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Sammanfattning	
Titel  Revisorn – en medveten social konstruktion? 

Författare  Botilda Ekelund och Erica Stepien 

Handledare  Johanna Sylvander och Pernilla Broberg 
Nyckelord Revisorsstereotyp, meta-stereotyp, förväntningsgap, 

impression management, social identitetsteori 
 

Introduktion Tidigare forskning kan identifiera en tydlig revisorsstereotyp. 
Trots att revisorer i viss mån har arbetat för att motarbeta 

stereotypen, kvarstår samma stereotyp idag som för 40 år 

sedan. Skiljer sig omgivningens stereotyp från hur revisorn 
uppfattar sig själv, föreligger ett förväntningsgap. Brist på 

forskning kring hur revisorerna upplever stereotypen och hur 
de bemöter den, motiverar vår studie. 

 
Syfte Studien syftar till att utforska hur revisorer uppfattar den 

stereotypa bilden om revisorer samt hur och varför de arbetar 

för att påverka omgivningens föreställningar om revisorer. 
 

Metod Denna kvalitativa studie har genomförts genom tolv 
semistrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter är 

revisionsmedarbetare med olika befattningar och arbetar på 
någon av de fyra världsledande revisionsbyråerna. 

 
Slutsatser Vi kommer fram till att revisorer uppfattar stereotypen om 

revisorer som i huvudsak negativ och icke överensstämmande 

med revisorns egen bild av sig själv. Vi har identifierat ett nytt 
förväntningsgap – skillnader i förväntningar om hur en revisor 

är. Revisorer arbetar aktivt för att motarbeta stereotypen 
eftersom det medför fördelar för dem i yrkeslivet. Trots 

motarbetandet kvarstår stereotypen och därmed 
förväntningsgapet. I viss mån sker dessutom ett omedvetet 

agerande som tyder på att stereotypen förstärks eller ignoreras. 



  



Abstract	
Title  The auditor – an intentional social construction? 

Authors  Botilda Ekelund och Erica Stepien 

Supervisors  Johanna Sylvander och Pernilla Broberg 
Key words Auditor stereotype, meta-stereotype, expectation gap, 

impression management, social identity theory 
 

Introduction Previous research identifies an evident auditor stereotype. 
Although auditors to some extent have attempted to change the 

stereotype, the stereotype as it appeared 40 years ago still 

remains. Differences between the stereotype and the auditors’ 
perceptions of themselves causes an expectation gap. The lack 

of research regarding how auditors perceive the stereotype as 
well as how they treat it, motivates our study.  

 
Purpose The purpose is to examine how auditors perceive the stereotype 

of auditors as well as how and why they are working to change 

the surroundings perceptions of auditors. 
 

Method This qualitative study is based on twelve semi-structured 
interviews. All respondents are audit staff with different 

positions that work in one of the Big 4 accounting firms.   
 

Conclusions We conclude that auditors mainly perceive the stereotype of 
auditors negative and not consistent with their own images of 

themselves. We have identified a new expectation gap – 

differences in expectations about the auditor’s traits. Auditors 
are working actively to counter the stereotype as it entails 

benefits to them in their professional life. To some extent, 
auditors are also unconsciously acting in a way that suggests 

that the stereotype is reinforced or ignored. 
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1.	Introduktion	
I detta kapitel introduceras ämnet i en inledning. Inledningen följs av ett 

problematiserande av ämnet som slutligen leder till studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1	Inledning	

Som aspirerande revisor möts man inte sällan av negativa reaktioner angående sitt 
yrkesval, där kommentarer så som “ska du bli pappersvändare?” och “vill du verkligen 

arbeta som revisor resten av livet?” inte är ovanliga. Bilden av vad en revisor gör och hur en 
revisor är eller bör vara, är mångnyanserad. En revisor förknippas med positiva egenskaper 

så som noggrannhet, ärlighet, pålitlighet och objektivitet (Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 

2001; Dimnik & Felton, 2006). Den kanske mest framträdande bilden av en revisor mynnar 
dock ofta ut i en stereotyp med negativa associationer (Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 

2008). Revisorn framställs som tråkig, konservativ och socialt missanpassad; ett 
kontrollfreak med enformiga arbetsuppgifter (Beard, 1994; Bougen, 1994; Byrne & Willis, 

2005; Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008; Baldvinsdottir et al., 2009; Wells, 2015).  
 

Inget av perspektiven på revisorsprofessionen är mer riktigt än det andra - de är alla 
uppfattningar som skapas och förstärks av hur framförallt media porträtterar yrket och 

därmed bidrar till en stereotyp bild av revisorn (Richardson et al., 2015). Även revisorn 

själv har del i den stereotyp som formas (Carnegie & Napier, 2010). Till skillnad från den 
mediala stereotypen är den bild som revisorer själva försöker förmedla, kanske inte helt 

oväntat, framförallt positiv. Revisorer vill exempelvis framställa sig som välutbildade och 
etiskt korrekta (Carnegie & Napier, 2010). Den bild som revisorer lyfter fram syftar 

dessutom ofta till att motverka de negativa aspekter som ses hos den traditionella revisorn. 
Som motsats till att framstå som tråkiga och konservativa fokuserar revisionsbyråerna till 

exempel på de aspekterna av yrket som är entreprenöriella och kreativa (Baxter & 

Kavanagh, 2013). 
 

Bilden av hur en stereotyp revisor är, är tydlig, och beskrivs främst i termer av personliga 
egenskaper. Allmänhetens bild av revisorn tycks i många fall vara uppbyggd på en stereotyp 

snarare än baserad på kunskap om vad revisorsyrket faktiskt innebär och vilka 
arbetsuppgifterna är (Porter, 1993; Wells, 2015). Wells (2015) visade exempelvis att 

studenter med en närstående som arbetade som revisor hade en uppfattning om hur en 

revisor är, trots att dessa inte kände till vilka arbetsuppgifter en revisor utför. En revisors 
arbetsuppgifter innebär bland annat dokumentation, kommunikation, administration, 

konsultation och granskning (Broberg, 2013). Att revisorn har en granskande och 
bedömande roll ställer dessutom höga krav på revisorns oberoende (Carrington, 2010). En 
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revisors arbete har också blivit allt mer influerat av marknadsföringsrelaterade uppgifter 

sedan revisionsplikten avskaffades för små bolag, där revisorn numera har antagit en mer 

säljande roll för att bibehålla och attrahera kunder (Hodges & Young, 2009; Broberg, 2013; 
Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013).  

 
Allmänhetens bild av en revisor stämmer inte nödvändigtvis överens med revisorns egen 

uppfattning. Ur professionens perspektiv värdesätts ofta egenskaper så som social 
kompetens samt kommunikations- och problemlösningsförmåga högre än akademiska 

meriter, framförallt bland nyanställda revisorer (Gammie et al., 2004; Hunt et al., 2004; 

Smith 2005; Jeacle, 2008). En revisor förväntas alltså inte bara tillägna sig teknisk 
kunskap, utan även anta vissa beteendemässiga normer (Jeacle, 2008). Det har dessutom 

visats att revisorer som anser att teknisk kunskap, förmågan att interagera med klienter 
samt en professionell attityd är viktiga egenskaper, också presterar bättre (McKnight & 

Wright, 2011). 
 

De stereotypa egenskaper som utomstående förväntar sig att en revisor besitter kan således 
skilja sig från de egenskaper som en revisor bör besitta utifrån professionens perspektiv. 

Peecher et al. (2007) uttrycker att utomstående har förväntningar på vad revisorer ska 

prestera och vilken typ av service de ska tillhandahålla, trots att de ofta inte vet vad en 
revisor egentligen gör. En sådan situation anknyter till hur människan, i detta fall en 

revisor, agerar i förhållande till vad utomstående förväntar sig. När det finns en skillnad 
mellan vad allmänheten förväntar sig att en revisor ska uträtta i förhållande till vad 

revisorn faktiskt uträttar, uppstår ett förväntningsgap (Öhman, 2007). 
 

Att ett förväntningsgap existerar, kan innebära såväl positiva som negativa följder för både 

professionen och revisorn som person. Revisorer har länge brottats med en negativ image 
vilket medför konsekvenser för revisorsprofessionen vad gäller exempelvis arbetets natur, 

sociala relationer samt rekrytering av nya medarbetare (Friedman & Lyne, 2001;  Hunt et 
al., 2004; Dimnik & Felton, 2006; Burton et al., 2015). “Kampen om talangerna”1 har lyfts 

fram som ett av professionens största problem, det vill säga svårigheten i att attrahera och 
behålla de rätta medarbetarna (Smith & Briggs, 1999; Burton et al., 2015). De potentiella 

medarbetarnas motvilja härrör från rädslan att förknippas med den stereotypa bild som 

finns, en rädsla som föreligger trots att studenter ser yrket som högt respekterat, 
meningsfullt och tillfredsställande med goda ersättningar och förmåner (Burton et al., 

2015). Revisorn som person riskerar också att bli behandlad som tråkig, enkelspårig och 
glädjelös (Friedman & Lyne, 2001). Samtidigt kan uppfattningar om att vara objektiv, 

tråkig och uppmärksam på detaljer, också resultera i positiva effekter som exempelvis 
förbättrad effektivitet och trovärdighet i flera olika situationer (Bougen, 1994).  
                                                   
1 Översatt från engelskans ”war of talent”. 
2 Big 4 syftar på Deloitte, EY, KPMG och PwC, världens idag största revisionsbyråer. 
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1.2	Problematisering	

Studier har visat att det finns en tydlig föreställning om revisorer, trots att det för många är 
oklart vad en revisor faktiskt gör (Peecher et al., 2007; Wells 2015). Då en revisor bland 

annat tjänar i allmänhetens intresse, leder dessa föreställningar till förväntningar på 
revisorns prestationer (Barrett, 2012). Skillnaden mellan utomståendes förväntningar på 

revisorer och revisorernas verklighet, definierades för första gången 1974 som begreppet 
förväntningsgap. Begreppet beskrevs då som en skillnad mellan vad revisorerna och 

användarna av redovisningsinformationen förväntar sig att en oberoende revisor ska 

uträtta (Liggio, 1974). Sedan dess har en mängd olika studier om förväntningsgap inom 
revision genomförts, där exempelvis orsaker till hur och varför gapet existerar samt 

metoder för att reducera det har undersökts (Porter, 1993; Koh & Woo, 1998; Frank et al., 
2001; McEnroe & Martens, 2001; Ruhnke & Schmidt, 2014; Litjens et al., 2015). 

Förväntningsgap har i tidigare litteratur beskrivits som ett gap mellan samhällets 
förväntningar på revisorer och revisorers fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av 

samhället (Porter, 1993) och som skillnaden mellan vad allmänheten och andra intressenter 

uppfattar att revisorers ansvarsområden är och vad revisorer uppfattar att deras 
ansvarsområden omfattar (McEnroe & Martens, 2001). Gemensamt för dessa definitioner 

är att alla syftar på det gap som uppkommer avseende vad en revisor förväntas uträtta, det 
vill säga de förväntningar som finns på revisorer. Ett gap som däremot inte påtalas i samma 

utsträckning i litteraturen är det gap som uppstår mellan allmänhetens förväntningar om 
hur en revisor ska vara i förhållande till hur revisorn faktiskt är, det vill säga de 

förväntningar som finns om revisorer.  
 

Bilden av hur revisorn är har studerats i en rad olika sammanhang, så som undersökningar 

av studenters uppfattningar samt filmer och reklamers porträttering av yrket. Revisorn 
presenteras bland annat som tråkig, pedantisk, livlös och konservativ (Beard, 1994; 

Bougen, 1994; Byrne & Willis, 2005; Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008; Baldvinsdottir 
et al., 2009; Baxter & Kavanagh, 2012; Wells, 2015). I andra änden av spektrumet 

associeras revisorn med mer värdefulla egenskaper så som trovärdighet och objektivitet, 
vilka kan hjälpa till att ingjuta förtroende hos såväl klienter som andra intressenter 

(Bougen, 1994). Revisorsyrket i sig har förändrats över tiden och inkluderar idag moment 

så som marknadsföring och försäljning, vilket tidigare inte har varit fallet (Hodges & 
Young, 2009; Broberg, 2013; Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Denna förändring av 

yrket kan också vara orsaken till att det idag läggs större vikt vid personliga egenskaper än 
akademiska meriter vid rekrytering jämfört med på 90-talet (Gammie et al., 2004; Smith 

2005; Jeacle, 2008). Trots att revisorsyrket i sig har genomgått förändringar under de 
senaste åren, har vi i tidigare forskning kunnat identifiera att stereotypen förblir relativt 

oförändrad. Smith och Briggs (1999) beskriver en stereotyp från 70-talet som extremt trist 
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och blyg utan initiativförmåga. En nästintill identisk beskrivning återfinns i Wells (2015) 

där revisorn beskrivs som en tråkig och blyg nörd med glasögon.  

 
Att det finns en stereotyp bild kan innebära flertalet konsekvenser. Studier har dels visat att 

den framförallt negativa image som revisorsprofessionen brottas med medför problem vid 
rekrytering och att attrahera nya medarbetare (Friedman & Lyne, 2001; Dimnik & Felton, 

2006; Burton et al., 2015). Den kan också innebära negativa konsekvenser i form av 
bristande tillit till revisorn (Baldvinsdottir et al., 2009). Den delen av stereotypen som 

beskriver revisorn som till exempel ärlig och objektiv kan å andra sidan medföra det 

motsatta med fördelar som bland annat förbättrad effektivitet samt trovärdighet i olika 
situationer (Bougen, 1994). Den stereotypa bild som existerar har alltså visats kunna 

innebära såväl fördelar som nackdelar för revisorn. 
 

Det finns ett antal tillvägagångssätt för att bemöta en tillskriven stereotyp - att ignorera 
den, att förstärka den, att lämna den grupp som tillskrivits stereotypen eller att motarbeta 
den (Tajfel, 1981; Carnegie & Napier, 2010; Richardson et. al., 2015). Att ignorera eller till 
och med medvetet förstärka stereotypen kan vara accepterat om den inte medför några 
större negativa konsekvenser för gruppen. Att lämna gruppen är inte alltid möjligt eller 
önskvärt om man exempelvis lagt ner mycket energi och tid på att ta sig in i gruppen. Att 
arbeta för att motarbeta stereotypen är dock det vanligaste tillvägagångssättet, genom att 
omarbeta bilden till en mer positiv sådan (Carnegie & Napier, 2010). Den process där 
revisorer kontrollerar de uppfattningar som andra bildar sig om dem benämns impression 
management (Leary & Kowalski, 1990).  

 

Eftersom revisorn i tidigare forskning främst har beskrivits i negativa ordalag (Beard, 1994; 
Bougen, 1994; Byrne & Willis, 2005; Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008; Baldvinsdottir 

et al., 2009; Wells, 2015), torde en rimlig följd vara att det ligger i professionens intresse att 
arbeta för att motarbeta stereotypen på de punkter som resulterar i negativa följder. Ett 

sådant exempel skulle kunna vara att arbeta för att göra revisorsyrket mer attraktivt. 
Forskning tyder på att många revisorer arbetar aktivt för att motarbeta den traditionella 

stereotypa bilden (Friedman & Lyne, 2011; Baxter & Kavanagh, 2012). Som ett exempel på 

ett sådant aktivt arbete har Jeacle (2008) visat att revisionsbyråerna försöker stävja den 
stereotypa bilden som föreligger bland annat genom att framhäva att yrket har en låg 

medelålder, för att motarbeta den stereotypa bilden att yrket domineras av gamla och trista 
personer. Att framhäva yrkets låga medelålder är således ett exempel på en åtgärd som 

skulle kunna bidra till ett minskat förväntningsgap.  
 

Samtidigt kan det vara viktigt att vidhålla det gap som existerar avseende hur revisorn är, 

eftersom ett sådant gap kan leda till att revisorn uppfattas som objektiv, trygg och 
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tillförlitlig (Bougen, 1994). Power (1997) i Öhman (2007) har påtalat vikten av att ett 

förväntningsgap föreligger, då det har framhållits som en förutsättning för 

revisionsbranschens framgångar. Om inga skillnader förelåg skulle transparensen öka och 
intressenternas insyn bli besvärande (Power, 1997 i Öhman, 2007). Öhman (2007) menar 

att professionens åtgärder för att minska förväntningsgapet varit begränsade eftersom de 
åtgärder som vidtagits vanligtvis har genomförts i samband med kritiska händelser snarare 

än i förebyggande syfte. Det finns således indikationer på att det kan vara i professionens 
intresse att låta förväntningsgapet bestå och att klyftan inte enbart är till nackdel för 

revisorer. Det finns således motsättningar i forskningen kring hur stereotypen bör 

behandlas. Vissa hävdar att stereotypen bör motarbetas medan andra istället framhåller att 
stereotypen är önskvärd.  

 
Trots att revisorer i viss mån tycks ha arbetat för att motarbeta stereotypen, kvarstår en 

nästintill identisk stereotyp av revisorn idag som för 40 år sedan. Det blir därför relevant 
att undersöka varför denna stereotyp kvarstår och huruvida det kan finnas vissa delar av 

stereotypen som bör motarbetas, medan andra är fördelaktiga att framhäva. Denna studie 
ger ett teoretiskt bidrag till litteraturen kring förväntningsgap genom att belysa en ny 

dimension av begreppet. Denna dimension utgörs av det gap som uppstår mellan 

allmänhetens förväntningar om hur en revisor ska vara och hur revisorn faktiskt är, samt 
vilka åtgärder som vidtas för att påverka ett sådant förväntningsgap. Tidigare forskning har 

huvudsakligen utgått från utomståendes, det vill säga icke-revisorers, perspektiv och 
fokuserat direkt på deras uppfattning av stereotypen. Oss veterligen är forskningen kring 

stereotypen ur revisorns synvinkel knapphändig, varför revisorns perspektiv är det 
perspektiv som denna studie kommer att ha.  

 

1.3	Syfte	

Studien syftar till att utforska hur revisorer uppfattar den stereotypa bilden om revisorer 

samt hur och varför de arbetar för att påverka omgivningens föreställningar om revisorer. 
 

1.4	Frågeställning	

● Hur uppfattar revisorn omgivningens stereotypa bilder och föreställningar om 

revisorer? 
● Hur uppfattar revisorn att dessa bilder stämmer överens med bilden revisorn har av 

sig själv? 

● Finns ett förväntningsgap och hur tar det i så fall sig uttryck? 
● Hur och varför arbetar revisorn aktivt för att påverka omgivningens bilder och 

föreställningar? 

 	



6 
 

 	



7 
 

2.	Vetenskaplig	metod	
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga ansats. Här förklaras även val av 

forskningsmetod och teoretiska fält. Kapitlet avslutas med en etisk diskussion.  

 
Syftet med studien är att utforska hur revisorn uppfattar och arbetar för att påverka 

intressenters stereotypa bilder och föreställningar om revisorer. Ett sådant syfte ställer krav 
på att kunna läsa av och analysera ett socialt sammanhang, för att på så sätt utforska hur 

revisorer väljer att påverka bilden (Alvehus, 2013). Vi eftersträvar inte att kunna kvantifiera 
ett generellt fenomen, utan vill bidra till en mer generell förståelse av fenomenet (Alvehus, 

2013). Därmed kommer en kvalitativ metod att användas. Genom att använda kvalitativ 

metod kan syftet att utforska revisorers uppfattningar enklare uppnås, där intervjuer 
möjliggör mer reflekterande och nyanserade svar (Nylén, 2005). Trots att vi inte syftar till 

att kvantifiera ett fenomen, kommer vi inte att bortse från eventuella återkommande 
uttalanden som framkommer vid genomförandet, då sådana uttalanden också kan vara 

intressanta för undersökningen. 

 
Eftersom befintlig teori avseende meta-stereotypen för revisorer samt ett förväntningsgap 
avseende egenskaper oss veterligen är helt outforskade områden, kommer studien att anta 

en induktiv ansats. En induktiv, teorigenererande ansats utgår från insamlad data för att 
därefter utveckla teorier och finna samband baserat på den insamlade datan (Hartman, 

2001; Saunders et al., 2003). Genom att undersöka hur revisorer upplever stereotypen kan 
studien utforska begreppet förväntningsgap ur ett nytt perspektiv, för att därigenom 

identifiera huruvida ett förväntningsgap avseende revisorns egenskaper existerar eller inte. 

En deduktiv ansats utgår från tidigare forskning och bakomliggande teorier för att med 
hjälp av insamlad data bekräfta eller förkasta på förhand formulerade hypoteser (Bryman, 

1997). Om hypoteserna stämmer överens med den observerade verkligheten är hypotesen 
bevisad och i annat fall är den motbevisad (Hartman, 2001). Eftersom det finns en teoretisk 

lucka avseende förväntningsgap om hur revisorer är samt stereotypen ur revisorers 
perspektiv, är det varken lämpligt eller möjligt att på förhand formulera hypoteser så som 

en deduktiv ansats kräver. Det deduktiva angreppssättet förutsätter dessutom att teorin 

styr insamlingen av data (Bryman, 1997), något som vi ämnar undvika för att göra 
datainsamlingen så flexibel och objektiv som möjligt. 
 
För att finna samband och identifiera mönster är det dock lämpligt att utgå från befintliga 
teorier och begrepp och därmed även inkludera deduktiva inslag i studien (Bryman, 1997). 

Teorier avseende social identitetsteori, impression management samt förväntningsgap 

utgör en teoretisk referensram som används i syfte att studera den empiriska verkligheten. 
En teoretisk referensram underlättar analysen av empirin (Ramberg, 1997). Eftersom det 
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dessutom finns angränsande teorier till vårt problem, så som teorier kring stereotyper och 

hur man kan hantera sådana, är det motiverat att låta studien ha deduktiva inslag. Trots 

deduktiva inslag syftar studien inte till att bekräfta eller förkasta tidigare forskning 
(Bryman, 1997). Referensramen kommer istället att användas som ett verktyg för att 

underlätta datainsamlingen samt för att kunna tolka de observationer som görs. Risken 
med deduktiva inslag är att den teoretiska utgångspunkten kan orsaka en snedvridning 

genom att empiriinsamlingen riskerar att formas enbart utifrån tidigare forskning. 
Snedvridningen kan därmed leda till att angränsande relevant teori eventuellt förbises 

(Jacobsen, 2002). Genom att i enlighet med en induktiv ansats ha ett öppet förhållningssätt 

till insamlad data, hoppas vi kunna begränsa denna risk (Hartman, 2001).  
 
Förväntningsgap, social identitetsteori och impression management är de huvudsakliga 

teoretiska fält som denna studie kommer att ta utgångspunkt i. Dessa teoretiska fält har 
engagerat forskare i årtionden och utbudet av studier inom fälten är därmed förhållandevis 

brett. Om de förväntningar som stereotypen leder till skiljer sig från revisorns egen bild 

föreligger ett förväntningsgap, vilket är ett teoretiskt fält som vi också anser vara lämpligt 
att utgå från. Trots att studierna skiljer sig åt exempelvis avseende geografiska skillnader 

och publiceringsår, anses det ändå vara möjligt att kunna applicera dessa teorier på det 
område som nu ska studeras. Vi ämnar kombinera dessa tre teoretiska fält för att kunna 

fylla den kunskapslucka vi funnit gällande hur och varför revisorer arbetar för att påverka 
den stereotypa bild som finns av dem. Det perspektiv som denna studie utgår från, det vill 

säga hur revisorn upplever att andra stereotypiserar revisorn, innefattas i social 

identitetsteori och benämns meta-stereotyp. Medan stereotyp innebär hur andra uppfattar 
medlemmar av en grupp, innebär meta-stereotypen hur gruppen själv tror att den uppfattas 

av andra i en social kontext (Richardson et al., 2015), vilket utgör frågeställningens första 
del. Frågeställningens andra del syftar till att undersöka den bild revisorn själv har av en 

typisk revisor. Gemensamt avser del ett och del två kunna kombineras för att besvara 
frågeställningens tredje del om huruvida ett förväntningsgap existerar eller inte. Vårt syfte 

berör en ny typ av förväntningsgap som tidigare inte forskats kring och vi har därför 
tillämpat den existerande förväntningsgapslitteraturen analogt på vårt problem. Vad gäller 

frågeställningens fjärde del anses ordet aktivt vara särskilt viktigt att betona, eftersom 

omedvetet agerande är svårt för oss att undersöka. Aktivt arbete är enklare att ställa frågor 
kring. 

 
För att finna relevant litteratur rörande förväntningsgap, social identitetsteori och 

impression management har nyckelord så som “förväntningsgap”, “stereotyp” och “image” 
använts. Vi har då kunnat identifiera ett antal huvudkällor som återkommit i flertalet 

vetenskapliga artiklar, så som Bougen (1994), Beard (1994) och Öhman (2007). Utifrån 

dessa huvudkällor har vi därefter utgått från deras referenslistor för att hitta relevant 
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litteratur. Vi har även använt oss av Google Scholar för att söka framlänges och finna nyare 

forskning som citerat dessa huvudartiklar. Vi har dock inte begränsat oss enbart till nyare 

studier utan har funnit det viktigt att låta litteraturen omfatta såväl nyare som äldre 
forskning med geografisk spridning. De vetenskapliga artiklarna i den teoretiska 

referensramen utgörs främst av empiriska undersökningar, och är alla publicerade i 
tidskrifter som är rankade som antingen ett eller två på Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste eller är publicerade i ABS-ranking. Viss information har erhållits från 
hemsidor, vilka behandlats med försiktighet och ett kritiskt förhållningsätt. Vidare har även 

facklitteratur från Linköpings universitetsbibliotek använts. 

