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Abstract  

 

This study aims to clarify how auditors manage to both maintain the independence requirement 

and to be loyal to the customers. This because previous research has shown that a tension exists 

between the concepts. Furthermore the two concepts can be related to the two institutional logics 

professionalism and commercialism in the auditor profession. When the tension occurs a number 

of response strategies were identified. The study focused on four situations in which the auditors 

need to handle this problem. It is based on a qualitative approach in which semi-structured 

interviews with auditors was used for the collection of data. To evaluate the data, this study used 

content analysis. The findings show that there is a variation in how the interaction between the 

underlying concepts and logics appears in the different situations and what response strategies 

auditors use. Overall the result shows that the auditors always maintain the independence 

requirement and therefore act on the basis of the professional logic. 
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Förord 
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet börjar med att beskriva bakgrunden kring ämnet. Detta följs av en 

problemdiskussion som leder till studiens frågeställning samt problemavgränsning. Kapitlet 

avslutas med att presentera studiens syfte och bidrag.   

 

1.1 Bakgrund 

Sverige var ett av de EU länder som längst hade kvar obligatorisk revisionsplikt för små 

aktiebolag (SOU 2008:32). Revisionspliktens avskaffande skedde den 1 november 2010 och 

kom att beröra 250 000 aktiebolag och handelsbolag. Denna lagändring ledde till att 70 

procent av Sveriges företag frivilligt kunde välja om de vill anlita en revisor. (Skatteverket, 

2010) Anledningen till lagändringen var främst kostnadsbesparingar men även för att minska 

den administrativa bördan för företagen (SOU 2008:32). Revision har dock länge varit viktig 

för både samhället och näringslivet, intressenter vill kunna lita på att den finansiella 

informationen som företagen ger ut är pålitlig (FAR, 2006). Den primära rollen som revisorn 

har är att granska den finansiella information som ett företag ger ut och även granska hur 

styrelsen förvaltar organisationen (FAR, 2013). I arbetet med revisionen ska revisorn uppfylla 

kravet på oberoende enligt revisorslagen (SFS 2001:883). För att den finansiella 

informationen ska uppfattas som pålitlig är det viktigt att revisorn är opartisk och självständig 

i sitt arbete (FAR, 2006). 

 

Revisorsyrket har fått en betydelsefull roll i industrialiserade länder. Där titlarna auktoriserade 

och godkända revisorer växte fram i Sverige på 1900-talet, detta på grund av att det behövdes 

oberoende revisorer med rätt kunskap. (Öhman & Wallerstedt, 2012) Titlarna är än idag 

aktuella och den svenska revisorsprofessionen består av auktoriserade och godkända revisorer 

(SOU 2008:32). Revisorsyrket är en profession där standarder, lagar och regler styr 

professionens utveckling. Det debatteras i samhället när det sker skandaler i branschen vilket 

har lett till att lagar och regler setts över. I efterhand kan dessa lagändringar lett till att 

professionen blivit starkare. (Öhman & Wallerstedt, 2012) Detta eftersom det signalerar att 

skandalerna tas på allvar och att revision anses vara något som är värdefullt för samhället 

(Carrington, 2010; Öhman & Wallerstedt, 2012). 

 

Professioner i allmänhet är en central del av dagens samhällen (Abbott, 1988) och inom en 

profession har individerna kunskaper som kan vara svåråtkomliga för andra att införskaffa 

(Anderson-Gough et al., 2002). Dock förändras professionen och arbetsuppgifterna inom 

professionen med tiden. Dessa förändringar kan drivas på från andra håll än inom 

professionen såsom från teknologi eller politik. Förändringar kan leda till att den 

institutionella grunden för professionen förändras. (Abbott, 1988) Revisorsprofessionen 

skiljer sig dock från vissa andra professioner. Detta eftersom en revisor måste ta hänsyn till 

dubbla krav, där både intressenter som vill ta del av den finansiella informationen och 

kunderna som de utför revisionen åt ställer krav på hur revisionen ska utföras. Därför skiljer 

sig revisorer exempelvis ifrån advokater. (Carrington et al., 2013) Detta eftersom en person 

som anlitar en advokat måste kunna vara säker på att det hela tiden är kundens intressen som 
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advokaten företräder (Sveriges advokatsamfund, 2015). Strävan efter att uppnå legitimitet i 

samhället är viktigt och därför anpassar sig revisorsprofessionen till rådande förändringar 

(Wallerstedt, 2009).  

