorisationsprovet	får	skrivas.	

3.1.3 Norges krav 

Auktoriserade	revisorer	måste	uppfylla	de	krav	som	Lov	om	revisjon	och	revisorer	(revisorloven,	

LOV-1999-01-15-2)	 ställer.	 I	 Norge	 finns	 två	 typer	 av	 revisorer,	 registrerad	 revisor	 och	

statsauktoriserad	 revisor.	 För	 att	 uppnå	 kraven	 för	 registrerad	 revisor	 krävs	 en	

kandidatexamen	 i	 revision	 och	 för	 statsauktoriserad	 revisor	 krävs	 en	 magisterexamen	 i	

redovisning	och	revision.	Båda	examina	utgår	från	en	fastställd	utbildningsplan.	Det	krävs	sedan	

minst	 tre	 års	 praktisk	 utbildning	 inom	 revision,	 varav	 två	 år	 måste	 genomföras	 efter	

högskoleexamen.	 Den	 praktiska	 och	 teoretiska	 upplärningen	 avslutas	 med	 ett	 prov	 för	

auktorisation.		
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3.1.4 Danmarks krav 

I	 Danmark	 finns	 det	 flera	 krav	 som	 behöver	 uppfyllas	 för	 att	 bli	 revisor	 enligt	

eksamensbekendtgørelsen	(BEK	nr	1045	af	30.6.2016).	Revisorsexamen	består	av	ett	skriftligt	

och	ett	muntligt	prov	för	auktorisation.	För	att	få	skriva	den	skriftliga	delen	av	provet	krävs	en	

examen	motsvarande	en	svensk	masterutbildning.	Examen	ska	vara	 inom	revision	eller	 inom	

redovisning,	 skatt	 eller	 affärsjuridik	 som	 innefattar	 ämnen	 som	motsvarar	 revisionsexamen.	

Utöver	den	teoretiska	utbildningen	krävs	även	tre	års	praktisk	utbildning.	Minst	ett	år	av	den	

praktiska	utbildningen	måste	genomföras	efter	högskoleexamen.	

3.1.5 Finlands krav 

I	Finland	finns	det	krav	i	Revisionslag	(1141:2015)	på	vem	som	får	titulera	sig	som	revisor.	För	

att	bli	godkänd	revisor	krävs	en	högskoleexamen	samt	minst	tre	års	praktik	inom	revision	av	

bokslut,	koncernbokslut	eller	motsvarande.	Det	finns	undantag	där	en	person	med	minst	sju	års	

arbetslivserfarenhet	inom	redovisning,	finansiering	eller	juridik	kan	bli	revisor.	I	dessa	fall	krävs	

kompletterande	 teoretisk	 utbildning	 inom	 vissa	 specifika	 ämnen.	 När	 kraven	 för	

auktorisationsprovet	 är	 uppfyllda	 måste	 ett	 godkänt	 resultat	 erläggas	 för	 att	 erhålla	 titeln	

godkänd	revisor.	

3.1.6 Tysklands krav 

För	 att	 bli	 revisor	 i	 Tyskland	 krävs	 ett	 godkänt	 resultat	 på	 provet	 för	 auktorisation	

(Wirtschaftsprüferkammer	u.å.).	Provet	består	av	en	skriftlig	del	och	en	muntlig	del.	Det	enda	

kravet	 som	 ställs	 på	 utbildningen	 är	 att	 den	 är	 inom	någon	 form	 av	 ekonomi.	 Vanligtvis	 är	

utbildningen	en	kandidatexamen.	Utöver	de	teoretiska	studierna	krävs	praktisk	utbildning.	Den	

praktiska	utbildningen	varierar	beroende	på	hur	många	terminer	den	teoretiska	utbildningen	

utgör.	 Den	praktiska	 utbildningen	 ska	 pågå	 under	minst	 tre	år	men	är	 individens	 teoretiska	

utbildning	färre	än	åtta	terminer	krävs	minst	fyra	års	praktiskt	utbildning.		

3.1.7 Storbritanniens krav 

Utbildningen	skiljer	sig	mellan	Storbritannien	och	de	övrigt	nämnda	länderna	då	studenterna	

går	utbildningsprogram	på	revisionsbyråerna	(Revisorsinspektionen,	2017b).	Det	 finns	totalt	

fem	revisorsorganisationer	som	erbjuder	revisionsutbildningen	(Revisorsinspektionen,	2017a).	

Majoriteten	av	studenterna	ingår	tidigt	avtal	med	revisionsbyråer	som	möjliggör	för	studenten	

att	 varva	den	 teoretisk	och	den	praktiska	utbildningen.	Den	praktiska	utbildningen	 ska	pågå	
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under	minst	tre	år	och	utbildningen	avslutas	med	ett	prov	för	auktorisation.	Provet	är	vanligen	

skriftligt	men	kan	skilja	sig	mellan	de	fem	revisionsorganisationerna	(ibid.).		
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4 Teoretisk referensram 

Avsnittet	 introducerar	 de	 teorier	 som	 intervjuguiden	 har	 baserats	 på	 och	 inleds	 med	 en	

sammanfattande	figur	över	de	presenterade	teorierna.	

4.1 Teoretisk översikt 

Den	teoretiska	referensramen	har	genomgående	fokus	på	begreppen	kunskap	och	utbildning.	

Kunskapsbegreppet	är	svårdefinierat	och	innefattar	många	olika	delar	beroende	på	vilken	typ	

av	 kunskap	 och	 vilken	 målgrupp	 den	 berör.	 Professionsteori	 skapar	 en	 förståelse	 för	 vilka	

kunskaper	 och	 vilken	 utbildning	 som	 krävs	 för	 revisorer	 (se	 avsnitt	 4.2).	 Kunskap	 i	 den	

teoretiska	referensramen	har	sin	utgångspunkt	i	vilka	kunskaper	som	berör	revisorn	och	dess	

roll	vilket	diskuteras	i	revisorsrollen	(se	avsnitt	4.3).	Utbildning	definieras	mer	ingående	i	ett	

separat	 avsnitt	 (se	 avsnitt	 4.4)	 där	 fokus	 ligger	 på	 den	 högre	 utbildningen.	 För	 att	 förklara	

skillnader	i	förväntningar	mellan	revisorn	och	andra	grupper	berör	förväntningsgap	(se	avsnitt	

4.5)	olika	aspekter	på	både	kunskaper	och	utbildning.		

I	figuren	nedan	sammanfattas	den	teoretiska	referensramen.	Kunskaper	och	utbildning	har	en	

ömsesidig	påverkan	på	revisorn.	Kunskaper	och	utbildning	påverkar	revisorn	då	det	ligger	till	

grund	för	revisorns	expertis	(Smeby,	2008).	Revisorns	roller	har	en	påverkan	på	kunskaper	och	

utbildning	då	förändringar	i	rollerna	tvingar	dessa	att	förändras	för	att	anpassa	sig	till	de	nya	

förväntningarna	 (Lee,	 Ali	 &	Bien,	 2009).	 Det	 finns	 även	 en	 påverkan	mellan	 kunskaper	 och	

utbildning	då	utbildningen	syftar	till	att	ge	studenten	kunskaper	(Biesta,	2008;	Smeby,	2008;	

Lee,	2017).	Utbildningen	ska	göra	studenterna	redo	för	arbetslivet	vilket	gör	att	de	kunskaper	

som	efterfrågas	formar	utbildningen	(Van	der	Wende,	2000;	Biesta,	2008).	
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Figur	1	–	Samband	mellan	kunskaper,	utbildning	och	revisorn	

4.2 Professionsteori 

Brante	(2005)	menar	att	en	profession	är	en	yrkesgrupp	som	baserar	sin	inkomst	och	status	på	

att	 de	 tillämpar	 vetenskaplig	 kunskap.	 Professionsutövarna	 anses	 vara	 experter	 inom	 sitt	

område	 (Flint,	 1988;	 Hines,	 1989;	 Öhman	 &	 Wallerstedt,	 2012)	 och	 expertisen	 utgörs	 av	

individens	 kunskapsbas	 (Grimen,	 2008a;	 Öhman	 &	 Wallerstedt,	 2012).	 Kunskapsbasen	

betraktas	till	stor	del	vara	abstrakt	(Abbott,	1988;	Brante,	2009)	vilket	gör	att	nya	problem	kan	

fångas	upp	och	sedan	utgöra	en	del	av	expertisen	(Brante,	2009).	Expertisen	ligger	till	grund	för	

att	professionen	uppfattas	som	legitim	och	trovärdig	av	samhället	(Abbott,	1988;	Flint,	1988;	

Hines,	 1989).	 Professionen	 förknippas	 med	 utbytbarhet,	 vilket	 innebär	 att	 individer	 inom	

professionen	ska	kunna	bytas	ut	mot	vilken	individ	som	helst	inom	samma	profession	då	de	har	

jämförbar	expertis	(Brante,	2005).	Det	krävs	 lång	 träning	och	erfarenhet	 för	att	behärska	de	

kunskaper,	metoder	och	språk	som	kännetecknar	en	profession	(Abbott,	1988).	För	att	skapa	en	

kontroll	inom	professionen	utesluts	individer	som	anses	okvalificerade	(Larson,	1977).		

Det	är	inte	bara	expertis	som	krävs	inom	en	profession.	Professionen	behöver	även	innehålla	en	

bra	 balans	 mellan	 osäkerhet	 och	 teknikalitet	 (Brante,	 2009).	 Om	 osäkerheten	 är	 för	 hög	

resulterar	det	i	att	förtroendet	för	professionen	brister.	Ett	bristande	förtroende	leder	till	högre	

transaktionskostnader,	att	överföringen	av	information	försvåras	då	mottagaren	känner	behov	

av	 att	 undersöka	 om	 informationen	 är	 korrekt,	 en	 minskning	 av	 handlingsramen	 för	 den	

professionella	samt	försvårar	samarbetet	mellan	parterna	(Grimen,	2008b).	En	för	låg	osäkerhet	

och	 en	 hög	 teknikalitet	 leder	 till	 att	 andra	 yrkesgrupper	 har	 lätt	 att	 överta	 professionens	
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kunskaper.	 Utan	 en	 bra	 balans	 mellan	 osäkerhet	 och	 teknikalitet	 minskar	 professionens	

relevans	i	samhället	(Brante,	2009).		

Det	är	problematiskt	att	definiera	vad	en	profession	är	(Molander	&	Terum,	2008;	Brante,	2009).	

Om	 definitionen	 innehåller	 för	 många	 krav	 kommer	 många	 yrken	 som	 betraktas	 som	

professioner	 att	 hamna	 utanför	 (Brante,	 2009).	 Om	 kraven	 däremot	 är	 för	 få	 kommer	

definitionen	bli	betydelselös	och	det	kommer	vara	svårt	att	skilja	mellan	professioner	och	andra	

yrken	 (Power,	 1999;	 Brante,	 2009).	Professioner	 betraktas	 som	 yrken	 med	 en	 uppnådd	

professionell	 status	 (Molander	 &	 Terum,	 2008).	 Brante	 (2009)	 menar	 på	 att	 flertalet	

definitioner	 av	 vad	 profession	 innebär	 betonar	 professionens	 anknytning	 till	 högre	 formell	

utbildning	som	vanligtvis	kombineras	med	en	hög	status.		

Utbildningen	utgör	vanligen	en	nödvändig	inträdesbiljett	till	professionen	och	används	i	vissa	

fall	 för	att	kunna	exkludera	 individer	 från	professionen	och	reglera	 flödet	 in	till	professionen	

(Burrage	&	Torstendahl,	 1990;	 Grimen,	 2008a;	 Smeby,	 2008).	 Praktiskt	 utförande,	 teoretisk	

utbildning	och	examination	utgör	viktiga	delar	 för	att	 tillgodogöra	 sig	kunskap	och	 för	att	 få	

möjlighet	 att	 vara	 del	 av	 professionen	 (Hines,	 1989;	 Grimen,	 2008a).	 Kopplingen	 mellan	

profession	 och	 utbildning	 har	 under	 senare	 år	 suddats	 ut	 genom	 införande	 av	 fler	

yrkesutbildningar	(Brante,	2009).	Brante	(2009)	menar	att	det	således	inte	ska	läggas	en	allt	för	

stark	betoning	på	relationen	mellan	universitetsutbildningen	och	professionen.			

4.2.1 Revisionsprofessionen 

Revisionsprofessionen	tenderar	att	karaktäriseras	av	revisorns	uppförande	(Carrington,	2010)	

med	utgångspunkt	i	opartiskhet,	självständighet	och	objektivitet	(Power,	1999;	Revisorslagen,	

SFS	2001:883;	Johansson,	2005).	Det	är	viktigt	att	de	tre	nämnda	kriterierna	upprätthålls	för	att	

revisionens	 nytta	 inte	 ska	 ifrågasättas	 (Svanström,	 2008).	 När	 nyttan	 ifrågasätts	 tappar	

revisionen	sitt	syfte	då	intressenterna	inte	får	ett	pålitligt	beslutsunderlag	(ibid.).	

Som	nämnts	 tidigare	 förknippas	 en	 profession	med	 en	 tydlig	 expertis	 (Hines,	 1989;	 Brante,	

2009).	 För	 revisionsprofessionen	 är	 inte	 expertisen	 tydligt	 definierad	 (Hines,	 1989;	 Power,	

1999;	 Carrington,	 2010).	 En	anledning	 till	 otydligheten	 är	 enligt	 Carrington	 (2010)	 att	 även	

individer	som	inte	kan	titulera	sig	som	revisor	kan	besitta	samma	kunskap.	Revisorer	kan	ha	

svårt	 att	 konkurrera	 med	 specialister	 inom	 exempelvis	 skatt	 och	 finans	 (ibid.).	 En	 annan	

anledning	 till	 expertisens	 otydliga	 definition	 ges	 av	 Power	 (1999)	 som	 menar	 att	 det	 är	

problematiskt	att	veta	om	den	nytta	som	revisorn	producerar	faktiskt	överstiger	kostnaderna	
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för	 revisionen.	 Trots	 att	 professionsteorins	 kriterium	 om	 en	 tydlig	 expertis	 inte	 är	 uppfylld	

anses	revisoryrket	vara	en	profession	då	det	ges	sken	av	att	kunskapen	är	unik	(Hines,	1989).		

Det	är	genom	sin	kompetens	som	revisorn	har	möjlighet	att	påverka	samhället	(Brante,	2005).	

Enligt	Power	(1999)	är	det	känt	att	det	krävs	flera	olika	kunskaper	i	arbetet	som	revisor.	Det	

krävs	färdigheter	inom	redovisning,	statistik,	värdering,	informationsteknologi	och	en	variation	

av	andra	företagsspecifika	kunskaper.	Revisorerna	arbetar	ofta	i	team,	bestående	av	individer	

med	blandade	kunskaper	och	kunskapsnivåer,	som	utgår	från	ett	gemensamt	syfte	(ibid.).	Det	

finns	indikationer	på	att	olika	revisorsteam	har	skilda	uppfattningar	om	vad	en	revisor	gör	och	

det	faktiska	genomförandet	(Fischer,	1996).		

4.3 Revisorsrollen 

Revisorn	 innehar	 flera	olika	roller	 i	sitt	arbete.	Nedan	redogörs	 fyra	av	de	mest	 framstående	

rollerna	 vilka	 är	 granskare,	 rådgivare,	 förmedlare	 och	 försäljare.	 Rollerna	 presenteras	 med	

utgångspunkt	i	de	kunskaper	som	teorier	och	tidigare	forskning	har	identifierat	till	respektive	

roll.		

4.3.1 Revisorn som granskare 

”Den	huvudsakliga	uppgiften	för	en	revisor	är	att	granska	redovisningar	

och	 hur	 styrelser	 förvaltar	 organisationerna	 som	 de	 företräder.”	 (FAR,	

2018)	

Enligt	 Revisorslagen	 (SFS 2001:883)	 ingår	 det	 i	 revisorns	 roll	 att	 granska	 ekonomisk	

information	 som	 sedan	 ska	mynna	 ut	 i	 en	 rapport.	 Revisorn	 fungerar	 som	 övervakare	 över	

relationen	mellan	agent	och	principal	(Power,	1999).	Intressenter	eller	aktieägare	i	företag	ses	

inom	revisionsprofessionen	som	principaler	och	företagsledningen	ses	som	agenter	(Khalil	&	

Lawarrée,	1995).	Agenten	har	möjligheter	att	handla	mot	principalens	intresse	vilket	äventyrar	

tilliten	mellan	parterna	(Power,	1999).	Behovet	av	övervakning	grundas	i	den	bristande	tilliten	

vilket	 gör	 att	 revisorns	 roll	 blir	 att	minska	 tillitsproblemen	 och	 skapa	 nytta	 för	 principalen	

(Power,	 1999;	 Salehi,	 2011).	 Revisionen	 ses	 som	 en	 kvalitetsstämpel	mot	 tredje	 part	 (FAR,	

2018).	

Det	krävs	att	revisorn	har	god	kunskap	för	att	kunna	dra	slutsatser	om	insamlat	och	analyserat	

material	 i	 övervakningsprocessen	 (Flint,	 1988;	 Power,	 1999).	 Revisorn	 måste	 vara	 fullt	

oberoende	 i	 sitt	 ställningstagande	då	materialet	behöver	vara	 relevant	och	 trovärdigt	 (Flint;	



	
	

	

17	

	

	

1988;	Power,	1999;	Revisorslagen,	SFS	2001:883).	Egenskaper	som	den	oberoende	revisorn	bör	

besitta	är	självständighet	samt	förmågan	att	bortse	från	eventuella	intressekonflikter	och	att	ge	

lojalitet	 till	 endast	 en	 part	 (Power,	 1999).	 Det	 är	 inte	 bara	 för	 materialets	 relevans	 och	

trovärdighet	som	det	är	viktigt	att	revisorn	är	oberoende	utan	det	ökar	även	revisorernas	status	

och	skyddar	professionen	(Watts	&	Zimmerman,	1983).		

4.3.2 Revisorn som rådgivare 

”En	 revisor	 fungerar	 ofta	 som	 proaktiv	 rådgivare,	 bollplank	 och	

problemlösare	 åt	 sina	 klienter,	 förutom	 att	 hon	 eller	 han	 granskar	

företagets	ekonomi.”	(Özcelik,	2015)	

Utöver	rollen	som	övervakare	kan	revisorn	vara	revisionsrådgivare	och	konsult	(Revisionslagen	

2001:883;	Öhman,	2007;	Svanström,	2008).	Enligt	Revisorslagen	(SFS	2001:883)	innefattar	det	

i	 en	 revisors	 arbetsuppgifter	 att	 ge	 finansiell	 rådgivning.	 Rådgivningen	 får	 bestå	 i	

skatterådgivning	 och	 värdering	 (ibid.)	 samt	 rådgivning	 om	 redovisningsstandarder	 (Touron,	

2005).	Dagens	stora	revisionsbyråer	marknadsför	sig	som	rådgivnings-	och	konsultföretag	som	

erbjuder	kunden	helhetslösningar	(Johansson,	2005).	Rådgivar-	och	konsultrollen	bidrar	till	att	

den	traditionella	revisorsrollen	slås	ut	genom	ett	ökat	fokus	på	service	och	framtida	möjligheter	

om	hur	prestationen	i	företaget	ska	höjas	(ibid.).	

Revisorn	är	skyldig	att	lämna	revisionsrådgivning	till	klienten	vilket	innebär	rådgivning	som	har	

ett	nära	samband	med	revision	och	utgör	en	del	av	revisionsverksamheten	(Carrington,	2014).	

Syftet	med	revisionsrådgivningen	är	att	göra	klientens	redovisning	bättre.	Vilken	information	

som	omfattas	av	revisonsrådgivning	är	inte	alltid	lätt	att	urskilja	och	revisorn	måste	således	ha	

god	 kunskap	 för	att	 kunna	 göra	 bedömningar	 om	 vilken	 rådgivning	 de	är	 skyldiga	 att	 delge	

klienten	(ibid.).	

Rådgivningen	som	revisorn	i	rollen	som	konsult	ger	har	inte	ett	nära	samband	med	revisionen	

(Carrington,	2014).	Konsulttjänsterna	skapar	ett	mervärde	till	klienterna	utöver	revisionen	och	

leder	vanligen	till	bättre	revision	då	konsultrollen	resulterar	 i	en	ökad	kunskap	om	klientens	

verksamhet	(Svanström,	2008).	Revisorer	har	möjlighet	att	konkurrera	med	övriga	marknader	

med	 rådgivningstjänsterna	 på	 grund	 av	 sin	 goda	 kunskap	 och	 sitt	 starka	 förtroende	 (ibid.).	

Konsulttjänsterna	gynnar	således	både	företaget	och	dess	klienter.		

Rådgivningen	 som	 revisionsbyrån	 utför	 kan	 skapa	 konflikt	 med	 revisorns	 oberoende	

(Svanström,	 2008).	 Enligt	 Svanström	 (2008)	 är	 den	 främsta	 grunden	 till	 konflikten	 att	

rådgivningstjänster	ökar	det	ekonomiska	beroendet	av	klienten.	Oberoendet	kan	 ifrågasättas	
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när	revisorn	får	en	nära	relation	med	sin	klient	(Warren	&	Alzola,	2009;	Carrington	2014)	vilket	

inte	ska	påverka	revisorns	relation	med	revisionsbyrån	(Warren	&	Alzola,	2009).		

4.3.3 Revisorn som förmedlare 

”En	 revisor	 är	 länken	 mellan	 kunden	 och	 kundens	 intressenter.	

Potentiella	 investerare,	 leverantörer	 eller	 banker	 tar	 del	 av	 rapporter	

som	revisorn	bestyrker.	(FAR,	2018)		

Syftet	 med	 revisionen	 är	 att	 tillgodose	 företagets	 intressenter	 med	 tillförlitlig	 information	

(Watts	&	Zimmerman,	1983;	Flint,	1988;	Svanström,	2008).	Det	är	inte	bara	aktieägarna	som	

påverkas	av	den	information	som	företaget	delger	utan	företaget	har	även	andra	intressenter	så	

som	finansiärer,	leverantörer	och	kunder,	som	påverkas	av	informationen	(Öhman,	2007).	Det	

är	viktigt	att	revisorn	klarar	av	att	balansera	de	olika	 intressena	(Flint,	1988;	Öhman,	2007).	

Revisorerna	ställs	inför	en	svår	roll	vid	uppfyllandet	av	de	olika	intressena	då	de	ibland	kan	ha	

skapat	för	starka	band	med	sina	klienter	(Öhman,	2007).	Utöver	att	förmedla	information	till	

företagets	intressenter	går	det,	med	utgångspunkt	i	revisionsbyråns	breda	kompetens,	anta	att	

revisorn	kan	agera	förmedlare	mellan	företag	och	olika	specialister.	En	revisor	ska	i	sitt	arbete	

skapa	nytta	för	allmänheten	samtidigt	som	ekonomisk	nytta	skapas	för	det	enskilda	företaget	

(Flint,	1988).	Det	är	viktigt	att	upprätthålla	nytta	för	allmänheten	för	att	revisorn	ska	kunna	ha	

fortsatt	förtroende	(ibid.).	

4.3.4 Revisorn som försäljare 

”Given	the	traditional	view	on	the	distance	between	professional	auditing	

engagements	and	marketing,	changes	in	auditors’	business	environment	

suggest	that	the	interests	of	professionalism	have	had	to	make	room	for	

other	activities	such	as	marketing.”	(Broberg,	Umans	&	Gerlofstig,	2013,	

s.	67)	

I	 och	 med	 avskaffandet	 av	 revisionsplikten	 i	 Sverige	 har	 en	 ökad	 konkurrens	 uppstått	 på	

revisionsmarknaden	 vilket	 lett	 till	 en	 förändrad	 revisorsroll	 (Broberg	 et	 al.,	 2013).	 Den	

traditionella	revisorsrollen	har	breddats	och	idag	ligger	tjänster	så	som	marknadsföring	nära	

revisionsprofessionen	 (ibid.).	 Tidigare	 har	 uppfattningen	 gentemot	 marknadsföring	 och	

försäljning	 inom	 professionen	 haft	 en	 negativ	 ton	 då	 det	 ansetts	 oetiskt	 och	 skadat	

professionens	 rykte	 (Clow,	 Stevens,	 McConkey	 &	 Loudon,	 2009).	 Den	 negativa	 synen	 har	

förändrats	 till	 något	 positivt	 och	 klienterna	 ser	 numera	 marknadsföring	 som	 en	 del	 av	

professionen	 (Heischmidt,	 Elfrink	 &	Mays,	 2002;	 Clow	 et	 al.,	 2009;	 Hodges	 &	 Young,	 2009;	
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Broberg	 et	 al.,	 2013).	 Revisorerna	 anser	 att	 marknadsföringen	 tillhör	 det	 professionella	

ansvaret	(Broberg	et	al.,	2013).	Den	främsta	orsaken	till	den	förändrade	synen	är	förändringar	i	

kommunikation	 och	 teknologi	 vilket	 har	 tvingat	 revisorerna	 att	 marknadsföra	 sina	 tjänster	

(Heischmidt	et	al.,	2002).			

Dagens	kunder	kräver	mer	av	revisorn	än	tidigare	då	de	fått	mer	kunskap	om	vilken	kvalitet	de	

kan	 ställa	 på	 revisionen	 (Reid,	 2008).	 Revisorn	 tvingas	 fokusera	 mer	 på	

relationsmarknadsföring	 för	 att	 upprätthålla	 förtroende	 (ibid.)	 samt	 sälja	 in	 relevansen	 av	

revisionen	till	sina	klienter	(Johansson,	Häckner	&	Wallerstedt,	2005).	Revisorn	behöver	även	

övertyga	 klienterna	 om	 att	 andra	 tjänster,	 som	 exempelvis	 rådgivning,	 är	 värdefulla	 (ibid.).	

Tilläggstjänster	till	revisionen	påverkar	byråns	överlevnad	och	således	är	det	viktigt	för	byrån	

att	kunna	sälja	in	tjänsterna	(Brierley	&	Gwilliam,	2003).		

Då	marknadsföring	och	försäljning	har	blivit	viktiga	delar	inom	professionen	har	det	ställts	nya	

krav	på	kompetens.	Walker,	Churchill	och	Ford	(1977)	konstaterade	att	en	försäljares	prestation	

beror	på	personliga	faktorer,	miljömässiga	och	organisatoriska	faktorer,	motivation,	förmåga,	

färdighetsnivå	 samt	 rolluppfattning.	 En	 bra	 försäljare	 kännetecknades	 av	 en	 hög	

konkurrenskraft	 samt	 en	 hög	 självständighet	 vilket	 innebär	 hög	 initiativförmåga	 och	 en	god	

övertalningsförmåga	(Churchill,	Ford,	Hartley	&	Walker,	1985;	Krishnan,	Netemeyer	&	Boles,	

2002).		

4.4 Högre utbildning  

Enligt	 Högskolelagen	 (SFS	 1992:1434)	 ska	 utbildning	 på	 grundnivå	 utveckla	 studenternas	

förmåga	att	göra	självständiga	och	kritiska	bedömningar,	att	självständigt	urskilja,	 formulera	

och	 lösa	 problem	 samt	 ge	 studenterna	 beredskap	 att	 möta	 förändringar	 i	 arbetslivet.	

Studenterna	ska	med	hjälp	av	utbildning	på	högre	nivå	utveckla	förmågan	att	söka	och	värdera	

kunskap	på	vetenskaplig	nivå,	att	 följa	kunskapsutvecklingen	samt	att	utbyta	kunskaper	med	

individer	utan	samma	specialkunskaper	(Högskolelagen,	SFS	1992:1434).	På	avancerad	nivå	ska	

studenten	ytterligare	utveckla	sin	förmåga	att	självständigt	integrera	och	använda	kunskaper,	

att	hantera	komplexa	företeelser,	frågeställningar	och	situationer	samt	utveckla	förutsättningar	

för	yrkesverksamhet	som	ställer	stora	krav	på	självständighet	(ibid.).	

Syftet	med	högre	utbildning	är	att	ge	studenten	kunskaper,	färdigheter	och	förståelser	för	att	bli	

kvalificerad	 för	 arbetslivet	 (Biesta,	 2008;	 Smeby,	 2008;	 Lee,	 2017)	 vilket	 går	 i	 linje	 med	

Högskolelagen	 (SFS	 1992:1434).	 Den	 teoretiska	 utbildningen	 skapar	 en	 grund	 som	 är	

betydelsefull	 för	 att	 kunna	 utveckla	 och	 ta	 till	 sig	 kunskap	 (Baril,	 Cunningham,	 Fordham,	
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Gardner	&	Wolcott,	1998).	 Studenterna	ska	 lära	 sig	 att	 tänka	analytiskt	och	kritiskt	 (Wright,	

1988;	Baril	et	al.,	1998;	Biesta,	2008)	och	utvecklar	både	tekniska	och	personliga	 färdigheter	

under	utbildningens	gång	(Klibi	&	Oussii,	2013).	Utbildningen	ska	göra	studenterna	förberedda	

för	 arbetslivet	 och	 attraktiva	 på	 arbetsmarknaden	 (Van	 der	 Wende,	 2000;	 Biesta,	 2008).	

Studenter	 med	 en	 magisterexamen	 eller	 högre,	 jämfört	 med	 studenter	 som	 tagit	 en	

kandidatexamen,	avancerar	snabbare	i	karriären	(Wright,	1988).	Enligt	Lee	(2017)	syftar	högre	

utbildning	till	att	forma	ledare	och	professionella	yrkesutövare.	Den	högre	utbildningen	önskas	

även	leda	till	viktiga	faktorer	så	som	pengar,	status,	makt	och	lycka	(ibid.).		

Utbildning	 utgör,	 som	 tidigare	 nämnts,	 en	 grund	 för	 professionell	 tillhörighet	 (Burrage	 &	

Torstendahl,	1990;	Grimen,	2008a;	Smeby,	2008).	I	professionella	yrken	består	utbildningen	av	

både	en	teoretisk	och	en	praktisk	del	(Hines,	1989;	Grimen,	2008a;	Smeby,	2008).	Den	teoretiska	

utbildningen	 är	 viktigt	 för	 att	 ständigt	 utveckla	 professionens	 expertis,	 vilket	 påverkar	

professionens	 roll	 och	 legitimitet	 (Smeby,	 2008).	 Enligt	 Smeby	 (2008)	 förekommer	 det	

begränsningar	 i	professionsutbildningar	när	det	kommer	till	hur	relevant	utbildningen	är	 för	

yrkesutövningen	 då	 den	 teoretiska	 utbildningen	 innehåller	 begränsningar	av	 kunskapsfältet.	

För	att	lyckas	inom	revisionsprofessionen	krävs	främst	goda	tekniska	kunskaper	men	även	en	

bredd	 i	 allmänna	 kunskaper	 (Klibi	&	Oussii,	 2013).	På	 revisionsstudenter	 ställs	 krav	 på	god	

samarbetsförmåga	och	goda	kommunikationsfärdigheter	(Bui	&	Porter,	2010;	Crawford,	Helliar	

och	 Monks,	 2011).	 Crawford	 et	 al.,	 (2011)	 studie	 visade	 att	 både	 revisionsstudenter	 och	

revisionsbyråer	anser	att	den	analytiska	förmågan	är	den	viktigaste	kunskapen	hos	en	revisor.		