 
Då denna studie utgår från revisorers personliga uppfattningar, blir det särskilt viktigt att 

beakta etiska aspekter av studien. Det är viktigt att undvika inkräktande frågor som kan 
beröra känsliga aspekter för respondenterna (Denscombe, 2009). Utformandet av 

intervjufrågor är därför en kritisk aspekt av undersökningen. Med hjälp av välformulerade 
frågor kan förhoppningsvis även problemet med att respondenterna inte berättar allt de vet 

undvikas. För att säkerställa att studien genomförs på ett etiskt korrekt sätt har de 
forskningsetiska principerna följts så som de beskrivs hos Vetenskapsrådet (2002). Inför 

intervjuerna har vi på förhand informerat respondenterna om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. Med hjälp av 
denna förhandsinformation har samtyckeskravet också uppfyllts, i kombination med att 

intervjuerna inleddes med att informera om studiens syfte och villkoren för 
respondenternas deltagande och medverkan, varefter deltagarna fick godkänna sin 

medverkan. Även nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har beaktats genom att de 
insamlade uppgifterna har anonymiserats och därefter enbart använts för 

forskningsändamål. Efter studiens avslutande raderas all information som eventuellt kan 

kopplas till deltagarna. Intervjupersonerna ges dessutom möjlighet att läsa igenom och 
godkänna det material som används (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3.	Teoretisk	referensram	
I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning som utgör studiens 

plattform. Dessa teorier mynnar ut i en modell som ligger till grund för datainsamling 

och analys. 
 

3.1	Social	identitetsteori	

Social identitetsteori fokuserar på en persons uppfattning av sig själv och andra baserat på 

sociala kategoriseringar (Tajfel & Turner, 1979). Social kategorisering är uppdelningar av 
den sociala världen i specifika klasser eller kategorier. Denna uppdelning sker då individer 

bedömer att de själva eller andra i deras omgivning innehar gemensamma egenskaper som 

särskiljer dem från andra sociala grupper (Tajfel, 2010). Sådana egenskaper kan anknyta 
till exempelvis kön, ålder eller yrke (Tajfel & Turner, 1979). Enligt Tajfel (2010) har 

kategoriseringar både en induktiv och en deduktiv aspekt. Den induktiva aspekten innebär 
att en grupp tilldelas egenskaper baserat på upplevelser av specifika individer i gruppen. 

Den deduktiva aspekten innebär tvärtom att varje individ i gruppen tillskrivs egenskaper 
baserat på sådana som ses som typiska för gruppen (Tajfel, 2010). Om exempelvis revisorer 

som grupp anses vara tråkiga, kommer även en individ som identifieras som revisor antas 
vara tråkig (Carnegie & Napier, 2010). Deduktionen bidrar till formandet av individernas 

sociala identitet, vilket dessutom kan inverka på hur individerna uppfattar sig själva (Tajfel 

& Turner, 1979; Richardson et al., 2015). 
 

Ett yrke med en specifik titel kan utgöra en social kategori då det särskiljer sig från andra 
kategorier genom särskilda arbetsuppgifter samt individer med för gruppen typiska 

karaktärsdrag (Krause, 1971 i Ulfsdotter-Eriksson & Linde, 2014). Ett yrke kan definieras 
utifrån vad medlemmarna av denna grupp arbetar med och yrket i sig kan ge indikationer 

på till exempel individens kunskap och utbildningsnivå. Utifrån yrket kan således 

kvalificerade gissningar göras om vilka individerna inom denna grupp är, något som kan 
tendera att sprida sig till att bli vedertaget för hela gruppen (Tajfel, 2010; Ulfsdotter-

Eriksson & Linde, 2014). Egenskaperna kan ha såväl positiva som negativa associationer 
och ta sig uttryck genom exempelvis fördomar, diskriminering eller stereotyper (Tajfel & 

Turner, 1979; Hogg, 2006).  
 
Inom social identitetsteori kan en individ uppfattas ur tre perspektiv. Ett perspektiv är hur 

omgivningen uppfattar individer i en grupp, vilket benämns stereotyp. Ett annat perspektiv 
är hur individen själv tror att den uppfattas av andra, vilket benämns meta-stereotyp 

(Tajfel, 1981). Det sista perspektivet inom social identitetsteori är individens egen 
uppfattning av sig själv. 
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3.1.1	Stereotyp 

3.1.1.1	Definition 

Begreppet stereotyp definieras som ett generaliserade av grupper utifrån de egenskaper 
som ses som typiska för gruppen (Lippmann, 1922). Stereotypa och förenklade bilder av 

människor och händelser konstrueras eftersom den verkliga omvärlden är för komplex för 

att hantera. Stereotyperna kan antingen konstrueras av individen själv eller vara givna av 
den kultur där den befinner sig (Lippmann, 1922). Stereotypisering leder till att gruppens 

individer ses som homogena. När en grupp tillskrivs en stereotyp och upplevs inneha 
gemensamma karaktärsdrag, kan individerna i gruppen tendera att börja efterlikna dessa 

karaktärsdrag allt mer så att skillnaderna mellan individerna minskar (Tajfel, 2010; Wells, 
2012). Anledningar till denna homogenisering kan vara för att visa lojalitet mot resten av 

gruppen, för att förstärka dess status eller för att undvika att bli utesluten ur den 

(Richardson et al., 2015). Samtidigt tenderar gruppens karaktärsdrag att överdrivas av dess 
individer, för att tydligt särskiljas från andra grupper (Tajfel, 2010; Wells, 2012). 

 

3.1.1.2	Stereotypers	bildande 

Flertalet forskare har diskuterat hur stereotyper uppkommer (Hunt et al., 2004; 

Baldvinsdottir et al., 2009; Carnegie & Napier, 2010; Baxter & Kavanagh, 2012; Wells, 
2012; Richardson et al., 2015). Bildandet av stereotypa uppfattningar sker generellt sett 

tidigt i livet genom påverkan från föräldrar, media eller liknande. Dessa influenser ger 
avtryck redan innan en person har börjat bilda sig en egen uppfattning (Richardson et al., 

2015). Därefter är det svårt att förändra denna uppfattning då nya erfarenheter som 
bekräftar och förstärker den stereotypa bilden har större påverkan än erfarenheter som 

motsäger den bild man har (Friedman & Lyne, 2001; Richardson et al., 2015).  

 
Den stereotypa bilden av en revisor hävdas i stor utsträckning vara ett resultat av medias 

porträttering av yrket, vilka framställer revisorn på såväl ett realistiskt som på ett 
skämtsamt och förlöjligande sätt (Beard, 1994; Bougen, 1994; Dimnik & Felton, 2006). En 

revisors återkommande karaktärsdrag i medier som film och TV är att denne är bland annat 
tråkig, blyg, socialt missanpassad och har enformiga arbetsuppgifter. Samtidigt framställs 

också en stereotyp revisor som utåtriktad, social, vältalig, noggrann, objektiv och metodisk 

(Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001; Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008; Wells, 
2015). Forskare som behandlar revisorsstereotypen betonar dock att denna är främst 

negativ (Beard, 1994; Bougen, 1994;  Byrne & Willis, 2005; Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 
2008; Baldvinsdottir et al., 2009; Wells, 2015). När en stereotyp väl har formats kan denna 

fungera som en slags självuppfyllande profetia (Friedman & Lyne, 2001; Carnegie & Napier, 
2010). Att en viss bild av revisorn förmedlas kan medföra att personer med just dessa 

egenskaper söker sig till yrket, medan personer med avvikande egenskaper istället söker sig 
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till andra yrken (Friedman & Lyne, 2001; Hunt et al., 2004; Carnegie & Napier, 2010), 

vilket innebär att stereotypen förstärks ytterligare. De personer med avvikande egenskaper 

som trots allt söker sig till revisorsyrket ses som avvikande och uppfattas inte som en 
ursprunglig revisorstyp (Friedman & Lyne, 2001; Carnegie & Napier, 2010). 

 
Ett annat sätt på vilket en stereotyp formas är hur revisorer själva beskriver sitt yrke (Wells, 

2012). Den bild som revisorer själva försöker förmedla är framförallt positiv, där ord så som 
välutbildad och etiskt korrekt används (Carnegie & Napier, 2010). Hur en revisor beskriver 

sitt yrke kan ske antingen omedvetet eller medvetet. Det kan till exempel vara ett medvetet 

val att exkludera vissa delar av arbetet inför den som lyssnar. Att beskriva revision som ett 
yrke där man jobbar med att genomföra löpande granskningar kan låta som en process 

(Wells, 2012). Om revision beskrivs som en process kan arbetet uppfattas som enformigt, 
där samma typ av arbete utförs ett oändligt antal gånger. Denna porträttering kan därmed 

leda till en förstärkt bild av att revisorsyrket är enformigt, vilket i sin tur kan framställa 
yrket som tråkigt. Ju smalare beskrivning av revisorsyrket, desto mer stereotyp tenderar 

uppfattningen att bli (Wells, 2012). 
 

Studier har visat att det finns föreställningar om revisorer även hos personer som inte 

innehar kunskap om vad revisorsyrket innebär (Peecher et al., 2007; Wells, 2015). 
Avsaknad av sådan kunskap och erfarenhet av direkt kontakt med en revisor, innebär att 

kulturella faktorer med större sannolikhet påverkar en persons uppfattning av yrket 
(Richardson et al., 2015; Wells, 2015). Sådana kulturella faktorer kan vara information från 

exempelvis media, familj eller skola, vilka tillsammans formar antaganden om revisorer 
som sedan appliceras direkt på individerna i gruppen och bildar en stereotyp (Smith & 

Zarate, 1990 i Wells, 2015). Antagandena baseras därmed på egenskaper som anses vara 

typiska för gruppen istället för egenskaper som representerar individen. Att däremot ha 
haft någon form av kontakt med en revisor har visat att stereotypen mattas av utifrån de 

individuella erfarenheterna som erhålls vid denna kontakt (Friedman & Lyne, 2001; Smith 
& Zarate, 1990 i Richardson et al., 2015; Hunt et al., 2004).  

 
Sammanfattningsvis har tre huvudsakliga källor identifierats för hur en stereotyp revisor 

bildas - genom medias porträttering, genom revisorers egna beskrivningar av sitt yrke samt 

genom personlig kontakt med revisorer.  
 

3.1.1.3	Konsekvenser	av	revisorsstereotypen 

Revisorsstereotypen beskrivs i såväl positiva som negativa ordalag och denna stereotyp 
medför implikationer för både revisorn och revisorsyrket (Richardson et al., 2015). Ett 

problem som ofta lyfts är svårigheten att attrahera nya medarbetare (Smith & Briggs, 1999; 
Hunt et al., 2004; Baxter & Kavanagh, 2012; Burton et al., 2015; Richardson et al., 2015) 
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och gå miste om “the best and the brightest” (Smith & Briggs, 1999, s. 30). Unga individer 

tenderar att sträva efter en viss typ av karriär baserat på felaktiga uppfattningar, otillräcklig 

information och förutfattade meningar om yrket och dess arbetsmiljö (Baxter & Kavanagh, 
2012). Den i huvudsak negativa stereotypa bild som framställs har visats avskräcka 

potentiella medarbetare från att söka arbete som revisor, av rädsla för att förknippas med 
denna stereotyp, trots att dessa personer egentligen är intresserade av och lämpade för att 

utföra de arbetsuppgifter som en revisor har (Burton et al., 2015). Istället söker sig många 
till arbeten som upplevs överensstämma med den egna personligheten och som därmed 

inte hotar den positiva uppfattningen man har om sig själv (Carnegie & Napier, 2010; 

Baxter & Kavanagh, 2012; Burton et al., 2015). De personer som väljer bort revisorsyrket 
och söker sig till andra yrken kommer dock med stor sannolikhet ändå att behöva samverka 

med revisorer. Att de då innehar en negativ bild av revisorer riskerar att påverka revisorn 
på ett sätt som gör att denne får svårigheter att utföra de uppgifter som förväntas (Hunt et 

al., 2004). 
 

Flera av de egenskaper som förknippas med en stereotyp revisor kan också vara 
fördelaktiga, något som forskningen dock inte omnämnt i lika stor omfattning som de 

negativa aspekterna. Karaktärsdrag så som noggrannhet, pålitlighet och objektivitet kan 

förstärka revisorns effektivitet och trovärdighet (Bougen, 1994). Revisorer hanterar 
känsliga uppgifter hos företag och har ofta, tillsammans med klienten själv, bäst inblick i 

klientens verksamhet, potential och risker (Bougen, 1994; Özcelik, 2015). För klienter som 
anförtror revisorer dessa uppgifter, kan det vara betryggande att revisorer ses som tråkiga 

istället för kreativa och fantasifulla (Bougen, 1994), då en kreativ revisor exempelvis kan 
kopplas samman med kreativa lösningar som inte är i linje med de lagar och regler som 

måste efterlevas.  

 

3.1.3	Meta-stereotyp 

Medan stereotyp innebär hur andra uppfattar medlemmar av en grupp, innebär meta-

stereotypen hur gruppen själv tror att den uppfattas av andra i en social kontext 
(Richardson et al., 2015). Stereotypen och meta-stereotypen behöver inte överensstämma 

eftersom ingen kan veta exakt hur utomstående ser på dem. Meta-stereotypen blir därmed 
ofta vag och något ofullständig (Kim & Oe, 2009).  

 
Meta-stereotypen utgör ett sätt på vilket individer kan jämföra den egna gruppen ur två 

olika perspektiv - den egna uppfattningen och den uppfattning man tror att utomstående 

har (Klein & Azzi, 2001). Utifrån denna information kan man definiera sig själv, men det 
krävs då förståelse för omvärldens perspektiv (Gomez, 2002). Individens upplevelse av 

huruvida utomståendes uppfattningar om den egna gruppen är positiva eller negativa, 
påverkar dennes beteende i hög grad. Känner sig individen betraktad på ett positivt sätt 
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kommer denne att uppleva glädje och välbefinnande. Upplever individen däremot att den 

betraktas på ett negativt sätt, kommer den att känna sig sårad och förolämpad (Gomez, 

2002). Vidare tenderar individer att undvika interaktion med sådana som upplevs ha en 
negativ bild av dem på grund av en rädsla för att bli bemött på ett negativt sätt (Kim & Oe, 

2009). 
 

En positiv meta-stereotyp kan påverka den sociala identiteten på ett fördelaktigt vis, medan 
en negativt upplevd meta-stereotyp kan leda till icke önskvärda konsekvenser för individen. 

Sådana konsekvenser kan föranleda individen att tro att denna negativa beskrivning är 

sanningen för både gruppen och individen, vilket leder till en försämrad självbild (Klein & 
Azzi, 2001). Ju mer individen identifierar sig med den grupp den tillhör, desto större blir 

denna påverkan. Om egenskaperna hos den grupp vars åsikter tas i beaktning skiljer sig 
mycket från den egna gruppens egenskaper, påverkas inte självbilden och man låter den 

negativa meta-stereotypen bestå. Om den utomstående gruppens egenskaper däremot 
påminner om de egna, kan gruppmedlemmar försöka ändra meta-stereotypen till sin fördel 

genom att framhäva och kommunicera ut de positiva karaktärsdragen och förneka de 
negativa (Klein & Azzi, 2001). Kontakt med utomstående i kombination med att meta-

stereotypens positiva delar lyfts fram, leder till att de utomståendes bild av gruppen blir 

mer rättvisande och den negativa sidan reduceras (Gomez, 2002). Förutom en försämrad 
självbild, kan gruppen också riskera att behandlas ofördelaktigt av utomstående, till följd av 

den negativa meta-stereotypen (Klein & Azzi, 2001).  
 

3.1.2	Revisorns	egen	bild 

Beroende på hur revisorn stereotypiseras, kan skillnader uppstå mellan omgivningens 
uppfattning av revisorn och revisorers egen uppfattning. Hur omgivningen vanligen 

uppfattar revisorer framkommer genom en stereotyp bild. I andra änden av spektrumet 
finner vi revisorers egen bild av hur de är. Eftersom det oss veterligen inte finns någon 

forskning kring revisorers egen bild av sig själva, belyser vi istället detta utifrån hur 

revisorer bör vara. Ur revisorers eget perspektiv eftersöks idag allt mer icke-akademiska 
och mjuka egenskaper jämfört med på 90-talet och tidigare (Gammie et al., 2004). 

Revisorer upplever att eftersträvansvärda egenskaper är bland annat god analytisk förmåga, 
förmåga att arbeta i grupp, objektivitet, problemlösningsförmåga och organisatorisk 

förmåga (Gammie et al., 2004; Carrington, 2010; Crawford et al., 2011;  Baxter & 
Kavanagh, 2012). En egenskap som lyfts fram som särskilt viktig för revisorer är god 

kommunikationsförmåga, såväl muntlig som skriftlig (Smith & Briggs, 1999; Smith, 2005; 

Jeacle, 2008; Crawford et al., 2011; Baxter & Kavanagh, 2012). Specifikt beskrivs 
interpersonell kommunikationsförmåga, det vill säga kommunikationen mellan två 

människor, som mycket betydelsefull för revisorer (Gammie et al., 2004; Smith, 2005; 
Jeacle 2008; Crawford et al., 2011). Goda kommunikationskunskaper är en viktig faktor för 
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att revisorn ska kunna avancera i sin karriär och för att kvaliteten på revisionen ska nå sin 

fulla potential, eftersom revisorn använder sig av någon slags kommunikation i varje 

situation de försätts. Kommunikationen kan ske i situationer med klienter eller med interna 
och externa parter (Smith, 2005). 

 

3.2	Impression	management	

Impression management är den process där en individ påverkar andras uppfattning om 
denne. De intryck som görs på andra får följder för hur andra uppfattar, utvärderar och 

behandlar dem. Det får också följder för hur en individ ser sig själv, vilket bidrar till ett 
agerande som syftar till att skapa särskilda intryck i andras ögon. Impression management 

innefattar två aspekter - impression motivation och impression construction (Leary & 

Kowalski, 1990). 
 

3.2.1	Impression	motivation 

Impression motivation syftar på i vilken grad individen är motiverad att kontrollera hur 
andra uppfattar den. Det finns ett flertal situationer där personer tenderar att vara särskilt 

benägna att påverka andras uppfattningar. Sådana situationer kan vara vid interagerande 
med inflytelserika personer eller personer som kan bidra med någon form av fördel genom 

interagerandet, exempelvis en jobbsökande som uppträder på ett särskilt sätt för att få ett 
eftertraktat jobb eller vid ett interagerande med en potentiell storkund (Leary & Kowalski, 

1990). Offentliga personer tenderar också att fästa större avseende vid omvärldens 

uppfattning och har därmed incitament att påverka dessa uppfattningar. Det kan också 
finnas motiv till att påverka andras intryck om det finns skillnader mellan befintlig och 

önskvärd image. Ju större gapet däremellan är, desto mer ökar motivationen att kontrollera 
de uppfattningar som bidrar till den befintliga imagen (Leary & Kowalski, 1990). 

 
Att använda sig av impression management kan resultera i ökat välbefinnande genom ökat 

självförtroende, fördjupad grupptillhörighet eller genom monetära och sociala belöningar 

(Leary & Kowalski, 1990). Genom att skapa intryck som leder till positiva reaktioner så som 
komplimanger, kan självförtroendet påverkas positivt. Vidare kan ett intryck som förmedlar 

en identitet som överensstämmer med gruppens, öka välbefinnandet genom att det 
resulterar i fördjupad grupptillhörighet. Att påverka utomståendes intryck kan också leda 

till belöningar i olika former, vilket är positivt för välbefinnandet. Välbefinnandet kan ha 
sin grund i exempelvis vänskap, ökat inflytande eller en löneökning. (Leary & Kowalski, 

1990) 
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3.2.2	Impression	construction 

Efter att ha identifierat ett behov av att påverka utomståendes uppfattningar konstrueras 

den typ av intryck som ska förmedlas, vilket benämns impression construction. Bilden som 
man vill framhäva är ofta konsistent med hur individen uppfattar sig själv avseende hur 

man är och hur man vill vara (Leary & Kowalski, 1990). Även den sociala grupp som 
individen tillhör inverkar på det intryck som förmedlas, då tillhörighet i sociala grupper 

medför förväntningar beträffande uppträdande och personliga egenskaper. En chef behöver 
exempelvis upprätthålla en viss image för att ses som en effektiv och kompetent ledare. 

Misslyckas individen med att förmedla ett intryck i linje med den roll som innehas, löper 
denne en risk att ses som mindre trovärdig och att uteslutas ur gruppen (Goffman, 1959; 

Leary & Kowalski, 1990). 

 

3.2.3	Metoder	för	impression	management 

Individer tenderar att föredra att vara del av en grupp som tillskrivits en positiv stereotyp, 

framför en grupp som tillskrivits en negativ stereotyp (Tajfel & Turner, 1979; Carnegie & 
Napier, 2010). Viljan att associeras med en positiv stereotyp kan härledas till impression 

motivation och en användning av impression management, då en positiv stereotyp kan 
resultera i ökat välbefinnande. Om medlemmar i en grupp upplever att de tillskrivits en 

negativ stereotyp har de ett antal val - att motarbeta stereotypen, förstärka stereotypen, 
lämna gruppen eller ignorera stereotypen (Tajfel, 1981; Carnegie & Napier, 2010; 

Richardson et al., 2015). 

 
Har en individ tillräcklig impression motivation, är två alternativ möjliga. Att motarbeta 

den negativa stereotypen för att göra den mer positiv eller att förstärka stereotypen om den 
redan anses vara fördelaktig. Att motarbeta stereotypen syftar till att påverka allmänhetens 

bild av gruppen (Tajfel, 1981; Carnegie & Napier, 2010; Richardson et al., 2015). 
Stereotypen kan motarbetas genom att förändra individerna i gruppen eller genom 

användning av andra verktyg så som reportage i tidningar eller andra slags 

varumärkeskampanjer (Carnegie & Napier, 2010; Richardson et al., 2015). I enlighet med 
impression construction framställs då ett intryck som avser förmedla en bild som skiljer sig 

från den existerande stereotypen och är mer konsistent med hur individen ser sig själv och 
hur den vill vara. Som ett alternativt tillvägagångssätt kan den negativa stereotypen 

förstärkas då impression motivation finns, i de fall då det medför fördelar för gruppen 
(Carnegie & Napier, 2010). Det intryck som konstrueras är då en förstärkt version av den 

befintliga stereotypen. Det sätt på vilket man klär sig är ett konkret exempel på hur 

allmänhetens uppfattning kan påverkas åt endera hållet (Goffman, 1959). 
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Att lämna gruppen är inte alltid önskvärt eller möjligt, om exempelvis mycket tid och 

energi lagts ned på att ta sig in i gruppen. En negativ stereotyp kan även ignoreras, om det 

inte medför några monetära eller sociala kostnader för individen och gruppen (Tajfel, 1981; 
Carnegie & Napier, 2010). Valen att lämna gruppen eller att ignorera stereotypen tyder på 

bristande impression motivation. Individen har då inte tillräckliga incitament för att vilja 
kontrollera hur andra uppfattar den. Enligt Carnegie och Napier (2010) är det mest troliga 

valet vid hantering av en negativ stereotyp att motarbeta den, medan Richardson et al. 
(2015) framhåller att det mest troliga alternativet är att lämna en grupp om gruppen i fråga 

förknippas med negativa egenskaper alternativt har låg status i förhållande till andra 

grupper.  
 

3.2.4	Impression	management	i	revisorsyrket 

Wells (2012) väcker frågan om revisorer själva är ansvariga för den traditionella stereotyp 
som finns med egenskaper så som tråkighet, noggrannhet och pålitlighet, utifrån hur de 

medvetet eller omedvetet väljer att beskriva sitt yrke för utomstående. Indikationer på att 
impression management används inom revisorsyrket har kunnat identifieras. Ett tecken på 

att revisorer medvetet vill behålla stereotypen är då de varit kritiska till information som 
framhållit revisorn på ett annat sätt än den stereotypa bilden (Baldvinsdottir et al., 2009). 

Baldvinsdottir et al. (2009) ger ett exempel där ett klagobrev skickats till en tidning som 
publicerat en reklamannons innehållande en revisor iklädd höga stövlar och med en piska i 

handen. En anledning till att revisorer vill behålla stereotypen kan vara att professionen 

inte uppfattar stereotypen som skadlig (Bougen, 1994). Vidare kan det vara ett medvetet val 
av revisorsprofessionen att förstärka alternativt behålla den traditionella bilden av revisorn 

som bokförare, i syfte att skapa en stereotyp av revisorn som en pålitlig person (Bougen, 
1994).  

 
Metoder som syftar till att använda impression management för att framhäva den 

traditionella stereotypen kan dock vara skadlig av två anledningar (Richardson et al., 2015). 

För det första är en sådan strategi problematisk eftersom den traditionella stereotypen inte 
stämmer överens med den moderna revisorn som en kreativ och mångsidig entreprenör, en 

bild av revisorn som professionen lagt mycket kraft på att framhålla (Jeacle, 2008; Baxter & 
Kavanagh, 2012; Richardson et al., 2015). För det andra kan det vara skadligt att förstärka 

stereotypen ifall den även förekommer på ett förlöjligande sätt i humoristiska 
sammanhang. Även dessa delar av stereotypen måste hanteras och är inte nödvändigtvis 

beskrivningar av en revisor som bör framhävas (Richardson et al., 2015). Vid avsaknad av 

reaktioner på de nedsättande delarna av stereotypen riskerar de positiva följderna, så som 
ökad trovärdighet, att gå förlorade (Friedman & Lyne, 2001; Richardson et al., 2015). 
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Trots att stereotypen kan medföra positiva följder, arbetar många revisorer för att 

motarbeta den, efter uppmuntran från professionen (Friedman & Lyne, 2001). Den 

stereotyp som föreligger försvårar vid rekrytering, och att motarbeta stereotypen genom att 
framhäva en mer positiv bild kan därför enligt professionen underlätta sökandet efter de 

bästa medarbetarna. Ett annat incitament för att motarbeta stereotypen är för att öka 
förtroendet för professionen (Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008; Carnegie & Napier, 

2010). Dessutom kan individens eget självförtroende och välbefinnande stärkas av att 
identifieras med en mer positiv stereotyp (Leary & Kowalski, 1990; Richardson et al., 2015). 