Det	 finns	 inte	 tillräckligt	med	 forskning	 om	 vilken	 specifik	 utbildningsform	som	anses	mest	

lämpad	för	revisorers	utveckling	(Ferguson,	Richardson	&	Wines,	2000).	Enligt	Bui	och	Porter	

(2010)	har	kritik	länge	riktats	mot	utbildningsprogrammen	då	de	inte	lyckas	ge	studenterna	den	

kompetens	 som	 krävs	 för	 att	 uppfylla	professionens	 förväntningar.	 Att	 förväntningarna	 inte	

uppfylls	beror	främst	på	bristerna	i	skriftliga	färdigheter,	tillämpning	av	kunskaper	i	praktiska	

situationer	och	förmågan	att	 förstå	de	krav	som	revisionsprofessionen	ställer	på	dem	(ibid.).	

Även	den	analytiska	förmågan	har	visat	sig	bristfällig	efter	enbart	den	teoretiska	utbildningen	

hos	revisionsstudenterna	(Crawford	et	al.,	2011).	Den	praktiska	utbildningen,	menar	Bui	och	

Porter	 (2010),	 ges	 ut	 bättre	 av	 revisionsbyråerna	 än	 lärosätena	 och	 borde	 således	 vara	

revisionsbyråernas	uppgift.			

4.5 Förväntningsgapet inom revision 

Ett	 förväntningsgap	uppstår	när	det	 finns	skillnader	 i	 förväntningar	mellan	en	grupp	med	en	

viss	expertis	och	en	grupp	som	förlitar	sig	på	denna	expertis	(Liggio,	1974;	Salehi,	2011).	Inom	
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revisionsprofessionen	föreligger	det	ett	förväntningsgap	mellan	revisorn	och	olika	intressenter	

(Flint,	 1988;	 Humphrey,	 Moizer	 &	 Turley,	 1993;	 Power,	 1999;	 Öhman,	 2007;	 Salehi,	 2011).	

Förväntningarna	kan	skilja	sig	åt	mellan	de	olika	intressenterna	(Flint,	1988;	Humprey	et.	al.,	

1993;	Porter,	1993;	Power,	1999).	Intressenter	som	är	användare	av	finansiella	rapporter	har	

ofta	högre	kunskap	inom	redovisning,	än	övriga	intressenter,	vilket	gör	att	de	kan	ställa	högre	

krav	 på	 revisionen	 (Salehi,	 2011).	 Gapet	 är	 mindre	 mellan	 revisorn	 och	 användarna	 av	

finansiella	rapporter	än	mellan	revisorn	och	allmänheten	generellt	(Porter,	1993).	Trots	att	det	

finns	skillnader	i	förväntningar	mellan	de	olika	intressegrupperna	är	förväntningarna	mer	lika	

mellan	grupperna	än	vad	de	är	mellan	 intressenterna	och	revisorerna	(Humprey	et	al.,	1993;	

Fadzly	&	Ahmad,	2004).		

Ett	 förväntningsgap	kan	hindra	andra	yrkesgrupper	 från	att	kopiera	expertisen	som	revisorn	

besitter	och	upprätthålla	 revisorsyrkets	 status	 som	profession	 (Power,	1999).	Det	 föreligger	

negativa	 aspekter	med	 ett	 förväntningsgap	 då	 det	 kan	 bidra	 till	 ett	 försämrat	 rykte	 och	 en	

negativ	 påverkan	 på	 revisorns	 oberoende	 vilket	 gör	 att	 gapet	 kan	 ha	 en	 skadlig	 effekt	 på	

revisionsprofessionen	(Fadzly	&	Ahmad,	2004;	Lee	et	al.,	2009).	Förväntningsgapet	kan	även	

minska	 revisorns	 legitimitet	 vilket	 kan	 skada	 både	 de	 finansiella	 rapporterna	 och	

revisionsprofessionen	 (Ruhnke	 &	 Schmidt,	 2014).	 De	 negativa	 aspekterna	 bidrar	 till	 att	

professionen	får	incitament	till	att	reducera	gapet	och	att	andra	intressenter	och	externa	parter	

vill	höja	kvaliteten	på	arbetet	genom	att	reducera	förväntningsgapet.		

Enligt	Salehi	(2011)	är	det	revisorns	ansvar	att	minska	förväntningsgapet.	Gapet	kan	minskas	

genom	förbättrad	kommunikation	i	revisionsrapporterna,	förstärkning	av	revisionsstandarder,	

förstärkning	av	revisorns	integritet	samt	utbildning	av	intressenter	inom	revisionens	funktioner	

och	karaktär	(Fadzly	&	Ahmad,	2004;	Dixon,	Woodhead	&	Sohliman,	2006;	Salehi,	2011).	Peter	

Clemedtson	 (Wennberg,	 2005)	 hävdar	 att	 förväntningsgapet	 kan	 minskas	 genom	 en	 ökad	

transparens	och	ett	ökat	intresse	för	revision	hos	allmänheten.	Lee	et	al.	(2009)	anser	att	istället	

för	 att	 ändra	 intressenternas	 förväntningar	 på	 revisionen	 bör	 definitionen	 av	 revisorns	 roll	

förändras.	 Blir	 definitionen	 mer	 lik	 allmänhetens	 förväntningar	 går	 det	 anta	 att	 kritik	 och	

konflikter	 mot	 revisorer	 kommer	 minska	 (ibid.).	 Det	 finns	 svårigheter	 i	 att	 efterlikna	

allmänhetens	förväntningar	då	förväntningarna	ständigt	förändras	(Ruhnke	&	Schmidt,	2014)	

Ett	annat	sätt	att	minska	förväntningsgapet	är	genom	revisionsutbildning	av	studenter	(Monroe	

&	Woodliff,	1993;	Gramling,	Schatzberg	&	Wallace,	1996;	Shaikh	&	Talha,	2003).	Studenter	som	

har	läst	revisionskurser	anser,	till	skillnad	från	andra	studenter,	att	revisorer	har	mindre	ansvar	

för	internkontroll,	för	upprätthållande	av	bokföring	samt	för	upptäckande	och	förebyggande	av	

bedrägerier	 (Shaikh	 &	 Talha,	 2003).	 Revisorsstudenterna	 anser	 att	 revisorn	 har	 ett	mindre	
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ansvar	för	de	finansiella	rapporterna	(Monroe	&	Woodliff,	1993;	Shaikh	&	Talha,	2003)	och	att	

revisorerna	 är	mer	 oberoende	 (Shaikh	 &	 Talha,	 2003).	 De	 upplever	 även	 att	 de	 finansiella	

rapporterna,	till	större	del,	följer	revisionsstandarder	och	praxis	(ibid.).	De	uppfattningar	som	

revisionsstudenterna	har	liknar	mer	revisorernas	förväntningar,	jämfört	med	andra	studenter,	

då	de	har	större	förståelse	och	kunskap	(Gramling	et	al.,	1996).	Förväntningsgapet	mellan	dessa	

studenter	och	 revisorer	är	således	mindre	än	mellan	andra	 studenter	 (Gramling	et	 al.,	 1996;	

Shaikh	&	Talha,	2003).	
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5 Empirisk metod 

I	följande	avsnitt	presenteras	studiens	empiriska	metod	som	beskriver	studiens	tillvägagångsätt,	

hänsynstaganden	samt	kritik.	

5.1 Forskningsdesign 

Som	nämns	 i	 den	 vetenskapliga	 ansatsen	 (se	 avsnitt	 2.1)	 tillämpas	 en	 forskningsdesign	 där	

kvalitativa	data	inhämtas.	Då	den	kvalitativa	datainsamlingen	syftar	till	att	skapa	förståelse	för	

företagsrepresentanternas	uppfattningar	har	ett	 tolkande	 synsätt	 tillämpats	 (Bryman	&	Bell,	

2013).	Vid	insamling	av	kvalitativa	data,	med	syfte	att	skapa	en	förståelse	om	uppfattningar,	är	

det	 fördelaktigt	 att	 använda	 sig	 av	 intervjuer	 vid	 empiriinsamlingen	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013;	

Denscombe,	 2016).	 Intervjuer	 är	mer	 fördelaktigt	 än	 enkätstudier	 då	 intervjuer	enklare	 kan	

framställa	djupgående	och	utförliga	data	(Denscombe,	2016).	För	att	företagsrepresentanterna	

ska	 ges	möjlighet	 att	 utveckla	 sina	 uppfattningar	 och	 ge	 friare	 svar	 har	 semistrukturerade	

intervjuer	används	 (Bryman	&	Bell,	 2013).	 Intervjuguiden	 har	 utformats	 utifrån	 teman	 som	

grundats	 i	 befintlig	 teori	 där	 öppna	 frågor	 har	 ställts	 för	 att	 möjliggöra	 induktiva	 inslag.	

Tillförlitligheten	riskerar	att	minska	i	samband	med	flexibla	intervjuprocesser	då	det	är	svårt	

att	 fastställa	 en	 exakt	 struktur	 (Denscombe,	 2016)	 men	 då	 syftet	 är	 att	 förstå	

företagsrepresentanters	uppfattningar	gynnas	studien	av	den	flexibla	intervjuprocessen.		

5.2 Datainsamlingsmetod 

Data	har	inhämtats	genom	totalt	20	intervjuer	under	fyra	veckor	(se	avsnitt	5.3).	Tolv	intervjuer	

har	 varit	 fysiska	 intervjuer	 och	 åtta	 intervjuer	 har	 varit	 telefonintervjuer.	 I	 första	 hand	 har	

fysiska	 intervjuer	 efterfrågats	 då	 det	 finns	 fördelar	 med	 ett	 fysiskt	 möte	 med	

företagsrepresentanterna.	Respondenterna	tenderar	att	lättare	öppna	upp	sig	och	ge	djupare	

svar	under	fysiska	intervjuer	jämfört	med	telefonintervjuer	(Denscombe,	2016).	Under	en	fysisk	

intervju	 kan	 riktigheten	 kontrolleras	 under	 tiden	 data	 samlas	 in	 vilket	 ökar	 validiteten	 i	

materialet	(ibid.).	Telefonintervjuer	har	genomförts	på	önskemål	från	företagsrepresentanten	

samt	i	de	fall	det	ansetts	mer	tidseffektivt	än	en	fysisk	intervju.	En	fördel	med	telefonintervjuer	

är	 att	den	som	blir	 intervjuad	 inte	påverkas	 i	samma	utsträckning	av	den	 som	 intervjuar	då	

individerna	inte	träffas	fysiskt	och	därmed	inte	kan	påverkas	av	kroppsspråk	från	intervjuaren	

(ibid.).		
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Det	 har	 identifierats	 en	 viss	 skillnad	 i	 tidslängd	 mellan	 de	 fysiska	 intervjuerna	 och	

telefonintervjuerna.	Längden	på	intervjuerna	varierade	mellan	22	minuter	och	56	minuter.	De	

fysiska	 intervjuerna	var	 i	 snitt	38,5	minuter	och	 telefonintervjuerna	var	 i	 snitt	28,4	minuter	

vilket	kan	bero	på	att	fysiska	intervjuer	tenderade	att	ge	mer	utförliga	svar.	En	annan	anledning	

till	variationen	är	att	vissa	företagsrepresentanter	hade	färre	uppfattningar	om	revisorer	då	de	

inte	arbetade	lika	tätt	med	dem	eller	att	de	hade	mindre	erfarenhet.	Företagsrepresentanterna	

tillämpade	 även	 olika	 sätt	 för	 att	 redogöra	 sina	 uppfattningar.	 Vissa	 av	

företagsrepresentanterna	svarade	utförligt	och	gav	praktiska	exempel	medan	andra	utgick	från	

kärnord	som	de	ansåg	beskrev	deras	uppfattningar.	En	fjärde	anledning	till	variationen	är	att	

vissa	av	företagsrepresentanterna	inte	har	upplevt	en	skillnad	i	förväntningar	på	revisorer	och	

vad	revisorer	faktiskt	har	presterat.	När	skillnaden	inte	existerat	har	intervjutiden	förkortats	då	

en	av	intervjufrågorna	kunde	besvaras	kortfattat.	Vid	mindre	utförliga	svar	kan	det	leda	till	att	

den	kvalitativa	tillförlitligheten	minskar.	

För	att	 förenkla	 transkriberingen	 och	 hanteringen	av	materialet	 har	 17	 intervjuer	 spelats	 in	

(Justesen	&	Mik-Meyer,	2011;	Bryman	&	Bell,	2013).	Intervjuerna	har	spelats	in	för	att	minimera	

riskerna	med	 feltolkningar	 samt	 gjort	 det	 lättare	 att	 fånga	 upp	 allt	 som	 sagts	 på	 intervjun	

(Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Inspelningarna	 möjliggjorde	 att	 allt	 fokus	 kunde	 läggas	 på	

företagsrepresentanten	vilket	underlättade	ställandet	av	följdfrågor	och	gav	intervjun	ett	bättre	

flyt.	 Anledningen	 till	 att	 inte	 alla	 intervjuer	 har	 spelats	 in	 är	 att	 några	 av	

företagsrepresentanterna	inte	kände	sig	bekväma	med	inspelningen.	Vid	de	intervjuer	där	ingen	

inspelning	gjordes	lades	mer	tid	på	att	anteckna	företagsrepresentantens	svar	och	intervjun	fick	

inte	samma	flyt.		

En	känsla	av	oro	och	obekvämhet	kan	påverka	de	företagsrepresentanter	som	gett	sin	tillåtelse	

att	spela	in	intervjun	(Bryman	&	Bell,	2013).	För	att	minimera	oroskänslorna	som	kan	uppstå	

fick	 företagsrepresentanterna	 information	 om	 att	 inspelningen	 endast	 skulle	 användas	 till	

transkriberingen,	att	allt	som	sägs	under	intervjun	kommer	att	behandlas	konfidentiellt	samt	

att	 informationen	 sedan	 skulle	 raderas.	 Företagsrepresentanterna	 tillfrågades	 även	 om	 de	

önskade	 läsa	 igenom	 det	 transkriberade	 materialet	 innan	 det	 användes	 i	 studien.	 Då	

företagsrepresentanterna	 fick	 mycket	 information	 om	 materialets	 användningsområde	

uppfattades	ingen	oro	gällande	inspelningen	och	således	kan	det	antas	att	inspelningarna	inte	

har	 haft	 en	 negativ	 påverkan	 på	 resultatet.	 För	 att	 öka	 datainsamlingen	 tillförlitlighet	

informerades	 företagsrepresentanterna	 även	 om	 att	 deltagandet	 är	 anonymt	 och	 att	 allt	

material	kommer	hanteras	konfidentiellt.		
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Samtliga	intervjuer	har,	i	den	utsträckning	det	varit	möjligt,	genomförts	på	ett	homogent	sätt	för	

att	 öka	 studiens	 tillförlitlighet.	 Båda	 författarna	 har	 genomfört	 alla	 intervjuer	 då	 olika	

intervjuare	 annars	 kan	 ha	 en	 negativ	 påverkan	 på	 resultatet	 (Justesen	 &	Mik-Meyer,	 2011).	

Intervjuerna	har	även	följt	samma	intervjuguide	och	företagsrepresentanterna	har	fått	samma	

förberedande	information	samt	samma	information	i	början	av	intervjun	rörande	studiens	syfte	

och	hur	materialet	kommer	hanteras.		

Innan	de	egentliga	 intervjufrågorna	började	ställas	gavs	utrymme	för	 företagsrepresentanten	

att	berätta	om	sitt	företag.	Det	som	eftersträvades	med	den	inledande	diskussionen	var	att	få	

företagsrepresentanten	 att	 känna	 sig	 bekväm	 och	 skapa	 tillit,	 vilket	 anses	 vara	 två	 viktiga	

faktorer	 för	 en	 bra	 intervju	 (Denscombe,	 2016).	 Företagsrepresentanten	 informerades	även,	

innan	 frågorna,	 om	 studiens	 syfte	 samt	 en	 kort	 beskrivning	 om	 bakgrunden	 till	 studien.	

Företagsrepresentanten	informerades	om	att	en	mer	omfattande	beskrivning	av	bakgrunden	till	

studien	 skulle	 ges	 efter	 att	 alla	 frågor	 besvarats	 för	 att	 informationen	 inte	 skulle	 påverka	

företagsrepresentantens	svar	på	intervjufrågorna.		

5.3 Urval 

Studien	syftar	 till	 att	 skapa	 förståelse	 för	 företagsrepresentanters	uppfattningar	om	revision	

med	 fokus	 på	 revisorns	 kunskaper	 och	 utbildning	 vilket	 gör	 att	 studiens	 urval	 utgörs	 av	

företagsrepresentanter.	 Urvalet	 av	 företagsrepresentanter	 arbetar	 på	 både	 privata	 och	

kommunala	företag	i	olika	storlekar	för	att	få	bredd	bland	företagen	och	möjliggöra	jämförelser.	

För	att	öka	möjligheten	till	fysiska	intervjuer	har	majoriteten	av	de	företag	som	kontaktats	haft	

sin	huvudsakliga	verksamhet	i	Östergötland.	Då	företag	inom	samma	region	kan	använda	sig	av	

samma	revisionsbyrå	eller	bemöta	revisorer	som	har	liknande	kultur	eller	erfarenheter	innebär	

det	 att	 studien	 kan	 begränsas	 något.	 Studiens	 förutsättningar	 har	medfört	 att	 det	 inte	 varit	

genomförbart	att	studera	tillräckligt	många	företagsrepresentanter	i	flera	regioner.		

För	att	få	en	lista	över	olika	företag	har	hemsidan	Alla	bolag	använts.	Företagen	har	delats	in	i	

intervall	med	omsättningsspann	på	1	000	–	64	999	tkr,	65	000	–	499	999	tkr	och	företag	med	en	

omsättning	 över	 499	999	 tkr.	 Intervallen	 anses	 representera	 en	 önskvärd	 fördelning	 av	

företagens	 storlek	 vilket	 är	 anledningen	 till	 att	 de	 baseras	 på	 omsättning.	 Företagen	

kategoriseras	inom	dessa	intervall	och	benämns	vidare	i	studien	som	små	företag,	medelstora	

företag	och	stora	företag	i	samma	ordning	som	intervallet	presenteras	ovan.	Totalt	kontaktades	

65	företag	vilket	mynnat	ut	i	de	20	intervjuerna.	Av	dessa	intervjuer	kontaktades	fem	företag	

genom	 egna	 kontakter	 och	 resterande	 är	 slumpmässigt	 utvalda	 från	 Alla	 bolags	 listor.	 Sex	

intervjuer	 hölls	 med	 företagsrepresentanter	 på	 små	 företag,	 sju	 intervjuer	 på	 medelstora	
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företag	 och	 sju	 intervjuer	 på	 stora	 företag.	 Urvalet	 av	 företagsrepresentanter	 består	 av	

ekonomichefer	på	 företagen	eller	annan	person	på	 företaget	som	har	kontakt	med	företagets	

revisorer,	 exempelvis	 redovisningschefen.	 Nedan	 sammanställs	 de	 20	

företagsrepresentanternas	 intervjuer	 i	en	tabell	där	siffran	anger	vilken	företagsrepresentant	

det	syftas	till,	vilket	även	gäller	för	alla	kommande	tabeller	i	uppsatsen.	

Tabell	2	–	Sammanställning	över	intervjuer	

	
Storlek	 Typ	av	företag	 Befattning	 Tid	 Intervjuform	

1	 Små	 Privat	 Ekonomiansvarig	 51	min	 Fysisk	intervju	

2	 Små	 Privat	 Ekonomichef	 38	min	 Fysisk	intervju	

3	 Små	 Privat	 Ekonomichef	 34	min	 Fysisk	intervju	

4	 Små	 Privat	 Ekonomichef	 32	min	 Telefon-intervju	

5	 Små	 Kommunalt	 Ekonomi-	och	finanschef	 30	min	 Telefon-intervju	

6	 Små	 Kommunalt	 Ekonomichef	 39	min	 Fysisk	intervju	

7*	 Medelstora	 Privat	 Ekonomichef	 44	min	 Fysisk	intervju	

8*	 Medelstora	 Privat	 Ekonomiansvarig	 40	min	 Fysisk	intervju	

9	 Medelstora	 Privat	 Ekonomichef	 22	min	 Telefon-intervju	

10	 Medelstora	 Privat	 Ekonomichef	 24	min	 Telefon-intervju	

11	 Medelstora	 Privat	 Ekonomichef	 33	min	 Telefon-intervju	

12	 Medelstora	 Privat	 Ekonomichef	 32	min	 Fysisk	intervju	

13	 Medelstora	 Kommunalt	 Ekonomichef	 31	min	 Fysisk	intervju	

14	 Stora	 Privat	 Finanschef	 56	min	 Fysisk	intervju	

15	 Stora	 Privat	 Ekonomichef	 42	min	 Fysisk	intervju	

16	 Stora	 Privat	 Ekonomichef	 27	min	 Telefon-intervju	

17	 Stora	 Privat	 Redovisningschef	 32	min	 Telefon-intervju	

18	 Stora	 Privat	 Ekonomichef	 27	min	 Telefon-intervju	

19	 Stora	 Kommunalt	 Ekonomi-	och	finansdirektör	 26	min	 Fysisk	intervju	

20	 Stora	 Kommunalt	 Ekonomichef	 29	min	 Fysisk	intervju	

*De	intervjuer	som	ingår	i	pilotstudien.		

Anledningen	till	att	företagsrepresentanterna	valde	att	inte	delta	berodde	i	flera	fall	på	tidsbrist	

eller	att	de	inte	kände	att	de	kunde	bidra	till	studien.	Det	fanns	fall	då	företagsrepresentanter	

inte	valde	att	delta	i	studien	då	de	själva	ansåg	att	deras	syn	på	revisorn	präglades	för	mycket	

av	de	egna	erfarenheterna	av	revisorsyrket.		

Ett	bekvämlighetsurval	har	använts	då	företagsrepresentanterna	valts	utifrån	tillgänglighet	på	

företagen	(Bryman	&	Bell,	2013).	Med	ett	bekvämlighetsurval	ökar	svårigheterna	med	att	veta	
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vilken	 population	 som	 företagsrepresentanterna	 representerar	 och	 det	 blir	 svårare	 att	

generalisera	resultatet.	På	grund	av	tidsbrist	var	ett	bekvämlighetsurval	att	föredra	framför	ett	

sannolikhetsurval	 som	 kräver	mer	 tid	 och	 resurser	 (ibid.).	 Urvalets	 storlek	 grundar	 sig	 i	 ett	

kumulativt	 tillvägagångsätt	 där	 urvalets	 storlek	 ökar	 tills	 informationen	 är	 tillräcklig	 och	

ytterligare	intervjuer	inte	har	en	betydande	påverkan	på	resultatet	(Denscombe,	2016).	Trots	

tidsbegränsningar	har	de	20	intervjuerna	resulterat	i	den	mängd	information	som	eftersträvats.	

Empiriinsamlingen	har	ansetts	uppnå	en	viss	mättnad	då	den	information	som	samlats	in	från	

de	sista	intervjuerna	inte	är	av	en	helt	ny	och	egen	karaktär.	Då	studiens	urval	har	ett	explorativt	

syfte	har	avsikten	varit	att	införskaffa	tillräckligt	med	information	för	att	kunna	dra	slutsatser	

utifrån	det	 insamlade	resultatet	(ibid.).	För	att	öka	tillförlitligheten	ytterligare	hade	det	varit	

önskvärt	att	intervjua	så	många	företagsrepresentanter	att	ytterligare	intervjuer	inte	haft	någon	

påverkan	på	resultatet.		

I	urvalet	har	det	inte	tagits	någon	hänsyn	till	vilken	bransch	som	företaget	är	verksam	inom.	Då	

studiens	syfte	är	att	 förstå	 företagsrepresentanters	uppfattningar	om	revisorn	anses	det	 inte	

nödvändigt	att	begränsa	urvalet	till	detta	kriterium.	Med	grund	i	den	motivering	som	angetts	

ovan	 anses	 urvalet	 vara	 representativt	 då	 det	 innefattar	 en	 bredd	 av	 företag	 med	 olika	

omsättning	och	olika	typer	av	företag.		

5.4 Intervjuguide 

Intervjuerna	 baseras	 på	 en	 intervjuguide	 med	 syfte	 att	 skapa	 homogena	 intervjuer.	

Intervjuguiden	(se	Bilaga	1)	har	sin	utgångspunkt	i	befintlig	teori	och	utgår	efter	studiens	syfte	

att	 skapa	 förståelse	 för	 företagsrepresentanters	 uppfattningar	 om	 revision	 med	 fokus	 på	

revisorns	 kunskaper	 och	 utbildning.	 Intervjuguidens	 frågor	 är	 indelade	 i	 två	 delar,	

bakgrundsfrågor	och	huvudfrågor.	Bakgrundsfrågorna	är	till	för	att	få	en	större	förståelse	för	

företagsrepresentanten	 och	 för	 att	 lättare	 kunna	 sätta	 in	 företagsrepresentanten	 i	 ett	

sammanhang	(Bryman	&	Bell,	2013).	Huvudfrågorna	delades	upp	i	tre	teman	för	att	lättare	fånga	

upp	uppfattningarna	(ibid.).	Uppdelningen	underlättade	även	analyseringen	och	jämförelsen	av	

uppfattningarna.	 Intervjuguidens	 tre	 teman	 är	 revisorsrollen,	 kunskap	 och	 erfarenheter	 samt	

utbildning.	 De	 tre	 temana	 har	 utformats	 utifrån	 den	 teoretiska	 referensramen.	 Efter	 att	

huvudfrågorna	 besvarats	 tillfrågades	 företagsrepresentanterna	 om	 de	 önskade	 tillägga	 eller	

komplettera	någon	information	samt	om	de	själva	hade	några	frågor.		

Huvudfrågorna	 utgörs	 av	 sju	 stycken	 frågor.	 Huvudfrågorna	 är	 öppna	 frågor	 och	

företagsrepresentanterna	 fick	 svara	 fritt	 på	 frågorna	 vilket	 på	 bästa	 sätt	 fångar	 deras	

uppfattningar	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Öppna	 frågor	 ger	 utrymme	 till	 både	 förutsedda	 och	
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oförutsedda	svar	vilket	är	önskvärt	för	att	besvara	studiens	syfte.	Till	vissa	av	huvudfrågorna	

ställdes	mer	 ledande	 följdfrågor	vilka	 syftade	 till	att	 få	 fram	ytterligare	kunskap.	De	 ledande	

frågorna	undveks	till	en	början	med	en	önskan	att	få	mer	utförliga	och	egna	svar	(Justesen	&	

Mik-Meyer,	2011).	Både	huvudfrågorna	och	följdfrågorna	är	utformade	med	ett	enkelt	språk	och	

det	 framfördes	 en	 fråga	 i	 taget	 för	 att	 göra	 det	 lättbegripligt	 för	 företagsrepresentanten.	 I	

tabellen	nedan	redogörs	syftet	med	de	sju	huvudfrågorna.		

Tabell	3	–	Intervjuguidens	frågor	

Huvudfråga	 Syftet	med	huvudfrågan	

1.	Vad	innebär	en	revisor	för	
dig?	

Fånga	upp	företagsrepresentantens	uppfattning	av	vilken	funktion	
revisorn	fyller	i	företaget.	

2.	Vad	anser	du	är	det	
viktigaste	med	revisorn?	

Fånga	upp	det	viktigaste	en	revisor	gör.	Fördjupning	av	huvudfråga	1.	

3.	Vilken	kunskap	förväntar	
du	dig	och	tycker	du	är	viktig	
att	revisorn	har?	

Skapa	förståelse	för	företagsrepresentantens	syn	på	revisorns	kunskaper	
och	vilka	kunskaper	de	anser	viktiga.		

4.	I	vilka	situationer	anser	du	
att	revisorns	kunskaper	är	
bristfälliga?		

Skapa	förståelse	över	vilka	kunskaper	som	efterfrågas	mer	hos	en	revisor.		

5.	Vilka	egenskaper	tycker	du	
är	viktiga	att	revisorn	har?		

Fånga	upp	vad	företagsrepresentanten	uppfattar	är	viktigt	hos	en	revisor	
utöver	revisorns	kunskaper	då	utbildning	kan	påverka	andra	faktorer	som	
kan	vara	viktiga	för	revisorsrollen.		

6.	Vilken	utbildning	tror	du	
krävs	för	att	bli	auktoriserad	
revisor?		

Skapa	förståelse	för	företagsrepresentantens	uppfattning	om	vilken	
utbildning	som	ligger	till	grund	för	den	kunskap	som	revisorn	har.		

7.	Tycker	du	utbildningen	
borde	se	ut	på	ett	speciellt	
sätt?	

Skapa	förståelse	om	företagsrepresentanten	anser	att	revisorns	kunskap	
kan	utvecklas	på	något	visst	sätt.		

	

Uppfattningar	är	individuella	och	det	finns	således	inget	rätt	eller	fel	oavsett	vad	andra	källor	

uppfattar	 vilket	 gör	 det	 svårt	 för	 andra	 källor	 att	 kontrollera	 tillförlitligheten	 (Denscombe,	

2016).	För	att	ytterligare	pröva	tillförlitligheten	hos	 företagsrepresentanternas	svar	har	även	

rimligheten	i	svaren	kontrollerats	(ibid.).		

5.5 Pilotstudie 

För	att	öka	studiens	kvalitet	genomfördes	en	pilotstudie	innan	insamlingen	av	empirin	startade.	

Genom	 pilotstudien	 säkerställdes	 att	 intervjuguiden	 är	 välformulerad	 och	 att	 den	 är	

lättbegriplig	för	företagsrepresentanterna	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2011)	vilket	är	viktigt	innan	

insamlingen	 av	 det	 empiriska	 materialet	 påbörjas	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Pilotstudien	

genomförs	även	för	att	undvika	att	stöta	på	problem	med	forskningen	längre	fram	(Denscombe,	

2016).	 Utöver	 att	 ge	 en	 bättre	 intervjuguide	 resulterar	 pilotstudien	 i	 vana	 inför	 kommande	

intervjuer	 vilket	 kan	 öka	 bekvämligheten	 i	 intervjusammanhang.	 Pilotstudien	 gav	 även	 en	



	
	

	

29	

	

	

uppfattning	 om	 intervjuns	 tidsåtgång	 vilket	 gav	 en	 indikation	 på	 de	 framtida	 intervjuernas	

tidslängd.		

Pilotstudien	har	utförts	på	två	testpersoner	som	uppfyllde	de	kriterier	som	urvalet	baserades	

på	 (se	 avsnitt	 5.3).	 Testpersonerna	 är	 företagsrepresentanter	 från	 två	 medelstora	 företag.	