 

Impression management kan identifieras i flera aktiva handlanden som syftar till att 
motarbeta den stereotypa bilden av revisorn (Friedman & Lyne, 2001; Hunt, 2004; Jeacle, 

2008; Baxter & Kavanagh, 2012). Tre metoder som föreslagits för att motarbeta en 
stereotyp är att förändra människors uppfattningar om yrket, att ändra beteckning på yrket 

eller att använda sig av utbildning (Smith & Briggs, 1999). Flera exempel på försök att 
förändra människors uppfattning av revisorsyrket kan observeras. För att ändra den 

stereotyp som framhåller revision som ett yrke för gamla och trista personer, är det numera 
vanligt att framhäva revision som en arbetsplats för unga (Jeacle, 2008). I annonser 

framträder skapandet av en slags anti-stereotyp, där medarbetarna framhävs som 

entreprenöriella, kreativa och mångsidiga med många talanger - egenskaper som vanligtvis 
inte förknippas med en revisor (Jeacle, 2008; Baxter & Kavanagh, 2012). Ett exempel är ett 

fall där en elitidrottande revisor lyfts fram, för att visa en annan bild än den traditionella 
stereotypen (Jeacle, 2008). Ett annat exempel är att framhäva de delar av yrket som 

innefattar ledarskap, kommunikaton och problemlösning, vilket även det tagit sig uttryck i 
bland annat annonser (Hunt, 2004; Jeacle, 2008; Baxter & Kavanagh, 2012).  

 

Eftersom associationerna med beteckningen “revisor” är djupt rotade och kräver lång tid 
för att förändra, kan stereotypen motarbetas genom att byta namn på yrket (Smith & 

Briggs, 1999). Att utforma rekryteringsannonser attraktivt nämns som exempel på en 
metod för att påverka stereotypen (Jeacle, 2008). Studenter har visat större benägenhet att 

söka ett arbete som benämns “redovisning” jämfört med en identisk arbetsbeskrivning som 
benämns “revision”, vilket visar att beteckningen har betydelse (Burton et al., 2015). Vidare 

har utbildning använts som en metod för att motarbeta stereotypen. Influenserna från 

studenters utbildningsmiljö har visats ha stora möjligheter att påverka stereotypen, då 
studenter i stor utsträckning påverkas av vad lärare förmedlar (Hunt et al., 2004, Baxter & 

Kavanagh, 2012; Wells, 2012). Lärare är i många fall engagerade i att utveckla de kunskaper 
som krävs för att vara en bra revisor och lyfter då fram egenskaper som inte innefattas i den 

klassiska stereotypen. Egenskaper som istället betonas är bland annat analytisk förmåga 
och kommunikationsförmåga (Crawford et al., 2012). För att motarbeta studenters 

stereotypa uppfattning om revision som tråkigt och detaljorienterat, behöver lärare 
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tillhandahålla kurser som på ett mindre traditionellt sätt kan hjälpa studenter att förstå 

revisorsyrkets varierande natur (Hunt, 2004; Baxter & Kavanagh, 2012). De försök som 

gjorts för att motarbeta studenters negativa uppfattning av revisorsyrket hävdas dock ha 
varit misslyckade (Wells, 2015). 

 
Sammanfattningsvis finns flera exempel på hur revisorn aktivt försökt påverka det gap som 

finns mellan hur revisorn egentligen är och hur revisorn uppfattas av omgivningen. 
Situationer där revisorn försökt behålla eller förstärka det gap som finns har identifierats, 

liksom situationer där revisorn istället försökt förminska gapet. 

	
3.3	Förväntningsgap	

3.3.1	Definition 

Begreppet förväntningsgap har definierats av flera och det finns därför ingen allmän 

definition av begreppet. En gemensam kärna för de många definitionerna är dock att de 
redovisningsberättigade intressenternas förväntningar på revisionen inte stämmer överens 

med revisorernas egna uppfattningar (Öhman, 2007). Förväntningsgapet hävdas främst 
härstamma ur allmänhetens orimligt höga förväntningar på revisorers prestationer 

(McEnroe & Martens, 2001; Ruhnke & Schmidt, 2014). Dessa förväntningar kan kopplas till 
den stereotyp som finns av revisorn, då stereotypen medför förväntningar hos allmänheten 

om hur revisorn ska vara. Gapet har även framställts som ett resultat av misslyckanden och 

brister hos revisorer och lagstiftare (Ruhnke & Schmidt, 2014).  
 

3.3.2	Hantering	av	förväntningsgap 

Förväntningsgapet kan vara av såväl positiv som negativ karaktär. Beroende på om gapet 
ses som gynnsamt eller inte, kan revisorn låta det kvarstå alternativt försöka påverka det 

(Öhman, 2007; Ruhnke & Schmidt, 2014). Ett missgynnande gap kan öka en individs 
impression motivation. Gapet kan exempelvis medföra problem för revisorsprofessionen 

till följd av den försämrade legitimitet som ett gap kan ge upphov till. Att ett 
förväntningsgap existerar ger lagstiftare incitament att åtgärda gapet genom att införa nya 

lagar för att tillgodose intressenternas önskemål. I syfte att undvika lagstiftares inblandning 

tenderar revisorsprofessionen att öka självregleringen, en reglering som inte alltid syftar till 
att tillgodose intressenternas önskemål. Intressenterna blir då besvikna, vilket skadar 

legitimiteten (Ruhnke & Schmidt, 2014) och därmed kan ge incitament till att minska 
förväntningsgapet. Även ett fördelaktigt förväntningsgap kan leda till impression 

motivation. Gapet har framhållits som en förutsättning för revisionsbranschens 
framgångar, där avsaknad av ett förväntningsgap skulle innebära ökad transparens och en 

besvärande insyn från intressenterna (Öhman, 2007), vilket således kan vara ett incitament 
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att vidhålla eller utöka gapet. Både ett missgynnande gap och ett fördelaktigt gap kan 

därmed föranleda revisorn att använda sig av impression management. 

 
Strategier för att minska gapet kan rikta sig till de källor varifrån gapet uppkommer, det vill 

säga till lagstiftare, allmänheten och revisorerna (Ruhnke & Schmidt, 2014). En metod för 
att minska förväntningarna alternativt minska gapets betydelse, är med hjälp av utbildning. 

Denna utbildning kan rikta sig både till revisorerna själva och till allmänheten (McEnroe & 
Martens, 2014; Ruhnke & Schmidt, 2014). I syfte att göra allmänhetens förväntningar mer 

skäliga har lagstiftare infört regler, exempelvis genom hantering av revisorns oberoende 

och icke-revisionsrelaterade tjänster (Öhman, 2007; McEnroe & Martens, 2014; Ruhnke & 
Schmidt, 2014). Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att allmänheten inte tar del 

av dessa regler. Allmänheten medvetandegörs således inte om revisorers ansvar och 
skyldigheter, varpå förväntningarna kvarstår (McEnroe & Martens, 2001). En möjlig 

lösning på problemet har därför föreslagits vara att bifoga en kort beskrivning av revisorers 
funktion och mål i samband med revisionsberättelsen eller vid bolagsstämman. Vidare kan 

revisorer utbildas i att efterleva standarder på ett bättre sätt, något som också innebär 
förutsättningar för ett minskat gap eftersom allmänheten har möjlighet att ta del av dessa 

standarder (Ruhnke & Schmidt, 2014). Revisorsprofessionen förespråkar dock utbildning 

av allmänheten snarare än att revisorer ska anpassa sig till intressenternas behov (Öhman, 
2007). 

 
Flertalet konkreta exempel på sätt att minska förväntningsgapet har återgivits av forskare 

(Öhman, 2007; McEnroe & Martens, 2014; Ruhnke & Schmidt, 2014). Konkreta exempel 
avseende metoder för att påverka gapet på andra sätt, så som att förstärka det, är dock mer 

sällsynt. Däremot kan en vilja bland revisorer att vidhålla eller förstärka gapet utläsas ur 

olika situationer. Att åtgärder för att minska förväntningsgapet vanligtvis har vidtagits i 
samband med kritiska händelser istället för i förebyggande syfte, pekar på att det kan vara 

av intresse för revisorerna att låta förväntningsgapet bestå och att klyftan inte enbart anses 
vara ofördelaktig. Även revisorsprofessionens sätt att förespråka utbildning av allmänheten 

snarare än egen anpassning, tyder på en ovilja att minska gapet (Öhman, 2007). 
 

3.4	Modell	

Sammanfattningsvis bygger denna studie på tre teoretiska fält - social identitetsteori, 

impression management och förväntningsgap. Dessa fält utgör gemensamt ett teoretiskt 

ramverk som kan användas för att utforska hur revisorer uppfattar den stereotyp som finns 
av dem, samt deras aktiva åtgärder för att påverka stereotypen. Omgivningen har en 

stereotyp bild av hur revisorn är, medan revisorer har en egen uppfattning om sig själva. 
Revisorns uppfattning av omgivningens bild utgör en meta-stereotyp. Den skillnad som 

finns mellan meta-stereotypen och revisorns egen uppfattning om sig själv, bildar ett 
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förväntningsgap. Beroende på om revisorn uppfattar stereotypen som fördelaktig eller inte, 

kan revisorn med hjälp av impression management välja att hantera stereotypen på olika 

sätt. En förändring av stereotypen påverkar i sin tur storleken på förväntningsgapet. 
 

I figur 1 illustreras sambandet mellan de tre teoretiska fälten. I figuren sammanställs vad 
forskningen sedan tidigare kommit fram till gällande hur en revisorsstereotyp beskrivs 

samt vilka beskrivningar revisorer själva använt för revisorer. Eftersom det oss veterligen 
inte finns någon tidigare forskning avseende meta-stereotypen, saknas beskrivning av 

denna. Det går därför inte heller att konstatera huruvida ett förväntningsgap existerar eller 

inte. Även de typer av impression management som enligt forskningen kan användas för 
att hantera en stereotyp presenteras i figuren. Utifrån modellen kan vi senare försöka förstå 

hur revisorer uppfattar stereotypen av revisorer samt hur och varför de försöker påverka 
denna stereotyp. Syftet med modellen är att tydliggöra relationen mellan revisorns bild av 

revisorer och den stereotyp som finns av dem. 

	
Figur 1. Modell över sambandet mellan social identitetsteori, impression management och 

förväntningsgap 
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4.	Empirisk	metod		
I detta kapitel presenteras de metoder som har använts under empiriinsamlingen. Här 

motiveras studiens tillvägagångssätt, urval och operationalisering. Slutligen beskrivs hur 

det insamlade materialet har bearbetats.  
 

4.1	Val	av	tillvägagångssätt	

Denna studie tillämpar en kvalitativ metod, vilket innebär att det teoretiska ramverket 

fungerar som ett stöd för att kunna förstå de resultat som erhålls, snarare än att med hjälp 
av resultaten verifiera eller förkasta dessa teorier (Bryman, 1997). För att undersöka hur 

revisorer uppfattar allmänhetens syn på dem samt hur revisorer aktivt arbetar för att 

hantera stereotypen, genomfördes semistrukturerade intervjuer med revisorer av olika 
befattningar. En intervjumetod ansågs lämplig då studien syftar till att ta reda på hur 

revisorer tänker, känner och handlar gällande det specifika ämnet. Intervjuer är samtidigt 
en lämplig metod för att komma åt personers subjektiva upplevelser (Alvehus, 2013), när 

ämnet som behandlas är att ses som komplext (Saunders et al., 2003). Semistrukturerade 
intervjuer bygger på en intervjuguide där ett antal teman och öppna frågor på förhand 

formulerats, för att med hjälp av dessa låta revisorn reflektera fritt kring ämnet (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011; Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Den öppna intervjuformen ställde 

krav på oss som intervjuare att vara aktiva i vårt lyssnande och att arbeta med följdfrågor 

(Alvehus, 2013). Viktigt var också att vi som intervjuare inte tog för stor plats utan lät 
revisorerna tala själva i så stor utsträckning som möjligt (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 

2013). Den semistrukturerade intervjun valdes framför den strukturerade då det senare 
alternativet typiskt sett kan göra intervjun kortare och mer ytlig (Alvehus, 2013). En 

strukturerad intervju skulle således kunna ha en begränsande effekt avseende djupet i 
revisorernas tankar och svar. 

 

Intervjuer är inte oproblematiska som källor till information (Alvehus, 2013). Resultaten är 
svåra att upprepa vid senare tillfällen och empirins reliabilitet kan därför ifrågasättas 

(Bryman, 1997; Alvehus, 2013). Komplexa ämnen kan dock till viss del dra fördel av denna 
situation, då flexibilitet i svaren möjliggörs. Samtidigt behöver svårigheten att upprepa 

resultaten inte nödvändigtvis utgöra ett problem då en framtida upprepning av studien inte 
är väsentligt för vårt resultat. Revisorernas svar representerar den uppfattning de har vid 

intervjutillfället och behöver inte motsvara deras upplevelser vid ett senare tillfälle 

(Saunders et al., 2003). Vidare är kvalitativa forskare medvetna om att deras urval av en 
grupp intervjupersoner inte är representativa i statistisk mening (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Resultaten är därmed sällan generaliserbara för en hel population (Bryman, 1997; 
Saunders et al., 2003). Istället för att uppfylla statistiska urvalskriterier för att ta ställning 

till hur bra ett urval fungerar, kan ett bra urval i kvalitativ forskning bestämmas av i vilken 
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utsträckning forskaren kan utveckla och bekräfta en eller flera kategorier. Därför behöver 

enbart så många personer intervjuas som krävs för att uppnå en mättnad bland de svar som 

erhålls (Bryman, 1997). Vidare finns också risken att revisorerna censurerar sina svar av 
rädsla för att chefer och kollegor tar del av deras uttalanden (Saunders et al., 2003). För att 

hantera denna risk har vi varit tydliga med att alla personliga uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och att revisorerna har möjlighet att läsa igenom och godkänna 

sina svar i efterhand. Vi har också från första kontakt med potentiella respondenter varit 
tydliga med studiens syfte samt hur den kommer att genomföras. 

 

Tidigare forskning inom social identitetsteori, impression management och 
förväntningsgap, har utförts genom empiriska undersökningar huvudsakligen i form av 

kvalitativa dokumentstudier samt kvantitativa enkätstudier (Beard, 1994; Friedman & 
Lyne, 2001; McEnroe & Martens, 2001; Baldvinsdottir et al., 2009; Carnegie & Napier, 

2010; Richardson et al., 2015; Leary & Kowalski, 1990; Ruhnke & Schmidt, 2014). 
Kvalitativa intervjuer är därmed ett ovanligt metodval, vilket försvårar jämförbarheten 

mellan studiens empiriska resultat och tidigare forskning. Jämförbarheten anses dock inte 
vara en kritisk aspekt av vår studies reliabilitet, då tidigare forskning fungerar som en 

teoretisk plattform och inte som en verklighet som ska verifieras eller förkastas (Bryman, 

1997). Valet av en avvikande empirisk metod beror på att denna studie antar ett annorlunda 
perspektiv jämfört med tidigare studier. Revisorernas uppfattning skulle inte kunna fångas 

på ett lika nyanserat sätt genom en dokument- eller enkätstudie. Vidare är en empirisk 
metod så som en enkätundersökning inte lämplig för vår studie, då en sådan söker att svara 

på en mer exakt uppsättning frågor, något som i vårt fall inte är aktuellt då vi syftar till att 
utforska ett fenomen genom fritt reflekterande kring ämnet (Alvehus, 2013). Genom en 

intervju är det dessutom mer troligt att få svar på alla de frågor som ställs, till skillnad från i 

en enkätundersökning där det är enklare för respondenten att undvika svåra frågor eller 
sådana frågor som upplevs som känsliga eller obekväma (Saunders et al., 2003).  

 

4.2	Urval		

Intervjupersonerna utgörs av personer som arbetar med revision, vilket inbegriper såväl 
revisorsassistenter som seniora revisorer. Intervjupersonerna benämns genomgående i 

studien som revisorer, vilket inte bedöms som ett problem då omgivningen sällan kan 
särskilja revisorers olika befattningar (Bougen, 1994; Burton et al., 2015). Vidare anses en 

begränsning till exempelvis enbart auktoriserade revisorer inte fylla någon funktion för 

studiens syfte, varför alla typer av befattningar har varit aktuella som intervjupersoner. 
Skillnader mellan revisorers ansvar och arbetsuppgifter har alltså ingen betydelse, utan vikt 

läggs vid det faktum att individen arbetar med revision. Anledningen till att 
revisionsmedarbetare av olika befattningar valts ut är att alla revisorer oavsett befattning 

har kontakt med utomstående, vilket innebär att alla någon gång torde tagit del av 
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omgivningens uppfattningar om en typisk revisor. Att revisionsmedarbetare av alla 

befattningar ses som lämpliga respondenter har vidare gjort det enklare för oss att finna 

respondenter, något som vi ansett vara viktigt med tanke på revisorers höga 
arbetsbelastning under den period då studien genomfördes. 

 
Av bekvämlighetsskäl och med anledning av studiens tidsbegränsning kontaktade vi 

inledningsvis enbart personer i vår geografiska närhet. Den första kontakten skedde av 
samma anledningar genom företagens studentansvariga, vilka hänvisade oss vidare till 

potentiella intervjupersoner. Till dessa revisorer mailade vi en kort beskrivning av studien 

och dess syfte tillsammans med en förfrågan att ställa upp på en intervju (Bryman & Bell, 
2013). Bekvämlighetsurval tenderar att inte vara representativt för en hel population då det 

riskerar att spegla en viss grupp snarare än ett fenomen (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 
2013), vilket vi har beaktat genom att även kontakta revisorer i olika län med olika 

befattningar. Då ett tillräckligt stort urval inte kunde uppnås inom Östergötlands län, 
använde vi oss även av personliga kontakter i Skånes och Stockholms län. I flera fall tipsade 

dessa kontakter dessutom om andra potentiella respondenter. Problemet med ett sådant 
urval är en risk att bli låst till ett visst nätverk av revisorer (Alvehus, 2013). Detta upplevdes 

dock inte vara ett problem, då flera av tipsen ledde oss till andra byråer eller städer.   

 
Urvalet resulterade i tolv revisorer i åldrarna 23 till 59 år, varav sex stycken var kvinnor och 

sex var män. Carrington och Catasús (2007) definierar en revisorsassistent som en person 
som arbetat i maximalt två år vid revisionsbyrån. Utifrån denna definition har de 

intervjuade revisorerna utgjorts av fem revisorsassistenter. Resterande sju hade en högre 
befattning, varav tre var auktoriserade revisorer. En av respondenterna hade befattningen 

senior auditor, men arbetade på deltid även som redovisningsekonom. Samtliga 

respondenter hade en tre- eller fyraårig utbildning inom ekonomi och var anställda på 
någon av byråerna i Big 42. En av revisorerna hade dessutom tidigare erfarenhet som 

egenföretagare inom revision. Tabell 1 sammanställer information om respondenterna och 
intervjuernas karaktär. 

 
  

                                                   
2 Big 4 syftar på Deloitte, EY, KPMG och PwC, världens idag största revisionsbyråer. 
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Tabell 1. Översiktlig beskrivning av intervjuade revisorer 

Respondent Datum Typ Längd Erfarenhet Befattning Län 

Respondent A 2016-03-16 Möte 35 min 1 år Revisorsassistent Östergötland 

Respondent B 2016-03-18 Telefon 35 min 2,5 år Senior auditor Stockholm 

Respondent C 2016-03-21 Möte 40 min 7 mån Revisorsassistent Östergötland 

Respondent D 2016-03-21 Skype 45 min 1 år Revisorsassistent Skåne 

Respondent E 2016-03-29 Skype 45 min 5 år Assistant manager Skåne 

Respondent F 2016-03-30 Telefon 30 min 2 år Revisorsassistent Stockholm 

Respondent G 2016-04-04 Möte 45 min 1,5 år Revisorsassistent Östergötland 

Respondent H 2016-04-05 Möte 60 min 2,5 år Senior auditor Östergötland 

Respondent I 2016-04-06 Möte 40 min 2,5 år Senior auditor Östergötland 

Respondent J 2016-04-08 Möte 60 min 30 år Auktoriserad revisor Östergötland 

Respondent K 2016-05-12 Telefon 50 min 6 år Auktoriserad revisor Östergötland 

Respondent L 2016-05-12 Telefon 40 min 9 år Auktoriserad revisor Stockholm 

 

Efter att ha intervjuat sju personer upplevde vi att inga nya uppgifter erhölls och urvalet 
ansågs då ha blivit mättat (Bryman, 1997; Alvehus, 2013). För att vara säkra på att ingen 

ytterligare information från respondenterna kunde erhållas, intervjuade vi ytterligare tre 

personer. Efter att ha genomfört tio intervjuer valde vi att i efterhand komplettera med 
ytterligare två, med respondenter som hade längre erfarenhet av yrket än fem år. Valet att 

intervjua ytterligare två personer med längre erfarenhet gjordes med förhoppningen att 
jämna ut den eventuella snedvridning i resultatet som erfarenhetsskillnader skulle kunna 

ge upphov till. Med totalt tolv intervjupersoner upplevde vi att ytterligare intervjuer inte 
hade bidragit med så mycket ny information, samt att intervjumaterialet utgjorde tillräcklig 

grund för att kunna besvara frågeställningarna. Hade studien fortlöpt under en längre 
tidsperiod hade det dock varit önskvärt att utföra ett större antal intervjuer för att få 

ytterligare förståelse för resultatet. 

 

4.3	Operationalisering	

4.3.1	Intervjuguide	 

Som stöd för intervjuerna har en intervjuguide utformats utifrån ett antal teman och öppna 
frågor som ansågs vara lämpliga för att kunna besvara frågeställningarna (se bilaga 1). 

Användning av en intervjuguide är ett vanligt tillvägagångssätt vid semistrukturerade 
intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden inleddes med grundläggande frågor som 

ett sätt att börja samtalet och skapa en trygg stämning (Saunders et al., 2003; Bryman & 
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Bell, 2013). Frågorna var därefter utformade utifrån studiens tre olika teoretiska fält - social 

identitetsteori, impression management och förväntningsgap. För att göra samtalet friare 

och mer reflekterande var frågorna varken specifika eller ledande (Bryman & Bell, 2013). 
Förtydligande följdfrågor ställdes dock i vissa fall för att säkerställa att vi uppfattat 

respondentens svar korrekt. Vidare undveks akademiska begrepp och nyckelord i intervjun 
för att få samtalet att flyta så naturligt som möjligt och för att respondenterna inte skulle 

fastna på oklara formuleringar och begrepp. Vi uttryckte oss därför på ett mer vardagligt 
sätt. Intervjuguiden avslutades med frågor som gav utrymme för ytterligare tillägg till 

ämnet (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2003). För att ge revisorerna möjlighet att 

förbereda sig tillhandahölls de guiden ett par dagar innan intervjuerna skulle äga rum, 
vilket samtidigt stärker vår tillförlitlighet i rollen som intervjuare (Saunders et al., 2003; 

Bryman & Bell, 2013). Vi tydliggjorde att det inte var något krav att i förväg reflektera över 
frågorna, varför vi var medvetna om att utförligheten i revisorernas svar kunde variera. Att 

inga sådana krav ställdes berodde på att vi inte ville uppta mer av revisorernas tid utöver 
själva intervjutillfällena.  

 
Intervjuguiden användes som en mall vid intervjutillfällena och de utformade frågorna 

uteslöt inte att vi var öppna för en ändrad ordningsföljd eller nya frågor under intervjuns 

gång. Vi lät revisorerna prata fritt utan att avbryta i så stor utsträckning som möjligt, och 
arbetade mycket med följdfrågor för att få dem att tydliggöra sina resonemang (Bryman & 

Bell, 2013). Guiden fungerade som ett stöd då samtalet avstannade och användes för att 
säkerställa att alla viktiga aspekter behandlades. Innan den första revisorn (respondent A) 

intervjuades, testade vi intervjuguidens hållbarhet genom att intervjua en flygvärdinna i vår 
närhet (Bryman & Bell, 2013). Valet att intervjua en person tillhörande en annan 

yrkesgrupp grundade sig i att vi ville kunna utnyttja de faktiska respondenterna i största 

möjliga mån, varför vi inte ville testa våra frågor på en revisor innan de var färdigställda. 
Vidare ansåg vi det fördelaktigt att testa intervjuguiden på en person som kände oss 

personligen och var trygg med att uttrycka eventuella problemområden. Frågorna visade sig 
fungera mycket väl och eftersträvade ämnesområden berördes utan att vi uttryckligen 

behövde fråga om det. Intervjuguiden var således tillämpbar även på andra yrkesgrupper 
och sågs därför som välutformad. Vid den första intervjun med en revisor upplevdes svaren 

dock inte bli lika utförliga och innehållsrika. Vi valde därför att bryta ner några av frågorna 

till flera delfrågor, för att leda in respondenterna på rätt teman. Intervjun med respondent 
A betraktades därmed som en typ av pilotintervju. En stor del av svaren var dock ändå 

värdefulla, varför även svaren från respondent A ingår som en del av empirin. 
Intervjuguiden i bilaga 1 utgör den reviderade versionen av intervjuguiden, vilken användes 

i sin helhet vid resterande intervjuer. 
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4.3.2	Datainsamling 

Intervjuer sker vanligen ansikte mot ansikte, men även röst- och videobaserade intervjuer 

via exempelvis Skype är tänkbara (Alvehus, 2013). Sex av intervjuerna i denna studie 
genomfördes ansikte mot ansikte med revisorer. Denna typ av möte eftersträvades i första 

hand, för att skapa ett mer personligt samtal. På grund av revisorernas geografiska läge 
genomfördes två intervjuer via Skype och fyra via telefon. En fördel med intervjuer via 

Skype eller telefon är att revisorerna kan uppfatta det som tryggare att besvara känsliga 
frågor (Bryman & Bell, 2013). Det uppfattades att intervjuerna som skedde via telefon och 

Skype gav något mer utförliga och öppna svar än de som ägde rum ansikte mot ansikte, 
vilket troligtvis var kopplat till respondentens ökade känsla av anonymitet. Samtidigt 

upplevdes dessa intervjuformer underlätta i vår roll som intervjuare, då vi som intervjuare 

lättare kunde kommunicera och därmed göra smidiga övergångar mellan frågorna utan att 
störa revisorn. En annan fördel med sådana intervjuer kan vara en minskad 

intervjuareffekt, då denna typ av kontakt begränsade möjligheterna att påverka 
respondenternas svar genom exempelvis kroppsspråk. Nackdelen med intervjuer via Skype 

eller telefon är att revisorernas kroppsspråk kan gå förlorat, något som kan ha betydelse för 
insikten i hur revisorerna reagerar på frågorna (Bryman & Bell, 2013). Inget kroppsspråk 

värt att notera kunde urskiljas vid någon av de sex intervjuer som skedde ansikte mot 

ansikte. Ingen av respondenterna visade kroppsliga tecken på att vara exempelvis 
obekväma eller förbryllade över frågorna så som att skruva på sig eller klia sig i huvudet. 

Kroppsspråk vid genomförande av intervjuerna via telefon kan ha gått förlorat men då de 
övriga intervjuerna inte innehöll något sådant, gick vi troligtvis inte miste om något vid 

dessa intervjuformer. Sammantaget upplevdes de tre intervjuformerna ge material av 
ungefär likvärdig kvalitet.  

 

Intervjuerna pågick under 30-60 minuter och genomfördes på respondentens kontor, via 
Skype eller via telefon. En av intervjuerna genomfördes enligt respondentens önskemål i 

vårt hem. Trots att intervjuerna genomfördes på varierande platser upplevdes inga 
skillnader mellan de olika intervjuerna avseende exempelvis stämning eller 

respondenternas bekvämlighet. 30 minuter kan uppfattas som kort tid för att komma åt 
mer ingående resonemang om revisorers upplevelser av omgivningens uppfattningar. Vi 

upplevde dock att så inte behövde vara fallet, då en 30-minutersintervju kunde ge lika 

mycket material som en 60-minutersintervju. För det första pratade respondenterna olika 
fort och för det andra kunde de kortare intervjuerna i flera fall ge minst lika värdefulla 

synpunkter som de längre. För att säkerställa att vi fick med allt som respondenterna sa, 
spelades varje intervjutillfälle in. Inspelningen minimerade risken för oss att vid 

sammanställningen av materialet konstruera egna tolkningar av respondentens svar, 
samtidigt som vi kunde fokusera på att lyssna uppmärksamt och ställa följdfrågor under 

intervjuerna istället för att behöva anteckna (Bryman & Bell, 2013). Nackdelen med att 
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använda sig av ljudupptagning vid intervjun är att det kan innebära ett oroande moment för 

revisorn, då denne är medveten om att deras uttalanden kommer att bli dokumenterade för 

eftervärlden (Bryman & Bell, 2013).  
 

Vidare var det en mycket tidskrävande process att transkribera, något som togs i beaktande. 
Vi arbetade därför kontinuerligt med transkribering och kodning, istället för att vänta tills 

dess att alla intervjuer var genomförda (Bryman & Bell, 2013). En kontinuerlig process var 
samtidigt fördelaktig då intervjuerna var i färskt minne, vilket minskade risken för 

feltolkningar av intervjupersonernas svar vid kodningen. Av samma anledning 

genomfördes transkriberingen ordagrant (Bryman &  Bell, 2013). Transkriberingen gjorde 
vi var för sig, då momentet kunde genomföras likvärdigt eftersom det inte krävde några 

enskilda bedömningar. Trots att det utgjorde ett tidskrävande arbete, genomfördes därefter 
kodningen gemensamt för att kontinuerligt kunna föra en diskussion kring hur materialet 

skulle kodas och därmed säkerställa att all kodning utfördes på samma sätt. I några enstaka 
fall där svaren ansågs oklara, bad vi revisorn att komplettera via mail. Två av 

respondenterna ombads förtydliga sina uttalanden via mail och svaren upplevdes klargöra 
de frågetecken som uppstått.  

 

4.4	Dataanalys	

Analysprocessen kan beskrivas i termer av tre grundläggande arbetssätt - att sortera, att 

reducera och att argumentera (Alvehus, 2013). Inledningsvis läste vi igenom det 
transkriberade materialet för att få en förståelse för vad revisorernas svar handlade om, 

varefter vi sorterade in materialet i olika teman (Alvehus, 2013). Som utgångspunkt 
användes teman härledda från modellen i den teoretiska referensramen - meta-stereotyp, 

revisorns egen bild samt impression management. Efter hand som det transkriberade 

materialet genomlästes, framkom möjligheter att bryta ner dessa tre teman ytterligare 
(Bryman & Bell, 2013). Dessa teman visade sig stämma väl in på samtliga respondenters 

svar. Något vi ansåg viktigt var att inte låsa oss vid en viss tematisering i ett tidigt stadium 
utan att vara öppna för möjligheten att vända och vrida på materialet under arbetets gång 

(Alvehus, 2013). 
 

Efter tematiseringen reducerades materialet till den mängd som avsågs presenteras i den 
slutgiltiga texten. Då det empiriska materialet måste komma till uttryck på ett rättvisande 

sätt, ansågs det viktigt att inte reducera materialet allt för mycket (Alvehus, 2013). Att 

exempelvis enbart presentera svar från respondenter i linje med befintlig teori är något vi 
medvetet försökt undvika, eftersom även motsägelser och paradoxer kan vara intressanta 

för att utveckla de teorier som studien tar sin utgångspunkt i (Alvehus, 2013). Samtidigt har 
vi velat undvika att ta revisorernas svar ur sitt sammanhang och därmed gå miste om dess 

egentliga betydelse (Bryman & Bell, 2013). För att inte ta revisorernas svar ur sitt 
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sammanhang, valde vi vidare att presentera det empiriska materialet utifrån de 

formuleringar som använts under intervjuerna, vilket resulterade i tre huvudrubriker. Som 

tidigare beskrivits undveks de teoretiska begreppen vid intervjuerna för att göra språket i 
intervjuerna mer vardagligt. Det ansågs därmed olämpligt att presentera empirin på ett 

annat sätt än så som det diskuterats med respondenterna. Efter att det transkriberade 
materialet reducerats till den text som avsågs presenteras i empiriavsnittet, gick vi igenom 

alla transkriberingar ytterligare en gång. Vi försökte då lägga våra tidigare erfarenheter av 
materialet åt sidan, för att även försöka identifiera osäkerheter i svaren och andra 

intressanta mönster som vi tidigare kunde ha missat. Därefter mailades texten till 

revisorerna för att ge dem möjlighet till återkoppling och att kommentera eventuella 
missförstånd. De två i efterhand kompletterande intervjuerna med auktoriserade revisorer, 

användes i första hand i ett jämförande syfte. Vi valde därför att inte låta respondent K:s 
och L:s uttalanden citeras specifikt, utan enbart komplettera empirin i de fall där så 

krävdes. Då tematiseringen av intervjusvaren ansågs mättad och ytterligare tematiseringar 
inte bedömdes tillföra något värde, kunde vi gå vidare och argumentera för kopplingarna 

mellan de olika teman som utvecklats. Utifrån dessa kopplingar kunde vi sedan börja 
relatera resultaten till den presenterade teorin inom social identitetsteori, impression 

management och förväntningsgap (Bryman & Bell, 2013).  
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5.	Empiri	
I detta kapitel sammanställs det resultat som erhållits vid intervjuerna. Kapitlet är 

indelat utifrån tre huvudteman som identifierats vid intervjuerna. I kapitlet har vi 

därmed valt att frångå rubrikindelningen i den teoretiska referensramen, för att göra 
resultatet mer tillgängligt för läsaren. Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

resultatet i både text- och tabellform.  
 

5.1	Hur	är	en	revisor?	

I denna del beskrivs en revisor enligt revisorns perspektiv. Inledningsvis presenteras de 

källor till stereotypen som revisorerna har identifierat. Därefter presenteras omgivningens 

bild av revisorer samt huruvida denna bild ses som rättvisande eller inte. Även revisorns 
egen bild av en typisk revisor återges, följt av de egenskaper som revisorerna anser vara 

viktiga för omgivningen att känna till.  
 

5.1.1	Stereotypens	bildande	 

När respondenterna fick frågan om varför de tror att det finns en stereotyp bild av 
revisorer, svarar många att de inte vet. Trots det har alla respondenter ett eller flera 

resonemang kring stereotypens ursprung. Enligt respondenterna grundar sig den 
existerande revisorsstereotypen i hur yrket var förr, i okunskap om vad revisorsyrket 

innebär samt hur revisorer har framställts i media. Majoriteten av respondenterna tror att 

bilden av hur en revisor är, är något som hänger kvar från “..en äldre skola där det kanske 
på ett annat sätt var mer granskning av rena siffror och sådär”, som respondent F 

uttryckte sig. Till skillnad från idag då revisorsyrket har mer inslag av rådgivning och 
digitaliserade granskningsprocesser, hade yrket förr en något annorlunda karaktär med 

mycket manuella granskningar och ett mer omfattande pappersarbete. Respondent J med 
30 års erfarenhet i branschen utvecklar: 

 
“Arbetsmetodiken var så att då gick revisorerna in och satte sig i ett sådant här rum och 

det stod pärmar överallt. De satt där och tittade i sina jävla pärmar och prickade och 

donade och hade sig.”  
 

Föreställningarna om att revisorn är en äldre, grå man är något som också tros härstamma 
från hur yrket såg ut förr. Respondent J berättar att den auktoriserade revisorn nästan 

uteslutande var en medelålders man “och han var ju grå och tråkig då förmodligen”, något 
som hen noterar har förändrats. Branschen är idag såväl köns- som åldersmässigt 

heterogen, vilket har gjort arbetsmiljön mer “uppsluppen”, enligt respondent J. Stämningen 

på arbetsplatsen menar respondent J således har blivit mer livlig och munter. Samtidigt är 
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företagen idag mindre formella och strikta, och revisorn ses inte längre som en lika 

auktoritär person.  

 
Vidare menar flera att okunskap är grunden till den bild som finns, då revisorer exempelvis 

ofta misstas för redovisningskonsulter. Redovisning och revision förväxlas av många och 
eftersom redovisning enligt flera respondenter har något av en stämpel av att vara tråkigt, 

tillämpas denna uppfattning felaktigt även på revisorsyrket. Respondent D lyfter vidare det 
faktum att bilden av revisorer inte förbättras, eftersom de sällan omnämns i media i 

positiva sammanhang: 

 
“...enda gången vi [revisorer] syns i media är ju när vi gör något dåligt. I övrigt så skrivs 

det ju knappt ingenting om vad vi gör. Sen finns det ju branschtidningar med mera, men 
det läser ju inte gemene man.”  

 
Respondenten menar då att det aldrig har givits något utrymme i media för en förändring 

av bilden. Hur revisorn framställs i film och TV-serier tros av flera respondenter också vara 
en bidragande faktor till den stereotyp som finns. Respondent D framställer hur 

yrkesgrupper som exempelvis advokater ofta framställs som “coola”, medan revisorer sällan 

porträtteras på ett sådant sätt. Respondent B exemplifierar hur revisorer porträtteras i TV 
och refererar till ett gammalt avsnitt av TV-serien Seinfeld, där redovisningsekonomer 

framställs som det tråkigaste yrket man kan ha. Porträtteringar av ett sådant slag leder till 
en stereotyp som inarbetas i andras medvetande och kan vara svår att förändra.  

  
“Har man ingen kunskap alls kring revisionsyrket och sådana skämt görs i populär TV, 

då sås såklart ett frö i folks medvetande.” (Respondent B) 

 
Respondent E påtalar också att revisorerna själva har del i den bild som finns av en revisor. 

Då revisorer befinner sig hos klienter “rör de sig väldigt mycket i slutna grupper”, något 
som kan fungera som ett bekräftande av stereotypen för de personer som inte deltar i 

revisionen och interagerar med revisorn. Med resonemanget menar respondenten att inte 
heller revisorerna själva ger sig särskilt mycket utrymme för att visa upp en annan bild.  

 

5.1.2	Omgivningens	bild	av	revisorer	 

Vi började med att fråga respondenterna vilken bild de trodde att omgivningen har av en 

typisk revisor. Svaren innehöll både personliga egenskaper hos en revisor samt vad en 

revisor gör. Det framgick tydligt att en revisor huvudsakligen förknippas med negativt 
associerade ord. Majoriteten av respondenterna framhåller att en revisor uppfattas som en 

tråkig och osocial person som gillar siffror, som sitter ensam på sitt kontor och är något av 
en polis. Respondent B förklarar exempelvis att revisorn ofta ses som “en äldre man i grå, 
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dåligt sittande kostym som sitter i ett hörn och slår på en miniräknare”, medan 

respondent E och K dessutom uppfattar att hen ses som oattraktiv på grund av sitt yrke. 

Respondent E förklarar:   
 

“Om man är på fest någon gång och man drar upp att ‘jag jobbar som revisor’, det är 
inget så att ‘han ska man ha’ om man hade varit singel [...], så jag hoppas att ni har hittat 

någon.” 
 

Respondent A är dock av en annan uppfattning och hävdar att hen inte uppfattat några 

fördomar avseende yrket. Hen menar vidare att det kan bero på att omgivningen inte vågar 
uttrycka negativa åsikter om yrket i dennes närvaro. Respondent C instämmer och tillägger 

att hen tror att det i så fall främst är främlingar som har negativa föreställningar. 
Respondent F har en likartad uppfattning och menar att denne inte upplevt särskilt mycket 

negativa reaktioner, men att det i de fall det sker i huvudsak är klienter som har negativa 
uppfattningar. Klienter upplevs många gånger vara besvärade och uppleva obehag av att ha 

en revisor på plats då de tror att revisorer “övervakar dem och ska sätta dit dem”, något 
flera respondenter betonar. Respondent G har upplevt liknande situationer, där revisorerna 

exempelvis inte känt sig välkomna hos klienter och klienterna blivit defensiva “speciellt 

kanske efter att man har påpekat att man har hittat någonting”. Tre respondenter 
upplever dock det motsatta, där klienterna mestadels är positivt inställda och anser att 

revisorerna gör nytta. 
 

Även flertalet positivt associerade egenskaper påtalas. Några respondenter nämner att en 
typisk revisor ses som förtroendeingivande och kunnig. Framförallt respondent B lyfter 

fram flera positiva aspekter och menar att en typisk revisor generellt också ses som en 

effektiv, strukturerad person som gör ett gediget arbete. Respondent B menar att det dock 
finns “två sidor av myntet”, där exempelvis “[strukturerad och stelbent] är två sätt att 

beskriva samma beteende, det ena kanske med en mer positiv klang och det andra med en 
mer negativ klang”. Vidare påtalar flera respondenter att deras närstående har en generell 

bild av hur en typisk revisor är, men att respondenterna då ses som undantag från 
stereotypen: 

 

“Folk som ändå vet att jag jobbar som revisor [...] vet hur jag är som person och då tänker 
de ofta att jag är ett undantag i förhållande till hur andra revisorer är.” (Respondent E) 

 
Respondent F är den enda som indikerar att dess omgivning har ändrat uppfattning om att 

hen är ett undantag från den klassiska stereotypen. Efter att ha träffat respondentens 
kollegor, har de insett att de egenskaper hos respondenten som annars skulle betraktas som 

undantag, återfinns hos flera revisorer. I stort sett samtliga revisorer berättar vidare att 
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yrket ofta förknippas med redovisning och menar att det råder en stor okunskap hos 

omgivningen kring vad revisorsyrket innebär. Respondent F berättar att “folk har en 

otroligt platt bild av yrket. Man ser bara en årsredovisning framför sig och någon som 
sitter och bläddrar i pärmar”. Respondent A är inne på samma spår och säger att “folk tror 

ju att jag kanske håller på med redovisning, det är en ganska vanlig bild”. När vi sedan 
frågade om vilka reaktioner respondenterna får när de berättar att de är revisorer, upplevde 

de främst positiva reaktioner. Att utomstående tycker att det verkar vara ett roligt och 
intressant jobb är återkommande. Respondent E berättar att:  

  

“De flesta blir ju imponerande och tycker att det är intressant att jag som revisor är ute 
på bolagen och träffar många kunder och branscher och liknande. Och sedan blir de 

också imponerade för de vet att revisorsyrket.. man blir ju väldigt kunnig.”  
 

Samtidigt menar både respondent H och L att ett samtal om revisorsyrket inte väcker 
intresse hos utomstående på samma sätt som många andra yrken, så som reseledare. 

Konversationer kring revisorsyrket dör fort ut och lockar sällan till vidare diskussion.  
För att tydliggöra de vanligast förekommande beskrivningarna av omgivningens bild av en 

typisk revisor ur revisorns perspektiv, har tabell 2 utformats. Siffran inom parentes 

symboliserar antalet respondenter som har påtalat respektive egenskap. 
 

Tabell 2. Sammanställning av de mest frekventa beskrivningarna av omgivningens bild 

Omgivningens bild 

1. Tråkig (11) 
2. Sysslar med siffror (11) 
3. Sitter på kontoret (8) 
4. Polis (8) 
5. Bokförare (5) 
6. Osocial (5) 
7. Kunnig (5) 
8. Grå (5) 
9. Äldre man (5) 
10. Jobbar mycket (4) 

 

5.1.3	Stereotypens	riktighet	 

På frågan om revisorerna upplever omgivningens bild av en revisor som rättvisande, inleder 
respondent H sitt svar med att säga att “det finns väl alltid en ond sanning i allt”. Svaret är 

något som kan ses som representativt för flera av revisorerna, då de kan identifiera vissa 

delar av stereotypen som rättvisande och andra inte. Något samtliga respondenter är 
överens om är att bilden av en revisor som osocial inte är rättvisande. Flera respondenter 

framhäver social kompetens som en nästintill kritisk aspekt av revisorsyrket, något som på 
sikt blir allt viktigare för att vara en framgångsrik revisor och för att kunna skapa goda 
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kundrelationer. Respondent I lyfter även fram att “nu är det ju så stor konkurrens på 

marknaden också så man måste synas och höras”. Revisorer tillbringar stora delar av sin 

arbetstid ute hos klienter, något som kräver social kompetens. Social kompetens beskrivs 
som viktigt bland annat för att kunna hålla en nära dialog med klienten och därmed göra 

revisionen “smidig”, som respondent E uttryckte sig. Respondent D beskriver det som:  
 

“De duktiga revisorerna är ju riktiga sociala lejon [...], det är ju så de får in de här större 
klienterna, för att de underhåller de relationerna.” 

 

Respondent E är av samma åsikt och berättar att en revisor måste vara mycket social för att 
vara omtyckt av företagen och för att det annars är lätt att man “missar viktiga frågor i 

revisionen”. Vidare är den sociala kompetensen en viktig faktor eftersom en stor del av 
arbetet sker i team: 

 
“Man måste ha en social kompetens också för att sitta fyra personer i ett rum och liksom.. 

klara sig tillsammans dagarna i ända. För annars fallerar allting.” (Respondent E) 
 

Här tillägger respondent E också att hen tror att den sociala kompetensen inte var lika 

viktig förr, vilket enligt respondenten kan ha berott på att arbetet då krävde mer manuella 
analyser utan hjälp av datorprogram som i dagsläget. De hanterade bolagen var då mindre, 

samtidigt som kulturen i sig var annorlunda eftersom yrket dominerades av män. På vilket 
sätt den förändrade kulturen har påverkat behovet av social kompetens förtydligas dock 

inte trots att vi försökte få respondenten att utveckla sitt resonemang. 
 

Flertalet respondenter återkom till begreppet “tråkighet”. Några syftade då till bilden av en 

revisor som tråkig, medan andra menade att revisorsyrket i sig uppfattades som tråkigt. 
Här rådde det dock lite delade uppfattningar om huruvida tråkig var en rättvisande bild 

eller ej. Medan respondent A berättade att hen “inte mött en enda tråkig människa som 
jobbar som revisor”, ansåg flera respondenter att bilden av en tråkig revisor delvis kunde 

vara rättvisande. Att en revisor är tråkig kan dels vara rättvisande eftersom det finns så 
många olika typer av personligheter inom revisorsyrket och dels till följd av att ett 

fokuserat, målinriktat och arbetsintensivt yrke av många kan upplevas som tråkigt. 

Respondent C menar att den tråkiga sidan framträder främst bland de äldre kollegorna:  
 

“Alltså de som är revisorer, de äldre liksom, det är ju alltid gubbar. De som är 
auktoriserade eller godkända, påskrivande i alla fall. Och så är de.. alltså de kanske inte 

är skitroliga.” (Respondent C) 
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Respondent C menade därmed att hen kunde förstå varför denna bild finns. Majoriteten av 

revisorerna framhåller dock att de själva inte upplever arbetet som tråkigt, något som 

därmed inte överensstämmer med den bild som ofta finns hos omgivningen. Respondent B 
utvecklar och menar att den förväntan som finns att yrket skulle vara tråkigt är “helt 

felaktig”, då “man ställs inför nya utmaningar i princip varje dag och man får lära sig så 
otroligt mycket”.  

 
Förutom de icke rättvisande egenskaperna osocial och tråkig, nämns också föreställningen 

om revisorn som okreativ som “en falsk nidbild”, som respondent D uttryckte sig. Eftersom 

en revisor varje dag möts av nya problem som måste lösas på olika sätt, är revisorn tvärt om 
kreativ. Vad gäller en typisk revisors positiva egenskaper, är inte varje revisor alltid fullt så 

kunnig som omgivningen förväntar sig. En och samma revisor sitter inte nödvändigtvis på 
all kunskap utan vänder sig ofta till andra kollegor specialiserade på det aktuella området. 

Respondent D berättar att “som den reaktionen man fick att ‘du måste vara så duktig’ [...]. 
Då garvade jag lite inombords för jag tycker själv inte att jag är så bra”.  

 
Några respondenter påtalar att föreställningarna om att en revisor är analytisk, arbetar 

mycket samt gillar siffror stämmer överens med verkligheten. Att en revisor gillar siffror 

beskriver dock respondent E endast som delvis rättvisande då en revisor tycker om siffror 
men i en annan bemärkelse än den folk tänker sig. En revisor tros ofta vilja räkna på allt 

som går att räkna på, men respondent E menar att det numera finns mycket program som 
räknar och utför analyser. Utöver dessa tre egenskaper tillägger respondent H att 

föreställningen om revisorn som gammaldags är rättvisande eftersom yrket fortfarande är 
byråkratiskt och kräver mycket dokumentation, “för det som inte är dokumenterat finns 

inte”. 

 

5.1.4	Revisorns	bild	av	revisorer 

Tre av respondenterna uttryckte att det var svårt att besvara frågan om hur de anser att en 

typisk revisor är. Flera respondenter ställer sig tveksamma till om det finns en typisk 
revisor eftersom alla individer är väldigt olika och inte är “stöpta i samma form”, som 

respondent B uttryckte det. Vissa gemensamma karaktärsdrag hos revisorer kan dock 
fortfarande identifieras. När vi frågade respondenterna hur de själva upplever att en typisk 

revisor är, beskrivs denne uteslutande i termer av positiva egenskaper. Elva av de tolv 
respondenterna framhävde att social förmåga är en utmärkande egenskap hos revisorer, 

inte minst för att kunna skapa och underhålla klientrelationer. Respondent D förklarar: 

 
“Innan jag började när jag fick läsa att det var ett så socialt yrke, då tänkte jag att det var 

så ‘lökigt’ sagt. Men det stämmer verkligen, alltså man träffar riktigt mycket folk [..]. Är 
man inte [social] så kommer man nog aldrig riktigt skapa sina egna relationer.” 
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Flera respondenter framhåller vidare vikten av att som revisor vara strukturerad. 

Respondent J berättar att egenskaperna strukturerad och ordningsam är gemensamma 
nämnare för många revisorer. Hen menar vidare att man inte måste vara strukturerad så 

till vida att “papperna ligger fyrkantigt”, men att ett strukturerat tankesätt ändå är 
nödvändigt. Vidare berättas att vissa är mer strukturerade och vill ha mer kontroll än 

andra: 
 

“En del är ju fyrkantigare än andra, så att det är svårt att få ner de där runda ringarna i 

de fyrkantiga hålen som en del har.”  
 

Respondent J spekulerar vidare kring huruvida personer på en stor byrå skiljer sig åt 
jämfört med dem som arbetar på en mindre byrå. Hen menar att det finns tendenser till att 

revisorer på en större byrå är mer homogena sett till personliga egenskaper, medan det 
finns utrymme till olikheter inom en mindre: “På en stor byrå är man ju mer infållad i att 

det ska vara på ett visst sätt, för annars passar du inte in”. Respondenten talar här ur egen 
erfarenhet då hen tidigare jobbat på en liten byrå och då inte behövt “ta hänsyn till någon 

annan”. 

 
Respondent B menar att revisorsbranschen utgörs av “unga och pigga” individer med hög 

ambition. Hen förklarar vidare att en del är åt det strukturerade hållet medan andra är mer 
problemlösningsorienterade och kan se saker ur nya perspektiv, och att dessa skillnader 

kompletterar varandra i teamet. Respondent F menar vidare att det finns två varianter av 
en typisk revisor. Den ena liknar en klassisk stereotyp och beskrivs som en analytisk person 

som “tycker om detaljer och svåra redovisningsfrågor” medan den andra är en mer 

säljande individ med en mer övergripande förståelse. Hen poängterar dock att båda typerna 
besitter social kompetens. Beträffande kopplingen till redovisning framhåller respondent B 

att: 
 

“Revision grundar sig väldigt mycket i redovisning. Även om revisorer inte gör 
redovisningen så granskar vi den och man måste därför ha en god förståelse för 

redovisning. Däremot utför man inte löpande bokföring vilket ofta verkar vara en 

generell missuppfattning.” 
 

När respondenterna ska beskriva en typisk revisor, sker det lika ofta i termer av arbetets 
karaktär som i personliga egenskaper. Flertalet respondenter beskriver att revisorsyrket 

präglas av en hög arbetsbelastning och arbete mot korta deadlines, samt att 
arbetsuppgifterna sträcker sig längre än att bara “vända papper och stirra sig blind på 

siffror”, som respondent K uttrycker sig. Yrket jämförs med att vara konsult, där “snudd på 
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hälften av våra arbetsdagar är ute hos klienten”, som respondent D berättar. Flera 

förklarar vidare att en typisk revisor är karriärorienterad, kunnig och tycker om att lära sig 

nya saker. Analytisk förmåga och ett sinne för siffror nämns också som utmärkande 
egenskaper, där respondent F beskriver vikten av den analytiska förmågan: 

 
“En del har faktiskt inte det [analytisk förmåga], men då tror jag att man nog inte blir så 

långvarig i den här branschen.” 
 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de inte identifierar sig med den klassiska 

revisorsstereotypen, det vill säga osocial och tråkig. Däremot identifierar de sig med en 
typisk revisor så som de själva ser den, med egenskaper så som social, kunnig och med en 

strävan efter att utvecklas.  
 