Pilotintervjuera	 har	 genomförts	 fysiskt	 på	 plats	 hos	 företagsrepresentanterna	 och	 båda	

intervjuerna	tog	ungefär	40	minuter	vardera.	Intervjuguidens	struktur	och	ordningsföljd	var	bra	

då	hela	intervjun	hade	ett	bra	flyt.	Företagsrepresentanternas	svar	på	frågorna	var	utförliga	och	

de	 upplevdes	 som	 avslappnade	 när	 de	 besvarade	 frågorna.	 Det	 gjordes	 en	 förändring	 i	

intervjuguiden	då	det	tillfördes	en	fråga	till	bakgrundsfrågorna	gällande	antal	år	med	liknande	

arbetsuppgifter.	 Tidigare	 tillfrågades	 företagsrepresentanterna	 endast	 om	 hur	 länge	 de	 har	

arbetat	inom	det	företag	som	de	är	på	idag,	men	då	det	är	möjligt	att	de	kommit	i	kontakt	med	

revisorer	 tidigare	 i	arbetslivet	ansågs	det	vara	väsentligt	att	beakta	det.	De	tillagda	 frågorna	

besvarades	av	båda	 företagsrepresentanterna	under	pilotintervjuerna	vilket	möjliggjorde	att	

inkludera	deras	intervjuer	i	studiens	empiri.	Resultatet	av	pilotstudien	var	en	något	förbättrad	

intervjuguide	men	resulterade	inte	i	några	större	förändringar.		

5.6 Analysmetod 

Data	 i	 skriftlig	 form	 är	 lättare	 att	 analysera	 än	 ursprungliga	 ljudupptagningar	 (Denscombe,	

2016).	 Det	 inspelade	 materialet	 har	 således	 transkriberats	 till	 skriftligt	 material.	

Transkriberingen	 har	 genomförts	 löpande	 i	 takt	 med	 utförandet	 av	 intervjuerna.	 Genom	

löpande	 transkribering	 minskar	 risken	 för	 att	 feltolka	 svar	 och	 att	 glömma	 bort	 detaljer	

(Bryman	&	Bell,	2013).	Löpande	transkribering	gör	det	även	lättare	att	förstå	anteckningar	från	

intervjun	 då	 intervjun	 finns	 färskt	 i	 minnet.	 På	 grund	 av	 tidsbrist	 har	 transkriberingen	

genomförts	individuellt.		

Det	 finns	 inget	 specifikt	 sätt	 att	 säkerställa	 studiens	 validitet	 i	 transkriberingen	 (Kvale	 &	

Brinkmann,	 2014).	 Materialet	 från	 studiens	 intervjuer	 har	 transkriberats	 i	 skriftligt	 språk.	

Faktorer	som	inte	har	en	direkt	påverkan	på	studiens	syfte,	som	exempelvis	pauser	och	kallprat,	

har	inte	tagits	hänsyn	till	under	transkriberingen.	För	att	öka	tillförlitligheten	för	studien	har	

transkriberingen	kontrollerats	av	den	part	som	inte	genomförde	transkriberingen	(ibid.).	Den	

part	som	inte	genomförde	transkriberingen	lyssnade	igenom	det	inspelade	materialet	och	läste	

samtidigt	igenom	den	nedskrivna	texten.	Kontrolleringen	syftade	till	att	upptäcka	felskrivningar	

och	missuppfattningar	då	det	är	lätt	att	transkriberingen	blir	bristfällig	på	grund	av	trötthet	och	

slarv	(Bryman	&	Bell,	2013).	De	inspelade	materialen	har	spelats	upp	ett	flertal	gånger	för	att	



	
	

	

30	

	

	

säkerställa	 transkriberingen	 och	 för	 att	 fånga	 upp	 citat	 till	 studien.	 Kontrollen	 har	 även	

resulterat	i	en	god	insikt	i	allt	material.		

Efter	att	transkriberingen	genomförts	användes	en	innehållsanalys	för	att	upptäcka	olika	teman	

utifrån	 det	 empiriska	 materialet.	 En	 innehållsanalys	 är	 mest	 lämpad	 när	 det	 empiriska	

materialet	 är	 enkelt	 och	påtagligt	 (Denscombe,	 2016)	 vilket	 studiens	material	 kan	betraktas	

som.	Efter	en	genomgång	av	allt	material	har	kodning	av	materialet	byggts	upp.	Kodningen	har	

genomförts	 tillsammans	av	båda	 författarna	vilket	 gett	möjligheter	till	 diskussioner	och	ökat	

säkerställningen	av	kodningen	och	 tematiseringen.	Kodningen	har	 resulterat	 i	att	 ytterligare	

teman	har	identifierats	i	analysen.	Temana	i	analysen	har	sin	grund	i	de	sju	huvudfrågor	som	

utgör	 intervjuguiden.	 Nedan	 presenteras	 de	 teman	 som	 identifierats	 i	 empirins	 tre	 teman	

revisorsrollen,	kunskaper	och	egenskaper	samt	utbildning.		

Tabell	4	–	Analysens	teman	

Revisorsrollen	 Kunskaper	och	egenskaper	 Utbildning	

Identifierade	
roller	

Revisorns	
viktigaste	delar	

Identifierade	
kunskaper	

Identifierade	
egenskaper	

Förväntad	
utbildning	

Önskvärd	
utbildning	

	

5.7 Etiska aspekter 

I	 utformningen	 av	 studien	 har	 hänsyn	 tagits	 till	 vetenskapsrådets	 rekommendationer	

(Vetenskapsrådet,	2002).	I	den	information	som	skickades	ut	till	företagsrepresentanterna	vid	

en	första	kontakt	informerades	de	om	studiens	frivillighet,	syfte,	anonymisering	och	att	ingen	

information	kommer	användas	i	andra	sammanhang	än	den	berörda	studien.	Den	informationen	

som	getts	i	den	inledande	kontakten	upprepades	under	intervjuns	inledning	för	att	säkerställa	

att	 företagsrepresentanterna	 tagit	 till	 sig	 informationen.	 Vetenskapsrådets	 (2002)	

informationskrav	samt	nyttjandekrav	kan	således	anses	vara	uppfyllt.		

För	 att	 uppfylla	 konfidentialitetskravet	 har	 uppgifterna	 på	 de	 medverkande	

företagsrepresentanterna	behandlats	med	största	vaksamhet	och	anonymiserats	för	att	undvika	

att	 utomstående	 parter	 ska	 kunna	 identifiera	 företagsrepresentanterna	 (Vetenskapsrådet,	

2002).	I	de	fall	intervjuerna	spelades	in	raderades	inspelningen	efter	att	transkriberingen	var	

färdigställd	 för	att	 säkerställa	 tryggheten	hos	 företagsrepresentanterna	 (Kvale	&	Brinkmann,	

2014).	Företagsrepresentanterna	har	även	anonymiserats	i	empiriavsnittet	i	studien	för	att	på	

så	sätt	inte	bli	igenkända.	För	att	säkerhetsställa	att	empirin	blir	anonymiserad	har	företagen	

delats	 in	 i	 större	 intervall	 för	 att	 inte	 avslöja	 företagens	 precisa	 omsättning,	
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företagsrepresentanten	 erfarenhet	 har	 delats	 in	 i	 spann	 samt	 benämns	

företagsrepresentanterna	som	hen	för	att	inte	avslöja	kön.	Att	hålla	företagsrepresentanterna	

anonyma	 kan	 innebära	 att	 de	 är	 mer	 benägna	 att	 framföra	 utförligare	 information	 under	

intervjuerna,	vilket	kan	ha	stor	betydelse	i	de	fall	de	anser	att	något	ämne	är	av	känslig	karaktär	

(Bryman	&	Bell,	2013).		

Då	 företagsrepresentanterna	 aktivt	 valt	 att	 svara	 på	 det	 mail	 som	 skickades	 ut	 gav	 de	 sitt	

samtycke	 till	 medverkan	 i	 studien	 och	 därmed	 är	 kravet	 på	 samtycke	 fullgjort.	 Då	 frågorna	

belyser	företagsrepresentanternas	uppfattningar	av	en	extern	part,	och	inte	berör	deras	egna	

arbetsprestation	eller	företag,	anses	de	inte	ha	en	särskild	etisk	känslig	karaktär.				

	  



	
	

	

32	

	

	

	  



	
	

	

33	

	

	

6 Empiri 

Avsnittet	innefattar	det	empiriska	materialet	som	erhållits	från	de	genomförda	intervjuerna	och	

är	indelat	i	intervjuguidens	tre	teman:	revisorsrollen,	kunskaper	och	egenskaper	samt	utbildning.	

Intervjuerna	presenteras	i	de	tidigare	nämnda	storlekskategorierna.		

För	 att	 få	 en	 överblick	 över	 de	 företagsrepresentanter	 som	 intervjuats	 har	 en	 tabell	

sammanställts	 nedan.	 Storleken	 baseras	 på	 omsättningens	 olika	 spann	 vilket	 diskuterats	 i	

tidigare	avsnitt	(se	avsnitt	5.3).	Kolumnen	Big	4	visar	om	företaget	har	en	Big	4	revisionsbyrå	

eller	 inte.	Erfarenhet	 inom	ekonomibranschen	har	klassificerats	 i	 fyra	olika	spann	för	att	öka	

anonymiseringen	 av	 företagsrepresentanterna.	 Kolumnen	 utbildning	 syftar	 till	

universitetsutbildning	på	minst	tre	år	och	den	sista	kolumnen	som	benämns	revision	besvarar	

om	företagsrepresentanten	har	erfarenhet	inom	revisionsbranschen.		

Tabell	5	–	Sammanställning	av	företagsrepresentanterna		

	
Storlek	 Typ	av	

företag	
Big	4	 Befattning	 Erfarenhet	

	
Utbildning	 Revision	

1	 Små	 Privat	 x	 Ekonomiansvarig	 30	år	≤	 Nej	 Nej	

2	 Små	 Privat	 -	 Ekonomichef	 1–9	år	 Nej	 Ja	

3	 Små	 Privat	 -	 Ekonomichef	 20–29	år	 Nej	 Nej	

4	 Små	 Privat	 -	 Ekonomichef	 20–29	år	 Nej	 Ja	

5	 Små	 Kommunalt	 x	 Ekonomi-	och	
finanschef	

20–29	år	 Ja	 Ja	

6	 Små	 Kommunalt	 x	 Ekonomichef	 30	år	≤	 Ja	 Nej	

7*	 Medelstora	 Privat	 x	 Ekonomichef	 10–19	år	 Nej	 Nej	

8*	 Medelstora	 Privat	 x	 Ekonomiansvarig	 30	år	≤	 Nej	 Nej	

9	 Medelstora	 Privat	 x	 Ekonomichef	 10–19	år	 Ja	 Nej	

10	 Medelstora	 Privat	 x	 Ekonomichef	 10–19	år	 Ja	 Ja	

11	 Medelstora	 Privat	 -	 Ekonomichef	 20–29	år	 Nej	 Ja	

12	 Medelstora	 Privat	 -	 Ekonomichef	 20–29	år	 Nej	 Nej	

13	 Medelstora	 Kommunalt	 x	 Ekonomichef	 20–29	år	 Ja	 Ja	

14	 Stora	 Privat	 x	 Finanschef	 30	år	≤	 Ja	 Ja	

15	 Stora	 Privat	 x	 Ekonomichef	 30	år	≤	 Ja	 Ja	

16	 Stora	 Privat	 x	 Ekonomichef	 1–9	år	 Ja	 Nej	

17	 Stora	 Privat	 x	 Redovisningschef	 10–19	år	 Ja	 Nej	

18	 Stora	 Privat	 x	 Ekonomichef	 30	år	≤	 Ja	 Nej	

19	 Stora	 Kommunalt	 x	 Ekonomi-	och	
finansdirektör	

30	år	≤	 Ja	 Nej	

20	 Stora	 Kommunalt	 x	 Ekonomichef	 20–29	år	 Ja	 Ja	

*De	intervjuer	som	ingår	i	pilotstudien.	
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6.1 Revisorsrollen 

I	temat	revisorsrollen	ställdes	huvudfrågorna	Vad	innebär	en	revisor	för	dig?	och	Vad	anser	du	

är	 det	 viktigaste	 med	 revisorn?	 I	 Bilaga	 2	 sammanställs	 de	 kärnord	 som	

företagsrepresentanterna	använde	för	att	besvara	temats	två	huvudfrågor.		

6.1.1 Små företag 

Företagsrepresentant	1	

”Revisorn	är	en	stödfunktion	som	ger	stöd	för	oss	att	få	struktur	på	den	

ekonomiska	sidan.”	

För	 företagsrepresentant	 1	 är	 revisorn	 i	 första	 hand	 en	 kontrollfunktion	 som	 ger	 en	

kvalitetsstämpel	på	att	ekonomiavdelningen	gjort	 rätt	 samt	någon	som	ska	ge	 råd	och	 stöd	 i	

svåra	 frågor	så	som	skattefrågor.	Hen	tycker	att	revisorn	har	blivit	mer	av	en	försäljare	som	

försöker	sälja	in	sina	tjänster	via	revisionsbyråns	webbsidor.	Revisorn	som	hen	har	idag	upplevs	

inte	förmedla	specifika	kontakter	till	företaget	som	företagsrepresentant	1	arbetar	på.	Revisorn	

tar	själv	med	sig	komplicerade	frågor	till	revisionsbyrån	och	återkommer	efter	några	dagar	med	

svar	 vilket	 gör	 att	 företagsrepresentant	 1	 själv	 aldrig	 behöver	 ha	 kontakt	med	 några	 andra	

experter.	Företagsrepresentant	1	medger	att	hen	kan	känna	 igen	den	förmedlande	rollen	hos	

revisorn	från	tidigare	arbetsplats.	Enligt	hen	är	revisorns	kontrollfunktion	det	viktigaste	av	det	

som	revisorn	gör.		

Företagsrepresentant	2	

”Idag	skiljer	revisorerna	sig	mycket	från	den	traditionella	revisorsrollen	

och	är	mer	säljare	än	vad	de	var	förr.”	

Enligt	företagsrepresentant	2	är	det	viktigt	att	revisorn	granskar	samt	ger	rådgivning	och	stöd	

till	företaget.	Främst	ska	revisorn	hjälpa	företagen	vid	nya	lagar	och	regler	då	det	är	svårt	för	

ekonomiavdelningen	att	hålla	sig	uppdaterade	om	alla	lagförändringar.	Hen	anser	att	en	revisor	

ofta	förmedlar	kontakter	till	företaget	i	form	av	experter	inom	områden	där	revisorns	kunskap	

inte	 är	 tillräcklig.	 Företagsrepresentant	 2	 har	 erfarenhet	 av	 att	 en	 del	 revisorer	 på	 större	

revisionsbyråer	kan	vara	väldigt	säljinriktade	vilket	kan	upplevas	negativt	om	det	blir	en	 för	

tydlig	säljarroll.	Företagsrepresentant	2	tycker	det	är	viktigt	att	revisorn	stöttar	vid	bokslut	och	

förenklar	processen	samt	är	tillgänglig	och	lägger	tid	på	företaget	de	granskar.	
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Företagsrepresentant	3	

”…	revisorn	är	min	trygghet	i	slutet.	Så	revisorn	är	väldigt	viktig	för	mig”	

Företagsrepresentant	3	ser	revisorn	som	en	trygghet	som	hjälper	till	att	besvara	komplicerade	

frågor.	Hen	menar	att	revisorn	är	mycket	viktigt	för	både	granskningen	av	företaget	och	som	en	

rådgivande	 funktion.	 Förutom	 att	 se	 revisorn	 som	 en	 tydlig	 granskare	 och	 rådgivare	 ser	

företagsrepresentant	3	ibland	revisorn	som	en	förmedlare	mellan	olika	specialister	och	banker	

samt	till	andra	tjänster	och	personer	då	de	har	ett	stort	kontaktnät.	Det	viktigaste	som	revisorn	

gör,	 är	 enligt	 företagsrepresentant	 3,	 att	 de	granska	de	 finansiella	 rapporterna	 vilket	 ger	en	

trygghet	innan	rapporterna	lämnas	ut.		

Företagsrepresentant	4	

”Det	viktigaste	är	att	få	hjälp	så	att	det	blir	rätt	med	lagar	och	regler	för	

att	kunna	garantera	gentemot	intressenterna	att	dessa	efterföljs.”	

Företagsrepresentant	4	anser	att	revisorn	fungerar	som	ett	bollplank	vilket	är	viktigt	då	hen	är	

ensam	 på	 ekonomiavdelningen	 och	 kan	 behöva	 någon	 att	 diskutera	 svårare	 frågor,	 så	 som	

skattefrågor,	med.	Hen	anser	att	revisorns	uppgift	är	att	granska	redovisningen	och	säkerställa	

att	 den	är	 rätt	 för	att	 kunna	motivera	 företagets	 siffror	 inför	 samarbetspartner,	 banker	 och	

finansbolag.	 Revisorn	 ses	 som	 en	 samarbetspartner	 och	 inte	 som	 en	 strikt	 övervakare	 av	

företaget.	 Enligt	 företagsrepresentant	 4	 har	 revisorn	 agerat	 förmedlare	 av	 kontakter	 i	 vissa	

situationer	 där	 revisorn	 har	 hjälpt	 till	 att	 förmedla	 information	 mellan	 banker.	 Revisorns	

viktigaste	 uppgift	 är	 enligt	 företagsrepresentant	 4	 att	 se	 till	 att	 informera	 om	nya	 lagar	 och	

regler	då	det	är	svårt	för	ekonomiavdelningen	att	hålla	sig	uppdaterad.		

Företagsrepresentant	5	

”Jag	ser	det	som	en	tillgång.	Att	man	kan	få	ett	kvitto	på	att	man	gjort	

rätt	och	tänkt	rätt	och	får	möjlighet	att	korrigera	sina	fel	och	brister.”	

En	 revisor	 är	 främst	 ett	 bollplank	 och	 en	 rådgivare	 enligt	 företagsrepresentant	 5.	 Revisorn	

förmedlar	olika	kontakter	till	företaget	när	svårare	frågor	ska	besvaras.	Hen	har	mött	revisorer	

som	 haft	 en	 säljapproach	 när	 de	 kommit	 ut	 till	 företaget	 vilket	 inte	 har	 uppskattas	 på	

arbetsplatsen	där	företagsrepresentant	5	arbetar.	En	bra	revisor	är	enligt	företagsrepresentant	

5	kunnig	inom	området	och	företagets	bransch.	Revisorn	ska	även	vara	lösningsorienterad	och	

vilja	ge	hjälp	snarare	än	att	vara	passiv	och	låta	företaget	göra	fel.		
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Företagsrepresentant	6	

”Det	är	klart	att	revisorerna	måste	sälja	in	sig	själva.	De	måste	överleva	

och	det	innebär	att	det	är	viktigt	för	dem	att	sälja	in	sina	timmar.	De	är	

säljare	och	de	måste	vara	säljare.	Jag	tycker	det	är	bra	att	möjligheten	

finns	att	köpa	tjänster	av	dem	eftersom	det	finns	en	hög	kompetens	inom	

yrket.”	

Företagsrepresentant	6	anser	att	 revisorn	 främst	granskar	 förvaltningen	av	 företaget	och	de	

finansiella	 rapporterna.	 Revisorn	 kontrollerar	att	 lagar	 och	 regler	 följs	 och	 ger	 feedback	 om	

något	 behöver	 ändras,	 vilket	 säkerställer	 att	 ekonomiavdelningen	 gör	 rätt.	 Enligt	

företagsrepresentant	 6	 fungerar	 revisorn	 som	 ett	 bollplank	 framförallt	 i	 svåra	 frågor	 som	

exempelvis	 skattefrågor.	 Revisorn	 ses	 av	 företagsrepresentant	 6	 som	 en	 försäljare	 av	 olika	

tjänster	då	de	måste	kunna	sälja	in	sig	själva.	Hen	anser	att	revisorn	tar	mycket	betalt	för	sina	

tjänster,	som	motiveras	av	deras	kompetens,	vilket	leder	till	att	företagsrepresentant	6	söker	sig	

till	andra	parter	för	att	få	svar	på	vissa	frågor.	Hen	tror	dock	att	det	kanske	hade	sett	annorlunda	

ut	 om	 hen	 arbetat	 på	 ett	 större	 företag	 och	 inte	 haft	 en	 enkel	 redovisning.	 Hen	 hade	 då	

efterfrågat	revisorns	expertkunskap	mer	än	idag.		

6.1.2 Medelstora företag 

Företagsrepresentant	7		

”Har	man	en	koncern	bakom	sig	så	nyttjar	man	deras	kunskaper	mer	än	

vad	man	nyttjar	 revisionsbyråns	 experter.	Det	 finns	 ju	 företag	med	 till	

exempel	egna	skattejurister	och	då	är	det	lättare	och	billigare	att	vända	

sig	dit	än	att	be	revisionsbyråns	experter	om	hjälp.”	

Företagsrepresentant	 7	 beskriver	 revisorn	 som	 en	 kontrollfunktion	 och	 som	en	 länk	mellan	

företaget	och	olika	experter.	Hen	anser	att	företag	som	har	en	koncern	bakom	sig,	jämfört	med	

mindre	företag,	inte	är	lika	beroende	av	att	ha	revisors	tjänster.	Företagsrepresentant	7	anser	

att	det	viktigaste	som	revisorn	gör	är	att	agera	ett	bollplank	och	att	kunna	svara	på	de	frågor	

som	uppstår.	Det	är	viktigt	för	företagsrepresentant	7	att	ha	ett	bra	samarbete	med	revisorn	och	

alltid	kunna	be	revisorn	om	hjälp.	Hen	upplever	att	de	mer	erfarna	revisorerna	är	mer	kritiska	i	

sina	bedömningar	och	att	de	som	är	nya	 i	sin	roll	har	svårare	att	 lita	på	sig	själva	vilket	kan	

påverka	deras	bedömningar.		
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Företagsrepresentant	8	

”Försäljarrollen	har	jag	känt	igen	hos	vissa	revisorer.	När	jag	haft	kontakt	

med	mindre	byråer	har	det	nog	inte	synts	så	mycket	men	när	jag	arbetat	

med	de	större	byråerna	så	har	de	varit	mer	försäljare.”		

Enligt	företagsrepresentant	8	är	det	viktigt	att	revisorn	ger	stöd	och	trygghet	genom	att	agera	

rådgivare	och	kontrollera	ekonomiavdelningens	arbete.	Företagsrepresentant	8	har	arbetat	 i	

både	 stora	 och	 små	 företag	 och	 anser	 att	 revisorns	 rådgivning	 och	 stödfunktion	 får	 större	

betydelse	i	mindre	företag	då	det	i	stora	företag	ofta	finns	en	koncern	att	falla	tillbaka	på.	Utöver	

rådgivningsrollen	 tycker	 företagsrepresentant	 8	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 revisorn	 gör	 grundlig	

granskning	för	att	kvalitetssäkra	ekonomiavdelningens	arbete.	När	företagsrepresentant	8	har	

arbetat	 i	 företag	 som	 haft	 en	 mindre	 revisionsbyrå	 har	 hen	 inte	 upplevt	 revisorn	 som	 en	

försäljare	 i	 den	 utsträckning	 som	 hen	 gjort	 när	 företaget	 haft	 en	 stor	 revisionsbyrå.	 Hen	

upplever	att	revisorn	i	mindre	byråer	har	ett	större	 fokus	på	granskningen	och	rådgivningen	

vilket	enligt	hen	kan	bero	på	att	de	inte	har	lika	många	tjänster	att	marknadsföra.		

Företagsrepresentant	9	

”Granskningen	är	det	mest	självklara	med	en	revisor.	Rådgivning	utgör	

såklart	också	en	del	av	revisorns	arbete	men	rådgivning	kan	man	få	av	

någon	annan	än	av	de	som	arbetar	på	revisionsbyrån.”		

Företagsrepresentant	9	ser	revisorn	främst	som	en	kontrollant	av	redovisningen.	Hen	tycker	

även	att	en	revisor	 fungerar	som	en	rådgivare	 i	viktiga	 frågor.	Hen	poängterar	att	det	 inte	är	

samma	revisor	som	granskar	och	som	ger	råd.	Företagsrepresentant	9	anser	att	den	revisor	som	

ger	företaget	råd	besitter	mer	kunskap	på	grund	av	en	längre	arbetserfarenhet.	Det	viktigaste	

som	revisorn	gör	anses	vara	granskningen	av	redovisningen	och	årsredovisning	då	det	leder	till	

att	 en	 utomstående	 part	 bekräftar	 att	 ekonomiavdelningen	 gjort	 rätt.	 Hen	 anser	 inte	 att	

revisorns	rådgivning	är	lika	viktig	som	granskningen	då	rådgivningen	går	att	få	av	en	annan	part	

men	granskningen	kräver	en	revisor.		

Företagsrepresentant	10	

”Det	viktigaste	är	att	revisorn	fastställer	årsredovisningen.	Utöver	det	är	

det	speciellt	rådgivningen	som	är	det	viktiga.”	
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Revisorn	anses	vara	en	granskare	som	fastställer	årsredovisningen	enligt	företagsrepresentant	

10.	Fastställandet	av	årsredovisningen	anser	hen	är	det	viktigaste	då	det	skapar	en	trygghet	för	

både	företaget	och	externa	läsare.	Hen	tycker	att	revisorn	ska	kunna	ge	råd	och	stöd	i	svårare	

frågor.	Företagsrepresentant	10	tycker	att	det	är	viktigt	att	revisorerna	går	in	med	inställningen	

att	de	ska	vara	ett	stöd	och	 inte	bara	en	granskare.	Enligt	 företagsrepresentant	10	förmedlar	

revisorn	mer	komplicerade	frågor	till	specialister	då	de	själva	inte	har	kunskap	i	alla	frågor.		

Företagsrepresentant	11	

”De	innebär	oftast	ett	bollplank	som	sitter	inne	med	bra	kunskaper	och	

som	har	erfarenhet	inom	många	olika	sorters	branscher.	De	kan	ge	mig	

och	företaget	bästa	vägledning.”	

Det	viktigaste	 som	en	 revisor	gör	är,	enligt	 företagsrepresentant	11,	 att	 agera	 rådgivare	och	

fungera	som	ett	bollplank	för	ekonomiavdelningen.	Hen	menar	att	revisorn	måste	kunna	hjälpa	

till	med	frågor	som	är	för	komplicerade	för	den	egna	ekonomiavdelningen,	vilket	oftast	gäller	

mer	avancerade	 skattefrågor.	Företagsrepresentant	11	 ser	även	 revisorn	 som	en	 förmedlare	

som	ger	företaget	kontakter	när	revisorn	själv	inte	kan	svara	på	de	frågor	som	företaget	har.			

Den	granskande	 rollen	 syns	 inte	 lika	 tydligt	 i	 företaget	 som	de	 rådgivande	 och	 förmedlande	

rollerna	gör,	menar	företagsrepresentant	11.	Hen	tror	att	den	granskande	rollen	kan	vara	mer	

framträdande	 i	 andra	 företag	 men	 då	 hen	 själv	 kommer	 från	 revisionsbranschen	 och	 har	

kunskap	 om	 vilket	 underlag	 som	 revisorn	 efterfrågar	 förenklar	 det	 processen.	

Företagsrepresentant	 11	 medger	 att	 granskningen	 är	 revisorns	 övergripande	 syfte	men	 då	

företaget	 haft	 samma	 revisor	 i	 över	 20	 år	 har	 revisorns	 rådgivning	 blivit	 allt	 viktigare.	 Då	

företagets	revisor	är	ensam	och	inte	tillhör	en	av	de	stora	byråerna	har	företagsrepresentant	11	

inte	 uppmärksammat	 att	 revisorn	 försöker	 sälja	 tjänster	 utöver	 revisionen	 förutom	 när	

företaget	själva	ber	om	mer	rådgivning.		

Företagsrepresentant	12	

”Vi	ser	ett	värde	i	att	ha	en	revisor	oavsett	om	vi	är	tvingade	eller	ej.”	

Företagsrepresentant	12	ser	revisorn	som	en	form	av	garant	för	att	allting	de	gör	är	rätt.	Hen	

menar	 att	 det	 finns	 väldigt	 mycket	 regler	 och	 bestämmelser	 som	 är	 viktiga	 att	 följa	 vilket	

revisorn	kontrollerar	genom	sin	granskning.	Utöver	att	granska	företagen	ska	revisorn	vara	stöd	

och	hjälp	i	situationer	där	ekonomiavdelningen	är	osäkra.	Företagsrepresentant	12	anser	inte	

att	revisorn	agerar	som	en	försäljare	vilken	hen	tror	beror	på	att	de	har	en	liten	revisionsbyrå.	
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Hen	menar	även	att	större	företag	har	mer	kompetens	inom	företaget	vilket	gör	att	revisorn	inte	

fyller	en	lika	viktig	funktion	som	revisorn	gör	i	mindre	företag.		

Det	 viktigaste	 en	 revisor	 gör	 är,	 enligt	 företagsrepresentant	 12,	 att	 säkerställa	 att	 företaget	

genomför	en	korrekt	redovisning	och	agera	kvalitetsstämpel	för	företaget.	Hur	mycket	företag	

nyttjar	 revisorn	 tror	 hen	är	 en	 balansgång	ekonomiskt.	 Hen	menar	 att	 det	 går	att	 nyttja	 en	

revisor	till	alla	sorters	ekonomirelaterade	frågor	vilket	kan	bli	mycket	dyrt	och	att	det	idag	är	

möjligt	att	enkelt	samla	information	själv	genom	andra	kanaler.	Enligt	företagsrepresentant	12	

är	revisorn	ovärderlig	i	de	situationer	som	företaget	själv	inte	lyckas	samla	in	rätt	information.		

Företagsrepresentant	13	

”En	revisor	är	en	rådgivare,	bollplank	och	en	trygghet.	Jag	ser	det	som	en	

person	med	 spetskompetens	och	som	jag	kan	ställa	 speciella	 frågor	 till	

när	vi	på	ekonomiavdelningen	inte	sitter	inne	på	svaren.”	

Företagsrepresentant	 13	 anser	 att	 revisorns	 stärkande	 roll	 är	 den	 viktigaste.	 Hen	 anser	 att	

revisorns	roll	som	granskare	och	som	rådgivare	är	framträdande	då	revisorn	stärker	de	interna	

kontrollerna	och	ger	förbättringsförslag	på	det	utförda	arbetet	vilket	skapar	en	trygghet.	Hen	

tycker	även	att	revisorn	går	in	i	en	säljroll	och	försöker	sälja	vissa	delar	av	sina	tjänstepaket	med	

jämna	mellanrum.	 Genom	 att	 göra	 riskanalyser	 på	 företaget	 föreslår	 revisorn	 förbättringar	

vilket	 är	 mycket	 värdefullt	 för	 ekonomiavdelningens	 fortsatta	 arbete.	 I	 samband	 med	

granskningen	får	ekonomiavdelningen	en	typ	av	prioriteringslista	och	en	förbättringskarta	att	

utgå	ifrån.		

6.1.3 Stora företag 

Företagsrepresentant	14	

”Om	 jag	 jämför	 med	 hur	 jag	 upplevde	 det	 när	 jag	 jobbade	 inom	

revisionsbranschen	 så	 är	 det	 mer	 pragmatiskt	 nu	 och	 mindre	 100%	

paragrafrytteri.	Det	handlar	inte	om	att	vara	millimeterkorrekt,	det	ska	

vara	tillräckligt	korrekt.	Hela	den	grundläggande	attityden	gör	att	saker	

blir	lättare	att	hantera	och	jag	förväntar	mig	att	revisorn	ska	ha	en	sådan	

attityd.” 

Företagsrepresentant	14	anser	att	revisorn	har	en	granskande	funktion	och	fungerar	som	en	

kvalitetsstämpel	samtidigt	som	revisorn	ger	råd	om	hur	företaget	kan	förbättra	sin	redovisning	
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och	 sin	 verksamhet.	 Revisorn	 ska	 ge	 en	 stor	 trygghet	 vid	 diskussioner	 i	 situationer	 där	

ekonomiavdelningen	känner	sig	osäkra	på	hur	de	ska	agera.	Revisorn	förmedlar	ofta	kontakter	

till	specialister	inom	områden	där	revisorns	kunskaper	brister,	anser	företagsrepresentant	14.	

Enligt	 företagsrepresentant	 14	 har	 revisorerna	 inte	 försökt	 sälja	 extra	 tjänster	 utan	

tilläggstjänster	har	hela	tiden	varit	på	företagets	initiativ.	

Företagsrepresentant	15	

”Det	viktigaste	är	ju	att	våra	intressenter	kan	lita	på	våra	räkenskaper.	

Revisorn	ger	en	väldig	trygghet.	Det	är	en	viktig	funktion.”	

Enligt	 företagsrepresentant	 15	 är	 revisorn	 främst	 en	 kvalitetsstämpel	 för	 företaget.	 Det	

viktigaste	revisorn	gör	är	att	försäkra	intressenterna	om	att	företagets	räkenskaper	är	korrekta.	

Revisorn	 kontrollerar	 räkenskaperna	 och	 uppmärksammar	 fel	 som	ekonomiavdelningen	 har	

missat.	Ofta	får	företagsrepresentant	15	förslag	på	förbättringsmöjligheter	av	revisorn.	Revisorn	

fungerar	 även	 som	 ett	 bollplank	 som	 hen	 kan	 diskutera	 alla	 ekonomiska	 frågor	 med.	 När	

företagsrepresentant	15	behöver	hjälp	av	exempelvis	skatteexperter	bistår	revisorn	med	den	

förmedlingen.		

Företagsrepresentant	16	

”En	 revisor	 är	 framförallt	 ett	 oberoende	 kontrollinstrument	 eller	 en	

kontrollfunktion	som	jag	gärna	tar	hjälp	av	 för	att	kvalitetssäkra	våra	

egna	processer	och	vår	egna	verksamhet.”	

Att	ha	ett	bra	 samarbete	med	 revisorn	är	viktigt	 för	företagsrepresentant	16.	En	 revisor	 ska	

agera	en	kontrollfunktion	som	samtidigt	ger	råd	till	ekonomiavdelningen.	Revisorns	arbete	ger	

en	 löpande	kvalitetsstämpel	på	att	ekonomiavdelningen	gör	rätt	 för	sig	och	att	arbetet	håller	

hög	 kvalitet.	 Hen	 har	 inte	 upplevt	 att	 revisorn	 försöker	 sälja	 in	 andra	 tjänster	 än	 de	 som	

företaget	redan	köpt	men	anser	att	det	förmodligen	sker	i	större	utsträckning	i	mindre	företag.	

Det	 viktigaste	 med	 revisonen	 är,	 enligt	 företagsrepresentant	 16,	 granskningen.	 Enligt	

företagsrepresentant	16	kan	revisorn	inte	enbart	genomföra	en	strikt	granskning	utan	behöver	

även	ge	råd	och	se	ett	helhetsperspektiv.		
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Företagsrepresentant	17	

”Jag	ser	på	revisorn	främst	som	en	representant	för	extern	kontroll	av	vårt	

arbete.	Inte	som	en	ren	kontrollant	utan	som	någon	vi	kan	lära	oss	av	och	

som	 har	 koll	 på	 förändringar.	 Revisorn	 ger	 oss	 en	 form	 av	

kvalitetsstämpel.”	

Företagsrepresentant	17	upplever	att	revisorns	mest	utmärkande	roll	är	den	granskande.	Hen	

menar	att	det	är	viktigt	att	någon	granskar	att	bokföringen	är	rätt	och	ger	en	kvalitetsstämpel	

på	 ekonomiavdelningens	 arbete.	 Revisorn	 har	 även	 i	 uppgift	 att	 vara	 uppdaterad	 på	

förändringar	i	olika	lagar.	Företagsrepresentant	17	anser	att	en	revisor	även	fungerar	som	en	

kontaktperson	som	förmedlar	information	mellan	företaget	och	olika	specialister.	Hen	menar	

att	 det	 är	 mycket	 viktigt	 att	 revisorerna	 bidrar	 med	 sin,	 eller	 byråns,	 kunskap	 när	 det	

uppkommer	frågor	som	behöver	besvaras.		

Företagsrepresentant	18	

”Egentligen	skulle	jag	påstå	att	en	revisor	består	av	två	roller.	Dels	är	det	

en	granskande	roll	som	granskar	arbetet	som	vi	gör	på	företaget	och	dels	

är	det	en	rådgivande	roll	i	vissa	lägen.”	

Företagsrepresentant	18	ser	främst	en	revisor	som	en	granskare	och	rådgivare.	Hen	ser	även	

revisorn	som	en	förmedlare	mellan	företaget	och	olika	avdelningar	inom	byrån	när	det	kommer	

till	mer	avancerade	skatte-	och	momsfrågor.	Företagsrepresentant	18	menar	att	då	företaget	är	

verksamt	 i	 flera	 olika	 länder	 spelar	 revisorn	 en	 central	 roll	 när	 det	 gäller	 förmedling	 av	

information	mellan	revisionsbyråerna	 i	de	olika	 länderna.	Enligt	 företagsrepresentant	18	har	

revisorn	fått	en	naturlig	roll	som	försäljare	då	det	är	vanligt	att	företagen	behöver	ta	in	tjänster	

som	exempelvis	skatterådgivning.	Hen	upplever	att	det	är	bra	att	företagen	erbjuds	den	typ	av	

hjälp	och	har	inte	upplevt	försäljningsrollen	som	något	negativt.	Enligt	företagsrepresentant	18	

är	 revisorns	 viktigaste	 funktion	 att	 ge	 företaget	 ett	 kvitto	 på	 att	 de	 gjort	 rätt	 och	 att	 hålla	

företagen	uppdaterade	om	nya	redovisningsregler	eller	viktiga	nyheter.	Företagsrepresentant	

18	anser	även	att	det	är	viktigt	att	revisorernas	huvudsakliga	fokus	ska	vara	att	hjälpa	till.		

Företagsrepresentant	19	

”En	extern	betraktare,	i	mina	ögon,	värderar	inte	den	enskilda	revisorn	

utan	har	man	en	auktoriserad	revisor	så	är	det	en	garant	i	sig	utifrån	den	

kravbilden	som	är	på	revisorerna.”	
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För	 företagsrepresentant	 19	 är	 revisorn	 främst	 en	 kombination	 mellan	 granskare	 och	

diskussionspartner.	 Hen	 anser	 att	 revisorn	 ska	 kunna	 agera	 rådgivare	 inom	 tillåtna	 ramar.	

Företagsrepresentant	 19	 ser	 revisorn	 som	 en	 extern	 bekräftelse	 på	 att	 företaget	 har	 bra	

processer	och	rutiner.	Hen	anser	att	dagens	revisor	har	ett	mer	processorienterat	perspektiv	än	

vad	 de	 hade	 för	 tio	 år	 sedan.	 Enligt	 företagsrepresentant	 19	 har	 revisorsrollen	 blivit	 mer	

inriktad	 mot	 försäljning	 under	 senare	 år.	 Det	 viktigaste	 en	 revisor	 gör,	 enligt	

företagsrepresentant	 19,	 är	 att	 fungera	 som	 en	 garant	 mot	 externa	 betraktare.	

Företagsrepresentant	19	upplever	att	revisorn	idag	är	mer	styrd	av	regelverk	vilket	ger	revisorn	

mindre	handlingsutrymme	och	förändrar	revisorns	förhållningssätt.		

Företagsrepresentant	20	

”Revisorn	är	för	mig	någon	som	verifierar	att	vi	har	gjort	rätt	värderingar	

och	att	de	rapporter	vi	lämnat	ut	är	okej	och	riktiga.”	

Företagsrepresentant	 20	 ser	 revisorn	 som	en	 extern	 part	 som	 granskar	 och	 kontrollerar	ett	

företag.	Granskning	och	kontroll	anses	vara	revisorns	viktigaste	uppgift	eftersom	det	resulterar	

i	 att	 en	 extern	 läsare	 vet	 att	 de	 finansiella	 rapporterna	 är	 godkända	 och	 innehåller	 rätt	

värderingar.	 På	 så	 vis,	 anser	 företagsrepresentant	 20,	 att	 revisorn	 ger	 en	 form	 av	

kvalitetskontroll.	Enligt	företagsrepresentant	20	fungerar	en	revisor	även	som	rådgivare.	Hen	

vänder	 sig	 till	 den	 granskande	 revisorn	 med	 frågor	 gällande	 balans-	 och	 resultaträkning.	

Företagsrepresentant	20	menar	att	det	är	vanligare	att	hen	behöver	hjälp	med	mer	avancerade	

frågor	och	vänder	sig	då	till	olika	experter,	främst	inom	revisionsbyrån.	Företagsrepresentant	

20	ser	även	revisorn	som	en	försäljare,	vilket	hen	upplever	är	en	roll	som	uppmärksammats	mer	

under	senare	år.		

6.2 Kunskaper och egenskaper 

Det	andra	temat	i	intervjuguiden	innehåller	huvudfrågorna	Vilken	kunskap	förväntar	du	dig	och	

tycker	 du	 är	 viktig	 att	 revisorn	 har?,	 I	 vilka	 situationer	 anser	 du	 att	 revisorns	 kunskaper	 är	

bristfälliga?	och	Vilka	egenskaper	tycker	du	är	viktiga	att	revisorn	har?	I	Bilaga	3	sammanställs	

de	kärnord	som	företagsrepresentanterna	använde	för	att	besvara	temats	tre	huvudfrågor.		
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6.2.1 Små företag 

Företagsrepresentant	1	

”Revisorn	måste	vara	närvarande,	annars	känner	vi	oss	så	små	gentemot	

den	stora	byrån”	

En	 revisor	 ska	 enligt	 företagsrepresentant	 1	 vara	 engagerad	 i	 kundens	 företag	 och	 vara	

uppdaterad	om	lagar	och	regler.	Revisorn	ska	vara	tydlig	med	sina	råd	samt	söka	förståelse	om	

företagets	verksamhet.	 I	 vissa	 situationer	där	 företaget	har	haft	svårare	 frågor	anser	hen	att	

revisorn	inte	alltid	haft	kunskapen	och	kompetensen	som	krävts	för	att	besvara	frågorna	direkt	

men	 att	 revisorn	 i	 dessa	 situationer	 tagit	 frågan	 vidare	 till	 experter.	 Hen	 anser	 att	 de	 små	

revisionsbyråerna	oftast	varit	mer	kundvårdande	än	de	större	byråerna	och	därför	återkopplat	

snabbare.	Företagsrepresentant	1	har	varit	med	om	en	situation	där	revisionsbyrån	hade	för	

mycket	att	göra	och	därav	inte	prioriterade	företaget	så	högt	som	önskades	vilket	resulterade	i	

att	revisionsbyrån	byttes	ut.			

Företagsrepresentant	2	

”Revisorn	måste	vara	tillmötesgående	för	att	vi	ska	våga	ställa	frågor.	Det	

måste	finnas	ett	bra	samarbete	och	en	god	kontakt	för	man	vill	inte	ställa	

frågor	om	de	tas	emot	på	ett	dåligt	sätt.	Det	underlättar	nog	både	vårt	

och	revisorernas	arbete	om	samarbetet	är	bra.”	

En	 revisor	 ska	 enligt	 företagsrepresentant	 2	 ha	 goda	 kunskaper	 inom	 redovisning	 och	 ha	

övergripande	kunskap	om	företagets	verksamhet.	Det	är	enligt	hen	accepterat	att	revisorn	inte	

alltid	kan	leverera	alla	svar	direkt	men	att	revisorn	senare	återkommer	efter	att	denne	pratat	

med	experter	 i	 frågan.	Revisorn	behöver	vara	tillmötesgående	samt	ha	en	viss	grad	av	social	

kompetens	för	att	kunna	samarbeta	och	diskutera	med	samtliga	medarbetare	på	företagen.	Det	

har,	på	den	arbetsplats	där	företagsrepresentant	2	arbetar,	funnits	situationer	där	revisorerna	

upplevdes	 oengagerade	 och	 stressiga	 vilket	 i	 ett	 fall	 ledde	 till	 revisionsbyte.	 Den	 höga	

omsättningen	 av	 revisorsassistenter	 anser	 företagsrepresentant	 2	 kosta	 företaget	 tid	 och	

resurser	då	de	varje	år	måste	lära	upp	revisorerna	om	deras	verksamhet	på	nytt.		
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Företagsrepresentant	3	

”Revisorerna	 har	 en	 bättre	 kunskap	 rent	 lagmässigt	 som	 jag	 inte	 har.	

Både	den	grundläggande	och	sen	expertisen	att	täcka	upp	med.	De	bidrar	

med	 saker	 som	 jag	 inte	kan	 inhämta	 från	någon	annan,	 i	 alla	 fall	 kan	

ingen	expert	svara	på	alla	de	frågor	som	revisorn	kan.”	

Enligt	 företagsrepresentant	3	 ska	 revisorn	ha	grundkunskap	 inom	redovisning	 samt	expertis	

inom	vissa	områden	eller	kunna	ta	reda	på	svårare	frågor	hos	andra	källor.	Hen	har	upplevt	att	

revisorn	ibland	kan	ha	svårare	att	besvara	enklare	frågor	då	de	har	en	för	hög	kunskapsnivå.	

Företagsrepresentant	3	anser	att	det	är	viktigt	att	revisorn	har	ett	bra	bemötande	och	pratar	

samma	språk	som	ekonomiavdelningen	då	det	gör	det	lättare	att	våga	ställa	frågor	och	förenklar	

samarbetet.	Hen	menar	även	att	det	är	viktigt	att	revisorn	är	social	och	trevlig	för	att	revisorn	

ska	 kännas	 som	en	 del	 av	ekonomiavdelningen.	 Företagsrepresentant	 3	 upplever	 att	 dagens	

revisor	är	mer	en	del	av	ekonomiavdelningen	än	vad	revisorerna	var	förr	eftersom	de	då	var	

mer	paragrafryttare	och	utstrålade	en	överlägsenhet.		

Företagsrepresentant	4	

”Revisorn	 ska	 inte	 se	 sig	 själv	 som	 en	 kontrollant	 utan	 mer	 som	 en	

hjälpande	hand.”	

En	 revisor	 ska	 enligt	 företagsrepresentant	 4	 ha	 kunskap	 om	 lagar	 och	 regler	 samt	 vara	

uppdaterad	när	dessa	förändras.	Hen	menar	att	revisorn	inte	behöver	ha	lika	goda	kunskaper	

som	 en	 jurist	 men	 att	 det	 behövs	 tillräckliga	 grundkunskaper	 för	 att	 kunna	 ge	 svar	 på	

grundläggande	 frågor.	 När	 revisorn	 inte	 har	 tillräckliga	 kunskaper	 förväntar	

företagsrepresentant	4	att	 revisorn	 tar	vidare	 frågan	 till	 experter	 som	sedan	kan	återkoppla	

inom	en	rimlig	tid.		

Företagsrepresentant	4	anser	att	det	är	viktigt	att	revisorn	inte	agerar	en	strikt	granskare	utan	

istället	är	en	hjälpande	hand	för	ekonomiavdelningen.	Hen	anser	att	det	är	bra	om	en	revisor	

har	god	praktisk	kunskap	då	det	annars	finns	risk	att	de	inte	har	ett	helhetsperspektiv.	I	vissa	

situationer	 har	 revisorn	 haft	 svårt	 att	 förstå	 företagets	 verksamhet	 vilket	 kan	 vara	 både	

tidskrävande	 och	 kostsamt	 för	 företaget.	 Företagsrepresentant	 4	 har	 uppmärksammat	 att	

revisorn	inte	alltid	ger	tillräckligt	med	information	vid	viktiga	förändringar	i	lagar	och	regler.		
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Företagsrepresentant	5	

”Integriteten	 är	 ju	 det	 viktigaste.	 Jag	 menar	 om	 en	 revisor	 inte	

upprätthåller	sitt	oberoende	så	finns	det	ju	inget	syfte	med	revisionen.”	

Företagsrepresentant	 5	 anser	 att	 revisorn	 ska	 ha	 kunskap	 inom	 alla	 redovisnings-	 och	

skattefrågor	men	att	de	inte	alltid	behöver	ha	ett	svar	direkt.	Hen	har	inte	stött	på	en	revisor	

som	inte	levt	upp	till	hens	förväntningar	utan	de	brukar	alltid	återkomma	med	en	lösning	även	

om	de	inte	alltid	har	svaret	direkt.	En	revisor	måste	enligt	företagsrepresentant	5	ha	hög	grad	

av	integritet,	stort	kunnande	inom	relevanta	ekonomiska	frågor	samt	på	ett	tydligt	sätt	kunna	

lära	ut	och	förklara	saker	för	ekonomiavdelningen.	Revisorn	måste	även	vara	hjälpsam	för	att	

samarbetet	ska	vara	bra.	

Företagsrepresentant	6	

”Vad	det	handlar	om	är	att	revisorerna	måste	kunna	tillräckligt	mycket	

för	 att	 kunna	utföra	 sitt	 jobb.	 Utöver	 det	 så	måste	 de	 ha	 kunskap	 om	

företaget.”	

Enligt	företagsrepresentant	6	behöver	revisorn	grundkunskap	om	och	intresse	för	redovisning	

samt	ha	god	kunskap	om	företaget.	Hen	anser	att	då	redovisningsområdet	är	väldigt	brett	går	

det	 inte	 förvänta	 sig	 att	 revisorn	 har	 all	 kunskap	 men	 de	 ska	 veta	 var	 informationen	 kan	

inhämtas.	Viktiga	egenskaper	hos	revisorn	är,	enligt	 företagsrepresentant	6,	 tillmötesgående,	

tydlighet	 och	 en	 god	 moral.	 Företagsrepresentant	 6	 har	 inte	 varit	 i	 en	 situation	 där	 hens	

förväntningar	 av	 revisorn	 inte	 har	 uppfyllts	 men	 har	 uppfattat	 att	 revisorns	 kunskap	 om	

verksamheten	ibland	är	bristfällig.		

6.2.2 Medelstora företag 

Företagsrepresentant	7	

”De	måste	vara	engagerade	för	att	inte	bli	som	den	typiska	revisorn	var	

förr,	den	grå	paragrafryttaren.	Man	vill	inte	att	de	ska	vara	stroppiga	och	

nedvärderande.”	

En	revisor	ska	enligt	 företagsrepresentant	7	kunna	det	mesta	 inom	redovisningsområdet	och	

vid	behov	 inhämta	fakta	 från	andra	källor,	så	som	kollegor	på	byrån.	Företagsrepresentant	7	

anser	att	revisorns	återkoppling	i	vissa	fall	har	tagit	lång	tid	vilket	gjort	att	hen	istället	vänt	sig	



	
	

	

46	

	

	

till	experter	inom	koncernen.	Enligt	företagsrepresentant	7	har	det	ibland	uppstått	situationer	

då	 revisorn	 varit	 väldigt	 strikt	 och	 inte	 haft	 den	 sociala	 kompetens	 som	 efterfrågats	 vilket	

medfört	att	medarbetare	på	ekonomiavdelningen	har	dragit	sig	för	att	kontakta	revisorn.	Hen	

menar	att	ett	bristande	förtroende	för	revisorn	kan	bli	problematiskt	då	företagsrepresentanter	

kan	föredra	att	söka	efter	vägledning	hos	andra	källor	som	kanske	inte	alltid	har	rätt	kompetens.	

Företagsrepresentant	7	har	nyttjat	revisorn	mer	när	de	haft	en	bra	relation	då	det	varit	lättare	

att	ringa	och	stämma	av	något	snabbt	än	vad	det	varit	när	relationen	inte	varit	bra.	Hen	anser	

att	 det	 är	 svårt	 att	 upprätthålla	 en	 god	 kontakt	med	 revisorerna	 då	 teamen	 ständigt	 byter	

medlemmar.			

Företagsrepresentant	8	

”Att	de	är	engagerade	i	företaget	är	väldigt	viktigt.	De	ska	tycka	att	det	

är	kul	att	jobba	med	det	de	gör.	Kul	om	de	har	social	kompetens	också.	

Med	lite	folkvett	så	kommer	man	långt.”	

Företagsrepresentant	8	anser	att	revisorn	ska	ha	god	kunskap	inom	redovisningsområdet	samt	

veta	 var	 de	 ska	 vända	 sig	 i	 situationer	 där	 revisorns	 kompetens	 är	 bristande.	 För	 att	

medarbetarna	på	ekonomiavdelningen	ska	känna	en	trygghet	anser	företagsrepresentant	8	att	

revisorn	måste	kunna	svara	på	alla	frågor	som	rör	redovisning	vilket	anses	vara	speciellt	viktig	

för	mindre	företag.	En	revisor	måste	vara	påläst	om	företaget	då	det	enligt	företagsrepresentant	

8	skapar	en	bättre	relation	mellan	parterna	och	möjliggör	diskussioner.	Hen	anser	att	det	ibland	

kan	vara	svårt	för	de	nyanställda	revisorsassistenterna	att	ha	svar	på	många	frågor	men	att	det	

är	 bra	att	 revisionsteamen	 har	en	 blandad	 kompetens	 då	 det	 ger	 en	 bra	 kompetensbas	 och	

skapar	möjligheter	för	de	nyexaminerade,	som	ibland	är	osäkra,	att	lära	sig	mer.	

Företagsrepresentant	9	

”Jag	har	inte	upplevt	att	deras	kunskap	inte	är	tillräcklig	eftersom	att	de	

kan	fråga	en	kollega	om	det	är	någon	som	inte	kan.	Vår	revisionsbyrå	är	

så	stor,	så	det	finns	alltid	någon	som	kan	hjälpa	till.”	

Företagsrepresentant	9	anser	att	revisorn	måste	vara	uppdaterad	gällande	redovisningsregler,	

bokföringslagen	och	bokföringsnämndens	rekommendationer.	Hen	anser	att	det	är	viktigt	att	

revisorn	kan	besvara	grundläggande	frågor	och	ge	hjälp	vid	mer	avancerade	frågor.	Revisorn	

måste	vara	trevlig	och	ha	en	hög	social	kompetens	då	det	enligt	företagsrepresentant	9	annars	

kan	 bli	 problematiskt	 att	 arbeta	 med	 revisorn.	 Det	 är,	 enligt	 företagsrepresentant	 9,	 inte	

nödvändigt	att	revisorn	har	stor	kunskap	om	verksamheten	men	det	underlättar	då	revisorn	
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kan	ge	bättre	råd	och	stöd.	Hen	har	aldrig	upplevt	att	revisorns	kunskaper	inte	varit	tillräckliga	

då	 revisorn	 alltid	 tagit	 hjälp	 av	 andra	 kollegor	 när	 de	 själva	 inte	 haft	 svaret.	

Företagsrepresentant	9	tycker	det	är	viktigt	att	revisorn	återkopplar	snabbt	när	de	tagit	hjälp	

av	andra	kollegor.		

Företagsrepresentant	10	

”Det	är	inte	lätt	för	revisorn	att	sätta	sig	in	i	en	koncern	med	flera	bolag.	

Varje	bolag	är	ju	ändå	specifikt	och	har	nya	frågor.	Trots	det	förväntar	

man	sig	att	de	har	kunskaperna	som	krävs	för	att	kunna	förstå.”	

Företagsrepresentant	 10	 förväntar	 sig	 att	 revisorn	 besitter	 den	 kunskap	 som	 krävs	 inom	

redovisning	och	om	verksamheter	för	att	kunna	granska	olika	typer	av	företag.	Hen	upplever	att	

det	är	lättare	att	kommunicera	med	revisorerna	om	de	är	insatta	i	företagets	verksamhet	vilket	

gör	 att	 hen	 uppskattar	 när	 det	 är	 samma	 revisorsteam	 som	 kommer	 tillbaka	 till	 företaget.	

Företagsrepresentant	10	uppfattar	att	andra	 ibland	kan	se	revisorn	som	en	strikt	kontrollant	

som	kontrollerar	ett	företag	för	att	sätta	dit	dem.	Hen	menar	att	revisorn	måste	ge	intryck	av	att	

vara	hjälpsam	för	att	företaget	ska	bli	mer	samarbetsvilligt.	

Det	 är	 i	 samband	med	 revisorsbyte	eller	 revisorsteambyte	 som	 företagsrepresentant	 10	 har	

upplevt	att	förväntningarna	på	revisorn	inte	har	uppfyllts.	Hen	anser	att	bytena	varit	röriga	och	

ostrukturerade	vilket	resulterat	i	att	revisorn	efterfrågat	samma	material	flera	gånger.	För	att	

liknande	 situation	 inte	 ska	 inträffa	 igen	 har	 företagsrepresentant	 10	 en	 bättre	 dialog	 med	

revisionsteamet	samt	och	är	tydliga	med	att	det	krävs	bättre	struktur.		

Företagsrepresentant	11	

”Den	viktigaste	egenskapen	är	att	revisorn	förstår	verksamheten.	Förstår	

inte	 revisorn	 en	 verksamhet	 så	 kan	 han	 göra	 precis	 hur	 många	

siffergranskningar	han	vill	för	han	kommer	ändå	inte	komma	med	några	

svar.	Alltså	just	kunskapen	om	företaget	är	superviktigt.”		

Företagsrepresentant	11	förväntar	sig	att	revisorn	ska	ha	den	kunskap	som	krävs	för	att	kunna	

agera	 ett	 bollplank	 i	 redovisningsfrågor.	 Den	 viktigaste	 kunskapen	 en	 revisor	 måste	 ha	 är	

förståelsen	 för	 företagets	 verksamhet	 vilket	 kan	 vara	 svårt	 för	 en	 nyexaminerad	 att	 ha.	

Företagsrepresentant	11	anser	att	det	är	viktigt	att	revisorn	kan	anpassa	sig	till	det	företag	som	

revideras,	ha	auktoritet	samt	värdesätter	en	god	social	kompetens.	Enligt	företagsrepresentant	

11	förekommer	situationer	när	revisorns	kunskaper	brister	men	att	revisorn	då	har	andra	att	
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vända	sig	till	för	att	få	hjälp.	Hen	upplever	att	företagets	revisionsbyrå	uppfyller	de	krav	som	

hen	ställer	på	dem	i	alla	lägen.	

Företagsrepresentant	12	

”Jag	 förväntar	mig	så	mycket	kunskap	som	möjligt	när	det	kommer	till	

den	som	direkt	strider	mot	lag	så	att	man	verkligen	känner	sig	trygg	i	det	

och	 inte	åker	på	några	 straffavgifter	när	det	gäller	moms,	 skatter	och	

liknande.”		

En	 revisor	 ska	 enligt	 företagsrepresentant	 12	 ha	 grundkunskap	 inom	 redovisning	 där	 den	

viktigaste	 kunskapen	 anses	 vara	 relaterad	 till	 lagar.	 Ur	 ett	 internt	 perspektiv	 menar	

företagsrepresentant	 12	 att	 det	 är	 viktigt	 med	 kunskap	 om	 verksamheten	 som	 granskas,	

speciellt	kunskap	om	de	affärssystem	som	företagen	tillämpar.	Det	företag	företagsrepresentant	

12	arbetar	på	använder	sig	av	ett	affärssystem	som	är	komplicerat	och	svårt	att	ta	till	sig	vilket	

gör	 att	 revisorns	 kunskap,	 rörande	 affärssystemet,	 varit	 bristfällig.	 En	 viktig	 egenskap	 hos	

revisorn	är	enligt	företagsrepresentant	12	att	ha	en	social	kompetens	vilket	underlättar	mycket	

för	samarbetet.	Det	är	viktigt	att	revisorn	är	lätt	att	ha	att	göra	med	och	att	hen	återkopplar	inom	

den	tid	som	förväntas.		

Företagsrepresentant	13	

”Som	regel	har	revisorerna	bra	kunskap	eller	så	kan	de	skaffa	kunskapen	

från	andra	experter	i	revisorernas	nätverk	av	experter	som	de	har	på	de	

stora	revisionsbyråerna.”	

En	revisor	ska	ha	god	kunskap	om	redovisning,	befintliga	redovisningsregelverk	och	pågående	

förändringar	enligt	företagsrepresentant	13.	Hen	anser	att	revisorn	haft	brister	i	situationer	där	

företagsrepresentant	13	efterfrågat	förslag	på	hur	förändringar	kan	ske	praktiskt.	När	revisorns	

kunskap	inte	är	tillräcklig	söker	företagsrepresentant	13	svar	inom	koncernen	eller	hos	andra	

källor.	 Enligt	 företagsrepresentant	 13	 ska	 revisorn	 ha	 en	 god	 kommunikationsförmåga,	 god	

social	kompetens	och	en	hög	tillgänglighet.	Det	är	viktigt	att	revisorn	har	hög	tillgänglighet	då	

företaget	 måste	 kunna	 lita	 på	 att	 revisorn	 har	 tid	 för	 dem	 när	 det	 behövs	 samt	 för	 att	

ekonomiavdelningen	ska	känna	sig	sedd	och	betydelsefull.	
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6.2.3 Stora företag 

Företagsrepresentant	14	

”En	 revisor	måste	 vara	 flexibel	 och	 förstå	att	 liksom	allting	 inte	måste	

följas	 till	 punkt	 och	 pricka	 även	 om	 man	 ändå	 uppnår	 det	 rätta	 i	

slutändan.	Men	givetvis	 inte	 så	att	man	 tullar	på	vad	som	är	rätt	men	

ingenting	kan	göras	på	bara	ett	sätt.”	

En	revisor	ska	enligt	 företagsrepresentant	14	ha	grundkunskap	om	redovisning	samt	ha	den	

kompetens	som	krävs	för	att	se	när	experter	behöver	kontaktas.	Revisorn	behöver	vara	flexibel	

och	 förstå	 att	 det	 är	 helheten,	 och	 inte	 specifika	 detaljer,	 som	 är	 det	 viktiga.	