För att tydliggöra de vanligast förekommande beskrivningarna av en typisk revisor enligt 
revisorns egen bild, har tabell 3 utformats. Siffran inom parentes symboliserar antalet 

respondenter som har påtalat respektive egenskap. 
 

Tabell 3. Sammanställning av de mest frekventa beskrivningarna av revisorns egen bild 

Revisorns egen bild 

1. Social (11)  
2. Gillar siffror (4) 
3. Konsult (4) 
4. Kunnig (4) 
5. Gillar att utvecklas (3) 
6. Strukturerad (3) 
7. Gillar redovisning (3) 
8. Noggrann (3) 
9. Stresstålig (2) 
10. Nyfiken (2) 
11. Analytisk (2) 
12. Flexibel (2) 
13. Ordningsam (2) 
14. Smart (2) 
15. Utåtriktad (2) 

 

5.1.5	Viktiga	egenskaper	att	förmedla	 

När vi frågade respondenterna om det var några särskilda egenskaper som de ansåg att 
omgivningen borde känna till, fick vi varierande svar. Svaren berodde till viss del på vilka i 

revisorns omgivning det gällde - klienter eller övriga omgivningen. Ett mönster som går att 
finna är dock att det enbart var positivt betingade ord som ansågs vara viktiga att framhäva, 

där tre återkommande egenskaper var social, kunnig och hjälpsam. Flera respondenter 

lyfter den sociala kompetensen som viktig för klienterna att känna till. Respondent E 
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utvecklar och menar att revisorn genom social kompetens fortare kan knyta band med 

klienterna som lättare öppnar upp sig, vilket följaktligen leder till att revisorn ses som mer 

förtroendeingivande. Saknar klienterna kännedom om revisorns sociala kompetens, menar 
hen att det finns risk för att de inte känner tillräckligt med förtroende för revisorn för att 

våga prata om sina befintliga problem. Respondent E framhåller vidare att det är viktigt att 
omgivningen känner till att revisorer besitter en bred kunskap samt att de är medvetna om 

när det är dags att ta hjälp av en specialist. Även det faktum att byrån sitter på kunskap 
inom fler områden än bara revision, nämns som viktigt att klienter känner till. Respondent 

D instämmer i att kunskap tillhör de viktigare egenskaperna som klienter bör känna till: 

 
“För då får ju den revisorn förtroende, som jag ser det, och förtroendet är ju det viktigaste 

vi har. För om de inte har förtroende så kommer de ju inte att välja den revisorn.”  
 

Respondent D tillägger dock att storleken på klienten är avgörande för hur pass viktig 
kompetensen är. Hen menar att kunnighet och kompetens värderas högre hos stora bolag, 

medan vänskapsrelationen mellan revisor och klient är mer betydelsefull när det gäller små 
bolag. Flera respondenter identifierar ytterligare en aspekt som klienter bör känna till för 

att på så sätt förenkla samarbetet. För att klienterna ska vara så öppna som möjligt är det 

betydelsefullt att de är medvetna om vad revisorer fyller för funktion. Flera respondenter 
har berättat att de ofta förklarar syftet med revisionen för klienterna och att revisorer finns 

till för att hjälpa snarare än att “sätta dit någon”, vilket i sin tur gör klienterna mer 
tillmötesgående. 

 
Bland den omgivning som inte utgörs av klienter, påtalar ett flertal respondenter att de inte 

kan identifiera några specifika egenskaper som viktiga att förmedla, då det “på sätt och vis 

spelar mindre roll, eftersom de inte är delaktiga i arbetet”, som respondent G uttryckte sig. 
Istället för specifika egenskaper framhålls istället att det vore fördelaktigt om omgivningen 

kände till vad revisorsyrket innebär, som exempelvis att yrket präglas av hög 
arbetsbelastning, är hårt reglerat samt att revisorer “också bara är människor” som kan 

göra misstag. Sådan kännedom hade bland annat skapat en större förståelse hos familj och 
vänner för de stundtals arbetsintensiva perioderna. Att revisorsyrket dessutom “styrs av 

tuffa internationella krav” och verkar i en “prispressad bransch”, menar respondent D 

många gånger hade skapat en större förståelse bland såväl klienter som övriga omgivningen 
för revisorers arbetssituation. Enligt respondent D hade en sådan förståelse bland annat 

underlättat för revisorsyrket som helhet i samband med exempelvis skandaler, då revisorer 
skulle kunna slippa utstå en stor del av den kritik som då uppstår.  

 
Vidare berättar respondent B att hen tycker att det är viktigt att omgivningen vet om att 

revisorn håller ett visst avstånd till klienterna, är ifrågasättande till sin natur och inte litar 
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blint på klienternas ord. Hen menar att denna typ av oberoende är av betydelse för samtliga 

intressenter, men främst för de aktieägare som tar del av årsredovisningen. Respondent J 

påtalar dessutom att det är viktigt att såväl klienter som övriga omgivningen har kännedom 
om att revisorer är seriösa och har tystnadsplikt. Ur klienternas perspektiv är det viktigt för 

att de ska känna sig bekväma med att delge revisorn känslig information, men kännedomen 
är också betydelsefull för de privata bekantskaperna: 

 
“Just det här med tystnadsplikten är ju en bärande del i yrket. Jag tror det är många som 

kanske tycker att vi är lite tråkiga då som inte berättar mer. Men det får vi ju inte.” 

(Respondent J) 
 

5.2	Hur	tänker	revisorer	kring	vad	en	revisor	är?	

I denna del presenteras revisorernas tankar kring den stereotyp som beskrivits ovan. 

Inledningsvis redogörs för de följder som revisorerna upplever att stereotypen medför. 
Därefter framställs faktorer som motiverar dem till att vilja hantera den existerande 

stereotypen på något sätt.  
 

5.2.1	Konsekvenser	av	stereotypen 

Huruvida den existerande revisorsstereotypen leder till positiva eller negativa följder, rådde 
det blandade åsikter om bland respondenterna. Några av revisorerna kunde identifiera för- 

och nackdelar med stereotypen i flera olika sammanhang, såväl privat som professionellt, 

medan några enbart lyfte konsekvenser i samband med klientrelationen. När frågor ställdes 
avseende om revisorerna kunde se några positiva eller negativa konsekvenser av de olika 

delarna i stereotypen, var det några som hade svårt att komma på några följder 
överhuvudtaget. Framförallt kunde vi identifiera svårigheter med att komma på positiva 

följder av stereotypen. Efter ett antal försök till följdfrågor från vår sida kunde dessa 
respondenter nämna enstaka positiva följder, men fortfarande inte föra några längre 

resonemang kring dem. 

 
Flera kunde dock uppge såväl fördelar som nackdelar med att förknippas med ord som 

vanligen är en del av stereotypen, så som tråkig eller kunnig. Några av revisorerna hävdade 
att ordet tråkig kan ha en negativ inverkan vad gäller rekrytering och att locka fler personer 

till yrket. Bilden leder till ett visst ointresse bland studenter, där de “väljer bort 
revisorsyrket helt fast de egentligen inte vet vad det innebär” vilket enligt respondent A 

innebär att revisorsyrket “tappar folk till andra branscher”. Respondent H påtalar dock att 
hen trots en stereotyp bild i bakhuvudet valde att söka sig till revisorsyrket, då det trots 

bilden “verkade intressant och spännande”. Beträffande tråkighet kan respondent D 

däremot enbart identifiera fördelar för rekryteringen, då det kan locka personer vars 
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främsta egenskaper är mer åt det redovisningstekniska hållet - personer som “också är 

ovärderliga på sitt sätt”. Respondenten menar att det är viktigt att olika personlighetstyper 

lockas till yrket och att alla inte har enbart social förmåga som sin främsta egenskap. 
 

Fyra av de tolv respondenterna kunde inte identifiera några som helst fördelar med 
stereotypens negativa delar. 

 
“Jag har svårt att se att det [de negativa associationerna] skulle ha någon positiv effekt 

faktiskt.” 

(Respondent B) 
 

Respondent E nämner att det kan vara en fördel rent professionellt att revisorsyrket 
förknippas med hög arbetsbelastning, eftersom det ger positiva signaler till kunder om att 

revisorer klarar av ett högt tempo och kan utföra uppdrag med kort deadline. Majoriteten 
av respondenterna återkommer till att negativa associationer på något sätt inger 

förtroende, vilket är viktigt inom revisorsyrket. Flera av respondenterna är exempelvis 
samstämmiga i att tråkighet kan förknippas med seriositet och att “man alltid följer 

reglerna”, som respondent C berättar. Att ses som tråkig, grå och en ensamvarg kan inge 

förtroende och leda till att man ses som kompetent, vilket gör att klienterna vågar ställa 
mer frågor. Även om inte revisorn själv har kunskapen kan klienten hänvisas vidare till 

någon annan inom byrån, vilket enligt respondent D “i en perfekt värld” leder till att “man 
får in lite rådgivning och kan fakturera lite extra”. Samtidigt kan uppfattningen om att 

vara förtroendeingivande också vara fördelaktig för den enskilde revisorn. Respondent D 
exemplifierar med en kollega som “blir dammsugad” av folk i branschen, vilket innebär att 

denne är mycket eftertraktad som revisor tack vare det förtroende denne byggt upp. 

 
Det faktum att en revisor alltid upplevs följa reglerna leder inte enbart till positiva följder. 

Enligt många revisorer kan det också ofta resultera i att man av klienterna ses som en polis 
som finns till för att hitta och anmäla minsta fel. Att revisorn tros vara ute efter att hitta 

minsta fel kan leda till att samarbetet mellan revisorn och klienten påverkas negativt, där 
klienter exempelvis inte vill dela med sig och drar sig för att “lyfta frågor som kan 

innebära stora problem”, berättar respondent E. Respondenten menar då att sådana 

situationer kan innebära att klienterna drar sig för att fråga om saker de känner sig osäkra 
på, av rädsla för att revisorn ska upptäcka fel. När frågan inte lyfts fortsätter klienten att 

göra samma misstag, gällande exempelvis någon speciell typ av bokföring. Respondent H 
tillägger att en situation där klienter inte vill dela med sig även har en negativ inverkan på 

revisorns arbetsklimat: 
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“Det är lite tråkigt att jobba så, om man känner att de inte vill att man ska ställa frågor. 

Det är inte kul att vara besvärlig hela tiden [...], då blir det väldigt tungt att försöka göra 

uppdrag.” 
 

Enligt respondent E kan dock klienters rädsla för att bli “ditsatta” till viss del även 
underlätta revisorns arbete, då klienterna utför exempelvis inventeringar noggrannare. 

 
Stereotypen kan leda till fördelar inte bara i professionella sammanhang utan även i 

privata, då revisorn tas på allvar till följd av att denne betraktas som kunnig. Respondent J 

menar att revisorers uttalanden tas på större allvar än exempelvis säljares, då revisorer 
anses veta vad de pratar om. Respondent H instämmer och upplever fördelar med att vara 

revisor i exempelvis privata föreningssammanhang där “folk litar på en och tar det man 
säger på allvar och lyssnar på det man vill förmedla”. Att ses som kunnig har dock även 

en baksida då respondenten även upplever att det kan vara pressande att ständigt förväntas 
kunna mycket även privat, på grund av att denne arbetar som revisor. Respondent H 

avslutar med att förklara att det finns en stor fördel med den i huvudsak negativa 
stereotypen och det är att man istället för att behöva upprätthålla en viss bild, nu istället 

kan arbeta upp den: 

 
“Det är kul att se att det går att förändra! Och hade man inte haft dem [negativa orden], 

då känns det som att då kanske man redan hade varit på topp från början [...] Nu kan 
man istället förbättra bilden.” 

 

5.2.2	Motiverande	faktorer	 

Under intervjuernas gång lyckades vi hos revisorerna identifiera faktorer som kan verka 

motiverande för att vilja kontrollera stereotypen på ett eller annat sätt. Trots variation 
bland dessa faktorer, är tre huvudsakliga motiv återkommande bland respondenterna: 

revisorernas relation med klienter, revisorernas eget välbefinnande samt viljan att göra 

yrket mer attraktivt. Vi kan utläsa att respondenterna främst kan identifiera yrkesmässiga 
fördelar av att påverka stereotypen, men har svårare att definiera vad de har att vinna på 

det rent privat. 
 

Tio av de tolv revisorerna har på något sätt uttryckt ett behov av att kontrollera stereotypen 
för att därigenom åstadkomma något i klientrelationen. En majoritet av revisorerna 

upplever att det är viktigt att klienterna känner till syftet med revisionen och varför 

revisorerna finns på plats, eftersom det leder till en bättre relation med klienterna och 
framförallt till ett förenklat samarbete där kunder öppnar sig mer. Genom att förklara syftet 

med revisionen kan klienterna enligt respondent G “känna sig tryggare så att man inte 
behöver genomgå samma svårighet för att få fram svar eller underlag”. Denna trygghet 
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hos klienterna betonar även respondent H som viktig i relationen. Respondent H utvecklar 

vidare och menar att klienter särskilt bör ha en bild av revisorn som hjälpsam och kunnig. 

 
“Det [hjälpsam och kunnig] är bra grundstenar i att kunna göra ett bra jobb och ha en 

bra relation med sina kunder. Har man en bra relation då funkar det smidigare med 
jobbet.” (Respondent H)  

 
Att klienterna har en rättvisande bild av revisorer lyfts även som viktigt för att kunna 

behålla klienter. En felaktig bild av revisorn kan enligt respondent D bli “starten på att 

man förlorar en klient”, eftersom klienterna då kan ifrågasätta det arvode som tas ut vid 
revisionen. Klienterna kan annars tycka att arvodet är för högt i förhållande till det arbete 

som de tror att revisorerna utför. Respondent I tillägger att en rättvisande bild av revisorn 
kan leda till att de blir ombedda att utföra fler tjänster och att de “får in ytterligare timmar 

på jobbet”. Respondent J nämner vidare det är viktigt att förknippas med att vara 
“strukturerad” och “ordningsam” för att inte riskera att få ett dåligt rykte. 

 
“Omgivningen förväntar ju sig ändå att lovar man något så håller man det och levererar 

man då inte som det är sagt, det sprider sig också snabbt ut på stan.” (Respondent J) 

 
Vidare identifieras revisorns välbefinnande på ett professionellt samt ett privat plan som en 

motiverande faktor till att kontrollera stereotypen. Ur intervjuerna kan utläsas att ett 
sådant välbefinnande enligt respondenterna till övervägande del kan uppnås genom en 

förståelse hos omgivningen för vad revisorer gör, snarare än vilka typer av egenskaper som 
revisorer har. 

 

På ett professionellt plan indikerar såväl respondent D som H att välbefinnande kan 
uppnås genom att omgivningen har insyn i vad revisorer gör och vad revisorsyrket innebär. 

Enligt respondent D kan en större insyn i yrket, med delar som tidspress och hårda 
regleringar, leda till att kunder får större förståelse för att uppdrag kan dra ut på tiden. En 

större insyn hade därmed förenklat den enskilde revisorns vardag. Samtidigt hade det 
kunnat underlätta vardagen för hela yrkesgruppen, då en större förståelse för den risk som 

revisorer står hade kunnat minska mängden kritik som revisorer stundtals utsätts för. 

Respondent H återkommer till klientrelationen och menar att kunskapen om vad revisorer 
gör leder till en bättre relation med kunden som då blir mer tillmötesgående i samarbetet 

med revisorn. Kunskap hos klienten leder enligt respondenten till “en trevligare 
arbetssituation”. Respondenten tillägger att “det alltid är trevligare att möta någon som 

uppskattar en, än att möta någon som inte gör det”.  
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Även på ett privat plan kan välbefinnande som motiverande faktor identifieras bland 

respondenterna, något som framförallt kan uppnås genom att få omgivningen att känna till 

vad revisorsyrket innebär. Respondent E och I påtalar båda att närståendes kännedom om 
arbetsbelastningen stundtals hade kunnat leda till en större förståelse för att revisorer inte 

alltid kan närvara i privata sammanhang. 
 

“Det är svårt att förklara varför man har så mycket att göra. De tänker kanske att man 
bara ska kunna lägga det åt sidan liksom och vara ledig, men det funkar ju inte riktigt så 

heller.” (Respondent I) 

 
Förutom oförståelsen för revisorers arbetsbelastning, påverkas inte revisorerna nämnvärt i 

privatlivet av stereotypen. Nio av tolv respondenter nämner dock att “det är kul” att 
omgivningen associerar revisorer med något positivt, och påtalar att det är tråkigt att en 

negativ och felaktig bild finns. Respondenterna berättar till exempel att det är kul “att få 
någon intresserad”, “att bli betraktad som smart”, “när folk tycker att yrket verkar roligt 

och intressant” och “när man tas på allvar”. Ett par respondenter beskriver dessutom att 
det uppstår irritation hos dem när omgivningen tycker att yrket verkar tråkigt. Respondent 

F visar ett tydligt exempel på att något annat än positiva associationer har en direkt negativ 

inverkan på hen personligen: 
 

“Jag vill ju att folk ska tycka att mitt jobb låter trevligt och intressant, så jag tar det ju lite 
personligt när folk verkar tycka att det är ett tråkigt jobb till exempel.” 

 
Samtidigt som några av respondenterna antyder att deras personliga välbefinnande kan 

påverkas av omgivningens föreställningar, tillägger majoriteten att andras tankar om 

revisorer har mindre betydelse. Flera respondenter påtalar att de inte tar illa vid sig av 
omgivningens negativa uppfattningar om revisorn. Respondent J menar att folk får “tycka 

vad de vill” och att all form av uppmärksamhet i slutänden är positiv, eftersom den också 
kan skapa någon form av publicitet som kan vara fördelaktig för att knyta fler kunder till 

sig. Respondent L berättar vidare att hen brydde sig mer om andras tankar om yrket i 
början av sin karriär eftersom hen då “gärna ville visa omgivningen att man har världens 

flashigaste yrke”, något som numera inte har någon större betydelse för respondenten. 

 
En ytterligare källa till motivation att kontrollera omgivningens bild av revisorer handlar 

om att kunna väcka ett större intresse för yrket. En mer rättvisande bild skulle enligt flera 
respondenter kunna leda till att fler skulle söka sig till yrket och öka chanserna att locka “de 

bästa till branschen”, som respondent A uttrycker sig. Respondent B instämmer i att en 
mer rättvisande bild skulle vara gynnsam för hela revisorsyrket: 
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“Branschen har jättemycket att vinna. Kan man få ut en mer överensstämmande bild av 

verkligheten, så skulle branschen kunna locka fler studenter och intresset kommer att bli 

större. Även rent affärs- och branschmässigt finns jättemycket att vinna om förståelsen 
för yrket och den funktion revisorn utgör för de finansiella marknaderna förbättras.” 

  
De tre huvudsakliga motiven till att vilja kontrollera stereotypen har alla syftat till en 

förändring av den befintliga stereotypen. I två av intervjuerna har respondenterna 
dessutom uttryckligen påtalat att det kan finnas incitament till att vidhålla den befintliga 

stereotypen. Respondent F menar att den stereotyp som finns förstärker revisorers 

trovärdighet och får dem att framstå som seriösa och duktiga. Respondent E nämner också 
att det kan finnas ett värde i att vidhålla de föreställningar som finns om revisorsyrket. 

Respondenten berättar att hen tror att “det finns några som vill att bilden ska finnas 
kvar”, eftersom en tyst och kunnig person ses som förtroendeingivande. Att som revisor ses 

som förtroendeingivande är av största vikt eftersom revisorer behandlar andras pengar, 
något som kräver ett stort förtroende. Respondenten menar vidare att det kan finnas 

incitament till att vilja vidhålla bilden av att revisorer har en hög arbetsbelastning, eftersom 
förmågan att arbeta i ett högt tempo kan skapa tillförlit hos kunden att revisorn klarar av 

sitt uppdrag i tid. För att ge en översiktlig bild av vad som motiverar revisorerna att påverka 

stereotypen, presenteras en sammanfattning i tabell 4. 
 

Tabell 4. Revisorers motiv till att påverka stereotypen  

Motiverande faktorer 

● Förbättrad klientrelation 
○ Förenklat samarbete 
○ Behålla klienter 
○ Skaffa klienter 

 
● Välbefinnande 

○ Behagligare arbetssituation 
○ Närståendes förståelse 
○ Positiv känsla 

 
● Rekryteringsfördelar 

 
● Inge förtroende 
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5.3	Hur	bemöter	revisorer	bilden	av	revisorer?	

I denna del presenteras det sätt på vilket revisorerna hanterar den existerande stereotypen. 
Inledningsvis beskrivs den bild som revisorerna förmedlar till omgivningen. Därefter 

återges de faktiska åtgärder som vidtas för att bemöta och påverka stereotypen. 
 

5.3.1	Förmedlad	bild	 

I samband med revisorernas motiv till att kontrollera stereotypen har några till viss del 
även beskrivit karaktären på den bild som förmedlas. Fyra av de tolv respondenterna menar 

att de tonar ned stereotypens negativa delar vid interaktion med omgivningen. 
 

“Man kanske sminkar det lite. Man säger ju kanske inte riktigt allt, att vi jobbar rätt 

mycket och att det kan vara stressigt i perioder. Det försöker man ju tona ned, om man 
ens tar upp det.” (Respondent D) 

 
Respondent E undviker att delge klienter hur hög arbetsbelastningen är, eftersom de vid 

kännedom om att revisorn arbetar “både kvällar och nätter” kan tvivla på att revisionen 
uppnår fullgod kvalitet. Själv betonar respondenten att hen inte tror att revisionskvaliteten 

påverkas negativt av arbetsbelastningen, så länge revisorn är “pigg och glad”. Respondent 

F instämmer och beskriver vidare hur hen, förutom att undanhålla “de stundtals extrema 
arbetstiderna” för klienter, även undviker att berätta om det för familj och vänner. 

Anledningen till att respondenten undviker att nämna arbetstiderna är eftersom de redan 
är av åsikten att respondenten arbetar för mycket. Respondent H utvecklar det hela och 

förklarar att hen endast framhåller yrkets positiva sidor och helt utesluter de delar ur 
stereotypen som kan uppfattas som mer negativa, vilket beror på att respondenten upplever 

det som svårt att övertyga omgivningen om att yrket är så bra som hen själv upplever det.  
 

“Om jag utelämnar de [negativa] delarna, har jag ändå inte nått upp till den nivån som 

jag tycker är den korrekta gällande vad jag tycker om mitt jobb. Så att det kanske behövs 
‘pushas på’  lite, för att [få omgivningen att] förstå.” (Respondent H) 

 
Tvärtom berättar tre av respondenterna att de ger en transparent och heltäckande bild av 

revisorsyrket, utan att varken överdriva de positiva sidorna eller utelämna de negativa. 
Respondent B beskriver att hen ger en öppen och nyanserad bild av yrket för utomstående, 

och är ärlig när det gäller att branschen präglas av ett högt tempo och en hög 

arbetsbelastning. Respondenten tillägger dock att hen inte “går runt och skyltar med 
arbetets mindre roliga delar”, såvida ingen specifikt ställer frågor om det. Denna typ av 

agerande tror respondent B dock är ett naturligt beteende oavsett vilken situation det 
handlar om och därmed inte är kopplat specifikt till revisorsyrket.  
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Förutom den bild som revisorerna själva beskriver att de förmedlar, är respondent F den 

enda som dessutom ger indikationer på att byrån avser förmedla ett visst intryck, nämligen 
att “framställa sig som seriösa, duktiga och en trygghet för kunden”. Att byrån försöker 

förmedla ett sådant intryck är dock något som respondenten endast nämner i förbifarten 
och därmed inte utvecklar vidare.  

 

5.3.2	Påverkande	åtgärder 

Som framkommit under intervjuerna, råder felaktiga uppfattningar hos omgivningen 

avseende såväl vad en revisor gör som hur revisorn är. Respondent H berättar att “det är 
klart att man känner att man vill förändra synen lite och visa att vi inte är riktigt som den 

stereotypa bilden”. Revisorerna gör ingen åtskillnad i bemötandet av dessa olika typer av 

föreställningar, utan agerar på liknande sätt oberoende av vilken del i föreställningen som 
är felaktig och vem som innehar dessa föreställningar.  

 
På frågan om hur respondenterna brukar bemöta omgivningen när det visar sig att de har 

en felaktig uppfattning av en revisor, är majoriteten överens om att de försöker beskriva 
och förklara vad yrket egentligen innebär och vad en revisor arbetar med. Flertalet av 

respondenterna återkommer till att beskrivningarna ofta handlar om att “jobbet är så 
mycket mer än att vi är tråkiga och sitter och räknar siffror”, som respondent A uttryckte 

sig. Respondenterna beskriver då vidare att revisorsyrket är väldigt varierande, roligt och 

socialt med många kundmöten. Respondent D tillägger att hen också brukar berätta om 
intressanta händelser ur en revisors vardag. Flera respondenter beskriver vidare hur de 

försöker påverka stereotypen genom att “vara sig själva”  i olika situationer och därigenom 
visa hur en revisor faktiskt är. Uppfattningen att revisorer är roligare än bilden visar, är 

något som respondent H menar går att vända ganska snabbt, så länge man tar sig tid att 
prata med personen i fråga. Respondent E utvecklar vidare: 

 

“Mycket handlar om att visa att jag som person inte är en revisor i den stereotypa 
meningen, utan en social person som är kunnig. [...] Bara det faktum att man visar att 

man är social i samtalet bidrar till en ändrad uppfattning av själva stereotypen, som 
anses vara osocial.” 

 
Flera respondenter lyfter fram att studenter är en målgrupp som revisorer kanske särskilt 

riktar sig till när det kommer till att motarbeta stereotypen. Respondent B berättar att om 

hen på en studentmässa träffar en person som är ointresserad av att arbeta med 
redovisning och revision, försöker hen vara sig själv, förklara vad som är bra med jobbet 

och ge en känsla för yrket och vad det innebär. Respondenten berättar vidare att hen då 
ofta upplever att personen får en ändrad uppfattning av yrket och tycker att det låter kul. 
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Respondent I berättar att hen agerar på samma sätt även på näringslivsmässor och 

företagsevenemang, där hen tycker att det är viktigt att framhäva att yrket är “mycket mer 

än de negativa delarna i stereotypen”. Respondent C lyfter vidare ett konkret exempel på 
hur byråer tycks vilja motarbeta den del av stereotypen som innebär att revisorer oftast är 

äldre män, då hen beskriver att det framförallt är unga personer som representerar 
byråerna på studentmässor. Huruvida det är ett aktivt val av byråerna eller inte, kan 

respondenten dock inte svara på.  
 

På frågan om respondenterna upplever att andra revisorer eller professionen i stort gör 

något för att påverka bilden av revisorer, svarar respondent J “oh ja. Vi har ju FAR, vår 
branschorganisation, som försöker informera omvärlden. De är ju ute mycket, pratar 

mycket, är med på mycket olika..”. Här tar dock respondentens resonemang om FAR slut 
och hen pratar vidare om annat. Trots försök till följdfrågor från vår sida lyckas vi inte nå 

vidare förklaring avseende FARs ageranden. Respondent D konkretiserar hur FAR gör för 
att försöka påverka bilden. Som exempel nämner hen hur FARs generalsekreterare 

försvarat vissa byråer i samband med tvivelaktiga händelser där revisorns oberoende 
ifrågasatts, där FAR försökt komma till rätta med de felaktiga uppfattningarna. Avseende 

professionens ageranden för att påverka bilden av revisorer, berättar respondent B även att 

arbete sker “kontinuerligt i hela branschen med att ge revisorsyrket en mer rättvisande 
bild”. Respondenten tillägger dock att hen inte kan dra några vidare slutsatser kring hur det 

sker.  
 

Ingen av respondenterna säger sig medvetet varken förstärka eller vidhålla den bild som 
finns av revisorn. I intervjuerna har vi dock kunnat identifiera tecken på att denna typ av 

påverkan i någon mån ändå sker omedvetet. Flera respondenter berättar att de brukar 

skämta om yrket och driva med sig själva. Respondent A beskriver att hen i möten med 
omgivningen ibland skojar om yrket och dess stereotypa egenskaper, för att sedan berätta 

att det inte stämmer. Vidare berättar respondent C att det finns en speciell jargong på 
kontoret, där revisorerna driver med sig själva och de egenskaper som ses som typiska för 

en revisor. Indikationer finns vidare på att respondent C omedvetet förstärker 
föreställningen om att revisorsyrket är tråkigt, eftersom hen har svårt att återge yrket på ett 

rättvisande sätt: 

 
“Det är så svårt att förklara också. Man bara ‘ja men man granskar siffror’, det låter ju 

rätt tråkigt. Det låter ju faktiskt fruktansvärt tråkigt.” 
 

Några av respondenternas uttalanden ger en antydan om att det kan finnas motiv till att 
låta stereotypen bestå, eftersom de uttrycker att det inte finns några mål eller riktlinjer från 

varken professionen eller byråerna att påverka stereotypen på något sätt. Respondent C 
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säger till exempel “det är inget som man har hört internt så. [...] Att vi har något mål för 

att få en annan bild av en revisor eller så”. Tre av respondenterna beskriver vidare att de 

inte tror att professionen upplever omgivningens föreställningar om revisorer som något 
problem, men respondent E tillägger att det eventuellt var något man fokuserade på mer 

förr. När vi ställer en följdfråga om hur respondenten tror att professionen tidigare gjort för 
att påverka stereotypen, har hen dock inget svar att ge. En översiktlig bild av de sätt på vilka 

revisorerna bemöter stereotypen ges i tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Revisorers sätt att bemöta stereotypen 

Påverkande åtgärder 

● Beskriva revisorsyrket 
○ Ge motbevisande exempel 
○ Studentmässor 
○ Företagsevenemang 

 
● Vara sig själv 

 
● Skämta om yrket 

 
● FAR informerar 

 

 

5.4	Sammanfattning	

Majoriteten av respondenterna tror att den befintliga stereotypen är något som finns kvar 
sedan gammalt, då revisorsyrket i större utsträckning präglades av pappersarbete och 

manuella granskningar. Ur revisorns perspektiv innefattar beskrivningar av en revisor 
enligt såväl omgivningen som revisorerna själva, både personliga egenskaper hos revisorn 

och vad yrket innebär. Bilden av en revisor enligt omgivningen är relativt samstämmig. Vad 

gäller revisorns egen bild av en typisk revisor, är uppfattningarna mer varierande. Ett 
mönster som går att urskilja bland dessa varierande svar är dock att samtliga egenskaper är 

positivt betingade. Till största del upplever revisorerna inte att omgivningens bilder och 
föreställningar om revisorer är rättvisande. Framförallt påtalar de att yrket är betydligt mer 

socialt än vad den bild som finns hos omgivningen visar. Det finns dock delar i stereotypen 
som hävdas vara rättvisande eller rättvisande till viss del. Att yrket är sifferorienterat menar 

några revisorer stämmer, medan det finns delade meningar om huruvida revisorer är 
tråkiga eller inte.  

 

Revisorerna kunde identifiera såväl positiva som negativa följder av att en revisorsstereotyp 
existerar. De vanligast förekommande följderna som omnämndes var att revisorer tack vare 

stereotypen ses som förtroendeingivande samt tas på större allvar i privata sammanhang. 
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Samtidigt medför stereotypen problem vid rekrytering samt problem i relationen till 

klienter. Tre huvudsakliga motiv till att vilja motarbeta omgivningens bild av en revisor har 

identifierats - revisorernas relation med klienter, revisorernas eget välbefinnande samt 
viljan att göra yrket mer attraktivt. Dessa motiv hos revisorerna är såväl professionella som 

privata. Två revisorer har nämnt incitament till att vilja behålla den befintliga stereotypen 
eftersom den kan förstärka en revisors trovärdighet.  

 
I samband med revisorernas motiv till att vilja kontrollera revisorsstereotypen, har några 

även beskrivit karaktären på den bild som de förmedlar. Revisorerna har påvisat att de 

väljer att förmedla en av två möjliga bilder av en revisor till omgivningen. Den ena bilden 
framställer endast revisorsyrkets positiva sidor och utesluter helt de negativa aspekterna av 

yrket. Den andra bilden som förmedlas är helt transparent och ärlig och innefattar såväl de 
positiva som negativa delarna av yrket. 

 
Intervjuerna visar att revisorerna själva bemöter stereotypen i huvudsak på två sätt - genom 

att beskriva och förklara vad en revisor gör och vad yrket innebär, samt genom att visa den 
verkliga bilden av en revisor genom att vara sig själv. Revisorerna nämner att 

studentmässor och företagsevenemang är tillfällen där de har möjlighet att påverka 

stereotypen på ett sådant sätt. Därutöver kan vi även identifiera att revisorerna skämtar om 
yrket samt att FAR informerar omgivningen, något som också är sätt att bemöta 

stereotypen.  
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6.	Analys	
I detta kapitel analyseras empirin som presenterats i kapitel fem. Empirin analyseras 

utifrån hur den förhåller sig till den teoretiska referensram som presenterats i kapitel tre. 

Analysen är uppbyggd med hänsyn till teoriavsnittets struktur. 
 

6.1	Social	identitetsteori	

Ett yrke är ett exempel på en social kategori enligt Tajfel och Turners (1979) definition, 

varför revisorer utgör en social kategori. Våra respondenter är i princip överens om att de 
tros vara tråkiga, osociala och gråa till följd av sitt yrke, vilket passar in på Tajfels (2010) 

deduktiva aspekt av kategoriseringar där individer tillskrivs egenskaper som anses vara 

typiska för den grupp de tillhör. Det stämmer även överens med Carnegie och Napiers 
(2010) forskning om att varje individuell revisor antas vara tråkig till följd av att revisorer 

som grupp ses som tråkiga. Att revisorer utgör en social kategori medför att utomstående 
gör “kvalificerade gissningar” (Ulfsdotter-Eriksson & Linde, 2014) om vilka revisorerna är, 

vilket också bekräftas av revisorerna genom de exempel på egenskaper som de enligt 
omgivningen tros inneha. Utomståendes bild av revisorer tar sig uttryck i form av en tydlig 

revisorsstereotyp. Enbart respondent F visar tecken på att även den induktiva aspekten 
förekommer i revisorsyrket där revisorsgruppen som sådan tilldelats egenskaper baserat på 

upplevelser av några enskilda revisorer.  

 
Tajfel (2010) och Wells (2012) menar att en grupp som tillskrivits en viss stereotyp 

tenderar att börja efterlikna dess karaktärsdrag och på så vis bli mer homogena. Att så är 
fallet är dock inte något som vi finner stöd för bland revisorer. Ett exempel är den 

stereotypa egenskapen osocial. Elva av de tolv respondenterna beskriver sig tvärtom som 
sociala och att denna egenskap är närmast nödvändig för att “skapa sina egna relationer” 

inom yrket, som respondent D uttryckte det.  

 

6.1.1	Meta-stereotyp 

En stereotyp revisor har beskrivits uppkomma ur tre huvudsakliga källor - medias 

porträttering av yrket, genom revisorers beskrivningar av sitt yrke samt genom personlig 
kontakt med revisorer (Beard, 1994; Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001; Hunt et al., 

2004; Dimnik & Felton, 2006; Peecher, 2007; Wells, 2012; Richardson et al., 2015; Smith 
& Zarate, 1990 i Richardson et al., 2015). I intervjuerna påtalar revisorerna att medias 

porträttering av yrket samt revisorers beskrivningar av sitt yrke är källor till stereotypen. 
Den personliga kontakten är inget som revisorerna ser som en orsak till att stereotypen 

finns, däremot ser de omgivningens okunskap som en källa. Revisorerna lyfter därutöver en 

källa som inte berörts i tidigare forskning - att stereotypen har sin grund i hur yrket var 
förr.  
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Den roll media har i stereotypens förekomst beskrivs av respondenterna ur två olika 

perspektiv. Det mest omnämnda är det sätt på vilket revisorer porträtteras i film och TV. 
Respondent B refererar exempelvis till ett gammalt avsnitt av TV-serien Seinfeld, där yrket 

redovisningsekonom framställs som det tråkigaste man kan arbeta med. Hen menar att 
sådana porträtteringar “sår ett frö i folks medvetande” och kan vara svåra att förändra. 

Respondent D lyfter journalistikens roll i stereotypen och menar att revisorer sällan 
omnämns i media i positiva sammanhang utan mestadels vid tvivelaktiga ageranden, vilket 

också kan bidra till stereotypen. Medias roll i stereotypens bildande är i linje med Beard 

(1994), Bougen (1994) samt Dimnik och Felton (2006) som hävdar att revisorsstereotypen i 
stor utsträckning är ett resultat av medias porträttering.  

 
En annan grund till stereotypens förekomst som lyfts vid några av intervjuerna är 

revisorernas egna beskrivningar av yrket. Respondent C framhåller att det är svårt att 
beskriva yrket på ett rättvisande sätt och att det ofta låter tråkigt när hen ska beskriva det. 

Vidare berättar några av respondenterna att de skämtar och driver med sig själva och yrkets 
stereotypa delar. Dessa båda exempel stämmer överens med Wells (2012) som menar att 

revisorsstereotypen formas just genom hur revisorerna själva beskriver yrket. 

 
Istället för som Wells (2015), Peecher et al. (2007) och Richardson et al. (2015) uppger, att 

stereotypen delvis uppkommer ur omgivningens kontakt med revisorer, påtalar revisorerna 
istället att omgivningens okunskap beträffande yrket är en källa till stereotypens existens. 

Flera beskriver exempelvis att revisorer ofta misstas för redovisningsekonomer samt att 
omgivningen har svårt att åtskilja revision och redovisning. Respondenterna menar då att 

revisorsyrket felaktigt får en stämpel av att vara tråkigt, eftersom denna uppfattning ofta 

finns om redovisning. Flera revisorer lyfter även det faktum att många klienter tror att 
revisorer är som en slags poliser, vilket också är en typ av okunskap som påverkar 

stereotypen och gör att den får en mer negativ klang. Att revisorn beskrivs som en polis är 
dock inget vi finner stöd för i tidigare forskning. 

 
Slutligen påtalar respondenterna en källa till stereotypens uppkomst som inte berörts i 

tidigare forskning. Majoriteten av revisorerna tror att bilden finns kvar från en “äldre 

skola”, då yrket förr hade en annan karaktär än idag, med en större utsträckning av 
manuella granskningar och pappersarbete. Dessutom var revisorerna nästan uteslutande 

medelålders män.  
 

Den stereotypa bild som undersökts i forskningen har inte utgått från revisorns perspektiv, 
utan från omgivningens. Vanliga beskrivningar av omgivningen är att en revisor är en 

person som är tråkig, blyg, socialt missanpassad och har enformiga arbetsuppgifter. Även 
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positivt betingade egenskaper så som pålitlig, objektiv, noggrann och utåtriktad 

förekommer bland beskrivningarna (Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001; Dimnik & 

Felton, 2006; Jeacle, 2008; Wells, 2015). Sett ur revisorernas perspektiv, det vill säga 
meta-stereotypen, är egenskaperna i stort sett desamma. En skillnad ligger dock i att 

revisorerna i högre grad än forskarna beskriver omgivningens bild i termer av vad en 
revisor gör. Revisorerna tror att omgivningen uppfattar en typisk revisor som en tråkig och 

osocial person som sitter på sitt kontor, arbetar med siffror och fungerar lite som en polis. 
Även positivt betingade egenskaper så som förtroendeingivande, strukturerad och kunnig 

nämns. Liksom bland annat Jeacle (2008), Baldvinsdottir et al. (2009) samt Byrne och 

Willis (2005), betonar revisorerna dock att meta-stereotypen främst är negativ. Tre av de 
yngre respondenterna motsäger dock tidigare empiriska resultat och menar att de inte 

upplever några fördomar alls avseende yrket. De är av uppfattningen att det kan bero på att 
omgivningen inte vågar uttrycka negativa åsikter om yrket i en revisors närvaro, för att visa 

hänsyn till denne. 
 

Flera respondenter påtalar att deras närstående har en traditionell bild av hur en revisor är 
och att respondenten då ses som ett undantag från stereotypen, vilket stämmer väl överens 

med Carnegie och Napier (2010) samt Friedman och Lyne (2001) som beskriver att 

revisorer som avviker från den traditionella stereotypen tenderar att betraktas som just 
undantag. Att ha haft någon form av kontakt med en revisor, har visat att stereotypen 

mattas av utifrån de individuella erfarenheter som erhålls vid en sådan kontakt (Friedman 
& Lyne, 2001; Hunt et al., 2004; Smith & Zarate, 1990 i Richardson et al., 2015). 

Respondent F är ensam om att påtala att dennes omgivning ändrat uppfattning om att hen 
är ett undantag från den klassiska stereotypen. Efter att ha träffat respondentens kollegor, 

har de insett att de egenskaper som betraktats som undantag återfinns hos flera revisorer. 

Att respondent F är den enda respondent som upplevt denna situation styrker Richardson 
et al. (2015) samt Friedman och Lynes (2001) forskning. Har någon bildat sig en stereotyp 

uppfattning är den mycket svår att förändra, eftersom nya erfarenheter som bekräftar och 
förstärker bilden har större påverkan än erfarenheter som motsäger den bild man har.  

 

6.1.2	Stereotypens	konsekvenser 

Den befintliga revisorsstereotypen kan huvudsakligen innebära negativa följder för 

rekrytering av nya medarbetare samt för revisorernas arbetsutförande (Smith & Briggs, 
1999; Hunt et al., 2004; Baxter & Kavanagh, 2012; Burton et al., 2015; Richardson et al., 

2015). Under intervjuerna återkom även respondenterna till dessa två huvudsakliga 

negativa konsekvenserna av stereotypen. 
 

I likhet med Baxter och Kavanagh (2012) och Burton et al. (2015) påtalar flera av 
revisorerna att en felaktig bild av yrket tenderar att leda till ett ointresse bland studenter, 
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där de “väljer bort yrket trots att de inte vet vad det innebär” och därmed “tappas till 

andra branscher”. Respondent H berättade dock i intervjun att hen trots en negativ 

stereotyp i bakhuvudet valde att söka sig till yrket, eftersom hen också kunde se positiva 
delar i yrket. Respondenten är därmed ett exempel som inte är i linje med Burton et al. 

(2015) som menar att en negativ stereotyp avskräcker potentiella medarbetare. Respondent 
D föreslog dessutom att den negativa stereotypen tvärtom kan vara fördelaktig vid 

rekrytering, då en bild av att en revisor exempelvis är tråkig också kan locka till sig ett 
bredare spann av kompetenser. 

 

Att revisorsstereotypen försvårar vid rekrytering är den konsekvens av stereotypen som 
främst har lyfts i forskningssammanhang (Briggs, 1999; Hunt et al., 2004; Baxter & 

Kavanagh, 2012; Burton et al., 2015; Smith & Richardson et al., 2015). Till skillnad från 
svårigheter vid rekrytering lyfter revisorerna främst att en negativ bild bland framförallt 

kunder kan medföra ett försvårat samarbete. Respondent E berättar till exempel att kunder 
ibland kan dra sig för att “lyfta frågor som kan innebära stora problem” till följd av att 

revisorn tros vara som en slags polis. Respondent E:s uttalande ligger i linje med Hunt et 
als. (2004) resonemang om att en negativ bild av revisorer kan medföra svårigheter för 

revisorn att utföra de uppgifter som förväntas. 

 
Revisorerna betonade att den existerande stereotypen inte bara innebär nackdelar, då en 

majoritet kunde identifiera fördelar med att betraktas som en tråkig ensamvarg som 
arbetar mycket. Att förknippas med denna typ av negativa associationer menar flera 

respondenter kan leda till att revisorn bland annat betraktas som förtroendeingivande och 
kompetent, vilket i sin tur gör att klienterna vågar ställa mer frågor till revisorn. 

Respondent C nämner också att tråkighet kan förknippas med seriositet och att “man alltid 

följer reglerna”. Att ses som förtroendeingivande är också nödvändigt eftersom det krävs 
då revisorer handhar andras pengar, berättar respondent E. Bougens (1994) studie, som 

visar att det kan vara betryggande att revisorer ses som tråkiga eftersom de hanterar 
känsliga uppgifter, knyter an till detta. Bougen (1994) menar också att vissa av stereotypens 

karaktärsdrag kan förstärka revisorns effektivitet och trovärdighet. Respondent H och J 
exemplifierar genom att nämna att stereotypen kan leda till fördelar även i privata 

sammanhang, då de upplever att “folk litar på en och tar det man säger på allvar”.  

 

6.1.3	Revisorns	egen	bild 

Gammie et al. (2004) menar att revisorer idag bör besitta allt mer icke-akademiska och 

mjuka egenskaper jämfört med hur det var på 90-talet och tidigare. Majoriteten av 
respondenterna beskriver en typisk revisor i termer av mjuka egenskaper så som social och 

strukturerad. Till skillnad från Gammie et al. (2004) poängterar dock respondent B, D och 



55 
 

F att det som revisor fortfarande är viktigt att besitta en specifik hård egenskap - att “ha en 

god förståelse för redovisning”, som respondent B berättar. 

 
Smith och Briggs (1999), Jeacle (2008) Crawford et al. (2011) samt Baxter och Kavanagh 

(2012) lyfter alla fram att god kommunikationsförmåga är mycket viktigt hos revisorer. 
Samtliga respondenter betonar att social förmåga är viktigt för att kunna skapa och 

underhålla klientrelationer. Social förmåga framhävs av flertalet revisorer inte bara vara 
viktigt för en revisor att besitta, utan också att det är en egenskap som är viktig att 

omgivningen har kännedom om. Till exempel förklarade respondent D att är man inte 

social “så kommer man nog aldrig skapa sina egna relationer”. Respondent E lyfte också 
att social kompetens är viktigt för att skapa ett smidigt samarbete med klienterna. Till detta 

kan vi koppla Smiths (2005) resonemang att goda kommunikativa egenskaper är en viktig 
faktor för att revisorer ska kunna avancera i sin karriär och för att kvaliteten på revisionen 

ska nå sin fulla potential, ett resonemang som styrks med revisorernas svar. 
 

Några revisorer framhöll att en typisk revisor är kunnig, strukturerad och analytisk med ett 
sinne för siffror. Analytisk nämns även som en eftersträvansvärd egenskap för revisorer 

enligt bland annat Crawford et al. (2011) och Baxter och Kavanagh (2012). Revisorernas 

beskrivningar av en typisk revisor är dock mycket varierande och flera uttrycker att det är 
svårt att definiera en typisk revisor eftersom alla inte är “stöpta i samma form”. 

Respondent J menar dessutom att revisorer på mindre byråer kan tendera att vara mer 
olika varandra eftersom man inte behöver “ta hänsyn till någon annan”, jämfört med 

revisorer på större byråer. Respondent D gav exempel på att olika personlighetsdrag bland 
revisorer är viktigt, så att inte alla har enbart social förmåga som sin främsta egenskap. Att 

exempelvis få in personer i byrån som besitter mer hårda egenskaper så som att vara duktig 

på redovisning är enligt respondent D personer som “också är ovärderliga på sitt sätt”. 
Respondent B menade också att de skillnader som finns bland revisorer kompletterar 

varandra i ett team. Revisorerna beskriver en typisk revisor lika ofta i termer av hur en 
revisor är som vad en revisor gör. Samtidigt som en revisor beskrivs som social och kunnig, 

beskriver flera respondenter att revisorer är som konsulter med mycket varierande 
arbetsuppgifter och att de ofta har en hög arbetsbelastning. 

 

6.2	Impression	management	

6.2.1	Impression	motivation		 

Negativa konsekvenser som uppkommer ur skillnader mellan meta-stereotypen och 
revisorns egen bild, kan enligt Öhman (2007) leda till en benägenhet att vilja motarbeta 

stereotypen. Revisorerna var i princip överens om att andras tankar om revisorer har 

mindre betydelse för dem på ett privat plan. I sådana icke-yrkesmässiga situationer säger 
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respondent J till exempel att “andra får tycka vad de vill”. Utifrån Leary och Kowalskis 

(1990) definition av impression motivation som beskriver i vilken grad någon är motiverad 

att kontrollera andras intryck av dem, kan här en låg grad av motivation identifieras på ett 
privat plan. Ett par av respondenterna framhåller dock att de tar illa vid sig av andras 

negativa uppfattningar, varför någon tendens av impression motivation ändå kan skönjas. 
Det faktum att en del av revisorerna hävdar att omgivningens uppfattningar inte spelar 

någon roll, får oss att ifrågasätta Gomez (2002) som menar att individen kommer att känna 
sig förolämpad av negativa uppfattningar. 

 

En högre grad av motivation kan dock återfinnas i yrkesrelaterade situationer. Leary och 
Kowalski (1990) har identifierat fyra situationer där personer tenderar att vara särskilt 

benägna att påverka andras uppfattningar. Alla dessa fyra situationer har på ett eller annat 
sätt kunnat identifieras hos revisorerna som motiverande faktorer till att kontrollera 

omgivningens uppfattningar på något sätt. De två första motiven var i situationer där man 
interagerar med inflytelserika personer samt när man kan uppnå någon form av fördel 

genom interagerandet. Dessa två situationer kan relateras till interagerandet med klienter, 
vilket majoriteten av respondenterna berörde. Att klienterna har en rättvisande bild av 

revisorer, anser flera respondenter leder till större möjligheter att behålla befintliga samt 

erhålla nya klienter. Det leder också till ett förenklat samarbete i uppdragen, eftersom man 
enklare kan “få fram svar eller underlag”, som respondent G berättade. Flera revisorer 

ansåg vidare att det fanns en fördel i att omgivningen har en rättvisande bild av revisorn ur 
rekryteringssynpunkt, för att kunna locka fler studenter och skapa ett större intresse för 

yrket. Revisorerna har därmed samma syn på rekryteringssituationen som professionen 
eftersom båda anser att en mer positiv bild av yrket kan underlätta i sökandet efter de bästa 

medarbetarna (Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008; Carnegie & Napier, 2010).  

 
Till skillnad från de respondenter som talade om att det går att uppnå fördelar i 

klientrelationen i samband med en förändrad stereotyp, var respondent E och F de enda 
revisorerna som även såg en fördel i att låta stereotypen kvarstå eftersom egenskaperna tyst 

och kunnig inger ett visst förtroende. Enligt Öhman (2007) kan fördelar i den stereotyp 
som finns öka benägenheten att vilja påverka den på något sätt. I likhet med Öhman (2007) 

kan därmed en strävan efter att vara förtroendeingivande vara ett incitament att låta 

stereotypen bestå, eftersom en bestående stereotyp leder till fördelar i interagerandet med 
omgivningen.  

 
Leary och Kowalski (1990) beskriver vidare att offentliga personer tenderar att vilja 

kontrollera omgivningens uppfattningar, vilket också tycks stämma in på revisorsyrket. 
Respondent D beskriver att en rättvisande bild av revisorer kan innebära en större 

förståelse från omgivningen för den risk de står. Respondenten menar att revisorer ofta blir 
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uppmärksammade i samband med skandaler. Om omgivningen hade haft en mer 

rättvisande bild av revisorer hade troligtvis en större förståelse funnits, vilket i sin tur skulle 

kunna minska den mängd kritik som revisorer ofta får utstå i sådana sammanhang. 
Revisorers offentlighet kan därmed ses som ett motiv till att vilja kontrollera omgivningens 

uppfattning av revisorer. 
 