Företagsrepresentant	14	anser	att	revisorns	erfarenhet	påverkar	flexibiliteten.	Hen	tycker	att	

en	mer	erfaren	revisor	har	enklare	att	se	helheten	än	en	mindre	erfaren	revisor.	Revisorn	lever	

oftast	 upp	 till	 företagsrepresentant	 14	 förväntningar	 men	 hen	 efterfrågar	 mer	 praktiska	

lösningsförslag	gällande	utveckling	av	rutiner	inom	företaget.	Hen	tycker	det	är	konstigt	att	de	

inte	kan	ge	mer	praktiska	råd	då	de	granskar	och	ser	många	företag.	Företagsrepresentant	14	

tycker	 inte	 att	 det	 är	 revisorns	 fel	 utan	 att	 felet	 ligger	 i	 yrket	 som	 helhet.	 Enligt	

företagsrepresentant	14	är	det	viktigt	 att	 revisorn	 inte	ge	vika	 för	 rätt	och	 fel	 samtidigt	 som	

flexibilitet	är	viktigt.	Hen	anser	även	att	en	god	social	kompetens	är	önskvärt	och	att	revisorn	

inte	styrs	av	förutfattade	meningar	om	företaget.		

Företagsrepresentant	15	

”Jag	vill	ha	en	revisor	med	bred	kompetens.	De	ska	ha	halvdjup	kunskap	

om	väldigt	mycket.	De	måste	kunna	svara	på	alla	våra	frågor.	I	alla	fall	

de	 flesta	 frågor.	Blir	det	 komplicerat	 finns	alltid	 en	 specialist	på	byrån	

som	kan	hjälpa	till	men	dit	vill	man	inte	behöva	gå	varje	gång.”	

En	 revisor	 ska	 enligt	 företagsrepresentant	 15	 ha	 en	 bred	 kunskap	 inom	 redovisning	 och	

förmågan	att	 förstå	när	en	expert	behöver	kontaktas	 för	att	 ekonomiavdelningen	 ska	 få	 rätt	

information.	Företagsrepresentant	15	tycker	det	är	viktigt	att	revisorn	är	flexibel,	engagerad	i	

företaget	de	reviderar	och	tidseffektiv.	Hen	anser	även	att	det	är	viktigt	att	revisorn	inte	fastnar	

i	detaljer	utan	har	ett	helhetstänk	och	uppmärksammar	väsentligheter.	Företagsrepresentant	

15	har	i	vissa	situationer	uppfattat	att	revisorn	har	ett	stort	fokus	på	dokumentation	vilket	inte	

alltid	 är	 till	 fördel	 för	 företaget.	 Hen	 förstår	 att	 revisorn	 tvingas	 lägga	 mycket	 tid	 på	

dokumentationen	på	grund	av	de	revisionsskandaler	som	varit	men	anser	att	revisorn	borde	

vara	mer	flexibel.	
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Företagsrepresentant	16	

”Kunskapen	 är	 det	 viktiga	 plus	 att	 man	 har	 någon	 form	 av	 bra	

kommunikationsförmåga.	 Det	 är	 viktigt	 att	 revisorn	 kan	 förmedla	

information	 till	 företaget	 på	 bästa	 sätt	 så	 att	 det	 inte	 uppstår	 några	

tveksamheter.”	

Den	viktigaste	kunskapen	som	revisorn	ska	ha	är,	enligt	företagsrepresentant	16,	kunskapen	om	

specifika	 regelverk	 samt	 goda	 redovisningskunskaper.	 När	 det	 gäller	 personliga	 egenskaper	

måste	 en	 revisor	 ha	 hög	 integritet	 och	 god	 kommunikationsförmåga	 för	 att	 förmedla	

information	till	företaget	på	bästa	sätt.	Enligt	företagsrepresentant	16	har	revisorn	inte	levt	upp	

till	de	förväntningar	som	ställts	när	revisorn	saknat	engagemang	för	företaget.	I	dessa	fall	har	

företagsrepresentant	16	sökt	information	och	kunskap	hos	andra	källor	eller	bytt	revisionsbyrå.	

Företagsrepresentant	17	

”Jag	vill	att	de	ska	ha	en	förståelse	för	verksamheten.	Alla	bolag	vill	väl	

att	revisorn	ska	ha	det.	Det	underlättar	mycket	när	de	vet	vad	de	ska	leta	

efter.	Det	är	problematiskt	för	de	nya	revisorerna	att	ha	en	god	kunskap	

om	verksamheten	eftersom	de	kommer	direkt	från	skolbänken	och	det	blir	

därför	svårare	för	dem	att	kunna	värdera	rätt	frågeställningar.”	

Företagsrepresentant	17	anser	att	det	är	viktigt	att	revisorn	har	kunskap	och	förståelse	för	olika	

verksamheter.	Hen	menar	att	 god	 verksamhetsförståelse	 underlättar	 för	 alla	 parter	 då	 både	

samarbetet	och	revisorns	rådgivning	får	bättre	kvalitet.	Det	underlättar	även	för	samarbetet	om	

revisorn	är	ödmjuk	i	sitt	agerande.	Enligt	företagsrepresentant	17	är	det	viktigt	att	revisorn	är	

väl	påläst	om	lagförändringar	och	har	tillräcklig	kunskap	inom	redovisning	för	att	kunna	ta	upp	

förslag	på	förändringar	som	kan	förebygga	eventuella	problem.	Företagsrepresentant	17	tycker	

även	 det	 är	 viktigt	 att	 revisorn	 har	en	 god	 social	 kompetens	 samt	 kan	 anpassa	 sig	 till	 olika	

arbetsmiljöer	och	kan	göra	sig	förstådd	i	olika	sammanhang.			

Företagsrepresentant	18	

”Det	viktigaste	är	att	revisorn	har	en	förståelse	för	verksamheten	och	en	

förmåga	att	lyssna	och	ta	in	och	inte	bara	följa	boken	och	vara	strikt	och	

fyrkantig	för	den	kanske	inte	funkar	i	alla	situationer.”	

Enligt	företagsrepresentant	18	behöver	revisorn	ha	lite	kunskap	om	mycket	inom	redovisning	

då	 en	 djupare	 kunskap	 istället	 bör	 finnas	 hos	 experter	 inom	 revisionsbyrån.	
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Företagsrepresentant	18	anser	att	revisorn	behöver	ha	en	god	förståelse	för	verksamheten	för	

att	 kunna	 sätta	 sig	 in	 i	 de	problem	som	 finns	 inom	 företaget.	 Hen	 tycker	 att	 förståelsen	 för	

verksamheten	 ofta	 är	 bristande	 hos	 revisorer,	 främst	 hos	 de	 nyexaminerade.	

Företagsrepresentant	18	värdesätter	att	revisorn	är	öppen	och	ärlig	samt	har	en	 förmåga	att	

diskutera	 och	 kunna	 argumentera	 för	 sin	 sak.	 Hen	 anser	 att	 större	 företag	 har	 en	 mer	

professionell	relation	till	revisorn	än	vad	mindre	företag	har.	

Företagsrepresentant	19	

”En	 bra	 revisor	 ska	 naturligtvis	 ha	 en	 grundläggande	 kompetens	men	

också	ha	en	verksamhetsförståelse	och	måste	vara	flexibel	i	sitt	synsätt.”	

Företagsrepresentant	 19	 förväntar	 sig	att	 revisorn	 har	 de	allmänna	 kunskaperna	 som	krävs	

inom	 redovisning.	 Hen	 anser	 att	 revisorn	 behöver	 ett	 formellt	 revisorsperspektiv	 och	

revisorskompetens	innehållande	företagsekonomisk	och	skatterättslig	kompetens.	Utöver	den	

grundläggande	kompetensen	krävs	en	god	verksamhetsförståelse.	Hen	har	upplevt	att	revisorns	

kunskaper	brister	i	främst	förvärvsrelaterade	frågor	vilket	företagsrepresentant	19	tror	beror	

på	att	 revisorn	medvetet	 är	 försiktig	med	 rådgivningen	 i	sådana	 frågor.	Hen	anser	att	det	är	

viktigt	att	revisorn	har	en	hög	social	kompetens	för	att	kunna	bli	framgångsrik.		

Företagsrepresentant	20	

”En	revisor	måste	vara	väldigt	social	 för	annars	blir	det	väldigt	 jobbigt	

att	de	kommer.	Vi	vill	ju	att	det	ska	vara	roligt	när	de	kommer	och	det	

tycker	vi	att	det	är.	De	är	ofta	på	gott	humör	och	är	trevliga.”	

Företagsrepresentant	20	 förväntar	 sig	att	 revisorn	 ska	ha	goda	kunskaper	 inom	redovisning	

samt	 hålla	 sig	 uppdaterad	 om	 förändringar,	 främst	 gällande	 nya	 regler	 och	 lagar,	 som	

ekonomiavdelningar	inte	har	möjlighet	att	bevaka.	Hen	anser	även	att	det	är	viktigt	att	revisorn	

har	god	kunskap	om	företagets	verksamhet,	vilket	upplevs	som	bristfälligt	i	vissa	situationer.	

Enligt	 företagsrepresentant	 20	 bör	 revisorn	 ha	 goda	 kunskaper	 om	 rutinförbättringar	 då	

revisorn	reviderar	många	olika	företag.	Hen	efterfrågar	mer	förslag	på	rutinförbättringar	än	vad	

revisorn	ger	idag.	Företagsrepresentant	20	tycker	att	det	är	viktigt	att	revisorn	är	social,	flexibel	

och	 lätt	 att	 samarbeta	med	samt	att	hen	är	 flexibel.	Hen	anser	även	att	nya	 revisorer	 lättare	

hänger	upp	sig	på	detaljer	och	förlitar	sig	mer	på	sina	revisionsprogram	än	vad	den	mer	erfarna	

revisorn	gör.		
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6.3 Utbildning 

Det	tredje	temat	i	intervjuguiden	innehåller	huvudfrågorna	Vilken	utbildning	tror	du	krävs	för	

att	bli	auktoriserad	revisor?	och	Tycker	du	utbildningen	borde	se	ut	på	ett	speciellt	sätt?	I	Bilaga	4	

sammanställs	 de	 kärnord	 som	 företagsrepresentanterna	använda	 för	 att	 besvara	 temats	 två	

huvudfrågor.		

6.3.1 Små företag 

Företagsrepresentant	1	

”Jag	 tycker	att	det	borde	gå	att	bli	revisor	på	 en	 yrkeshögskola	 för	då	

skulle	teori	och	praktik	varvas	mer.	Jag	tror	det	hade	hjälpt	studenterna	

att	snabbt	känna	sig	varma	i	kläderna	när	de	kommer	ut	till	oss.”	

För	att	 bli	 auktoriserad	 revisor	 tror	 företagsrepresentant	 1	att	 det	 krävs	en	 lång	 utbildning,	

mellan	8	 till	 9	år,	 som	motsvarar	den	 längd	och	 status	 som	en	 läkar-	eller	 juristexamen	har.	

Vidare	 tror	 hen	 att	 en	 kandidatutbildning	 med	 ämnen	 inom	 ekonomi	 krävs,	 praktik	 på	 en	

revisionsbyrå	samt	ett	godkänt	prov.	Företagsrepresentant	1	anser	att	det	är	bra	att	varva	både	

teori	och	praktik	och	tycker	att	praktiken	borde	vara	integrerad	med	universitetsutbildningen.	

Hen	 ser	 positivt	 på	 ett	 införande	 av	 en	 yrkesutbildning	 där	 de	 studerande	 tidigt	 under	

utbildningen	 får	ha	praktik.	Förutom	att	 införandet	skulle	 resultera	 i	en	positiv	påverkan	på	

kunskapen	 skulle	 studenten	 tidigt	 bli	 uppmärksam	 på	 hur	 det	 är	 att	 arbeta	 inom	

revisionsbranschen.		

Företagsrepresentant	2	

”Jag	tycker	att	det	är	en	lite	lång	och	svår	utbildning.”	

Företagsrepresentant	2	tror	att	det	krävs	en	teoretisk	ekonomutbildning	på	universitet	samt	en	

praktisk	utbildning	på	en	revisionsbyrå	innan	det	är	tillåtet	att	skriva	auktorisationsprovet	för	

revisorer.	Hen	skulle	gärna	se	att	utbildningen	kortades	ner	då	den	är	väldigt	krävande	idag	och	

vill	att	praktiken	kom	in	tidigare	i	utbildningen.	Att	varva	praktisk	och	teoretisk	utbildning	anser	

hen	är	ett	bra	koncept	då	individen	kan	ta	till	sig	kunskap	snabbare.	Enligt	företagsrepresentant	

2	 borde	 utbildningen	 förkortas	 då	 den	 långa	 utbildningen	 resulterar	 i	 att	 många	

revisorsassistenter	lämnar	revisionsbyråerna.		
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Företagsrepresentant	3	

”Man	får	mycket	erfarenhet	av	att	jobba	och	det	är	väldigt	bra	att	varva	

teori	och	praktik.	Då	lär	man	sig	mycket	fortare.”	

Företagsrepresentant	3	är	osäker	på	hur	utbildningen	för	auktoriserad	revisor	ser	ut	idag	men	

vet	att	den	innefattar	både	teoretisk	och	praktisk	utbildning	samt	att	utbildningen	avslutas	med	

ett	prov.	Hen	vet	att	utbildningen	är	lång	vilket	hen	tror	kan	uppfattas	som	både	positivt	och	

negativt.	Det	positiva,	menar	företagsrepresentant	3,	är	att	det	säkerställer	en	hög	kompetens	

hos	revisorn	men	hen	tror	även	att	det	kan	vara	svårt	att	locka	revisorer	till	branschen.	Enligt	

företagsrepresentant	 3	 skulle	 en	 kortare	 utbildning	 kunnat	 vara	 tillräcklig	 för	 att	 bli	

auktoriserad	revisor	om	den	praktiska	utbildningen	inte	förkortas.			

Företagsrepresentant	4	

”Den	 praktiska	 delen	 borde	 förlängas	 då	 den	 är	 väldigt	 viktig	 för	

kunskapsinhämtningen.”	

Enligt	företagsrepresentant	4	krävs	en	civilekonomutbildning	och	sedan	några	års	praktik	för	

att	få	skriva	auktorisationsprovet.	Hen	anser	att	den	praktiska	utbildningen	borde	förlängas	och	

integreras	med	 den	 teoretiska	 utbildningen	 då	 den	 är	 viktig	 för	 kunskapsinmatningen.	 Om	

revisorns	 utbildning	 skulle	 förändras	 anser	 företagsrepresentant	 4	 att	 kraven	 på	

juridikkunskaperna	måste	förbli	de	samma	då	det	är	viktiga	kunskaper.	Företagsrepresentant	4	

tror	att	de	stora	revisionsbyråerna	alltid	kommer	ha	hög	kompetens	hos	sina	medarbetare	då	

de	genomför	många	internutbildningar.	De	små	byråerna	påverkas	enligt	företagsrepresentant	

4	 i	 större	omfattning	av	 förändringar	då	de	har	 svårare	att	utbilda	nyexaminerade	 samt	har	

oftast	inte	all	kompetens	inom	byrån.		

Företagsrepresentant	5	

”Auktorisationen	ska	innebära	en	gedigen	utbildning	och	praktik.”	

Företagsrepresentant	5	tror	att	den	utbildning	som	krävs	för	att	bli	auktoriserad	revisor	är	en	

civilekonomexamen,	yrkeserfarenhet	i	flera	år	samt	ett	godkänt	auktorisationsprov.	Hen	anser	

att	det	är	viktigt	att	en	auktoriserad	revisor	innebär	en	hög	kvalitetsstämpel	och	trygghet	för	

företagen	vilket	gör	att	det	borde	krävas	den	långa	och	gedigna	utbildning	som	finns	idag.	Om	

utbildningstiden	skulle	kortas	ner	anser	företagsrepresentant	5	att	det	borde	införas	en	titel	av	

lägre	grad.	



	
	

	

54	

	

	

Företagsrepresentant	6	

”Jag	tycker	att	det	är	bra	med	praktisk	utbildning.	Det	är	så	man	lär	sig	

att	använda	de	teoretiska	kunskaperna.”	

Företagsrepresentant	 6	 tror	 att	 utbildningen	 för	 att	 bli	 auktoriserad	 revisor	 innefattar	 en	

civilekonomexamen	och	praktisk	utbildning	som	tids	nog	avslutas	med	ett	prov.	Hen	anser	att	

det	 är	 bra	 att	 auktorisationsprovet	 ställer	 höga	 krav	 och	 att	 den	 teoretiska	 utbildningen	

kompletteras	 med	 praktisk	 utbildning	 då	 den	 praktiska	 utbildningen	 anses	 vara	 viktigare.	

Företagsrepresentant	 6	 tror	 även	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 revisionsstudenterna	 läser	

företagsekonomi,	beskattning	och	andra	former	av	juridik.	Enligt	företagsrepresentant	6	kan	det	

vara	 fördelaktigt	 för	 revisionsbyråerna	 att	 få	 in	 mer	 IT-kompetenser	 i	 revisionsteamen	 då	

samhället	blir	allt	mer	digitalt.		

6.3.2 Medelstora företag 

Företagsrepresentant	7	

”Jag	struntar	nog	i	hur	utbildningen	ser	ut	så	länge	de	får	den	kunskap	

som	efterfrågas.”	

Företagsrepresentant	7	anser	sig	ha	kunskap	om	vad	som	krävs	för	att	bli	auktoriserad	revisor.	

Hen	nämner	en	praktisk	utbildning	på	tre	år,	ett	auktorisationsprov	och	en	teoretisk	utbildning	

motsvarande	civilekonom.	Hen	anser	inte	att	företagen	behöver	ha	koll	på	revisorns	utbildning	

så	länge	de	vet	att	revisorn	har	den	kompetens	som	krävs.	Företagsrepresentant	7	anser	att	det	

krävs	både	en	teoretisk	och	praktisk	utbildning	för	att	nå	rätt	kunskapsnivå.	Hen	anser	inte	att	

en	 förmildring	av	 kraven	 på	 revisorns	 utbildning	 skulle	 leda	 till	något	positivt	 då	 det	 skulle	

resultera	i	en	otydlighet	i	den	kunskap	som	revisorn	besitter.			

Företagsrepresentant	8	

”Oavsett	om	man	som	nyexaminerad	får	göra	alla	tråkuppgifter	i	början	

så	 är	 det	 där	man	 samlar	 på	 sig	 kunskap	 eftersom	man	 praktiskt	 får	

tillämpa	den	teori	man	lärt	sig.”	

Företagsrepresentant	 8	 anser	 att	 det	 krävs	 en	 civilekonomexamen	 med	 speciella	 krav	 på	

juridikkunskaper	samt	några	år	som	lärling	för	att	kunna	bli	auktoriserad	revisor.	Hen	tror	att	

revison	måste	avsluta	sin	utbildning	med	ett	auktorisationsprov.	Hen	tror	också	att	vissa	stora	
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byråer	 har	 ett	 internt	 program	 där	 revisionsstudenten	 kan	 gå	 vissa	 utbildningssteg.	 Det	 är	

viktigt	 att	 praktiken	 är	 omfattande	 och	 innehåller	 grundläggande	 arbetsuppgifter	 anser	

företagsrepresentant	8.	Hen	tycker	inte	att	den	praktiska	utbildningen	ska	förmildras	då	den	är	

viktig	för	både	kunskapsinsamlingen	och	verksamhetsförståelsen.		

Företagsrepresentant	9	

”Det	är	alltid	bra	med	praktik	för	att	kunna	ta	till	sig	kunskap.”	

Företagsrepresentant	9	känner	sig	osäker	på	vilken	utbildning	som	krävs	för	att	bli	auktoriserad	

revisor	 men	 tror	 det	 krävs	 ekonomiska	 studier	 med	 inriktning	 mot	 redovisning	 med	

efterföljande	praktisk	utbildning	under	några	år	samt	att	utbildningen	avslutas	med	ett	prov.	

Hen	anser	att	den	praktiska	utbildningen	utgör	en	mycket	viktig	del	för	inlärningen	av	kunskap.	

Företagsrepresentant	 9	anser	 inte	att	 längden	eller	 innehållet	på	 utbildningen	 spelar	 roll	 så	

länge	auktorisationsprovet	alltid	ställer	samma	höga	krav.		

Företagsrepresentant	10	

”Jag	 hade	 såklart	 gärna	 haft	 lite	 praktik	 i	 slutet	 av	

universitetsutbildningen.	Det	hade	varit	bra!	Vi	hade	inte	någonting	sånt	

på	min	tid,	utan	vi	hade	bara	teori.”	

Företagsrepresentant	10	har	en	bakgrund	inom	revisionsbranschen	och	anser	att	hen	har	bra	

uppfattning	om	utbildningskraven.	Hen	menar	att	det	krävs	en	civilekonomutbildning,	med	krav	

på	vissa	specifika	kurser	så	som	juridik	och	skatterätt.	Företagsrepresentant	10	menar	att	det	

krävs	en	praktisk	utbildning	om	cirka	tre	år	men	att	den	på	vissa	revisionsbyråer	kan	vara	upp	

till	fem	år	och	att	utbildningen	avslutas	med	ett	auktorisationsprov.	Enligt	företagsrepresentant	

10	hade	det	varit	önskvärt	om	revisionsstudenterna	fick	praktik	i	samband	med	den	teoretiska	

utbildningen.	Företagsrepresentant	10	tror	inte	att	det	hade	haft	någon	större	betydelse	om	den	

teoretiska	 utbildningen	 förändrades	 då	en	 övervägande	 del	 av	 kunskapen	erhålls	 under	 den	

praktiska	 utbildningen.	 Det	 hade	 däremot	 varit	 negativt	 om	 den	 praktiska	 utbildningen	

förkortades.	

	

	

	



	
	

	

56	

	

	

Företagsrepresentant	11	

”Skulle	jag	vilja	förändra	något	med	utbildningen	så	skulle	det	vara	att	

ha	lite	mer	verksamhetsbaserad	utbildning	på	kandidatutbildningen.	Det	

hade	varit	superbra	att	göra	någon	form	av	blandning	mellan	teoretisk	

och	 praktisk	 utbildning.	 Det	 är	 verksamhetsförståelsen	 som	 är	 det	

viktigaste,	 därför	 måste	 man	 lägga	 mycket	 fokus	 på	 den	 praktiska	

utbildningen.”		

Företagsrepresentant	11	har	tidigare	arbetat	inom	revisionsbranschen	och	vet	sedan	den	tiden	

att	det	krävs	en	ekonomisk	utbildning	på	högskola	samt	praktisk	utbildning	under	ett	visst	antal	

år	 innan	 auktorisationsprovet	 får	 skrivas.	 Det	 mest	 betydelsefulla	 med	 utbildningen	 är	 att	

revisorn	lär	sig	de	grunder	som	krävs	för	att	kunna	komma	ut	och	revidera	ett	företag.	Enligt	

företagsrepresentant	11	utgör	den	praktiska	utbildningen	den	viktigaste	delen	av	utbildningen	

då	den	är	nödvändig	för	att	revisorn	ska	kunna	genomföra	ett	kvalificerat	arbete.	Utifrån	sina	

egna	erfarenheter	menar	hen	att	den	teoretiska	utbildningen	borde	bli	mer	verksamhetsbaserad	

eftersom	det	då	blir	lättare	att	tillämpa	kunskapen	under	den	praktiska	utbildningen	då.		

Företagsrepresentant	12	

"Huvudsaken	är	att	jag	vet	att	det	är	en	auktoriserad	revisor,	för	då	är	

det	gångbart.	Det	är	därför	viktigt	att	det	ställs	tydliga	krav	på	revisorn.	

Tydliga	krav	tror	jag	också	är	viktigt	för	att	upprätthålla	prestigen	i	yrket	

vilket	 jag	 tror	 är	 en	 viktig	 faktor	 till	 att	 personer	med	 bra	 kompetens	

söker	sig	dit."	

Företagsrepresentant	12	anser	att	det	inte	finns	något	syfte	med	att	företagen	har	stor	koll	på	

vilken	 utbildning	 som	 krävs	 för	 att	 bli	 auktoriserad	 revisor.	 Hen	 anser	 att	 det	 är	 viktigt	 att	

revisorn	är	auktoriserad	vilket	ger	en	kvalitetsstämpel	till	företaget.	Företagsrepresentant	12	

tror	 att	 det	 krävs	 en	 civilekonomutbildning,	 en	 lång	 och	 krävande	 praktisk	 utbildning	 samt	

avläggande	 av	 ett	 prov.	 Den	 praktiska	 utbildningen	 ska	 vara	 på	 en	 revisionsbyrå	 menar	

företagsrepresentant	 12.	 Om	 utbildningen	 skulle	 möta	 förmildrande	 krav	 befarar	

företagsrepresentant	12	en	minskad	motivation	till	att	söka	en	sådan	utbildning	då	prestigen	i	

utbildningen	skulle	minska.	Hen	upplever	att	det	istället	borde	ställas	tydligare	krav	för	att	få	

prestigen	att	öka.			
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Företagsrepresentant	13	

”Det	 är	 bra	 för	 professionen	 att	 både	 praktik	 och	 teori	 ingår	 i	

utbildningen.	Att	alla	sedan	gör	samma	prov	stärker	revisorsrollen.”	

Företagsrepresentant	13	tycker	det	är	bra	att	det	krävs	både	teoretisk	och	praktisk	utbildning	

inom	revisorsyrket	samt	ett	godkänt	prov	för	att	bli	auktoriserad.	Hen	anser	att	det	borde	finnas	

revisionsutbildningar	på	yrkeshögskolor	där	studenten	får	möjlighet	att	varva	teori	och	praktik	

samt	ges	möjlighet	att	snabbare	komma	ut	till	företagen.	Företagsrepresentant	13	tror	inte	att	

revisionsprofessionen	 skulle	 få	 samma	 tyngd	 om	 utbildningen	 förmildras.	 Utan	 den	

kvalitetssäkring	 som	 fås	genom	en	examen	 innehållande	vissa	kurser	 skulle	 tryggheten	med	

revisorns	examen	att	försvinna.	I	dessa	fall,	menar	företagsrepresentant	13,	krävs	alternativa	

sätt	för	att	visa	att	revisorn	har	de	nödvändiga	kunskaperna	som	efterfrågas.	Hen	anser	att	det	

kan	vara	bra	att	bredda	utbildningen	för	att	möjliggöra	bredare	kompetensbas	men	att	detta	

inte	får	göras	på	bekostnad	av	revisorns	kunskap.		

6.3.3 Stora företag 

Företagsrepresentant	14	

”En	revisor	ska	ha	lagom	utbildning	inom	väldigt	mycket,	och	sen	får	de	

falla	tillbaka	på	sina	experter.”	

Företagsrepresentant	 14	 vet	 inte	 exakt	 vilken	 utbildning	 som	 krävs	 för	 att	 bli	 auktoriserad	

revisor	 men	 antar	 att	 en	 civilekonomexamen,	 några	 års	 praktik	 samt	 godkänt	 prov	 krävs	 i	

dagsläget.	Universitetsutbildningen	anses	vara	viktig	enligt	företagsrepresentant	14	samtidigt	

som	 den	 teoretiska	 utbildningen	måste	 kompletteras	med	 en	 praktisk	 utbildning.	 Utan	 den	

praktiska	 utbildningen	 anser	 företagsrepresentant	 14	 att	 en	 väldigt	 stor	 del	 av	 revisorns	

kompetens	 och	 prestige	 skulle	 försvinna.	 Vid	 en	 förmildring	 av	 utbildningskraven	 menar	

företagsrepresentant	14	att	det	skulle	krävas	mer	av	revisionsbyråerna	som	inte	bara	kommer	

behöva	betala	mer	för	att	utbilda	personalen	utan	även	behöver	lägga	mer	tid	på	varje	uppdrag	

då	de	kommer	kunna	lita	mindre	på	sina	medarbetare.		
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Företagsrepresentant	15	

”Jag	skulle	vilja	se	att	de	breddade	revisorns	roll.	Det	viktiga	tror	jag	är	

att	man	är	intresserad	och	har	en	högskoleutbildning	i	botten.	Det	sitter	

i	inställningen,	märker	man	att	man	vill	bli	revisor	senare	borde	det	gå	

att	lätt	komplettera	så	länge	intresset	finns.”	

Företagsrepresentant	 15	 tror	 att	 det	 krävs	 en	 civilekonomutbildning	 där	 krav	 på	 vissa	

juridikkurser	ingår	för	att	kunna	bli	auktoriserad	revisor	med	efterföljande	praktisk	utbildning	

och	prov.	Hen	anser	inte	att	hen	själv	har	tillräckligt	stor	kunskap	om	innehållet	i	utbildningen	

och	efterfrågar	ingen	speciell	förändring	av	den.	Praktik	anses	av	företagsrepresentant	15	vara	

det	viktigaste	elementet	i	revisorns	utbildning.	Företagsrepresentant	15	har	ingen	stark	åsikt	

när	det	kommer	till	förmildrande	krav	på	revisionsutbildningen	men	anser	att	det	kan	finnas	en	

vinning	i	att	bredda	rollen	och	då	möjliggöra	för	fler	att	söka	sig	till	yrket	då	det	viktigaste	enligt	

hen	 är	 att	 ha	 ett	 intresse	 och	 engagemang	 för	 yrket.	 Det	 är	 även	 viktigt,	 enligt	

företagsrepresentant	 15,	 att	 aktivt	 arbeta	 för	 att	 göra	 yrket	 mer	 attraktivt	 för	 att	 locka	

kompetenta	personer.		

Företagsrepresentant	16	

”Revisionsbyråer	har	ofta	kompetensen	in	house	vilket	gör	att	det	kanske	

inte	spelar	så	stor	roll	hur	utbildningen	på	högskola	ser	ut.	De	kan	alltid	

lära	sig	mer	när	de	praktiserar	på	en	revisionsbyrå.”	

Företagsrepresentant	 16	 har	 inte	 stor	 kunskap	 om	 vilken	 utbildning	 som	 krävs	 för	 att	 bli	

auktoriserad	 revisor	men	 tror	att	en	 civilekonomexamen	och	ett	 antal	 timmar	praktik	krävs	

vilka	avslutas	med	ett	prov.	Dessutom	tror	hen	att	det	finns	flera	alternativa	utbildningsvägar	

men	 hen	 vet	 dock	 inte	 exakt	 vad	 den	 alternativa	 utbildningsvägen	 skulle	 vara.	 Om	

utbildningskraven	 skulle	 förmildras	 tror	 hen	 att	 det	 inte	 skulle	 få	 någon	 större	 effekt	 då	

revisionsbyråerna	 ändå	 kommer	 kräva	 att	 revisorerna	 har	 hög	 kompetens.	

Företagsrepresentant	16	vill	 inte	att	den	praktiska	utbildningen	förmildras	då	hen	anser	den	

viktig	för	revisorns	kunskapsintag.		

Företagsrepresentant	17	

“Jag	tycker	det	borde	ställas	högre	krav	på	utbildningen	än	vad	det	gör	

idag.	Samtidigt	tror	jag	inte	det	enbart	är	utbildningen	som	är	det	viktiga.	