En fjärde situation där det kan finnas motiv att påverka andras intryck är då det finns 
skillnader mellan befintlig och önskvärd image (Leary & Kowalski, 1990), vilket inte är en 

situation som renodlat har kunnat utläsas bland revisorerna som ett motiv till att 

kontrollera stereotypen. Det har däremot kunnat utläsas som en bakomliggande orsak i de 
fall där revisorerna beskriver ett behov av att förändra omgivningens uppfattningar. Ett 

exempel på detta är en vilja att förbättra rekryteringssituationen. Att flera revisorer 
uttrycker att en mer rättvisande bild av revisorer skulle kunna vara positivt för att locka till 

sig nya studenter, beror på att det finns skillnader mellan den image som finns av revisorer 
och den image som revisorerna önskar. 

 
Leary och Kowalski (1990) beskriver dessutom att ett kontrollerande av omgivningens 

uppfattningar kan resultera i ett ökat välbefinnande, något som också har framgått som 

motiverande i flertalet av respondenternas beskrivningar. En av respondenterna uttryckte 
exempelvis att det är “kul att bli betraktad som smart”, vilket kan jämföras med Leary och 

Kowalskis (1990) resonemang om att ett ökat självförtroende kan vara motiverande för att 
vilja framstå på ett visst sätt. Respondent I gav också ett exempel på att en rättvisande bild 

kan resultera i monetära belöningar, då man kan få in “ytterligare timmar på jobbet” och 
därmed fakturera mer, något som även det är positivt för välbefinnandet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att revisorer som privatpersoner är motiverade i låg grad till 
att kontrollera hur andra uppfattar dem. I de fall där revisorn har något att vinna på att 

kontrollera utomståendes uppfattningar professionellt sett, återfinns en hög grad av 
motivation. De exempel på situationer där man är särskilt benägen att påverka andras 

uppfattningar som Leary och Kowalski (1990) ger, har alla identifierats som motiverande 
för de intervjuade revisorerna. 

 

6.2.2	Impression	construction 

Carnegie och Napier (2010) beskriver att den bild som revisorer själva försöker förmedla till 

utomstående framförallt är positiv, vilket till viss del bekräftas av revisorerna. När 

revisorerna ska beskriva en typisk revisor, görs det uteslutande i positiva ordalag. Likaså de 
egenskaper som revisorerna anser vara viktiga att omgivningen känner till, vilka också 

enbart är positivt betingade. Den bild som revisorerna faktiskt förmedlar till omgivningen 
avviker dock något från att vara en enbart positiv bild, till skillnad från vad Carnegie och 



58 
 

Napier (2010) hävdar. Det finns två typer av bilder som revisorerna väljer att delge 

omgivningen. Den första bilden är en i huvudsak positiv bild, där de negativa delarna av 

yrket tonas ned eller utesluts helt. Respondent H är en av de som väljer att förmedla en 
sådan bild och förklarar att anledningen till att de negativa delarna utesluts är att det redan 

upplevs som svårt att övertyga omgivningen om yrkets alla positiva sidor. Den positiva 
bilden behöver helt enkelt “pushas på”, varför de negativa delarna av yrket inte inkluderas i 

beskrivningarna, vilket ligger i linje med Wells (2012) resultat om att det kan det vara ett 
medvetet val att exkludera vissa delar av arbetet inför den som lyssnar. Till viss del kan det 

även jämföras med Klein och Azzi (2001) som menar att gruppmedlemmar tenderar att 

ändra en negativ meta-stereotyp genom att framhäva positiva egenskaper och förneka 
negativa. 

 
Den andra bilden som förmedlas hävdas vara fullständigt transparent och inkluderar såväl 

de positiva som negativa delarna av yrket, något som därmed frångår Carnegie och Napiers 
(2010) påstående om att en förmedlad bild framförallt är positiv. Att bilden är fullständigt 

transparent kan dock ifrågasättas, eftersom revisorerna under intervjuerna beskriver en 
typisk revisor uteslutande på ett positivt sätt. 

 

Leary och Kowalski (1990) beskriver att den bild som framhävs till utomstående ofta är 
konsistent med hur individen uppfattar sig själv avseende hur man är och hur man vill vara. 

Flera respondenter beskriver att de försöker förmedla en bild till omgivningen genom att 
“vara sig själva”. Samtidigt beskriver samtliga revisorer att de identifierar sig med en 

typisk revisor så som de själva ser den, med egenskaper så som social, kunnig och med en 
strävan att utvecklas. De respondenter som “är sig själva” vid kontakt med utomstående, 

styrker således Leary och Kowalskis (1990) forskning om att man framhäver en bild som är 

i linje med hur man är och vill vara. Respondent F gav ett ytterligare exempel, då hen 
berättade att byrån vill “framställa sig som seriösa, duktiga och en trygghet för kunden”, 

ett intryck som troligtvis är i linje med hur byrån är eller vill vara.  
 

De egenskaper som var återkommande när det gällde vilka egenskaper som omgivningen 
bör känna till om revisorer var social, kunnig och hjälpsam. Respondent E berättade till 

exempel att social och kunnig var viktiga egenskaper för bland annat klienter att känna till, 

eftersom det kunde leda till att revisorer ses som mer förtroendeingivande och att klienter 
lättare öppnar upp sig. Likt Goffman (1959) samt Leary och Kowalski (1990), menar 

respondenten att det som revisor finns ett behov av att upprätthålla en viss image, för att 
ses som trovärdig. Den sociala grupp som revisorer utgör, inverkar med andra ord på det 

intryck som förmedlas av respondenten.  
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Goffman (1959), Leary och Kowalski (1990), Carnegie och Napier (2010) samt Wells (2015) 

gör i sina studier ingen skillnad på vilken grupp av människor man riktar sig till när det 

gäller karaktären på de intryck som förmedlas. Respondenterna gör däremot skillnad på 
vilken bild de vill framhäva beroende på vilka i revisorns omgivning man pratar om. Några 

av respondenterna lyfter exempelvis att social och kunnig är egenskaper som är viktiga för 
klienter att känna till. Dessa egenskaper anses dock inte vara viktiga att förmedla till andra 

än klienter. Till denna övriga omgivning beskrivs det istället som viktigt att förmedla vad 
yrket innebär snarare än vilka egenskaper en revisor besitter. Respondent D ger ytterligare 

ett exempel på att revisorer gör skillnad på den bild som framhävs då hen beskriver att 

bolagens storlek kan ha betydelse för vilka egenskaper som anses vara viktiga. För ett stort 
bolag är revisorns kunnighet och kompetens mer värdefull att framhäva än den är för ett 

mindre bolag, där vänskapsrelationen betraktas som viktigare. 
  

6.2.3	Metoder	för	impression	management 

Om medlemmar i en grupp upplever att de tillskrivits en negativ stereotyp har de ett antal 
val - motarbeta stereotypen, förstärka stereotypen, ignorera stereotypen eller att lämna 

gruppen (Tajfel, 1981; Carnegie & Napier, 2010; Richardson et al., 2015). Vår studie stödjer 
tre av dessa fyra sätt, då revisorerna väljer att bemöta stereotypen genom att antingen 

motarbeta den, förstärka den eller ignorera den. Majoriteten av respondenterna bemöter 
stereotypen genom att motarbeta den och är därmed det vanligaste tillvägagångssättet 

bland revisorerna för att hantera stereotypen, vilket är i linje med Carnegie och Napier 

(2010). Richardson et al. (2015) menar att lämna gruppen är det mest troliga valet, men 
detta alternativ kan inte återfinnas bland våra respondenter. Denna studie innefattar 

enbart svar från sådana som stannat kvar i yrket, varpå det inte kan uteslutas att lämnande 
av gruppen ändå kan förekomma. 

 
Smith och Briggs (1999) föreslår tre sätt på vilka stereotypen kan motarbetas - genom att 

ändra beteckning på yrket, genom att använda sig av utbildning eller genom att förändra 

människors uppfattning om yrket. Att motarbeta stereotypen genom att ändra beteckning 
på yrket eller att påverka studenter genom hur deras utbildning är utformad, stämmer inte 

överens med hur våra respondenter väljer att gå till väga. Bland revisorerna kan det 
däremot tydligt urskiljas att de väljer det tredje alternativet - att förändra människors 

uppfattningar om yrket. Majoriteten av revisorerna framhåller att de motarbetar 
omgivningens felaktiga uppfattningar genom att förklara och berätta vad yrket egentligen 

innebär, vilket sker såväl privat som hos klienter, på studentmässor, näringslivsmässor och 

företagsevenemang. Respondent A brukar exempelvis berätta att “jobbet är så mycket mer 
än att vi är tråkiga och sitter och räknar siffror”. Att revisorerna förklarar syftet med 

revisionen kan vidare ses som ett exempel där revisorer försöker motarbeta den stereotypa 
bilden av revisorn som en polis. En annan metod som revisorerna använder för att förändra 
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människors uppfattning om dem är att vara sig själva vid personlig kontakt med 

omgivningen, för att visa att en revisor i verkligheten inte nödvändigtvis är samstämmig 

med stereotypen. Denna typ av bemötande motsäger Kim och Oe (2009), vilka hävdar att 
individer tenderar att undvika interaktion med personer som upplevs ha en negativ bild av 

dem. 
 

Friedman och Lyne (2001) menar att många revisorer motarbetar stereotypen efter 
uppmuntran från professionen, vilket inte är något vi finner stöd för då flera respondenter 

berättar att det saknas riktlinjer och mål från både professionen och byråerna gällande hur 

stereotypen ska hanteras. I likhet med Bougen (1994) menar flera respondenter dessutom 
att professionen troligtvis inte uppfattar omgivningens föreställningar som något problem. 

Till viss del kan det dock konstateras att professionen verkar arbeta för att motarbeta 
revisorsstereotypen. Respondent C beskriver att revisorsyrket ofta låter unga personer 

representera byråerna vid kontakt med studenter, vilket knyter an till Jeacles (2008) 
påstående att det är vanligt att framhäva revisorsyrket som en arbetsplats för unga. Att låta 

unga personer representera byråerna kan därmed fungera som ett sätt att motarbeta den 
klassiska bilden av att en revisor ofta är en äldre person. Respondent D och J berättar 

vidare att FAR agerar för att motarbeta stereotypen genom att informera omvärlden och 

genom att ta byråerna i försvar vid anklagelser om tvivelaktiga handlanden. Öhman (2007) 
menar motsatsvis att ett agerande efter inträffade händelser tyder på att professionen vill 

behålla stereotypen, eftersom professionen då inte valt att förebygga den.  
 

Alla dessa exempel på tillvägagångssätt som respondenterna beskriver ämnar försöka 
påverka allmänhetens bild, vilket är konsistent med en av Ruhnke och Schmidts (2014) 

strategier för att minska ett förväntningsgap. Ruhnke och Schmidt (2014) föreslår 

ytterligare två strategier för att reducera gapet - genom åtgärder från lagstiftare eller genom 
att förändra revisorerna själva. Ingen av dessa åtgärder är något som återfinns bland 

revisorernas svar, eftersom de endast nämner att de försöker motarbeta omgivningens bild. 
 

Samtliga respondenter som beskriver sina sätt att motarbeta den existerande stereotypen, 
har konkret uttryckt hur de går till väga. De är i dessa fall medvetna om att de agerar i syfte 

att motbevisa stereotypens felaktiga delar. Revisorerna bemöter även i vissa fall stereotypen 

genom att förstärka eller ignorera den. Ingen av respondenterna säger sig bemöta 
stereotypen genom att medvetet agera på något av dessa sätt, men ett sådant handlande 

kan ändå identifieras utifrån vad exempelvis Wells (2015) beskriver som ett förstärkande 
eller ignorerande beteende. Enligt Wells (2015) kan revisorer själva bära ansvar för den 

traditionella stereotyp som finns utifrån hur de medvetet eller omedvetet beskriver yrket. 
Respondent A berättar att hen i möten med andra ibland skojar om yrket och dess 
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stereotypa egenskaper, för att sedan berätta att det inte stämmer. I vår intervju nämner 

också respondent C att hen anser det vara svårt att återge en rättvisande bild: 

 
“Det är så svårt att förklara också. Man bara ‘ja men man granskar siffror’, det låter ju 

rätt tråkigt. Det låter ju faktiskt fruktansvärt tråkigt.” 
 

Att som respondent C beskriva yrket på ett sådant sätt, kan jämföras med Wells (2012) som 
ger exempel på att en porträttering som låter som en process kan få yrket att verka 

enformigt, vilket i sin tur leder till att stereotypen förstärks. Bougen (1994) menar vidare att 

det kan vara ett medvetet val av professionen att förstärka alternativt behålla stereotypen 
eftersom den inger förtroende. Flera respondenter nämner i likhet med Bougen (1994) att 

den stereotyp som finns leder till att revisorn ses som mer förtroendeingivande. 
Respondent E är dock den enda som av denna anledning tror att det kan finnas ett värde i 

att ignorera och därmed behålla stereotypen. Ett aktivt agerande för att bibehålla 
stereotypen är dock inget som någon av respondenterna beskriver. 

 

6.3	Förväntningsgap	

Det förväntningsgap som definieras av Öhman (2007) syftar på skillnader mellan 

omgivningens förväntningar på vad att revisorer ska prestera och vad revisorerna faktiskt 
presterar. Under intervjuerna föranleder två anledningar oss att tro att ytterligare en typ av 

förväntningsgap existerar - ett mellan revisorn och dess omgivning avseende hur en revisor 
förväntas vara. Den första anledningen är att meta-stereotypen och revisorns egen bild 

skiljer sig åt och den andra anledningen är att ingen av respondenterna anser att 
stereotypen är fullständigt rättvisande.  

 

För att skapa en överskådlig bild av hur meta-stereotypen förhåller sig till revisorns egen 
bild av en typisk revisor, ställs resultaten av de vanligast förekommande beskrivningarna ur 

de båda perspektiven mot varandra i tabell 6. 
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Tabell 6. Jämförelse av meta-stereotyp och revisorns egen bild 

Meta-stereotyp Revisorns egen bild 

1. Tråkig (11) 
2. Sysslar med siffror (11) 
3. Sitter på kontoret (8) 
4. Polis (8) 
5. Bokförare (5) 
6. Osocial (5) 
7. Kunnig (5) 
8. Grå (5) 
9. Äldre man (5) 
10. Jobbar mycket (4) 

1. Social (11)  
2. Gillar siffror (4) 
3. Konsult (4) 
4. Kunnig (4) 
5. Gillar att utvecklas (3) 
6. Strukturerad (3) 
7. Gillar redovisning (3) 
8. Noggrann (3) 
9. Stresstålig (2) 
10. Nyfiken (2) 
11. Analytisk (2) 
12. Flexibel (2) 
13. Ordningsam (2) 
14. Smart (2) 
15. Utåtriktad (2) 

 
Ur tabellen kan det utläsas att meta-stereotypen skiljer sig från revisorns egen bild på alla 

punkter utom två - att en revisor är sifferorienterad och kunnig. Här fås därmed en första 
indikation på att det råder ett gap mellan omgivningens uppfattning av hur en revisor är 

och hur revisorn själv anser att en revisor är, helt enkelt eftersom revisorer och 

omgivningen inte beskriver en typisk revisor på liknande sätt.  
 

Gapet tycks dock vara olika stort beroende på vilken typ av egenskaper som åsyftas och alla 
egenskaper beskrivs inte av alla revisorer. Respondenternas allra tydligaste exempel på att 

ett stort gap föreligger mellan meta-stereotypen och revisorns egen bild, är avseende 
egenskapen social. Elva av de tolv respondenterna beskrev, liksom flera forskare så som 

Jeacle (2008) och Beard (1994), meta-stereotypen som tråkig. Även osocial var en vanligt 

förekommande beskrivning av en stereotyp revisor. Majoriteten av revisorerna beskriver 
tvärtom en typisk revisor som social och framhäver social kompetens som en mycket viktig 

del av yrket, vilket tyder på en stor skillnad avseende uppfattningen om hur en revisor är.  
 

Enligt revisorernas beskrivningar behöver dock inte förväntningsgapet se likadant ut för 
alla revisorer, inte minst för att alla individer uppges vara olika och inte är “stöpta i samma 

form”. Ett sådant exempel är den meta-stereotypa beskrivningen av en typisk revisor som 

en äldre man, något tre av respondenterna berättade. Respondent B beskriver i motsats till 
denna beskrivning att revisionsbranschen utgörs av “unga och pigga” individer, något som 

därmed indikerar att ett förväntningsgap finns. Respondent C å andra sidan påtalar att 
många av revisorerna faktiskt är “gubbar”, en beskrivning som står i likhet till meta-

stereotypen om att yrket utgörs av äldre män och därmed inte innebär något gap. 
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Vidare utgör revisorernas sätt att uttryckligen påtala att alla stereotypens delar inte är 

rättvisande, ytterligare en indikation på att de anser att det föreligger ett gap mellan meta-

stereotypen samt deras egen bild av revisorer. Respondent A hävdar exempelvis att bilden 
av att en revisor är tråkig inte stämmer, då hen “aldrig har mött en enda tråkig revisor”. 

Samtliga revisorer var även överens om att den meta-stereotypa bilden av en revisor som 
osocial inte heller är rättvisande. Respondent E berättar till exempel att social kompetens 

är nödvändigt för att kunna samarbeta med kollegorna hela dagarna, eftersom “allting 
annars fallerar”. Vidare ger respondent D ett exempel på att en enskild revisor inte alltid är 

fullt så kunnig som omgivningen förväntar sig, något som också indikerar att det finns 

skillnader i förväntningar avseende hur en revisor är. Respondenten menade att hen ofta 
vänder sig till specialiserade kollegor och att hen “garvade inombords” när någon sa att 

hen måste vara duktig eftersom hen arbetar som revisor. Respondent D:s uttalande kan 
kopplas till Ruhnke och Schmidt (2014) samt McEnroe och Martens (2001) som menar att 

förväntningsgapet härstammar från omgivningens orimligt höga förväntningar på vad 
revisorer ska prestera. 

 
Flera av revisorerna beskriver även delar av meta-stereotypen som rättvisande, något som 

innebär att ett förväntningsgap avseende dessa egenskaper troligen inte upplevs existera. 

Fyra av respondenterna berättar att en revisor är analytisk, arbetar mycket och gillar siffror, 
vilket därmed anses vara en rättvisande bild som finns om revisorer. Respondent E tillägger 

dock att en revisor tycker om siffror i en annan bemärkelse än vad meta-stereotypen 
påvisar, då revisorer inte sitter och räknar på allt som finns, vilket omgivningen ibland 

verkar tro. Trots att flera beskriver samma egenskaper som rättvisande och att dessa 
egenskaper därmed inte ger upphov till något förväntningsgap, kan det finnas andra 

revisorer som inte ser egenskaperna som rättvisande. Hur ett förväntningsgap upplevs är 

således individuellt.  
 

Att ett förväntningsgap existerar indikeras också av att majoriteten av revisorerna beskriver 
att meta-stereotypen främst är negativ, i likhet med vad bland andra Bougen (1994) och 

Jeacle (2004) påtalar. Samtidigt beskrivs en typisk revisor enligt revisorerna själva 
uteslutande i termer av positiva egenskaper, vilket därmed tyder på att det råder skillnader 

mellan dessa båda uppfattningar. 

 
Samtliga respondenter menar att det finns skillnader mellan hur omgivningen uppfattar att 

en typisk revisor är och hur revisorn uppfattar sig själv. Dessa skillnader beskrivs dock på 
olika sätt och i olika utsträckning av respondenterna. Det faktum att revisorerna ser 

skillnader mellan dessa båda bilder, tyder på att ett förväntningsgap föreligger. 
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6.4	Utveckling	av	modell	

Utifrån vår analys kan vi konstatera att det finns ett förväntningsgap avseende hur revisorn 
är. Revisorns egen bild av en revisor stämmer inte överens med den bild de tror att 

omgivningen har av dem, det vill säga meta-stereotypen. Flera egenskaper, men framförallt 
att revisorn är tråkig, osocial och fungerar som en polis, skiljer sig helt från revisorns egen 

bild. Några revisorer uppger dock egenskaper enligt meta-stereotypen som faktiskt är 
rättvisande, så som exempelvis kunnig. Eftersom revisorerna beskriver meta-stereotypen 

men framförallt revisorns egen bild av en revisor på olika sätt, kan inte ett specifikt 

förväntningsgap definieras. Vi kan däremot se att det råder ett förväntningsgap, men att det 
kan se olika ut beroende på den enskilda revisorns egenskaper. Ett förväntningsgap kan 

också identifieras mellan meta-stereotypen och omgivningens bild. För att tydliggöra att 
förväntningsgap finns, har vi utvecklat en ny modell. Eftersom vi med hjälp av empirin 

kunnat identifiera hur meta-stereotypen ser ut, har vi kunnat omarbeta den ursprungliga 
modellen i figur 1 och utvecklat figur 2. 

 
Figur 2. Utvecklad modell över sambandet mellan social identitetsteori, impression 

management och förväntningsgap 

6.4.1	Revisorns	egen	bild	och	meta-stereotyp 

I figur 2 har rutan under meta-stereotyp tillkommit jämfört med i figur 1, eftersom vi nu 

med hjälp av empirin också har data i det perspektiv som studien har utgått ifrån, nämligen 
revisorns eget perspektiv. I rutan under omgivningens bild kvarstår beskrivningarna av 

stereotypen så som tidigare forskning har framställt den. I rutorna under revisorns egen 

bild samt meta-stereotyp har de vanligast förekommande beskrivningarna av en revisor 
placerats, så som de presenterats i empirin. Beskrivningarna är rangordnade uppifrån och 

ner utifrån hur frekvent nämnda de är. Revisorerna var förhållandevis eniga i sina 
beskrivningar av meta-stereotypen, där en majoritet beskrev revisorn som en person som är 

tråkig, sysslar med siffror, sitter på kontoret och fungerar som en polis. Beskrivningarna av 
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en typisk revisor enligt revisorerna var betydligt mer varierande, där enbart social var en 

egenskap som majoriteten var överens om. 

 
Att en revisor sysslar med siffror samt gillar siffror var två beskrivningar som båda 

placerade sig högt i rutorna. Dessa beskrivningar var vanligt förekommande för såväl meta-
stereotypen som enligt revisorn själv, men syftade på något olika saker. Meta-stereotypens 

beskrivning syftade på att en revisor upplevs jobba mycket med just siffror, medan 
revisorerna syftade på att revisorer har ett intresse för siffror. Utöver denna beskrivning är 

kunnig den enda egenskap som återfinns i båda rutorna. Beskrivningar av en revisor enligt 

såväl meta-stereotypen som enligt revisorns egen bild, innefattar både beskrivningar av hur 
en revisor är och vad en revisor gör.  

 
Något som inte åskådliggörs i figur 2, men som är viktigt för att få en heltäckande bild av 

meta-stereotypen, är källorna till stereotypens uppkomst. Medias porträttering och 
revisorers beskrivningar lyfts liksom i tidigare forskning (Beard, 1994; Bougen, 1994; 

Dimnik & Felton, 2006, Wells, 2012) som orsaker till att stereotypen finns. Utöver de 
grunder som presenterats i tidigare forskning har revisorerna påtalat två tidigare okända 

källor till stereotypen, nämligen hur yrket var förr samt omgivningens bristande kunskap 

om revisorer.  
 

6.4.2	Impression	management 

I rutan för impression management har de åtgärder som revisorerna vidtar för att 
kontrollera stereotypen placerats. Att motarbeta stereotypen är i likhet med Carnegie och 

Napier (2010) den åtgärd som revisorerna vanligen agerar efter, vilket sker av tre skäl. 
Genom att motarbeta stereotypen så att den blir mer lik revisorernas egen bild, hoppas de 

kunna uppnå förbättrade klientrelationer, öka intresset för yrket samt öka sitt eget 
välbefinnande. Revisorerna motarbetar stereotypen genom att förändra människors 

uppfattningar, vilket är ett av Smith och Briggs (1999) tre föreslagna metoder för att 

motarbeta stereotypen.  
 

Revisorer arbetar i viss mån även för att förstärka samt ignorera stereotypen, något som 
tycks ske omedvetet. Några av revisorerna berättar att det förekommer att de skämtar om 

yrket samt att det kan vara svårt att beskriva yrket för utomstående, något som enligt 
tidigare forskning kan fungera förstärkande för en stereotyp. Vidare har några revisorer 

berättat att det varken finns mål eller riktlinjer för hur stereotypen ska behandlas, vilket 

tyder på att stereotypen ignoreras. Slutligen beskrev en revisor att stereotypen faktiskt kan 
vara till fördel för revisorer, eftersom delar av den kan inge förtroende. Till skillnad från 

den tidigare modellen i figur 1 saknar figur 2 metoden att lämna gruppen, vilken beskrevs 
av Richardson et al. (2015) som det mest troliga sättet att bemöta en oönskad stereotyp. 
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6.4.3	Förväntningsgap 

Revisorerna ser ett behov av att använda sig av impression management för att påverka de 
skillnader och likheter som finns mellan meta-stereotypen och revisorns egen bild av en 

typisk revisor. Förväntningsgapet uppkommer ur den skillnad som finns mellan dessa två 

delar, vilket åskådliggörs i figur 2. Eftersom beskrivningarna av meta-stereotypen och 
revisorns egen bild av en typisk revisor skiljer sig åt finns ett förväntningsgap. I vissa fall är 

gapet mer tydligt än i andra. Det tydligaste exemplet är den meta-stereotypa egenskapen att 
en revisor är tråkig, vilket står i skarp kontrast till revisorers egen bild av revisorn som en 

mycket social person med ett varierande och roligt arbete.    
 

Eftersom beskrivningarna av en revisor enligt revisorn själv är betydligt mer varierande och 

spridda än beskrivningarna av meta-stereotypen, kan ett förväntningsgap som förefaller 
tydligt för en individ vara mindre tydligt för nästa. Icke desto mindre kan vi konstatera att 

ett förväntningsgap faktiskt existerar. Eftersom beskrivningarna förekommer både i form 
av vad en revisor gör och hur en revisor är, kan vi identifiera att det finns två typer av 

förväntningsgap, dels Öhmans (2007) klassiska gap beträffande olika förväntningar på vad 
en revisor ska uträtta och dels ett nytt gap beträffande olika förväntningar om revisorers 

egenskaper.  
 