Det	hänger	också	mycket	på	intresset,	viljan	att	lära	sig	och	erfarenheter.”	
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Enligt	 företagsrepresentant	 17	 krävs	 en	 teoretisk	 universitetsutbildning	 samt	

arbetslivserfarenhet	på	en	revisionsbyrå	för	att	få	skriva	provet	för	auktoriserad	revisor.	Hen	

tycker	 det	 är	 bra	 att	 utbildningen	 innehåller	 både	 en	 teoretisk	 och	 en	 praktisk	 del.	 Enligt	

företagsrepresentant	17	borde	en	student,	som	vill	bli	revisor,	läsa	kurser	inom	redovisning	och	

juridik	 oavsett	 om	 de	 är	 obligatoriska	 då	 intresse	 för	 ämne	 bör	 finnas.	 Hen	 anser	 att	

utbildningen	borde	innehålla	högre	krav	för	att	revisorsyrket	ska	få	mer	status	och	locka	till	sig	

medarbetare	med	en	hög	kompetens.		

Företagsrepresentant	18	

”…de	borde	locka	med	mer	lönesteg	som	är	kopplade	till	de	olika	stegen	

mot	auktorisation.	Jag	tror	att	revisorerna	skulle	bli	mer	motiverade	då.”	

Företagsrepresentant	 18	 tror	 att	 det	 krävs	 någon	 form	 av	 universitetsutbildning	 och	 sedan	

praktik	i	upp	till	fem	år	för	att	få	skriva	auktorisationsprovet.	Hen	upplever	att	den	praktiska	

utbildningen	är	den	viktigaste	då	det	ger	god	förståelse	om	hur	olika	verksamheter	 fungerar.	

Företagsrepresentant	18	upplever	att	det	är	svårt	att	nå	auktorisation	idag.	Hen	har	diskuterat	

med	 sin	 revisor	 om	 svårigheten	 i	 att	 hitta	 duktigt	 folk,	 och	 har	 efter	 det	 samtalet	 fått	 en	

uppfattning	 om	 att	 de	 vill	 göra	 det	 mer	 överkomligt	 att	 nå	 en	 auktorisation.	

Företagsrepresentant	18	menar	även	att	det	borde	finnas	fler	lönesteg	för	att	nå	auktorisation	

för	att	på	så	sätt	locka	fler	personer	att	stanna	inom	branschen.			

Företagsrepresentant	19	

”När	man	 köper	 en	 tjänst	 så	 vill	 man	 på	 något	 sätt	 ha	 någon	 typ	 av	

garanti	för	det	man	köper.	Därför	är	det	viktigt	att	veta	vilken	kunskap	

revisorn	har.	Blir	kunskapen	för	spretig	så	måste	man	utvärdera	vilken	

revisionstjänst	man	köper	på	ett	helt	annat	sätt	än	om	kunskapen	är	mer	

tydlig.”	

Enligt	 företagsrepresentant	 19	 krävs	 en	 treårig	 universitetsutbildning	 med	 inriktning	 mot	

företagsekonomi,	tre	års	praktik	samt	ett	godkänt	prov	för	att	kunna	bli	auktoriserad	revisor.	

Företagsrepresentant	19	föredrar	en	stor	likformighet	i	utbildningen	för	att	företagen	ska	veta	

vilken	kunskap	de	får	när	de	köper	in	revisionstjänster.	En	för	spretig	utbildning	skulle,	enligt	

hen,	resultera	i	att	företagen	måste	lägga	mer	tid	på	att	utvärdera	vilken	revisionstjänst	som	ska	

köpas	 in.	 Företagsrepresentant	 19	 anser	 att	 skatterätt	 är	 det	 viktigaste	 i	 den	 teoretiska	

utbildningen	tillsammans	med	den	grundläggande	förståelsen.		
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Företagsrepresentant	20	

”Det	är	bra	att	revisorerna	kan	bredda	sina	kunskaper.	Det	behövs	nog	i	

och	med	den	ökade	digitaliseringen.”	

Enligt	företagsrepresentant	20	krävs	en	civilekonomutbildning	med	redovisningsinriktning	och	

ett	visst	antal	timmars	praktik	för	att	få	skriva	auktorisationsprovet.	Företagsrepresentant	20	

upplever	att	revisorernas	utbildning	är	tillräcklig	för	att	de	ska	få	en	bred	kunskap	och	leva	upp	

till	de	förväntningar	som	ställs.	Det	enda	som	företagsrepresentant	20	skulle	önska	att	förändra	

med	revisorns	utbildning	är	att	den	teoretiska	utbildningen	ska	vara	mer	 inriktad	på	att	öka	

revisorns	verksamhetsförståelse.		
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7 Analys 

Avsnittet	är	uppdelat	i	de	tre	teman	som	presenterats	i	empirin.	Vidare	har	de	tre	temana	delats	

upp	i	mindre	teman	vilka	baserats	på	intervjuguidens	huvudfrågor.	De	mindre	temana	inleds	med	

en	sammanställning	över	det	 tillhörande	temat.	Avsnittet	avslutas	med	en	reviderad	version	av	

figur	1	som	introducerades	i	den	teoretiska	referensramen.	

7.1 Revisorsrollen 

7.1.1 Identifierade roller 

I	 tabellen	 nedan	 redogörs	 företagsrepresentanternas	 uppfattningar	 om	 vilka	 roller	 som	 en	

revisor	 kan	 ha.	 De	 revisorsroller	 som	 identifierats	 är	 de	 fyra	 roller	 som	 redogjorts	 i	 den	

teoretiska	 referensramen.	 Rollen	 som	 granskare	 utgörs	 av	 företagsrepresentanternas	

uppfattning	av	 revisorn	som	granskare	och	kontrollfunktion.	Rollen	 som	rådgivare	utgörs	av	

företagsrepresentanternas	 uppfattning	av	 revisorn	 som	 rådgivare	 och	 bollplank.	 Rollen	 som	

förmedlare	 utgörs	 av	 företagsrepresentanternas	 uppfattning	 av	 revisorn	 som	 förmedlare	

mellan	 företagsmedarbetarna	och	olika	 intressenter,	specialister	eller	andra	 revisionsbyråer.	

Rollen	 som	 försäljare	 utgörs	 av	 företagsrepresentanternas	 uppfattning	 av	 revisorn	 som	

försäljare	av	olika	tjänster.		

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

62	

	

	

Tabell	6	–	Identifierade	revisorsroller	

	 Storlek	 Typ	av	företag	 Big	4	 Granskare	 Rådgivare	 Förmedlare	 Försäljare	
1	 Små	 Privat	 x	 xx	 xx	 x	 x	

2	 Små	 Privat	 	 xx	 xx	 x	 x	

3	 Små	 Privat	 	 xx	 xx	 x	
	

4	 Små	 Privat	 	 xx	 xx	 x	
	

5	 Små	 Kommunalt	 x	 xx	 xx	 x	 x	

6	 Små	 Kommunalt	 x	 xx	 x	
	

x	

7	 Medelstora	 Privat	 x	 xx	 xx	 xx	
	

8	 Medelstora	 Privat	 x	 xx	 xx	
	

x	

9	 Medelstora	 Privat	 x	 xx	 xx	
	 	

10	 Medelstora	 Privat	 x	 xx	 xx	 x	
	

11	 Medelstora	 Privat	 	 x	 xx	 xx	
	

12	 Medelstora	 Privat	 	 xx	 xx	
	 	

13	 Medelstora	 Kommunalt	 x	 xx	 xx	
	

x	

14	 Stora	 Privat	 x	 xx	 xx	 xx	
	

15	 Stora	 Privat	 x	 xx	 x	 x	
	

16	 Stora	 Privat	 x	 xx	 xx	
	 	

17	 Stora	 Privat	 x	 xx	 x	 x	
	

18	 Stora	 Privat	 x	 xx	 xx	 x	 x	

19	 Stora	 Kommunalt	 x	 xx	 xx	
	

x	

20	 Stora	 Kommunalt	 x	 xx	 x	
	

x	

xx	Framträdande	roll	
x	Identifierad	roll	

Den	 granskande	 rollen	 kan	 identifieras	 av	 samtliga	 företagsrepresentanter.	 19	 av	 20	

företagsrepresentanter	uppfattar	den	granskande	 rollen	 som	 framträdande	hos	 revisorn.	Att	

den	granskande	rollen	är	den	mest	framträdande	rollen	hos	en	revisor	kan	finna	grund	i	att	FAR	

(2018)	 menar	 att	 revisorns	 huvudsakliga	 uppgift	 är	 att	 granska	 redovisningen	 och	

förvaltningen.	 Att	 företagsrepresentanterna	 anser	 den	 granskande	 rollen	 som	 framträdande	

hos	revisorn	kan	beskrivas	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	9:	

”Granskningen	är	det	mest	självklara	med	en	revisor.	Rådgivning	utgör	

såklart	också	en	del	av	revisorns	arbete	men	rådgivning	kan	man	få	av	

någon	annan	än	av	de	som	arbetar	på	revisionsbyrån.”	

Även	rollen	som	rådgivare	kan	identifieras	av	samtliga	företagsrepresentanter.	Majoriteten	av	

företagsrepresentanterna	 ser	 den	 rådgivande	 rollen	 som	 framträdande.	 Att	 den	 rådgivande	

rollen	 kan	 identifieras	 av	 samtliga	 och	 anses	 som	 framträdande	 av	 majoriteten	 av	
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företagsrepresentanterna	 kan	 förklaras	 av	 att	 det	 hör	 till	 revisorns	 arbetsuppgift	 att	 ge	

finansiell	 rådgivning	 (Revisorslagen,	 SFS	 2001:883).	 Företagsrepresentanterna	 ser	 revisorn	

som	 en	 rådgivare	 främst	 i	 situationer	 där	 deras	 egen	 kunskap	 inte	 är	 tillräcklig,	 vilket	 kan	

förklaras	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	13:		

”En	revisor	är	en	rådgivare,	bollplank	och	en	trygghet.	Jag	ser	det	som	en	

person	med	 spetskompetens	och	som	jag	kan	ställa	 speciella	 frågor	 till	

när	vi	på	ekonomiavdelningen	inte	sitter	inne	på	svaren.”	

Rollen	 som	 förmedlare	 kunde	 identifieras	 av	 tolv	 företagsrepresentanter.	 Av	 dessa	 tolv	

företagsrepresentanter	 anser	 tre	 av	 dem	 att	 den	 förmedlande	 rollen	 är	 framträdande.	

Uppfattningarna	av	den	förmedlande	rollen	skiljer	sig	både	mellan	storlek	och	typ	på	företag.	

Endast	ett	av	de	kommunala	företagen	kunde	identifiera	rollen	förmedlare	hos	en	revisor	medan	

elva	av	 de	 femton	privata	 företagen	 kunde	 identifiera	 rollen.	 Fem	av	 sex	 små	 företag	 kunde	

identifiera	 rollen	 som	 förmedlare,	 där	 alla	 syftar	 på	 förmedlare	 av	 kontakter	 till	 olika	

specialister.	 Det	 finns	 befintlig	 teori	 som	 nämner	 förmedling	 av	 information	 till	 olika	

intressenter	(Watts	&	Zimmerman,	1983;	Flint,	1988;	Svanström,	2008;)	vilket	inte	uppfattas	i	

stor	utsträckning	av	företagsrepresentanterna.	Av	de	medelstora	och	stora	företagen	har	hälften	

av	 företagsrepresentanterna	på	respektive	storlek	av	företag	 identifierat	 förmedlarrollen	hos	

en	 revisor.	 Företagsrepresentant	 7	 beskriver	en	anledning	 till	 att	 en	 större	 andel	 av	 de	 små	

företagen,	jämfört	med	de	medelstora	och	stora	företagen,	kan	identifiera	rollen	som	förmedlare	

av	kontakter	 till	 specialister	 i	 ett	 citat.	Att	 en	mindre	andel	 av	de	kommunala	 företagen	 inte	

uppfattar	förmedlarrollen	när	de	har	en	kommun	att	vända	sig	till	beskrivs	även	det	i	citatet	av	

företagsrepresentant	7	nedan:		

”Har	man	en	koncern	bakom	sig	så	nyttjar	man	deras	kunskaper	mer	än	

vad	man	nyttjar	 revisionsbyråns	 experter.	Det	 finns	 ju	 företag	med	 till	

exempel	egna	skattejurister	och	då	är	det	lättare	och	billigare	att	vända	

sig	dit	än	att	be	revisionsbyråns	experter	om	hjälp.”		

Revisorns	 roll	som	 försäljare	kan	 identifieras	av	nästan	hälften	av	 företagsrepresentanterna.	

Företagsrepresentanternas	uppfattningar	skiljer	sig	inte	mellan	storlek	på	företag.	Däremot	går	

det	 se	 en	 skillnad	mellan	 privata	 och	 kommunala	 företag	 då	 alla	 företagsrepresentanter	 på	

kommunala	företag	har	identifierat	rollen.	Det	går	även	att	se	skillnad	på	företag	som	har	och	

inte	har	en	revisionsbyrå	som	anses	vara	Big	4.	Alla	företagsrepresentanter	som	kan	identifiera	

försäljarrollen	har	för	nuvarande	Big	4,	förutom	företagsrepresentant	2.	Företagsrepresentant	

2	 kopplar	 däremot	 sin	 uppfattning	 om	 revisorn	 som	 försäljare	 till	 revisorer	 på	 Big	 4.	 Att	
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försäljarrollen	 är	 mer	 framträdande	 hos	 revisorer	 på	 Big	 4	 kan	 förklaras	 av	 ett	 citat	 från	

företagsrepresentant	8:	

	”Försäljarrollen	 har	 jag	 känt	 igen	 hos	 vissa	 revisorer.	 När	 jag	 haft	

kontakt	med	mindre	byråer	har	det	nog	inte	synts	så	mycket	men	när	jag	

arbetat	med	de	större	byråerna	så	har	de	varit	mer	försäljare.”		

Flera	företagsrepresentanter	upplever	att	den	traditionella	revisorsrollen	har	förändrats	vilket	

kan	förklaras	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	14:		

	

”Om	 jag	 jämför	 med	 hur	 jag	 upplevde	 det	 när	 jag	 jobbade	 inom	

revisionsbranschen	 så	 är	 det	 mer	 pragmatiskt	 nu	 och	 mindre	 100%	

paragrafrytteri.	Det	handlar	inte	om	att	vara	millimeterkorrekt,	det	ska	

vara	tillräckligt	korrekt.	Hela	den	grundläggande	attityden	gör	att	saker	

blir	lättare	att	hantera	och	jag	förväntar	mig	att	revisorn	ska	ha	en	sådan	

attityd.”	

Även	 befintlig	 teori	 menar	 att	 revisorsrollen	 har	 förändrats	 (Broberg	 et	 al.,	 2013).	 Utifrån	

företagsrepresentant	 14s	 citat	 går	 det	 urskilja	 att	 det	 ställs	 krav	 på	 att	 revisorn	 ska	 göra	

revisionen	lätthanterlig	för	företagsrepresentanterna.	Enligt	Lee	et	al.	(2009)	är	uppfyllandet	av	

intressenternas	förväntningar	en	anledning	till	den	förändrade	revisorsrollen	vilket	styrks	av	

Salehi	 (2011)	 som	menar	att	det	är	 revisorns	ansvar	att	minska	 förväntningsgapet.	Tidigare	

inkluderades	 inte	 försäljarrollen	 lika	 tydligt	 i	 revisorsrollen	 (Broberg	 et	 al.,	 2013)	men	med	

hjälp	av	god	kunskap	och	starkt	 förtroende	har	revisorn	möjlighet	att	konkurrera	med	andra	

marknader	(Svanström,	2008).	Uppfattningarna	om	försäljarrollen	har	gått	från	negativ	till	mer	

positiv	(Heischmidt,	Elfrink	&	Mays,	2002;	Clow	et	al.,	2009;	Hodges	&	Young,	2009;	Broberg	et	

al.,	 2013).	 Företagsrepresentant	 6	 knyter	 samman	 den	 nya	 rollens	 konkurrenskraft	 och	 det	

positiva	som	det	medför	med	sitt	citat:		

”Det	är	klart	att	revisorerna	måste	sälja	in	sig	själva.	De	måste	överleva	

och	det	innebär	att	det	är	viktigt	för	dem	att	sälja	in	sina	timmar.	De	är	

säljare	och	de	måste	vara	säljare.	Jag	tycker	det	är	bra	att	möjligheten	

finns	att	köpa	tjänster	av	dem	eftersom	det	finns	en	hög	kompetens	inom	

yrket.”	
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7.1.2 Revisorns viktigaste delar  

I	tabellen	nedan	presenteras	företagsrepresentanternas	uppfattningar	om	vad	som	är	viktigast	

med	 revisorn.	 Rådgivning	 utgår	 från	 stöttning	 och	 rådgivning	 i	 frågor	 där	

företagsrepresentanterna	 känner	 sig	 osäkra.	 Lagförändringar	 kopplas	 till	 uppdaterande	 av	

lagförändringar	 där	 företagsrepresentanterna	 uppfattar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 revisorn	 ger	

information	om	förändringar	i	lagar	och	regler.	Granskning	syftar	till	granskning	och	bedömning	

av	 finansiella	 rapporter.	 Kvalitetsstämpel	 syftar	 på	 uppfattningen	 om	 att	 det	 är	 viktigt	 att	

revisorn	 säkerställer	 kvaliteten	 på	 de	 finansiella	 rapporterna	 för	 företaget	 och	 företagets	

intressenter.	Trygghet	redogör	vilka	företagsrepresentanter	som	uppfattar	att	det	är	viktigt	att	

revisorn	skapar	trygghet.	I	kategorin	övrigt	innefattas	de	uppfattningar	som	inte	går	att	kopplas	

till	övriga	rubriker	vilka	är	tillgänglighet,	 lösningsorienterad,	bra	samarbete	och	fokus	på	att	

hjälpa	till.		

Tabell	7	–	Revisorns	mervärde	

	 Storlek	 Typ	av	företag	 Råd	 Lag	 Granska	 Kvalitet	 Trygg	 Övrigt	
1	 Små	 Privat	 x	 		 		 x	 		 		

2	 Små	 Privat	 x	 x	 		 		 		 x	

3	 Små	 Privat	 		 		 x	 		 x	 		

4	 Små	 Privat	 		 x	 		 x	 		 		

5	 Små	 Kommunalt	 x	 		 		 		 		 x	

6	 Små	 Kommunalt	 		 		 x	 		 		 		

7	 Medelstora	 Privat	 x	 		 		 		 		 x	

8	 Medelstora	 Privat	 x	 		 		 		 x	 		

9	 Medelstora	 Privat	 		 		 x	 		 		 		

10	 Medelstora	 Privat	 		 		 x	 		 	x	 		

11	 Medelstora	 Privat	 x	 		 		 		 		 		

12	 Medelstora	 Privat	 		 		 x	 x	 		 		

13	 Medelstora	 Kommunalt	 x	 		 		 		 x	 		

14	 Stora	 Privat	 		 		 		 x	 x	 		

15	 Stora	 Privat	 		 		 		 x	 x	 		

16	 Stora	 Privat	 		 		 x	 x	 		 		

17	 Stora	 Privat	 x	 x	 		 x	 		 		

18	 Stora	 Privat	 		 x	 		 x	 		 x	

19	 Stora	 Kommunalt	 		 		 		 x	 		 		

20	 Stora	 Kommunalt	 		 		 x	 x	 		 		

Råd=Rådgivning,	Lag=Lagförändringar,	Granska=Granskning,	Kvalitet=Kvalitetsstämpel,	Trygg=Trygghet	
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Utifrån	företagsrepresentanternas	uppfattningar	identifieras	vad	som	är	det	viktigaste	med	en	

revisor	 inom	 sex	 olika	 kategorier.	 Det	 finns	 inga	 tydliga	 skillnader	 mellan	

företagsrepresentanter	på	privata	och	kommunala	företag	i	uppfattningen	om	vad	som	är	det	

viktigaste	 med	 revisorn.	 Det	 finns	 däremot	 vissa	 skillnader	 i	 företagsrepresentanternas	

uppfattningar	mellan	de	olika	storlekarna	på	företagen.		

Revisorns	 rådgivande	 funktion	 uppfattas	 i	 större	 utsträckning	 som	 viktig	 av	 de	

företagsrepresentanter	som	arbetar	på	små	och	medelstora	företag	jämfört	med	de	som	arbetar	

på	 stora	 företag.	 De	 företagsrepresentanter	 som	 arbetar	 på	 små	 och	 medelstora	 företag	

uppfattar	 antingen	 den	 rådgivande	 funktionen	 eller	 den	 granskande	 funktionen	 som	 det	

viktigaste	med	revisorn.	I	de	stora	företagen	ses	inte	den	rådgivande	funktionen	som	viktigast	

då	endast	en	 företagsrepresentant	har	uppfattat	 funktionen.	Att	 företagsrepresentanterna	på	

stora	företag	inte	uppfattar	den	rådgivande	funktionen	som	viktig	kan	bero	på	att	samtliga	stora	

företag	 ingår	 i	 koncerner	och	 således	 får	stöd	av	den	egna	koncernen	 i	 komplicerade	 frågor.	

Rådgivning	 om	 lagar	 och	 regler	 kan	 tillhöra	 kategorin	 rådgivning	 men	 då	

företagsrepresentanterna	betonade	att	de	värdesätter	denna	form	av	rådgivning	mer	utgör	de	

en	 egen	 kategori.	 Att	 rådgivning	 om	 lagar	 och	 regler	 värdesätts	 beskrivs	 i	 ett	 citat	 av	

företagsrepresentant	4:	

”Det	viktigaste	är	att	få	hjälp	så	att	det	blir	rätt	med	lagar	och	regler	för	

att	kunna	garantera	gentemot	intressenterna	att	dessa	efterföljs.”	

Företagsrepresentanterna	 på	 de	 stora	 företagen	 uppfattar	 att	 det	 viktigaste	 med	 revisorns	

arbete	är	att	de	fungerar	som	en	kvalitetsstämpel	som	bland	annat	kvalitetssäkrar	processerna	

i	företaget.	Kvalitetsstämpel	anses	vara	en	del	i	granskningen	som	revisorn	genomför	(Power,	

1999;	Salehi,	2011).	Anledningen	till	att	kvalitetsstämpel	utgör	en	egen	kategori	beror	på	att	

företagsrepresentanterna	har	betonat	ordet	kvalitetsstämpel	i	intervjuerna	för	att	understryka	

vikten	 i	 kvaliteten	 som	den	granskande	 rollen	 resulterar	 i.	Att	kvalitetsstämpel	betonas	 som	

viktig	av	många	företagsrepresentanter	kan	förklaras	av	att	den	granskande	rollen	syftar	till	att	

minska	tillitsproblemen	mellan	agenter	och	principaler	genom	att	kvalitetssäkra	de	finansiella	

rapporterna	och	förvaltningen	vilket	skapar	nytta	för	principalerna	(Power,	1999;	Salehi,	2011).	

Företagsrepresentant	17	beskriver	vikten	i	kvalitetsstämpel	med	ett	citat:	

”Jag	ser	på	revisorn	främst	som	en	representant	för	extern	kontroll	av	vårt	

arbete.	Inte	som	en	ren	kontrollant	utan	som	någon	vi	kan	lära	oss	av	och	

som	 har	 koll	 på	 förändringar.	 Revisorn	 ger	 oss	 en	 form	 av	

kvalitetsstämpel.”	
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Granskning,	där	kvalitetsstämpel	är	inkluderat,	och/eller	rådgivning,	där	uppdatering	av	lagar	

är	 inkluderat,	 uppfattar	 alla	 företagsrepresentanter	 som	 det	 viktigaste	 med	 revisorn.	

Rådgivningen	 som	 uppfattas	 som	 viktigast	 kan	 kopplas	 till	 revisionsrådgivning,	 inte	

konsulttjänster,	och	innefattar	rådgivning	som	revisorn	är	skyldig	att	ge	(Carrington,	2014).	Att	

granskning	och	rådgivning	uppfattas	som	viktigast	kan	förklaras	av	att	rollerna	som	granskare	

och	 rådgivare	 har	 identifierats	 som	 de	 mest	 framträdande	 rollerna	 hos	 en	 revisor	 vilket	

motiveras	i	tidigare	avsnitt.		

Trygghet	kan	inte	anses	kopplas	till	en	specifik	roll	då	alla	roller	kan	resultera	i	en	trygghet.	I	

kategorin	övrigt	har	företagsrepresentanterna	uppfattat	tillgänglighet,	lösningsorienterad,	bra	

samarbete	och	fokus	på	att	hjälpa	till	som	det	viktigaste	med	revisorn	vilka	alla	kan	anses	gälla	

generellt	 för	revisorns	samtliga	roller.	Rollerna	 förmedlare	och	försäljare	kan	endast	kopplas	

samman	med	de	generella	uppfattningarna	i	kategorierna	trygghet	och	övrigt.	

7.2 Kunskaper och egenskaper 

7.2.1 Identifierade kunskaper  

I	tabellen	nedan	redogörs	de	kunskaper	som	företagsrepresentanterna	förväntar	sig	och	anser	

är	 viktiga	 att	 revisorn	 har.	 Tabellen	 redogör	 de	 fyra	mest	 framträdande	 kunskaperna	 samt	

kategorin	övrigt	då	två	av	företagsrepresentanternas	uppfattningar	inte	kan	inkluderas	i	någon	

av	de	mest	framträdande	kunskaperna.	Övrigt	kategorin	innefattar	expertis	inom	vissa	områden	

och	kunskap	om	rutinförbättringar.	Företagsrepresentanterna	har	angett	en	till	tre	kunskaper	

som	 de	 förväntar	 sig	 och	 anser	 är	 viktiga	 att	 revisorn	 har.	 Tabellen	 redogör	 inte	 vad	 varje	

företagsrepresentant	 uppfattar	 då	 det	 inte	 går	 att	 identifiera	 några	 likheter	 eller	 skillnader	

beroende	på	företagets	storlek	eller	typ,	vilket	även	gäller	för	tabell	9.		

Tabell	8	–	Viktiga	kunskaper	

	
God	verksamhets-

förståelse	
Grundkunskap	
inom	redovisning	

God	kunskap	inom	
redovisning	

Kunskaper	om	
lagar	och	regler	

Övrigt	

Antal	 13	 10**	 8*	 6	 2	

*En	 företagsrepresentant	 har	 förutom	 att	 nämna	 god	 kunskap	 inom	 redovisning	 även	 betonat	 vikten	 av	 god	

kunskap	inom	skatterätt.	

**Två	företagsrepresentanter	har	förutom	att	nämna	grundkunskap	inom	redovisning	även	betonat	vikten	av	god	

kunskap	inom	skatterätt.	
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I	 tabellen	 nedan	 redogörs	 de	 kunskaper	 som	 företagsrepresentanterna	 uppfattar	 som	

bristfälliga	 hos	 revisorn.	 Tabellen	 redogör	 fyra	 kategorier	 av	 kunskaper	 som	

företagsrepresentanterna	 uppfattar	 som	 bristfälliga	 samt	 kategorierna	 övrigt	 och	 ingen	

uppfattning.	 Brist	 i	 annan	 kunskap	 är	 en	 samlingskategori	 för	 kunskaper,	 utöver	

verkssamhetsförståelsen,	 som	 är	 hänförliga	 till	 revisionen	 som	 exempelvis	 kunskap	 om	

affärssystem	 och	 kunskap	 om	 rörelseförvärv.	 Kategorin	 övrigt	 motsvarar	 brister	 som	 är	

hänförliga	 till	 revisorns	 egenskaper	 och	 kommer	 diskuteras	närmare	 i	 avsnitt	 7.2.2.	 Fyra	 av	

företagsrepresentanterna	har	 ingen	uppfattning	om	revisorns	kunskaper	är	bristfälliga	då	de	

inte	har	någon	erfarenhet	av	det.		

Tabell	9	–	Brister	kopplade	till	kunskaper		

	 Bristande		
verksamhetsförståelse	

Brist	i	annan	
kunskap	

För	få	
lösningsförslag	

Övrigt	 Ingen	
uppfattning	

Antal	 5	 6	 3	 5	 4	

Majoriteten	 av	 företagsrepresentanterna	 anser	 att	 verksamhetsförståelsen	 är	 den	 viktigaste	

kunskapen	hos	en	revisor	vilket	kan	förklaras	av	befintlig	teori	som	menar	att	företagsspecifika	

kunskaper	 utgör	 viktiga	 kunskaper	 för	 en	 revisor	 (Power,	 1999).	 En	 fjärdedel	 av	

företagsrepresentanterna	uppfattar	verksamhetsförståelsen	som	bristfällig.	Anledningen	till	att	

majoriteten	av	företagsrepresentanterna	anser	verksamhetsförståelsen	som	viktig	och	för	flera	

upplevs	som	bristfällig	kan	förklaras	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	17:	

”Jag	vill	att	de	ska	ha	en	förståelse	för	verksamheten.	Alla	bolag	vill	väl	

att	revisorn	ska	ha	det.	Det	underlättar	mycket	när	de	vet	vad	de	ska	leta	

efter.	Det	är	problematiskt	för	de	nya	revisorerna	att	ha	en	god	kunskap	

om	verksamheten	eftersom	de	kommer	direkt	från	skolbänken	och	det	blir	

därför	svårare	för	dem	att	kunna	värdera	rätt	frågeställningar.”		

Enligt	befintlig	teori	kan	förväntningar	om	revisorns	verksamhetsförståelse	som	inte	uppfylls	

förklaras	 av	 brist	 i	 tillämpning	 av	 kunskaper	 i	 praktiska	 situationer	 (Power,	 1999).	 De	 nya	

revisorerna	 har	 ingen	 praktisk	 erfarenhet	 och	 det	 blir	 således	 svårt	 att	 ha	 en	 god	

verksamhetsförståelse.	 Brist	 i	 tillämpning	 av	 kunskaper	 i	 praktiska	 situationer	 kan	 även	

förklara	att	flera	företagsrepresentanter	uppfattar	att	revisorn	ger	få	lösningsförslag	som	kan	

tillämpas	i	praktiken.	

Nästan	alla	företagsrepresentanter	anger	att	de	tycker	att	det	är	viktigt	att	revisorn	har	en	bred	

kunskapsbas	 där	 revisorn	 vet	 lite	 om	 väldigt	 mycket.	 Att	 en	 bred	 kunskapsbas	 är	 viktig	

avspeglas	av	företagsrepresentanternas	uppfattning	om	att	grundkunskap	och	en	god	kunskap	
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inom	redovisning	uppfattas	som	de	viktigaste	kunskaperna	en	revisor	förväntas	ha.	Att	en	bred	

kunskapsbas	är	viktig	inom	branschen	kan	styrkas	av	befintlig	teori	som	hävdar	att	det	krävs	

goda	 tekniska	 kunskaper	 och	 bredd	 i	 allmänna	 kunskaper	 för	 att	 lyckas	 inom	 revisorsyrket	

(Klibi	&	Oussii,	2013).	Företagsrepresentanternas	uppfattning	om	varför	en	bred	kunskapsbas	

är	betydelsefull	kan	sammanfattas	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	15:		

”Jag	vill	ha	en	revisor	med	bred	kompetens.	De	ska	ha	halvdjup	kunskap	

om	väldigt	mycket.	De	måste	kunna	svara	på	alla	våra	frågor.	I	alla	fall	

de	 flesta	 frågor.	Blir	det	 komplicerat	 finns	alltid	 en	 specialist	på	byrån	

som	kan	hjälpa	till	men	dit	vill	man	inte	behöva	gå	varje	gång.”	

Företagsrepresentanterna	anser	att	det	är	viktigt	att	revisorn	besitter	en	bred	kunskap	men	få	

benämner	 expertkunskap	 som	 viktigt.	 Befintlig	 teori	 påpekar	 vikten	 i	 en	 tydligt	 definierad	

expertis	hos	professionsutövare	(Flint,	1988;	Hines,	1989;	Öhman	&	Wallerstedt,	2012)	vilket	

inte	uppfattas	av	företagsrepresentanterna	vara	lika	betydelsefullt	som	den	breda	kunskapen.	

Företagsrepresentant	3	benämner	dock	expertkunskapen	som	viktig	enligt	citatet	nedan:	

”Revisorerna	 har	 en	 bättre	 kunskap	 rent	 lagmässigt	 som	 jag	 inte	 har.	

Både	den	grundläggande	och	sen	expertisen	att	täcka	upp	med.	De	bidrar	

med	 saker	 som	 jag	 inte	kan	 inhämta	 från	någon	annan,	 i	 alla	 fall	 kan	

ingen	expert	svara	på	alla	de	frågor	som	revisorn	kan.”	

Inom	revisionsprofessionen	finns	ingen	tydligt	definierad	expertis	(Hines,	1989;	Brante,	2009)	

vilket	kan	förklara	varför	företagsrepresentanterna	har	svårt	att	definiera	vilka	kunskaper	som	

revisorn	besitter.	Den	otydliga	definitionen	kan	resultera	i	ett	förväntningsgap	mellan	revisorn	

och	företagsrepresentanterna	då	de	inte	vet	vad	de	kan	förvänta	sig	av	revisorn	(Liggio,	1974;	

Salehi,	2011).	Att	det	 finns	olika	 förväntningar	på	revisorns	kunskaper	kan	synas	 i	kategorin	

brist	i	annan	kunskap	då	företagsrepresentanterna	ansett	att	revisorns	kunskap	inte	levt	upp	

till	deras	förväntningar.	Företagsrepresentanterna	har	inte	tydligt	angett	vilka	kunskaper	som	

anses	 viktiga	 förutom	 kunskaper	 inom	 redovisning,	 kunskaper	 om	 lagar	 och	 regler	 samt	

verksamhetsförståelse.	Enligt	Power	(1999)	kräver	revisorsyrket	kunskaper	inom	redovisning,	

statistik,	värdering,	informationsteknologi	och	företagsspecifika	kunskaper.	En	anledning	till	att	

kunskap	om	lagar	och	regler	tydligt	har	angetts	av	flera	företagsrepresentanter	kan	förklaras	

med	ett	citat	från	företagsrepresentant	12:	
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”Jag	 förväntar	mig	så	mycket	kunskap	som	möjligt	när	det	kommer	till	

den	som	direkt	strider	mot	lag	så	att	man	verkligen	känner	sig	trygg	i	det	

och	 inte	åker	på	några	 straffavgifter	när	det	gäller	moms,	 skatter	och	

liknande.”		

7.2.2 Identifierade egenskaper 

I	tabellen	nedan	redogörs	de	egenskaper	som	företagsrepresentanterna	uppfattar	som	viktiga	

hos	revisorn.	Social	kompetens	redogör	de	företagsrepresentanter	som	uppfattar	att	den	sociala	

kompetensen	 är	 viktig.	 Kommunikationsförmåga	 motsvaras	 av	 egenskaperna	 god	

kommunikationsförmåga,	 diskussionsförmåga	 och	 tydlighet.	 Samarbetsförmåga	 utgörs	 av	

egenskaperna	 samarbetsförmåga,	 tillmötesgående	 och	 hjälpsamhet.	Flexibilitet	motsvaras	av	

egenskaperna	 flexibilitet	 och	 anpassningsförmåga.	 Engagemang	 beskriver	 de	

företagsrepresentanter	som	uppfattar	att	revisorns	engagemang,	närvarande	och	tillgänglighet	

är	viktigt.	Integritet	utgörs	av	egenskaperna	integritet,	god	moral	och	ärlighet.	Kategorin	övrigt	

motsvaras	av	egenskaper	som	inte	kan	hänföras	direkt	till	någon	annan	av	kategorierna	vilka	är	

ödmjukhet,	snabb	återkoppling,	auktoritet	och	tidseffektivitet.		
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Tabell	10	–	Viktiga	egenskaper	

	 Storlek	 Typ	av	
företag	 Soc	 Kom	 Sam	 Flex	 Eng	 Int	 Övr	

1	 Små	 Privat	 	 x	 	 	 x	 	 	

2	 Små	 Privat	 x	 	 x	 	 	 	 	

3	 Små	 Privat	 x	 	 x	 	 	 	 	

4	 Små	 Privat	 	 	 x	 	 	 	 	

5	 Små	 Kommunalt	 	 x	 x	 	 	 x	 	

6	 Små	 Kommunalt	 	 x	 x	 	 	 x	 	

7	 Medelstora	 Privat	 	 	 	 	 x	 	 x	

8	 Medelstora	 Privat	 x	 x	 	 	 x	 	 	

9	 Medelstora	 Privat	 x	 	 	 	 	 	 x	

10	 Medelstora	 Privat	 	 x	 x	 	 	 	 	

11	 Medelstora	 Privat	 x	 	 	 x	 	 	 x	

12	 Medelstora	 Privat	 x	 	 x	 	 	 	 x	

13	 Medelstora	 Kommunalt	 x	 x	 	 	 x	 	 	

14	 Stora	 Privat	 x	 	 	 x	 	 	 	

15	 Stora	 Privat	 	 	 	 x	 x	 	 x	

16	 Stora	 Privat	 	 x	 	 	 	 x	 	

17	 Stora	 Privat	 x	 x	 	 x	 	 	 	

18	 Stora	 Privat	 	 x	 	 	 	 x	 	

19	 Stora	 Kommunalt	 x	 	 	 x	 	 	 	

20	 Stora	 Kommunalt	 x	 	 x	 x	 	 	 	

Soc=	 Social	 kompetens,	 Kom=	 Kommunikationsförmåga,	 Sam=	 Samarbetsförmåga,	 Flex=	 Flexibilitet,	 Eng=	
Engagemang,	Int=	Integritet,	Övr=	Övrigt.		

I	 tabellen	 nedan	 redogörs	 de	 brister	 som	 är	 kopplade	 till	 egenskaper	 som	

företagsrepresentanterna	har	identifierat.	De	benämndes	i	tabell	9	som	övrigt.	Tabellen	anger	

inte	 vilken	 företagsrepresentant	 som	 uppfattat	 bristen	 då	 det	 inte	 går	 att	 identifiera	 några	

likheter	eller	skillnader	beroende	på	företagets	storlek	eller	typ.		

Tabell	11	–	Brister	kopplade	till	egenskaper	

	 Bristande	social	
kompetens	

Brist	på	
flexibilitet	

Litet	
engagemang	

Dålig	
återkoppling	

Bristande	
struktur	

Antal	 1	 1	 2	 1	 1	

Social	kompetens	är	den	egenskap	 som	 flest	 företagsrepresentanter	anser	 som	viktigast	hos	

revisorn.	Företagsrepresentanterna	 som	anser	att	den	 sociala	kompetensen	är	viktig	är	 jämt	

fördelade	mellan	de	två	typerna	av	företag	och	mellan	de	olika	storlekarna	på	företag.	Bristande	
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social	 kompetens	 har	 endast	 uppfattats	 av	 en	 företagsrepresentant.	 Anledningen	 till	 att	

företagsrepresentanterna	 uppfattar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 revisorn	 har	 social	 kompetens	 kan	

sammanfattas	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	20:		

”En	revisor	måste	vara	väldigt	social	 för	annars	blir	det	väldigt	 jobbigt	

att	de	kommer.	Vi	vill	ju	att	det	ska	vara	roligt	när	de	kommer	och	det	

tycker	vi	att	det	är.	De	är	ofta	på	gott	humör	och	är	trevliga.”			

Kommunikationsförmåga	uppfattas	som	viktig	av	nästan	hälften	av	företagsrepresentanterna.	

Att	 kommunikationsförmåga	 uppfattas	 som	 viktig	 kan	 förklaras	av	 att	 det	 ställs	 krav	på	att	

revisionsstudenter	har	goda	kommunikationsfärdigheter	(Bui	&	Porter,	2010).	Precis	som	den	

sociala	kompetensen	kan	inte	kommunikationsförmåga	kopplas	till	en	viss	typ	av	företag	eller	

en	 viss	 storlek	 på	 företag.	 Anledningen	 till	 att	 företagsrepresentanterna	 uppfattar	

kommunikationsförmåga	som	viktig	kan	förklaras	med	ett	citat	från	företagsrepresentant	16:		

”Kunskapen	 är	 det	 viktiga	 plus	 att	 man	 har	 någon	 form	 av	 bra	

kommunikationsförmåga.	 Det	 är	 viktigt	 att	 revisorn	 kan	 förmedla	

information	 till	 företaget	 på	 bästa	 sätt	 så	 att	 det	 inte	 uppstår	 några	

tveksamheter.”	

Samarbetsförmåga	uppfattas	som	viktig	av	åtta	företagsrepresentanter.	Att	samarbetsförmåga	

anses	som	viktig	av	flera	företagsrepresentanter	kan	förklaras	av	att	det	även	ställs	krav	på	att	

revisionsstudenter	 har	 god	 samarbetsförmåga	 (Bui	 &	 Porter,	 2010).	 Samarbetsförmågan	

uppfattas	som	viktigare	för	företagsrepresentanter	på	små	och	medelstora	företag	jämfört	med	

företagsrepresentanter	 på	 stora	 företag.	 Företagsrepresentanternas	 uppfattning	 om	

samarbetsförmåga	kan	förklaras	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	2:	

”Revisorn	måste	vara	tillmötesgående	för	att	vi	ska	våga	ställa	frågor.	Det	

måste	finnas	ett	bra	samarbete	och	en	god	kontakt	för	man	vill	inte	ställa	

frågor	om	de	tas	emot	på	ett	dåligt	sätt.	Det	underlättar	nog	både	vårt	

och	revisorernas	arbete	om	samarbetet	är	bra.”	

Fem	 av	 företagsrepresentanterna	 har	 betonat	 flexibilitet	 som	en	 viktig	 egenskap.	Flexibilitet	

uppfattas	 vara	 viktigare	 för	 företagsrepresentanterna	 i	 större	 företag	 då	 ingen	 i	 de	mindre	

företagen	och	endast	en	företagsrepresentant	tillhörande	de	medelstora	företagen	anser	att	det	

är	 viktigt.	 Det	 går	 inte	 att	 se	 någon	 skillnad	mellan	 privata	 och	 kommunala	 företag.	 En	 av	

företagsrepresentanterna	som	angett	att	flexibilitet	är	viktigt	har	även	poängterat	att	revisorn	
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brister	i	sin	flexibilitet	då	revisionen	innefattar	mycket	dokumentation	som	gör	revisorn	mindre	

flexibel	i	sitt	arbete.	Vikten	av	flexibiliteten	förklaras	nedan	av	företagsrepresentant	14:	

”En	 revisor	måste	 vara	 flexibel	 och	 förstå	att	 liksom	allting	 inte	måste	

följas	 till	 punkt	 och	 pricka	 även	 om	 man	 ändå	 uppnår	 det	 rätta	 i	

slutändan.	Men	givetvis	 inte	 så	att	man	 tullar	på	 vad	som	är	rätt	men	

ingenting	kan	göras	på	bara	ett	sätt.”	

Engagemang	anses	vara	viktigt	av	fem	företagsrepresentanter.	Bland	de	företagsrepresentanter	

som	sagt	att	engagemang	är	viktigt	har	inget	direkt	samband	kunnat	urskiljas	då	det	är	spritt	

bland	kommunala	och	privata	företag	samt	inte	tycks	ha	betydelse	utifrån	företagets	storlek.	Det	

finns	 företagsrepresentanter	 som	 anser	 att	 det	 finns	 brister	 i	 revisorns	 engagemang	 då	 de	

upplevts	vara	för	stressade.	Att	ett	högt	engagemang	anses	viktigt	och	varför	det	anses	viktigt	

beskrivs	i	ett	citat	från	företagsrepresentant	1:		

”Revisorn	måste	vara	närvarande,	annars	känner	vi	oss	så	små	gentemot	

den	stora	byrån.”	

Integritet	ses	som	den	viktigaste	egenskapen	hos	revisorn	av	fyra	företagsrepresentanter.	Det	

är	 två	 företagsrepresentanter	 på	 små	 kommunala	 företag	 och	 två	 företagsrepresentanter	på	

stora	privata	företag	som	uppfattar	integriteten	som	viktigast.	Integriteten	kan	kopplas	till	de	

tre	 utgångspunkterna	 för	 revisorns	 uppförande	 vilka	 är	 opartiskhet,	 självständighet	 och	

objektivitet	(Power,	1999;	Revisorslagen,	SFS	2001:883;	Johansson,	2005).	Med	grund	i	teorin	

borde	 många	 företagsrepresentanter	 betona	 integritet	 då	 det	 är	 en	 väldigt	 central	 del	 av	

revisorsrollen.	Respondent	5	beskriver	varför	det	är	viktigt	att	revisorn	har	integritet	i	citatet	

nedan:			

”Integriteten	 är	 ju	 det	 viktigaste.	 Jag	 menar	 om	 en	 revisor	 inte	

upprätthåller	sitt	oberoende	så	finns	det	ju	inget	syfte	med	revisionen.”	

Kategorin	övrigt	innefattas	av	ödmjukhet,	snabb	återkoppling,	auktoritet	och	tidseffektivitet.	Då	

det	är	få	företagsrepresentanter	som	uppfattar	att	dessa	egenskaper	är	viktigast	går	det	inte	att	

göra	 antaganden	 kring	 dessa	 egenskaper.	 Detsamma	 gäller	 för	 bristande	 återkoppling	 och	

bristande	struktur.		
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7.3 Utbildning 

7.3.1 Förväntad utbildning 

I	tabellen	nedan	redogörs	företagsrepresentanternas	uppfattningar	om	vilken	utbildning	som	

krävs	för	att	bli	auktoriserad	revisor.	Företagets	storlek	och	typ	har	inte	presenterats	då	inga	

skillnader	 har	 identifierats	mellan	 dessa	men	 då	 det	 är	 relevant	 för	 att	 se	 vilken	 utbildning	

företagsrepresentanterna	 har	 argumenterat	 utifrån	 i	 tabell	 13	 har	 det	 angetts	 vilken	

företagsrepresentant	 som	 uppfattat	 vad.	 Civilekonom	 utgörs	 av	 en	 civilekonomexamen.	

Kandidat	syftar	på	en	kandidatexamen	i	ekonomi.	Ekonomisk	syftar	på	en	ekonomisk	utbildning	

där	antal	år	inte	är	specificerat.	Med	universitet	menas	en	universitetsutbildning	där	antal	år	

inte	 är	 specificerat.	 Praktisk	 syftar	 på	 praktisk	 utbildning.	 Med	 prov	 menas	 att	 den	 totala	

utbildningen	avslutas	med	ett	prov.	Med	alternativ	menas	att	utbildningen	för	auktorisation	kan	

genomföras	på	ett	annat	sätt	än	genom	teoretisk	utbildning,	praktisk	utbildning	och	prov.		
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Tabell	12	–	Revisorns	utbildning	

	 Civilekonom	 Kandidat	 Ekonomisk		 Universitet	 Praktisk		 Prov	 Alternativ		

1	 	 x	 	 	 x	 x	 	

2	 	 	 x	 	 x	 x	 	

3	 	 	 	 x	 x	 x	 	

4	 x	 	 	 	 x	 x	 	

5	 x	 	 	 	 x	 x	 	

6	 x	 	 	 	 x	 x	 	

7	 x	 	 	 	 x	 x	 	

8	 x*	 	 	 	 x	 x	 	

9	 	 	 x	 	 x	 x	 	

10	 x*	 	 	 	 x	 x	 	

11	 	 	 x	 	 x	 x	 	

12	 x	 	 	 	 x	 x	 	

13	 	 	 	 x	 x	 x	 	

14	 x	 	 	 	 x	 x	 	

15	 x*	 	 	 	 x	 x	 	

16	 x	 	 	 	 x	 x	 x	

17	 	 	 	 x	 x	 x	 	

18	 	 	 	 x	 x	 x	 	

19	 	 x	 	 	 x	 x	 	

20	 x**	 	 	 	 x	 x	 	

*	Krav	på	viss	juridik	

**	Med	redovisningsinriktning	

Samtliga	 företagsrepresentanter	 uppfattar	 att	 det	 krävs	 teoretisk	 utbildning,	 praktisk	

utbildning	och	ett	examinerande	prov	för	att	bli	auktoriserad	revisor.	Enligt	Hines	(1989)	och	

Grimen	(2008a)	utgör	teoretisk	utbildning,	praktisk	utbildning	och	ett	prov	viktiga	delar	 för	

kunskapsinhämtningen	 i	 professioner,	 vilket	 kan	 förklara	 företagsrepresentanternas	

uppfattningar.	 Företagsrepresentant	 13	 förklarar	 i	 citatet	 nedan	 varför	 det	 är	 bra	 att	

utbildningen	innefattar	både	teori	och	praktik	samt	avslutas	med	ett	auktorisationsprov:		

”Det	 är	 bra	 för	 professionen	 att	 både	 praktik	 och	 teori	 ingår	 i	

utbildningen.	Att	alla	sedan	gör	samma	prov	stärker	revisorsrollen.”	

Att	majoriteten	av	företagsrepresentanterna	tror	att	den	teoretiska	utbildningen	ska	utgöras	av	

en	civilekonomexamen	stämmer	inte	överens	med	de	krav	som	ställs	i	Sverige	(se	avsnitt	3.1.2).	

Uppfattningen	kan	förklaras	av	att	många	revisorer	vanligen	har	en	sådan	utbildning	trots	att	

det	inte	ställs	några	krav	på	det.		
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7.3.2 Önskvärd utbildning 

I	 tabellen	nedan	redogörs	 företagsrepresentanternas	synpunkter	på	hur	revisorns	utbildning	

bör	 se	 ut.	 Kolumnerna	 teoretisk	 och	 praktisk	 redogör	 vilka	 förändringar	 som	

företagsrepresentanterna	anser	som	önskvärda	i	respektive	del	av	utbildningen.	Helhet	redogör	

önskvärda	förändringar	i	både	den	teoretiska	och	praktiska	utbildningen.	Övrigt	redogör	övriga	

uppfattningar	om	revisorns	utbildning.	

Tabell	13	–	Förändringar	eller	krav	på	revisorns	utbildning	

Några	 företagsrepresentanter	 anser	 att	 utbildningen	 av	 revisorer	 borde	 breddas	 eller	

förmildras	 för	 att	 skapa	 möjlighet	 för	 revisionsbyrån	 att	 få	 in	 bredare	 kunskaper	 på	

arbetsplatsen.	 Två	 företagsrepresentanter	 anser	 att	 den	 teoretiska	 utbildningen	 borde	

förmildras	 men	 att	 den	 praktiska	 borde	 förbli	 den	 samma.	 Lägre	 krav	 som	 möjliggör	 att	

	 Storlek	 Typ	av	
företag	 Teoretisk	 Praktisk	 Helhet	 Övrigt	

1	 Små	 Privat	 	 	 Varva	
Utbildning	på	
yrkeshögskola	

2	 Små	 Privat	 	 Tidigarelägga	
Varva		
Förkorta	

	

3	 Små	 Privat	 Förmildras	 Samma	 	 	

4	 Små	 Privat	 Krav	på	juridik	 Förlänga	 Varva	 	

5	 Små	 Kommunalt	 	 	 Vara	lång	 Lägre	titel	

6	
Små	 Kommunalt	 Krav	på	

företagsekonomi	
och	juridik	

Större	värde	 	 IT-kompetens	

7	 Medelstora	 Privat	 	 	 Samma	krav	 	

8	 Medelstora	 Privat	 	 Större	värde	
Samma	

	 	

9	 Medelstora	 Privat	 	 Större	värde	 	 Likformighet	

10	 Medelstora	 Privat	 Förmildras	 Samma	 Varva	 	

11	 Medelstora	 Privat	 Verksamhets-
baserad	

Större	värde	 	 	

12	 Medelstora	 Privat	 	 	 Tydliga	krav	 Öka	prestigen		

13	

Medelstora	 Kommunalt	

	 	 Varva	
Bredda	

Samma	
prestige	
Utbildning	på	
yrkeshögskola	

14	 Stora	 Privat	 	 Större	värde	 	 	

15	 Stora	 Privat	 	 Större	värde	 Bredda	 	

16	 Stora	 Privat	 	 Större	värde	 	 	

17	 Stora	 Privat	 	 	 Högre	krav	 Öka	prestigen	

18	 Stora	 Privat	 	 Större	värde	 	 Mer	lönesteg		

19	 Stora	 Kommunalt	 Krav	på	
skatterätt	

	 	 Likformighet	

20	 Stora	 Kommunalt	
Verksamhets-
baserad		
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individer	med	andra	teoretiska	utbildningsbakgrunder	kan	attraheras	till	revisionsbyråerna	är	

förslag	 som	 ges	 av	 företagsrepresentanterna	 samtidigt	 som	de	anser	att	 det	 fortfarande	 bör	

ställas	 specifika	 krav	 på	 juridikkunskaper	 i	 den	 teoretiska	 utbildningen.	 Höga	 krav	 på	

juridikkunskaper	 uppfattar	 företagsrepresentanterna	 krävs	 för	 att	 upprätthålla	 den	 höga	

kompetens	som	revisorerna	behöver	för	att	genomföra	sina	arbetsuppgifter.	En	anledning	till	

varför	 företagsrepresentanterna	 anser	 att	 revisorsrollen	 bör	 breddas	 förklaras	 av	

företagsrepresentant	15:		

”Jag	skulle	vilja	se	att	de	breddade	revisorns	roll.	Det	viktiga	tror	jag	är	

att	man	är	intresserad	och	har	en	högskoleutbildning	i	botten.	Det	sitter	

i	inställningen,	märker	man	att	man	vill	bli	revisor	senare	borde	det	gå	

att	lätt	komplettera	så	länge	intresset	finns.”	

Enligt	 befintlig	 teori	 är	 skillnader	 i	 förväntningar	 på	 revisionsyrket	 mindre	 mellan	

revisionsstudenter	 och	 revisorn	 än	mellan	 studenter	med	 andra	 utbildningsbakgrunder	 och	

revisorn	(Gramling	et	al.,	1996;	Shaikh	&	Talha,	2003).	En	breddad	utbildning	som	attraherar	

studenter	med	andra	utbildningsbakgrunder	till	yrket	skulle	således	leda	till	att	studenternas	

förväntningar	 på	 yrket	 inte	 är	 lika	 realistiska.	 Istället	 för	 att	 bredda	 kompetensen	 för	 att	

attrahera	 fler	 individer	 till	 revisionsbyråerna	 har	 företagsrepresentant	 18	 föreslagit	 att	

införandet	av	fler	lönesteg	skulle	vara	effektivare	för	branschen	vilket	redogörs	i	citatet	nedan:			

”…de	borde	locka	med	mer	lönesteg	som	är	kopplade	till	de	olika	stegen	

mot	auktorisation.	Jag	tror	att	revisorerna	skulle	bli	mer	motiverade	då.”	

Flertalet	företagsrepresentanter	ser	ett	större	värde	i	den	praktiska	utbildningen,	jämfört	med	

den	teoretiska,	vilket	kan	förklaras	av	att	den	teoretiska	utbildningen	innehåller	begränsningar	

i	kunskapsfältet	(Smeby,	2008).	Att	det	uppfattas	ett	större	värde	i	den	praktiska	utbildningen	

och	 att	 den	 teoretiska	 utbildningen	 borde	 bli	 mer	 verksamhetsbaserad	 kan	 förklaras	 av	 att	

förväntningarna	på	 revisorn	oftast	brister	 i	 tillämpning	av	kunskaper	 i	praktiska	 situationer	

(Bui	&	Porter,	2010).	Det	är	större	andel	av	 företagsrepresentanterna	 i	medelstora	och	stora	

företag	som	uppfattar	att	den	praktiska	utbildningen	har	större	värde	samt	att	den	teoretiska	

utbildningen	borde	bli	mer	verksamhetsbaserad	än	vad	företagsrepresentanter	 i	små	företag	

uppfattar.	En	anledning	till	att	företagsrepresentanterna	uppfattar	ett	större	värde	i	det	tidigare	

nämnda	kan	göras	tydligt	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	11:		
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”Skulle	jag	vilja	förändra	något	med	utbildningen	så	skulle	det	vara	att	

ha	lite	mer	verksamhetsbaserad	utbildning	på	kandidatutbildningen.	Det	

hade	varit	superbra	att	göra	någon	form	av	blandning	mellan	teoretisk	

och	 praktisk	 utbildning.	 Det	 är	 verksamhetsförståelsen	 som	 är	 det	

viktigaste,	 därför	 måste	 man	 lägga	 mycket	 fokus	 på	 den	 praktiska	

utbildningen.”		

Utöver	 att	 företagsrepresentanterna	 anser	 att	 den	 praktiska	 utbildningen	 har	 större	 värde	

uppfattar	flertalet	av	företagsrepresentanterna	att	den	teoretiska	utbildningen	bör	varvas	med	

den	 praktiska	 utbildningen.	 Att	 varva	 den	 teoretiska	 och	 praktiska	 utbildningen	 uppfattas	

fördelaktigt	då	revisionsstudenterna	tidigt	 får	använda	sina	teoretiska	kunskaper	 i	praktiken	

vilket	förklaras	av	företagsrepresentant	3:	

	”Man	får	mycket	erfarenhet	av	att	jobba	och	det	är	väldigt	bra	att	varva	

teori	och	praktik.	Då	lär	man	sig	mycket	fortare.”	

Två	av	 företagsrepresentanterna	efterfrågar	 en	 utbildning	på	 yrkeshögskola	 då	 de	anser	att	

teori	 och	 praktik	 är	 bättre	 integrerad	 vid	 sådana	 typer	 av	 utbildningar.	 Införande	 av	

yrkesutbildningar	 stöds	 inte	av	 Bui	 och	 Porters	 (2010)	 studie	 som	menar	att	 den	praktiska	

utbildningen	 lärs	 ut	 bättre	 av	 revisionsbyråerna	 än	 av	 lärosätena.	 Anledningen	 till	 att	

företagsrepresentant	1	anser	att	utbildning	på	yrkeshögskola	borde	 införas	redogörs	 i	citatet	

nedan:		

”Jag	 tycker	att	det	borde	gå	att	bli	revisor	på	 en	 yrkeshögskola	 för	då	

skulle	teori	och	praktik	varvas	mer.	Jag	tror	det	hade	hjälpt	studenterna	

att	snabbt	känna	sig	varma	i	kläderna	när	de	kommer	ut	till	oss.”	

Fem	 företagsrepresentanter	anser	att	 högre	 krav,	 likformighet,	 tydligare	 krav,	 ökad	prestige	

eller	samma	prestige	är	viktigt.	Att	företagsrepresentanterna	uppfattar	det	tidigare	nämnda	som	

viktigt	kan	förklaras	av	professionsteorin.	Om	det	inte	ställs	höga	krav	på	revisorns	kunskaper	

och	utbildning	kan	andra	yrkesgrupper	lätt	ta	över	professionens	kunskaper	och	professionens	

relevans	minskar	(Brante,	2009).	En	likformighet	och	tydligare	krav	i	revisorns	utbildning	ger	

en	 tydlig	kunskapsbas	och	Brante	 (2005)	menar	att	 individer	 inom	en	profession	 ska	kunna	

bytas	 ut	 mot	 vilken	 individ	 som	 helst	 inom	 professionen	 då	 deras	 kunskap	 är	 jämförbar.	

Företagsrepresentanternas	 uppfattning	 om	 vikten	 i	 likformighet	 och	 tydligare	 krav	 kan	

beskrivas	med	ett	citat	av	företagsrepresentant	19:		
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”När	man	 köper	 en	 tjänst	 så	 vill	 man	 på	 något	 sätt	 ha	 någon	 typ	 av	

garanti	för	det	man	köper.	Därför	är	det	viktigt	att	veta	vilken	kunskap	

revisorn	har.	Blir	kunskapen	för	spretig	så	måste	man	utvärdera	vilken	

revisionstjänst	man	köper	på	ett	helt	annat	sätt	än	om	kunskapen	är	mer	

tydlig.”	

En	 viktig	 utgångspunkt	 för	 att	 kategorisera	 en	 profession	 är	 den	 status	 som	 yrket	 medför	

(Brante,	 2005).	 Två	 av	 företagsrepresentanterna	 betonar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 upprätthålla	

prestige,	 hög	 status,	 i	 yrket.	 Företagsrepresentant	 12	 redogör	 med	 sitt	 citat	 nedan	 hens	

uppfattning	om	varför	tydliga	krav	är	viktiga	och	varför	det	är	viktigt	att	upprätthålla	prestigen	

i	yrket:		

"Huvudsaken	är	att	jag	vet	att	det	är	en	auktoriserad	revisor,	för	då	är	

det	gångbart.	Det	är	därför	viktigt	att	det	ställs	tydliga	krav	på	revisorn.	

Tydliga	krav	tror	jag	också	är	viktigt	för	att	upprätthålla	prestigen	i	yrket	

vilket	 jag	 tror	 är	 en	 viktig	 faktor	 till	 att	 personer	med	 bra	 kompetens	

söker	sig	dit."	

7.4 Sammanfattning 

Figuren	 nedan	 är	 en	 reviderad	 version	 av	 Figur	 1	 som	 sammanfattade	 den	 teoretiska	

referensramen.	 Företagsrepresentanterna	 har	 uppfattningar	 om	 att	 kunskaper	 påverkar	

revisorn,	 och	 tvärt	 om.	Utbildningen	 har	 delats	 upp	 i	 två	 delar	 då	 påverkan	 är	 olika	mellan	

revisorn	 och	 den	 teoretiska	 eller	 praktiska	 utbildningen.	 Alla	 företagsrepresentanter	 kunde	

identifiera	 den	 granskande	 och	 den	 rådgivande	 rollen	 och	 majoriteten	 av	

företagsrepresentanterna	anser	att	dessa	roller	är	mest	framträdande.	Rollerna	förmedlare	och	

försäljare	 har	 identifierats	 av	 några	 av	 företagsrepresentanterna	 men	 anses	 inte	 vara	 lika	

framträdande	som	de	två	andra	rollerna.	I	figuren	illustreras	granskare	och	rådgivare	som	mer	

framträdande	än	 förmedlare	 och	 försäljare.	 Utifrån	 företagsrepresentanternas	 uppfattningar	

skapades	en	förståelse	om	att	revisorsrollen	 förändras	och	att	kunskaper	och	utbildning	kan	

anpassas	 utifrån	 de	 förväntningar	 som	 ställs	 på	 revisorn.	 Det	 finns	 ett	 samband	mellan	 de	

kunskaper	som	företagsrepresentanterna	uppfattar	är	viktigast	hos	revisorn	och	den	utbildning	

som	efterfrågas.	
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Figur	2	–	Reviderad	version	över	sambandet	mellan	kunskaper,	utbildning	och	revisorn	
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8 Slutsats och diskussion 

I	 avsnittet	 presenteras	 studiens	 slutsatser	 och	 vilken	 kunskap	 studien	 bidragit	 till.	 Avsnittet	

avslutas	med	en	presentation	av	förslag	till	fortsatt	forskning.		