Modellen i figur 2 åskådliggör dessutom att det föreligger ytterligare ett förväntningsgap 

som inte tidigare har definierats, mellan meta-stereotypen och omgivningens bild. Det kan 
dock inte dras några större slutsatser kring de likheter och skillnader som finns mellan 

meta-stereotypen och stereotypen, eftersom omgivningens bild utgår från tidigare 
forskning som inte ger någon uppfattning av hur frekvent omnämnda de olika 

egenskaperna är. Det kan dock konstateras att förväntningsgapet består i att revisorerna i 
högre grad än omgivningen beskriver omgivningens bild i termer av vad en revisor gör samt 

att omgivningens stereotyp är mer positiv än meta-stereotypen.  
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7.	Slutsats	och	diskussion	
I detta kapitel presenteras och diskuteras slutsatserna och resultatet från vår studie. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1	Diskussion	

Meta-stereotypen påminner till stor del om den främst negativa revisorsstereotyp som 
sedan tidigare är känd, med egenskaper så som tråkig och osocial. Anledningen till att dessa 

inte helt stämmer överens, kan vara att denna studie till skillnad från tidigare studier utgår 
från revisorernas perspektiv. Att stereotypen och meta-stereotypen inte överensstämmer är 

enligt Kim och Oe (2009) inte uppseendeväckande, eftersom ingen kan veta exakt hur 

utomstående ser på dem. Att revisorerna presenterat nya aspekter av meta-stereotypen är 
därmed inte förvånande. Dessa nya aspekter är vad som föranleder ett förväntningsgap 

mellan meta-stereotypen och stereotypen, ett gap som tidigare inte definierats.  
 

Resultatet visar att både meta-stereotypen och revisorns egen bild beskriver en revisor 
avseende hur en revisor är samt vad denne gör. Vårt resultat tyder på att ett 

förväntningsgap som det klassiskt definieras föreligger, eftersom revisorerna nämner att 
omgivningen ofta inte vet vad yrket går ut på eller vad syftet med revisionen är. Resultatet 

tyder även på att det finns ytterligare ett förväntningsgap som tidigare inte definierats, 

vilket utgörs av skillnader mellan hur revisorerna och omgivningen förväntar sig att en 
revisor är, det vill säga förväntningar om revisorer. Vi kan inte definiera vilka delar i meta-

stereotypen som är rättvisande, eftersom varje enskild revisor ger olika beskrivningar av 
både meta-stereotypen och revisorns egen bild. Vidare är revisorerna inte överens om vilka 

delar i meta-stereotypen som faktiskt är rättvisande. Därför kan vi inte definiera exakt hur 
förväntningsgapet ser ut. Vi kan däremot konstatera att ett förväntningsgap existerar, 

eftersom det som helhet inte tycks finnas särskilt många delar i meta-stereotypen som 

anses vara rättvisande. Det nya förväntningsgapet är därför individuellt och upplevs olika 
beroende på vilken revisor som tillfrågas. 

 
Revisorerna har beskrivit meta-stereotypen, men framförallt revisorns egen bild, i väldigt 

varierande ordalag. Denna stora variation skulle kunna ha sin förklaring i skillnader mellan 
exempelvis kön eller erfarenhet. Vi har därför försökt finna skillnader mellan män och 

kvinnor samt huruvida erfarenhet spelar någon roll, i särskilt intressanta uttalanden. Till 

vår förvåning har inga sådana skillnader avseende kön kunnat urskiljas. Ett sådant 
intressant uttalande avsåg de fall där revisorn beskrevs som en gubbe, vilket på förhand kan 

tänkas vara ett kvinnligt uttryck eftersom ordet kan tolkas som något nedlåtande och inte är 
en beskrivning av dem själva. Mycket riktigt uttryckte sig två kvinnor på detta sätt, men 

även två manliga respondenter använde sig av ordet gubbe. Dessutom beskrev respondent J 
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som själv är en 59-årig man, att revisorer förr var i hans ålder och “förmodligen var gråa 

och tråkiga”. Ett annat uttalande där vi kunde tänka oss att kön hade inverkan på svaret, 

var i de fall där revisorerna uttryckte att inga fördomar alls om revisorer upplevts. Inte 
heller här fann vi några skillnader mellan könen, då det uttryckts av såväl män som 

kvinnor. Således tycks inte kön ha någon inverkan på hur förväntningsgapet upplevs. 
 

Avseende erfarenhet kunde vi dock identifiera vissa skillnader mellan personer med längre 
respektive kortare erfarenhet. De revisorer som hade längst erfarenhet tycktes i mycket 

liten utsträckning bry sig om stereotypen och vad omgivningen tycker om revisorer. Enbart 

yngre revisorer påtalade att den befintliga stereotypen har en viss inverkan på deras 
välbefinnande, så som att det var “kul att bli betraktad som smart”, medan de äldre 

revisorerna inte ansåg att omgivningens uppfattningar var särskilt relevanta på ett privat 
plan. En av de äldre respondenterna berättade att hen ansåg det vara viktigt med ett 

högstatusyrke i början av sin karriär, något som hen nu tio år senare inte lägger någon vikt 
vid. Förklaringen till varför revisorer med längre erfarenhet tycks bry sig mindre om 

stereotypen kan vara just att de i mindre utsträckning än personer med kortare erfarenhet 
bryr sig om att deras yrke verkar “häftigt”. Ett samband vi kan se är dock att personer med 

kortare erfarenhet i vår studie har varit yngre personer, något som föranleder oss att tro att 

det kanske inte nödvändigtvis är erfarenheten som spelar roll för hur man påverkas av 
stereotypen, utan att det snarare har med ålder att göra. 

 
En skillnad mellan de två erfarenhetsnivåerna var vidare att de yngre revisorerna lyfte 

ämnet ur såväl ett privat som ett klient- och studentperspektiv. Under samtalen med de 
mer erfarna revisorerna kretsade istället de flesta resonemangen kring vilken betydelse 

stereotypen har för klientrelationen. En möjlig förklaring till detta klientfokus kan vara de 

auktoriserade revisorernas mer omfattade klientansvar, vilket därmed gör det mer naturligt 
för dem att tänka i ett klientperspektiv. Revisorer med kortare erfarenhet har däremot inte 

samma ansvar för klienter och har därför troligtvis inte ett sådant tänk ännu. Istället 
beskriver flera av de yngre revisorerna bland annat att de har ansvar för kontakt med 

studenter, något som därmed kan vara en indikation på varför de yngre revisorerna tänker 
mer i banor som inte enbart rör klienter. Huruvida erfarenhet kan påverka det upplevda 

förväntningsgapet är inget vi kan dra några större slutsatser kring, trots att ovanstående 

situationer tyder på att skillnader finns. Då vårt urval av respondenter enbart inkluderar tre 
revisorer med längre erfarenhet än fem år, skulle det krävas en större erfarenhetsspridning 

i urvalet för att kunna dra slutsatser kring erfarenhetens betydelse. 
 

Till skillnad från tidigare forskning (Richardson et al., 2015) har vårt resultat inte visat att 
lämna gruppen är ett alternativ för att bemöta en felaktig stereotyp. En trolig förklaring är 

att revisorerna i denna studie är sådana som har valt att stanna i yrket och således inte har 
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valt att lämna gruppen. Revisorsyrket sägs vara präglat av en up or out-kultur (Carrington, 

2010), vilket innebär att de revisorer som inte passar in i yrket och byråkulturen självmant 

väljer att lämna det efter några år istället för att klättra inom organisationen. Att dessa 
individer lämnar revisorsyrket till följd av att de inte passar in, kan vara ett tecken på att de 

faktiskt använder sig av strategin att lämna gruppen för att hantera en negativ stereotyp 
används. Eftersom individer som lämnat yrket inte inkluderas i vår studie, är det dock inte 

något vi kan uttala oss vidare om.  
 

Trots att revisorerna uttrycker att de arbetar för att motarbeta stereotypen, finns 

stereotypen kvar med samma typ av utmärkande egenskaper som bland annat Smith och 
Briggs (1999) beskrev att den hade på 70-talet. Vad detta beror på kan inte omedelbart 

förklaras av våra resultat eftersom alla revisorer tycks agera aktivt för att motarbeta 
stereotypen. Vi kan dock utläsa flertalet förklaringar till varför stereotypen och därmed 

också förväntningsgapet består.  
 

En första förklaring till att stereotypen består kan vara det faktum att revisorerna främst 
motarbetar det gap som finns avseende vad revisorer förväntas uträtta. Trots att det nya 

förväntningsgapet till största del upplevs vara problematiskt, tycks revisorernas åtgärder 

för att påverka enbart riktas mot det klassiska förväntningsgapet. Eftersom 
respondenternas mest konkreta sätt att motarbeta omgivningens bild är genom att förklara 

vad revisorsyrket innebär och vad syftet med revisionen är, tycks perspektivet avseende 
revisorns egenskaper falla i glömska. Den enda åtgärd vi kan finna för att motarbeta det nya 

förväntningsgapet, är att revisorerna är sig själva vid interaktion med andra. Att 
stereotypen trots denna typ av agerande består, kan bero på att revisorer som avviker från 

stereotypen ses som undantag och inte uppfattas som en ursprunglig revisorsstereotyp, i 

enlighet med Carnegie och Napier (2010) samt Friedman och Lynes (2001) forskning. 
Samtidigt kan avsaknaden av resultat kring en motarbetad stereotyp eventuellt förklaras av 

att nya erfarenheter som bekräftar och förstärker den stereotypa bilden har större påverkan 
än erfarenheter som motsäger den bild man har (Friedman & Lyne, 2001; Richardson et al., 

2015).  
 

En andra förklaring till att förväntningsgapet finns kvar kan vara det faktum att vi upplever 

att revisorerna faktiskt har svårt att uttrycka vad yrket innebär. En respondent pratade 
exempelvis om att revisorer har hand om andras pengar, vilket inte är en av revisorns 

uppgifter. Revisorer förvaltar inte pengar, utan finns till för att granska klienternas 
verksamheter. En annan respondent medger att det är svårt att beskriva yrket på ett 

rättvisande sätt, eftersom hen upplever att de egna beskrivningarna faktiskt låter tråkiga. 
Om denna typ av felaktiga beskrivningar sprids till omgivningen är det inte särskilt 

överraskande att omgivningen inte känner till hur en revisor är och vad yrket innebär. Trots 
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att revisorerna är sig själva och därigenom uppvisar en bild som motsäger stereotypen, 

exempelvis att de är sociala, kan det faktum att de har svårigheter att beskriva yrket väga 

tyngre. Återigen hamnar revisorerna då i en situation där en felaktig beskrivning av yrket 
verkar bekräftande och därmed överglänser den motsägande bild som revisorerna 

personligen visar upp (Friedman & Lyne, 2001; Richardson et al., 2015). Värt att notera är 
att de två respondenterna som hade svårigheter att beskriva yrket var yngre personer, 

vilken kan tyda på att just yngre personer har svårare att förklara yrket på ett rättvisande 
sätt. Det kan därför vara så att det främst är yngre personers beskrivningar av yrket som 

leder till att förväntningsgapet består. 

 
En tredje förklaring vi kan finna till att stereotypen består, kan vara att 

revisorsprofessionen vill att den ska finnas kvar. Tre av våra respondenter har liksom 
Bougen (1994) hävdat att professionen inte anser att stereotypen är skadlig. En annan 

respondent påstår liksom Öhman (2007) att professionen agerar först efter skandaler och 
sällan i förebyggande syfte, vilket tyder på att professionen inte ser något behov av att 

motarbeta stereotypen utan snarare endast rädda yrkets anseende vid behov. Flera 
revisorer berättar dessutom att de inte har några riktlinjer att förhålla sig till från varken 

sina byråer eller professionen om hur de bör agera för att bemöta stereotypen. Huruvida 

förväntningsgapet är önskvärt av professionen eller inte bör dock tolkas med försiktighet 
eftersom professionens syn på gapet inte utforskats i denna studie. En tanke som väckts är 

att professionen troligen inte skulle vilja offentliggöra en strategi som innebär att vidhålla 
eller förstärka stereotypen om en sådan finns. Kommer det till omgivningens kännedom att 

en revisor faktiskt inte är så som stereotypen beskriver den, skulle revisorernas 
trovärdighet kunna påverkas. Om det fanns en sådan strategi från professionens håll, skulle 

vi som intervjuare med största sannolikhet inte få ta del av den. 

 
En aspekt som också bör lyftas är att det kanske trots allt inte är så skadligt att stereotypen 

och därmed det nya förväntningsgapet fortfarande finns kvar. Liksom några respondenter 
påtalade, leder flera av stereotypens egenskaper till att revisorn kan uppfattas som 

förtroendeingivande, vilket enligt respondent D är “det viktigaste [revisorer] har”. Ett 
alternativ kan därför också vara att revisorer ser det som värdefullt att vissa delar av 

stereotypen behålls eller till och med förstärks, medan andra delar helt bör suddas ut 

eftersom de kan vara skadliga för revisorer. 
 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att revisorer inte anser att meta-
stereotypen och deras egen bild av revisorn överensstämmer till fullo och att ett nytt 

förväntningsgap avseende hur revisorer är därmed existerar. Det nya förväntningsgapet är 
dock individuellt eftersom revisorers beskrivningar är mycket varierande. Varför 

stereotypen kvarstår trots försök att påverka den, framgår inte tydligt av våra resultat. 
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Däremot kan vi finna flertalet förklaringar till varför så är fallet, som exempelvis att 

revisorer har svårt att beskriva sitt yrke på ett rättvisande sätt. 
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7.2	Egna	reflektioner	

Flera av revisorernas svar var kortfattade och det upplevdes stundtals som svårt att få 
revisorerna att vidareutveckla sina svar. Trots att vi inte kunde identifiera någon speciell 

fråga som föranledde korta svar, kunde vi ändå se något kortfattade svar som ett mönster i 
flera av intervjuerna, något som också speglas i de förhållandevis korta intervjuerna. En 

anledning till de kortfattade svaren skulle kunna vara utformningen av vår intervjuguide. 
Innan den första revisorn intervjuades genomfördes dock en intervju med en person ur en 

annan yrkesgrupp, där svaren upplevdes vara betydligt mer utförliga och intervjun varade 

längre. Vi blev därför förvånade när samma frågor ställdes till en revisor och svaren 
upplevdes som mer korthuggna. Anledningen till revisorernas korta svar kan inte förklaras 

av våra resultat och vi fick inte heller någon känsla av att revisorerna undanhöll något. 
Däremot kan en del utsvävande och tvekande svar vara tecken på att revisorerna inte 

berättade allt de visste. Något som skulle kunna tyda på att revisorerna undanhöll 
information var det faktum att de beskrev en typisk revisor i enbart positiva ordalag och då 

troligen utgick från en beskrivning av sig själva. Vår tanke är att det är mest troligt att prata 

om sig själv i positiva termer även om man skulle ha negativa tankar om sig själv, och att 
revisorerna därför inte väljer att beskriva sig själva med negativa ord. Samtidigt kan enbart 

positiva beskrivningar, trots att flera beskriver att de ger en transparent bild, också indikera 
att revisorerna undanhåller information.  

 
Vidare är det också relevant att ha vår roll i egenskap av intervjuare i åtanke för vilken 

inverkan det kan ha haft vid intervjuerna. Det faktum att vi båda snart ska börja arbeta som 
revisorsassistenter kan ha haft en inverkan på hur revisorerna valt att svara. Trots att vi fick 

ta del av många negativa uppfattningar om revisorsstereotypen, har vi båda känt oss 

positivt inställda till yrket efter mötet med revisorerna. Tanken har därför väckts hos oss 
kring huruvida revisorerna har försökt att sälja in yrket till oss och dessutom lyckats med 

detta, i synnerhet eftersom flera revisorer efter att vi intervjuat dem frågat hur vi känner 
inför att börja arbeta som revisorer. Enligt Goffman (1959) och Leary och Kowalski (1990) 

tenderar revisorer att uppträda i linje med hur en revisor förväntas uppträda enligt 
revisorer, eftersom de annars riskerar att ses som mindre trovärdiga. Det är således möjligt 

att revisorerna bemöter oss på det sätt som förväntas av dem även om de själva kanske är 

av en annan åsikt.  
 

Med anledning av ovanstående två resonemang kanske revisorernas svar inte nödvändigtvis 
är fullständigt representativa för hur en revisor faktiskt är.  
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7.3	Slutsats	

Revisorer uppfattar att omgivningens stereotypa bilder och föreställningar av revisorer 
framförallt är negativt betonade. Revisorer uppfattar att de mest frekvent förekommande 

beskrivningarna enligt meta-stereotypen är att en revisor sysslar med siffror, är tråkig, 
sitter på sitt kontor och fungerar lite som en polis. Meta-stereotypen innefattar således 

beskrivningar av en revisor både avseende hur en revisor är och vad en sådan gör. Här 
finner vi ett förväntningsgap som inte tidigare har definierats, då revisorer i högre grad 

beskriver meta-stereotypen i termer av vad en revisor gör jämfört med hur omgivningen 

beskriver stereotypen. Revisorernas beskrivningar av meta-stereotypen är dessutom mer 
negativa än omgivningens stereotyp. Studiens resultat tyder vidare på att stereotypen 

främst har sin grund i hur yrket var förr. 
 

Revisorns bild av sig själv stämmer inte överens med hur de uppfattar meta-stereotypen. 
Till skillnad från meta-stereotypen, beskrivs revisorers bild av sig själva uteslutande i 

positiva ordalag. En likhet finns dock i att beskrivningarna sker både i form av hur en 

revisor är och vad en sådan gör. Det finns inget enhälligt svar på vilka delar i meta-
stereotypen som stämmer överens med revisorers egen bild, men det går att konstatera att 

skillnader finns både avseende förväntningar på vad en revisor gör och förväntningar om 
hur en revisor är. Här identifieras således både ett klassiskt förväntningsgap avseende 

förväntningar på revisorers prestationer och ett nytt förväntningsgap avseende 
förväntningar om revisorers egenskaper. Eftersom respondenterna beskriver revisorers 

personlighetsdrag som mycket individuella, kan vi inte definiera exakt hur det nya 
förväntningsgapet ser ut. Vi kan däremot konstatera att det finns ett nytt förväntningsgap 

och att det ser olika ut beroende på den enskilda revisorns egenskaper.  

 
Eftersom det finns ett förväntningsgap, har våra respondenter uttryckt en önskan om att 

motarbeta den stereotyp som finns, och då framförallt genom att förklara vad yrket innebär 
samt genom att vara sig själva vid interaktion med omgivningen. Därigenom syftar 

revisorerna till att uppvisa en bild av revisorer som inte är i enlighet med stereotypen. 
Resultatet tyder också på att det finns tendenser till att revisorer förstärker och ignorerar 

stereotypen, vilket tycks ske omedvetet till skillnad från motarbetandet. Revisorerna 

försöker i huvudsak motarbeta föreställningarna av yrkesmässiga skäl. Varför revisorerna 
arbetar för att påverka dessa bilder och föreställningar beror, enligt vårt resultat, på 

framförallt fyra faktorer. Studien indikerar att förbättrade klientrelationer, ökat 
välbefinnande, rekryteringsfördelar samt att inge förtroende motiverar revisorerna att vilja 

påverka omgivningens rådande föreställningar om revisorer.  
 

Trots ett till synes aktivt arbete och en vilja att motarbeta  stereotypen, finns stereotypen 

och därmed också förväntningsgapen kvar. Vårt resultat tyder på att många enskilda 
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revisorer har för avsikt att motarbeta stereotypen, men trots detta tycks deras handlande 

inte ha varit särskilt framgångsrikt. Hur effektivt deras handlande faktiskt är kan därför 

inte fastställas. Vi kan inte heller utesluta att förklaringen till stereotypens kvarlevande kan 
ligga på en högre nivå än hos enskilda revisorer. Kanske är det så att professionen arbetar i 

det tysta för att stereotypen ska leva kvar - kanske är revisorn trots allt en medveten social 
konstruktion? 

	
7.4	Studiens	bidrag	

Det finns mycket tidigare forskning kring revisorsstereotypen, men däremot är forskning av 

fenomenet ur revisorns perspektiv begränsad. Att dessutom kombinera de tre 

ämnesområdena social identitetsteori, impression management samt förväntningsgap för 
att utforska hur revisorer uppfattar stereotypen om revisorer samt hur och varför de arbetar 

för att påverka den, är inget som tidigare undersökts. Studiens teoretiska bidrag är därför 
en ny typ av angreppssätt avseende stereotyper i revisorsyrket. Studien bidrar dessutom till 

förväntningsgapslitteraturen genom att belysa en ny dimension av begreppet 
förväntningsgap, nämligen skillnader i förväntningar om hur revisorer är. Dessutom bidrar 

studien med ett nytt metodologiskt angreppssätt, då en intervjumetod oss veterligen inte 

använts i tidigare forskning kring stereotyper, förväntningsgap och impression 
management. Intervjumetoden har därmed tillfört en ny bredd till den redan existerande 

forskningen kring revisorsstereotypen. 
 

Vårt arbete bidrar samtidigt empiriskt till att belysa vikten av att hantera 
revisorsstereotypen, eftersom en existerande stereotyp kan leda till såväl fördelar som 

nackdelar för revisorer, deras arbete samt yrket som helhet. Delar i stereotypen kan 
medföra fördelar genom att bidra till revisorers trovärdighet, medan andra delar kan ha 

negativ inverkan exempelvis i samarbetet med klienter eller i samband med rekrytering. 

Genom att medvetandegöra revisorer om dessa för- och nackdelar, kan såväl revisorer som 
revisorsprofessionen dra fördel av denna studie för att veta hur de bör bemöta stereotypen, 

i vilka situationer och varför. Att exempelvis klienter har en mer rättvisande bild av hur 
revisorer är kan tänkas ge implikationer på längre sikt där samarbetet mellan klienter och 

revisorer förbättras. Det förbättrade samarbetet kan i sin tur resultera i högre kvalitet på de 
finansiella rapporterna och därmed en ökad nytta även för andra intressenter än enbart 

revisorer och klienter.  

 

7.5	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Denna studie har undersökt hur revisorer uppfattar stereotypen om revisorer och om den 
stämmer överens med revisorernas egen bild. Något som hade tillfört ytterligare djup till 

ämnet skulle vara att intervjua före detta revisorer för att se om det nya förväntningsgapet 
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om revisorer ter sig annorlunda för sådana som valt att lämna yrket. Ett möjligt scenario 

skulle kunna vara att före detta revisorer betraktar sina tidigare kollegor på ett sätt som 

överensstämmer bättre med stereotypen än för sådana som fortfarande arbetar som 
revisorer, och att det nya förväntningsgapet därmed är mindre för före detta revisorer. 

 
I denna studie prövades intervjuguiden på en flygvärdinna och den visade sig fungera 

mycket väl även på andra professioner, vilket kan ske genom att ersätta ordet “revisor” med 
den aktuella professionen. Denna studie kan därmed användas som utgångspunkt för att 

undersöka om det nya förväntningsgapet råder även inom andra professioner. En 

jämförelse av det nya förväntningsgapet mellan olika professioner skulle därefter kunna 
ske, där man kan undersöka vilka skillnader och likheter som finns mellan gapen i olika 

professioner samt vad de kan bero på.  
 

Att genomföra en liknande studie på andra professioner hade dessutom bidragit med en 
större förståelse för resultaten i denna studie. På grund av tidsskäl har vi inte hunnit 

använda intervjuguiden på andra professioner, men om så hade skett skulle vi kunna få en 
djupare förståelse för om revisorer är speciella att intervjua, med tanke på att vi stundtals 

upplevde intervjusvaren som korthuggna. Det skulle kunna vara så att revisorer upplever 

ämnesområdet stereotyper och dess hantering som ett känsligare ämne än vad andra 
professioner gör. Eller är det kanske så att revisorer är unika i sitt sätt att vara medvetna 

om sin stereotyp medan andra professioner inte lägger någon vikt vid hur de betraktas? 
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Bilaga	1	–	Intervjuguide	
 
Inledning 
1. Ålder 

2. Utbildning 
3. Befattning 

4. Antal verksamma år som revisor 
 
Revisorns uppfattade meta-stereotyp och förväntningsgap 
 

1. Kan du berätta om hur du uppfattar att din omgivning upplever en typisk revisor?  
 

2. Upplever du att dessa egenskaper ger en rättvisande bild?  
 

3. Varför tror du att denna bild finns? 
 

4. Kan du beskriva vilka positiva reaktioner du får från omgivningen när du berättar 
att du är revisor? 
 

5. Kan du beskriva vilka negativa reaktioner du får från omgivningen när du berättar 
att du är revisor? 
 

6. Hur känner du inför de olika reaktioner du får?  
 

7. Hur bemöter du utomståendes uppfattningar och reaktioner? 
 

8. Hur skulle du beskriva att en typisk revisor är?  
 

9. Ser du dig själv som en typisk revisor? 
 

10. Upplever du att du förändrats sedan du började jobba som revisor? Hur? Varför? 
 

11. Vilka egenskaper hos en revisor ser du som viktigast att omgivningen har 
kännedom om? Varför? 
 

12. Hur har du uppfattat att bilden förändrats under dina år som revisor? 
 
Impression management 
 

13. Kan du se några fördelar med att beskrivas med de positiva ord du tidigare 
nämnde?  

 
14. Kan du se några nackdelar med att beskrivas med dessa (positiva) ord? 

 
15. Kan du se några fördelar med att beskrivas med de negativa ord du tidigare 

nämnde? 
 

16. Kan du se några nackdelar med  att beskrivas med dessa (negativa) ord?  
 

17. Vad gör du för att påverka den bild som finns?  
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18. Vad har du att vinna på att påverka bilden på det sätt du gör? 
 

19. Uppfattar du att andra revisorer eller professionen i sig gör något för att påverka 
den existerande bilden? Vad? 

 
Avslutande frågor 
 

20. Är det något du vill tillägga som vi inte fått med? 
21. Vill du ta del av slutgiltig uppsats? 

 
 

 

 

 

 