8.1 Slutsats 

Syftet	med	studien	är	att	skapa	förståelse	för	företagsrepresentanters	uppfattningar	om	revision	

med	fokus	på	revisorns	kunskaper	och	utbildning.	Företagsrepresentanternas	uppfattningar	om	

revisorns	 kunskaper	 och	 utbildning	 visade	 på	 både	 likheter	 och	 skillnader.	 Skillnader	 i	

uppfattningarna	kan	förklaras	av	att	uppfattningar	är	individuella	(Denscombe,	2016)	och	att	

revisionsprofessionens	expertis	inte	är	tydligt	definierad	(Hines	1989;	Power,	1999;	Carrington,	

2010)	vilket	en	profession	vanligtvis	kännetecknas	av	(Hines,	1989;	Brante	2009).	

Studien	visar	att	 företagsrepresentanternas	uppfattningar	om	revisorns	viktigaste	kunskaper	

berör	verksamhetsförståelse,	kunskaper	inom	redovisning	eller	kunskaper	om	lagar	och	regler.	

Kunskaperna	 kan	 kopplas	 till	 de	 två	 mest	 framträdande	 rollerna,	 granskare	 och	 rådgivare,	

vilken	kan	förklaras	av	att	de	tillhör	revisorns	arbetsuppgifter	(Revisorslagen,	SFS	2001:883;	

FAR,	2018).	Kunskaper	är	ett	resultat	av	utbildning	(Biesta,	2008;	Smeby,	2008;	Lee,	2017)	och	

därmed	 är	 förståelsen	 för	 vilka	 kunskaper	 som	 är	 viktiga	 hos	 revisorn	 betydelsefull	 för	

utbildningens	 utformning.	 Studien	 visade	 även	 att	 revisorns	 egenskaper	 uppfattades	 som	

viktiga	där	social	kompetens,	kommunikationsförmåga	och	samarbetsförmåga	är	utmärkande.	

Det	 är	 således	 viktigt	 att	 inte	 enbart	 fokusera	 på	 kunskaper	 vid	 utformningen	 av	 revisorns	

utbildning	då	även	egenskaperna	är	betydelsefulla.		

Företagsrepresentanterna	uppfattas	överlag	vara	nöjda	med	revisorns	kunskaper	vilket	tyder	

på	att	deras	förväntningar	i	stor	utsträckning	överensstämmer	med	verkligheten.	Skillnaderna	

mellan	företagsrepresentanternas	förväntningar	och	revisorns	kunskaper	kan	därför	inte	anses	

vara	 omfattande	 och	 således	 föreligger	 inte	 ett	 stort	 förväntningsgap	 (Liggio,	 1974;	 Salehi,	

2011).	 Om	 revisorns	 kunskaper	 förändras	 kan	 det	 leda	 till	 ett	 ökat	 förväntningsgap.	 Flera	

företagsrepresentanter	förväntar	sig	att	revisorns	kunskaper	ska	innefatta	god	kunskap	inom	

specifika	 områden,	 så	 som	 redovisning	 och	 juridik.	 Revisorsinspektionens	 (2017a)	 förslag	

innefattar	förmildrade	krav	inom	områdena	vilket	gör	att	förväntningsgapet	riskerar	att	öka.	Ett	

ökat	gap	mellan	 förväntningarna	hos	 företagsrepresentanterna	och	 revisorn	 skulle	då	kunna	

leda	till	ett	försämrat	rykte	och	ha	en	negativ	påverkan	på	revisorns	integritet	och	oberoende	

vilket	är	direkt	skadligt	mot	professionen	(Fadzly	&	Ahmad,	2004;	Lee	et	al.,	2009).		
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Förslaget	 kan	 även	 påverka	 professionen	 då	 de	 förmildrade	 kraven	 på	 utbildningen	 kan	

försvaga	professionens	expertis	vilket	 gör	definitionen	av	expertisen	ännu	otydligare	 (Hines,	

1989;	Power,	1999;	Carrington,	2010).	Om	definitionen	blir	otydligare	kommer	det	bli	svårt	att	

särskilja	 professionen	 från	 andra	 yrken	 (Power,	 1999;	 Brante,	 2009).	 Det	 råder	 skilda	

uppfattningar	hos	företagsrepresentanterna	om	utbildningen	ska	förmildras	eller	ställas	högre	

krav	på.	De	företagsrepresentanter	som	vill	ställa	högre	krav	på	utbildningen	anser	att	det	är	

nödvändigt	 för	 att	 öka	 yrkets	 status.	 Expertis	 och	 status	 utgör	 viktiga	 utgångspunkter	 inom	

professioners	definition	(Brante,	2009)	vilka	är	viktiga	att	upprätthålla	för	att	professionen	ska	

anses	legitim	och	trovärdig	av	samhället	(Abbott,	1988;	Flint,	1988;	Hines,	1989;	Smeby,	2008).	

Då	 Revisorsinspektionens	 (2017a)	 förslag	 innebär	 förmildrade	 krav	 på	 utbildningen	 kan	

förslaget	uppfattas	som	negativt	i	bemärkelsen	att	stärka	revisionsprofessionens	expertis	och	

definition.		

Trots	 att	 företagsrepresentanterna	 har	 skilda	 uppfattningar	 om	 kraven	 ska	 förmildras	 eller	

förstärkas	anser	majoriteten	av	företagsrepresentanterna	att	det	är	viktigt	att	revisorn	har	en	

bred	kunskap.	Att	revisorn	har	en	bred	kunskap	gör	att	individer	som	inte	kan	titulera	sig	som	

revisorer	 kan	 besitta	 en	 del	 av	 den	 kunskapen	 eller	 vara	 experter	 inom	något	 av	 revisorns	

kunskapsområden	(Carrington,	2010).	Vikten	i	kunskapens	bredd	tyder	på	att	det	kommer	vara	

svårt	för	experter	att	konkurrera	ut	revisorn	då	de	endast	kan	konkurrera	med	en	viss	del	av	

revisorns	 kunskaper.	 Revisorsinspektionens	 (2017a)	 förslag	 möjliggör	 en	 breddning	 av	

revisorns	kunskaper	vilket	kan	ses	som	positivt	av	företagsrepresentanterna	då	de	uppfattar	att	

det	är	viktigt.		

När	kunskaperna	breddas	och	utbildningen	förmildras	kommer	det	finnas	en	större	variation	

mellan	revisorernas	kunskaper	vilket	ställer	krav	på	att	revisorn	blir	tydligare	i	förmedlingen	

av	 vilka	 kunskaper	 som	 företagsrepresentanterna	 kan	 förvänta	 sig.	 Förslaget	 innebär	 att	

auktorisationsprovet	kommer	ställa	samma	krav	som	tidigare	(Revisorsinspektionen,	2017a)	

vilket	 ger	 samma	 kvalitetsstämpel	 och	 garanti	 som	 finns	 idag.	 Trots	 att	 provet	 säkerställer	

kvaliteten	 i	den	auktoriserade	revisorns	arbete	är	det	många	arbetsuppgifter	som	genomförs	

innan	auktorisation	och	därmed	resulterar	förslaget	i	att	otydligheten	i	revisorns	kunskap	ökar.		

En	 av	 de	 viktigaste	 kunskaperna	 uppfattas	 enligt	 företagsrepresentanterna	 vara	

verksamhetsförståelsen	vilket	kan	förklara	varför	många	företagsrepresentanter	ser	ett	stort	

värde	 i	den	praktiska	utbildningen.	För	att	 förenkla	 inlärningen	av	den	praktiska	kunskapen	

spelar	 den	 teoretiska	 utbildningen	 en	 viktig	 roll	 då	 den	 skapar	 en	 grund	 för	 det	 fortsatta	

kunskapsintaget	 (Baril	 et	 al.,	 1998)	 och	 gör	 studenten	 behörig	 för	 arbetslivet	 (Biesta,	 2008;	

Smeby,	2008;	Lee,	2017).	Om	den	teoretiska	utbildningen	istället	hade	krav	på	avancerad	nivå	
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hade	 studenternas	 förmåga	 att	 självständigt	 integrera	 och	 använda	 sina	 kunskaper	 samt	

hantera	 komplexa	 situationer	 ökat	 (Högskolelagen,	 SFS	 1992:1434).	 Vid	 en	 förmildring	 av	

kraven	 på	 den	 teoretiska	 utbildningen	 kan	 därmed	 den	 praktiska	 utbildningen	 påverkas	

negativt.	 Förslaget	 innebär	 en	 förmildring	 av	 kraven	 på	 den	 teoretiska	 och	 den	 praktiska	

utbildningen	(Revisorsinspektionen,	2017a)	som	båda	kan	få	en	negativ	påverkan	på	revisorns	

kunskaper.		

Flera	av	företagsrepresentanterna	uppfattar	att	den	teoretiska	utbildningen	borde	varvas	med	

den	 praktiska	 utbildningen	 vilket	 vissa	 menar	 kan	 uppnås	 genom	 införande	 av	

revisionsutbildning	på	yrkeshögskola.	Det	finns	andra	professioner	som	har	sin	utbildning	på	

yrkeshögskola	(Brante,	2009)	men	enligt	Bui	och	Porter	(2010)	skulle	ett	införande	resultera	i	

att	den	praktiska	utbildningen	blir	sämre	då	revisionsbyråerna	anses	lära	ut	kunskapen	bättre	

än	vad	lärosätena	gör.	Ett	införande	av	utbildning	på	yrkeshögskola	skulle	därmed	försämra	den	

praktiska	 utbildningen.	 Då	 företagsrepresentanterna	 ser	 stort	 värde	 i	 den	 praktiska	

utbildningen	 skulle	 en	 försämring	 av	 utbildningen	 uppfattas	 som	 negativ.	

Revisorsinspektionens	 (2017a)	 förslag	 innebär	en	 förmildring	av	den	praktiska	utbildningen	

men	förslaget	möjliggör	inte	införande	av	utbildning	på	yrkeshögskola	då	en	högskoleexamen	

fortfarande	krävs.	

Revisorsinspektionens	 (2017a)	 förslag	 gör	 det	 möjligt	 för	 studenter	 med	 andra	

utbildningsbakgrunder	 att	 bli	 del	 av	 professionen	 vilket	 kan	 öka	 förväntningsgapet	 mellan	

studenter	och	revisorn	(Gramling	et	al.,	1996;	Shaikh	&	Talha,	2003).	Ett	ökat	förväntningsgap	

kan	i	sin	tur	leda	till	högre	personalomsättning	i	branschen	då	studenterna	inte	vet	vad	de	kan	

förvänta	 sig	 av	 yrket	 (Carcello	 et	 al.,	 1991;	 Philips	 &	 Crain,	 1996;	 Gertson	 et	 al.,	 2017;	

Lennartsson,	 2017).	 För	 att	minska	 förväntningsgapet	mellan	 studenter	 och	 revisorn	 krävs	

således	mer	utbildning	inom	revision	(Monroe	&	Woodliff,	1993;	Gramling	et	al.,	1996;	Shaikh	

&	Talha,	2003).	I	Norge	och	Danmark	(se	avsnitt	3.1.3	och	avsnitt	3.1.4)	finns	krav	på	utbildning	

med	 revisionsinriktning	 vilket	 bör	 ge	 studenterna	 mer	 realistiska	 förväntningar	 inför	

arbetslivet.	För	att	minska	förväntningsgapet	mellan	studenterna	och	revisorn	bör	den	svenska	

utbildningen	ha	mer	fokus	på	kunskaper	inom	revision	vilket	förslaget	inte	har.	

En	 anledning	 till	 förslaget	 är	 de	 förändringar	 som	den	 traditionella	 revisorsrollen	 står	 inför	

(Revisorsinspektionen,	2017a).	Företagsrepresentanterna	uppfattar	en	 förändring	 i	revisorns	

roll	som	stöds	av	Jönsson	(2005)	och	Broberg	et	al.	(2013)	vilket	gör	att	det	krävs	en	anpassning	

till	förändringen.	Att	Revisorsinspektionen	uppfattar	att	det	krävs	en	förändring	av	revisorns	

utbildning	kan	därmed	anses	positivt.	Då	Revisorsinspektionens	 förslag	ännu	 inte	har	 trätt	 i	
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kraft	är	dess	genomslag	ovisst	men	med	grund	i	tidigare	resonemang	kan	förslaget	få	en	negativ	

påverkan	på	framförallt	revisionsprofessionen,	förväntningsgapet	och	kunskapsintaget.		

8.2 Studiens kunskapsbidrag 

Det	 finns	 begränsat	 med	 vetenskapliga	 studier	 som	 behandlar	 företagsrepresentanters	

uppfattningar	på	revision	med	fokus	på	revisorns	kunskaper	och	utbildning.	Veterligen	finns	

ingen	 liknande	 studie	 genomförd	 i	 Sverige	 och	 studien	 kan	 därmed	 bidra	 till	 ett	 teoretiskt	

kunskapsbidrag	 genom	 förståelsen	 om	 företagsrepresentanters	 uppfattningar	 om	 revisorns	

kunskaper	 och	 utbildning.	 Förståelsen	 ger	 bidrag	 till	 både	 professionsteori,	 teori	 om	

revisorsrollen	 och	 teori	 om	 förväntningsgap.	 Studien	 bidrar	 till	 professionsteorin	 genom	

förståelse	 om	 hur	 revisionsprofessionens	 expertis	 uppfattas.	 Företagsrepresentanterna	 har	

uppfattningar	 om	 revisorns	 kunskaper	 och	 roller	 vilket	 bidrar	 till	 teori	 om	 revisorsrollen.	

Studien	bidrar	till	teori	om	förväntningsgap	då	den	ger	en	förståelse	över	vilket	förväntningsgap	

som	finns	mellan	företagsrepresentanters	uppfattningar	och	revisorns	kunskaper.		

Studien	 har	 även	 bidragit	 till	 praktiska	 kunskapsbidrag.	 Genom	 att	 bli	 medveten	 om	 vilka	

förväntningar	som	ställs	på	revisorns	kunskaper	 finns	det	möjlighet	 för	revisorn	att	 tillämpa	

förståelsen	i	arbetet	med	att	minska	förväntningsgapet	vilket	enligt	Salehi	(2011)	är	revisorns	

ansvar.	Förståelsen	kan	även	ge	ett	mervärde	vid	utformning	av	 revisorns	utbildning	då	det	

skapar	en	insikt	i	hur	utbildningen	behöver	förbättras	och	förändras	samt	är	en	indikator	på	om	

utbildningen	resulterar	i	de	kunskaper	som	förväntas.		

Revisorn	kan	även	använda	 förståelsen	 till	att	 få	en	 inblick	 i	hur	den	 framtida	 relationen	till	

företagsrepresentanterna	bör	se	ut.	Genom	att	få	en	inblick	i	hur	den	framtida	relationen	bör	se	

ut	kan	revisorn	skapa	konkurrensfördelar	på	marknaden,	vid	utformningen	av	revisionsbyråns	

tjänster,	då	de	vet	vilka	förväntningar	som	företagsrepresentanterna	har.		

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

I	 debatten	 om	 förmildrade	 krav	 för	 revisorers	 utbildning	 har	 många	 aktörer,	 så	 som	

Revisorsinspektionen,	 FAR	 och	 akademin,	 framfört	 sina	 uppfattningar.	 Utöver	

företagsrepresentanternas	 uppfattningar	 hade	 det	 varit	 intressant	 att	 beakta	 vilka	

uppfattningar	 medarbetare	 på	 revisionsbyråerna	 har.	 Medarbetarnas	 uppfattningar	 är	

intressanta	 då	 utbildning	 utgör	en	nödvändig	 inträdesbiljett	 till	 professionen	 och	 i	 vissa	 fall	

används	för	att	reglera	flödet	in	till	professionen	(Burrage	&	Torstendahl,	1990;	Grimen,	2008a;	
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Smeby,	 2008).	 Då	 medarbetarna	 på	 revisionsbyråerna	 är	 de	 som	 rekryterar	 nya	 revisorer	

påverkar	de	inflödet	till	professionen.		

Då	studien	främst	var	begränsad	till	 företagsrepresentanter	på	 företag	med	sin	huvudsakliga	

verksamhet	 i	 Östergötland	 skulle	 det	 vara	 intressant	 att	 utforska	 uppfattningar	 hos	

företagsrepresentanter	på	företag	med	verksamheter	i	andra	geografiska	områden.	En	liknande	

studie	skulle	vara	intressant	då	det	kan	finnas	skillnader	beroende	på	geografiskt	område.	

I	framtiden	hade	det	varit	intressant	att	utforska	genomslaget	av	Revisorsinspektionens	förslag.	

Förslaget	möjliggör	 förändringar	 inom	 revisionsprofessionen	men	 då	 det	 träder	 i	 kraft	 efter	

studiens	genomförande	är	dess	påverkan	oviss.	När	förslagets	påverkan	utforskas	hade	det	varit	

intressant	att	beakta	följande	aspekter:		

• Hur	stort	genomslag	förslaget	får.	Det	finns	inget	som	garanterar	att	det	kommer	ske	en	

förändring	i	praktiken	när	förslaget	träder	i	kraft.		

• Om	 förslaget	 kommer	 leda	 till	 att	 fler	 attraheras	 till	 revisionsbranschen.	

Revisorsinspektionen	 (2017a)	menar	att	 syftet	med	 förslaget	är	 att	attrahera	 fler	 till	

branschen.		

• Om	 företagsrepresentanter	upplever	att	 förslaget	resulterat	 i	 en	 förändring	 i	 revisorns	

kunskaper.	Om	utbildningen	förändras	kan	det	få	en	påverkan	på	kunskaperna.		

• Om	förslaget	resulterar	i	en	försvagning	av	professionens	expertis.	Revisionsprofessionen	

har	i	dagsläget	inte	en	tydligt	definierad	expertis	(Hines,	1989;	Power,	1999;	Carrington,	

2010)	och	förslagets	förmildrade	krav	skulle	kunna	resultera	i	att	expertisen	blir	ännu	

otydligare.		 	
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor	

1. Vilken	position/befattning	har	du	i	företaget?	

2. Antal	år	på	företaget?		

3. Antal	år	med	liknande/samma	befattning?	

4. Vilken	utbildning	har	du?	

5. Har	du	någon	gång	arbetat	inom	revisionsbranschen?		

Huvudfrågor	
Revisorsrollen	

1. Vad	innebär	en	revisor	för	dig?	

• Hur	beskriver	du	det	revisorn	gör?	
a. Revisorn	kan	beskrivas	som	en	övervakare/granskare.	Hur	ser	du	på	det?	
b. Revisorn	kan	beskrivas	som	en	rådgivare.	Hur	ser	du	på	det?	
c. Revisorn	kan	beskrivas	som	en	förmedlare.	Hur	ser	du	på	det?	
d. Revisorn	kan	beskrivas	som	en	försäljare.	Hur	ser	du	på	det?	
e. Kan	du	identifiera	någon	annan	roll	än	dessa	fyra	hos	en	revisor?	Förklara	

	
2. Vad	anser	du	är	det	viktigaste	med	revisorn?	

• Vad	är	en	bra	revisor	för	dig?		

• När	ber	du	revisorn	om	hjälp?	

Kunskaper	och	egenskaper	

3. Vilken	kunskap	förväntar	du	dig	och	tycker	du	är	viktig	att	revisorn	har?		

• Vilken	hjälp	förväntar	du	dig	att	få	av	revisorn?	
	

4. I	vilka	situationer	anser	du	att	revisorns	kunskaper	är	bristfälliga?		

• Beskriv	en	situation	då	revisorns	kunskap	inte	har	nått	upp	till	dina	förväntningar?	

• Hur	agerar	du	när	du	möter	en	situation	där	revisorns	kunskaper	inte	är	
tillräckliga?	
	

5. Vilka	egenskaper	tycker	du	är	viktiga	att	revisorn	har?	

Utbildning	

6. Vilken	utbildning	tror	du	krävs	för	att	bli	auktoriserad	revisor?	
	

7. Tycker	du	utbildningen	borde	se	ut	på	ett	speciellt	sätt?	

• Hur	ser	du	på	om	kraven	på	revisorns	utbildning	förmildras?	

Avslutande	frågor	

1. Är	det	något	du	vill	tillägga	eller	komplettera?	
	

2. Har	du	några	frågor?	

	  



	
	

	

Bilaga 2 – Revisorsrollen 

	 Vad	innebär	en	revisor	för	dig?	
	

Vad	anser	du	är	det	viktigaste	med	revisorn?	
	

1	 • Förmedlare	

• Försäljare	

• Kontrollfunktion	

• Rådgivare	

• Kvalitetsstämpel	

• Rådgivning	vid	komplicerade	frågor	

2	 • Förmedlare	

• Försäljare	

• Granskare	

• Rådgivare	

• Stöttning	

• Tillgänglighet	

• Uppdatera	om	lagförändringar	

3	 • Granskare		

• Förmedlare	

• Rådgivare	

• Granskning	av	finansiella	rapporter	

• Trygghet	

4	 • Bollplank	

• Förmedlare	

• Granskare	

• Kvalitetsstämpel	

• Uppdatera	om	lagförändringar	

5	 • Bollplank	

• Förmedlare	

• Försäljare	

• Rådgivare	

• Lösningsorienterad	

• Stor	kunskap	

6	 • Bollplank	

• Försäljare	

• Granskare	

• Granskning	och	bedömning	av	finansiella	rapporter	

7	 • Förmedlare	

• Kontrollfunktion	

• Rådgivare	

• Bollplank	

• Bra	samarbete	

8	 • Kontrollfunktion	

• Rådgivare	

• Försäljare	

• Stöttning		

• Trygghet	

9	 • Kontrollfunktion	

• Rådgivare	

• Granskning	av	redovisningen	

10	 • Förmedlare	

• Granskare	

• Rådgivare	

• Fastställa	årsredovisningen	

• Trygghet	

11	 • Bollplank	

• Förmedlare	

• Granskare	

• Rådgivning	

12	 • Granskare	

• Rådgivare	

• Kvalitetsstämpel	

• Säkerställa	redovisningen	

13	 • Bollplank	

• Försäljare	

• Rådgivare	

• Stärkande	roll	

• Trygghet	

14	 • Förmedlare	

• Granskare	

• Rådgivare	

• Kvalitetsstämpel	

• Trygghet	

15	 • Bollplank	

• Förmedlare	

• Kontrollfunktion	

• Kvalitetsstämpel	

• Trygghet	

16	 • Kontrollfunktion	

• Rådgivare	

• Granskning	

• Kvalitetsstämpel	

17	 • Granskare	

• Kontaktperson	

• Rådgivare	

• Kvalitetsstämpel	

• Stor	kunskap	

• Uppdatera	om	lagförändringar	

18	 • Förmedlare	

• Försäljare	

• Granskare	

• Rådgivare	

• Fokus	på	att	hjälpa	till	

• Kvalitetsstämpel	

• Uppdatera	om	lagförändringar	



	
	

	

	 Vad	innebär	en	revisor	för	dig?	
	

Vad	anser	du	är	det	viktigaste	med	revisorn?	
	

19	 • Diskussionspartner	

• Granskare	

• Försäljare	

• Extern	bekräftelse	

• Garant	

20	 • Försäljare	

• Granskare	

• Rådgivare	

• Granskning	

• Kvalitetskontroll	

	  



	
	

	

Bilaga 3 – Revisorns kunskaper och egenskaper 

	 Vilken	kunskap	förväntar	du	dig	
och	tycker	du	är	viktig	att	

revisorn	har?	
	

I	vilka	situationer	anser	
du	att	revisorns	

kunskaper	är	bristfälliga?	

Vilka	egenskaper	tycker	du	
är	viktiga	att	revisorn	har?	

1	 • Kunskap	om	lagar	och	regler	 • Brister	i	direktkunskap		 • Engagemang	

• Tydlighet	

2	 • God	kunskap	om	redovisning		

• Verksamhetsförståelse	

• Bristande	
verksamhetsförståelse	

• Litet	engagemang	

• Social	kompetens	

• Tillmötesgående	

3	 • Expertis	inom	vissa	områden	

• Grundkunskap	om	redovisning	

• Brister	i	enklare	
kunskap	

• Social	kompetens	

• Tillmötesgående	

4	 • Grundkunskap	om	skatterätt,	
redovisning	och	lagar	

• Verksamhetsförståelse	

• Bristande	kunskap	om	
lagar	och	verksamhet	

• Hjälpsamhet	

5	 • God	kunskap	om	redovisning	
och	skatterätt	

• Ingen	uppfattning	 • Integritet		

• Tydlighet	

• Hjälpsamhet	

6	 • Grundkunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse	

• Bristande	kunskap	om	
verksamheten	

• God	moral		

• Tydlighet	

• Tillmötesgående	

7	 • God	kunskap	om	redovisning	 • Brist	i	social	
kompetens	

• Brist	i	återkopplingen	

• Engagemang	

• Ödmjukhet	

8	 • God	kunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse	

• Revisorsassistenter	
brister	i	viss	kunskap	

• Diskussionsförmåga	

• Engagemang	

• Social	kompetens	

9	 • Kunskap	om	lagar	och	regler	 • Ingen	uppfattning	 • Snabb	återkoppling	

• Social	kompetens	

10	 • Grundkunskap	om	redovisning		

• Verksamhetsförståelse	

• Bristande	struktur	 • Hjälpsamhet	

• Kommunikationsförmåga		

11	 • God	kunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse		

• Ingen	uppfattning	 • Anpassningsförmåga	

• Auktoritet	

• Social	kompetens	

12	 • Grundkunskap	om	redovisning	
och	lagar		

• Verksamhetsförståelse		

• Bristande	förståelse	för	
affärssystem	

• Snabb	återkoppling	

• Social	kompetens	

• Tillmötesgående	

13	 • God	kunskap	om	redovisning	
och	regelverk	

• För	få	lösningsförslag	 • Kommunikationsförmåga	

• Social	kompetens	

• Tillgänglighet	

14	 • Grundkunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse	

• För	få	lösningsförslag	 • Flexibilitet	

• Social	kompetens	

15	 • Grundkunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse	

• Brist	på	flexibilitet	 • Engagerad	

• Tidseffektiv	

• Flexibilitet	

16	 • Grundkunskap	om	regelverk	

• God	kunskap	om	redovisning	

• Litet	engagemang	 • Hög	integritet	

• Kommunikationsförmåga	

17	 • Grundkunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse	

• Ingen	uppfattning	 • Kommunikationsförmåga	

• Social	kompetens	

• Flexibilitet	

18	 • Grundkunskap	om	redovisning	

• Verksamhetsförståelse		

• Bristande	förståelse	för	
verksamheten	

• Ärlighet	

• Diskussionsförmåga		

19	 • Grundkunskap	om	redovisning	
och	skatterätt	

• Verksamhetsförståelse		

• Bristande	kunskap	i	
frågor	rörande	förvärv	

• Flexibilitet	

• Social	kompetens	

20	 • God	kunskap	om	redovisning	

• Kunskap	om	rutinförbättringar	

• Verksamhetsförståelse	

• Bristande	
verksamhetsförståelse	

• Få	rutinförbättringar		

• Samarbetsförmåga	

• Social	kompetens	

• Flexibilitet	



	
	

	

Bilaga 4 – Revisorns utbildning 

 
 
 

	

	 Vilken	utbildning	tror	du	krävs	för	att	
bli	auktoriserad	revisor?	

Tycker	du	utbildningen	borde	se	ut	på		
ett	speciellt	sätt?	

1	 • Kandidatexamen	inom	ekonomi	

• Praktisk	utbildning	

• Införa	revisionsutbildning	på	yrkeshögskola	

• Varva	praktisk	och	teoretisk	utbildning		

2	
• Ekonomisk	utbildning	

• Praktisk	utbildning	

• Ha	praktik	tidigt	i	utbildningen	

• Korta	ner	utbildningslängden	

• Varva	praktisk	och	teoretisk	utbildning	

3	 • Teoretisk	utbildning	

• Praktisk	utbildning	

• Teoretisk	utbildning	kan	förmildras	men	inte	den	
praktiska	utbildningen	

4	
• Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• Fortsatta	kunskapskrav	på	juridik	

• Förlänga	praktisk	utbildning	

• Varva	praktisk	och	teoretisk	utbildning	

5	 • Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• Införa	en	titel	av	lägre	grad	vid	kortare	utbildning		

• Utbildningen	ska	fortsätta	vara	lång	och	gedigen	

6	
• Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• IT-kompetens	

• Krav	på	företagsekonomi	och	juridik	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

7	 • Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• Inte	förmildra	kraven	på	utbildningen	

8	
• Civilekonomexamen	med	krav	på	viss	

juridik	

• Praktisk	utbildning	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

9	
• Ekonomisk	utbildning	med	

redovisningsinriktning	

• Praktisk	utbildning	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

• Likformighet	i	utbildningen	

10	
• Civilekonomexamen	med	krav	på	viss	

juridik	

• Praktisk	utbildning	

• Teoretiska	utbildningen	kan	förmildras	men	inte	
den	praktiska	utbildningen	

• Varva	praktisk	och	teoretisk	utbildning	

11	 • Ekonomisk	utbildning	

• Praktisk	utbildning	

• Mer	verksamhetsbaserad	teoretisk	utbildning	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

12	 • Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• Tydligare	krav	ökar	prestigen	i	utbildningen	

13	

• Teoretisk	utbildning	

• Praktisk	utbildning	

• Bredda	utbildningen	men	inte	på	bekostnad	av	
utbildningens	prestige	

• Införa	revisionsutbildningar	på	yrkeshögskola	

• Varva	praktisk	och	teoretisk	utbildning		

14	 • Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

15	
• Civilekonomexamen	med	krav	på	viss	

juridik		

• Praktisk	utbildning	

• Bredda	utbildningen	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

16	
• Civilekonomexamen	

• Praktisk	utbildning	

• Alternativa	utbildningsvägar	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

17	 • Universitetsutbildning	

• Praktisk	utbildning	

• Högre	krav	på	utbildningen	för	att	öka	prestigen	

18	 • Universitetsutbildning		

• Praktisk	utbildning	i	5	år	

• Införa	mer	lönesteg	under	utbildningens	gång	

• Större	värde	i	praktisk	utbildning	

19	 • Kandidatexamen	inom	ekonomi	

• Praktisk	utbildning	

• Likformighet	i	utbildningen	

• Viktigt	med	skatterätt	

20	
• Civilekonom	med	

redovisningsinriktning	

• Praktisk	utbildning	

• Mer	verksamhetsbaserad	utbildning	