 

Spekulationer kring vad som skulle kunna ske med revisorsprofessionen fanns redan innan 

avskaffandet av revisionsplikten. Regeringen genomförde en utredning och nämnde vilka 

konsekvenser avskaffandet skulle kunna få för revisorsprofessionen. En aspekt var att ett 

flertal revisionskunder förmodligen kommer att avstå från revision. (SOU 2008:32) Detta 

bekräftar Upplysningscentralen som har framtagit statistik som visar på att det är ett ökande 

antal företag som väljer bort revision (Balans, 2014). Idag diskuteras det kring dessa 

förändringar i branschen, att revisionsbyråerna i och med avskaffandet behöver möta 

marknadens krav. Det spekuleras kring att rådgivning kommer bli en allt större del och att 

efterfrågan på de traditionella revisionstjänsterna kommer att minska. (Kairos Futures, 2013) 

Revisorer kommer därför få konkurrera med andra yrken som exempelvis 

redovisningskonsulter vilka också kan utföra rådgivningstjänster. Detta har blivit effekten i 

andra EU länder som tidigare än Sverige avskaffade revisionsplikten för små bolag. (SOU 

2008:32) 

 

Förändringar i revisorernas affärsmiljö har även gett rum för andra arbetsuppgifter än de 

traditionella (Broberg et al., 2013). Idag är det inte tillräckligt att revisorer endast reviderar de 

finansiella rapporterna, utan större krav ställs på hur revisorn framställer sig där bemötandet 

blir allt viktigare (Carrington, 2010). Nya krav från marknaden att förhålla sig till gör att 

revisorer nu allt mer arbetar med icke traditionella tjänster som exempelvis 

konsultverksamhet och IT-tjänster (Suddaby et al., 2009). Att marknaden kommer med nya 

krav behöver inte ses som något negativt för professionen, utan det kan istället ses som något 

nödvändigt för att professionen ska kunna utvecklas i takt med samhället (Broberg et al., 

2013). 

1.2 Problemdiskussion   

Professionen och marknaden beskrivs som två olika institutioner som individer skapar sin 

verklighet kring (Friedland & Alford, 1991). Från institutionell teori härstammar 

institutionella logiker vilka beskriver normer och beteenden inom institutioner i samhället 

(Alford & Friedland, 1985; Thornton & Ocasio, 2008). Logikerna definieras som socialt 

konstruerade värderingar, antaganden och regler för hur människor producerar och 

organiserar sin sociala verklighet (Friedland & Alford, 1991). Det finns de som menar att det 

är problematiskt att två logiker råder samtidigt (O`Neil & Ucbasaran, 2011) då olika logiker 

ofta är motsägelsefulla (Friedland & Alford, 1991). Det kan då uppstå en konflikt mellan 

logikerna (Thornton & Ocasio, 2008).  

 

En debatt kring att professionalism och kommersialism existerar som två motsägelsefulla 

institutionella logiker inom revisorsprofession har förts och en spänning dem emellan har 

påvisats (Gendron et al., 2006; Suddaby et al., 2009; Suddaby & Greenwood, 2005). Där 

professionalism innebär att människorna inom professionen självständigt kan kontrollera 

professionens utveckling. Om professionalism råder finns en stark tro om att 
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arbetsuppgifterna endast kan utföras av professionen och därför behöver det finnas en stark 

självkontroll. Detta på grund av att professionen anses ha den kunskap som krävs för att styra 

utvecklingen åt rätt håll. (Freidson, 2001; Suddaby & Greenwood, 2005) Om kommersialism 

istället är den rådande logiken innebär det att större hänsyn tas till marknadens krav, denna 

logik är mer affärsinriktad och anpassningsbar efter vad marknaden efterfrågar (Suddaby & 

Greenwood, 2005). Det har dock visat sig att de två institutionella logikerna möjligtvis inte 

behöver vara konkurrerande utan att de istället kan samspela (Carrington et al., 2013). 

Revisorsprofessionen har under en längre period karaktäriserats av professionalism (Öhman 

& Wallerstedt, 2012) dock har kommersialism visat sig fått en allt större påverkan på 

revisorsprofessionen de senaste åren (Suddaby et al., 2009).  

 

För att studera hur organisatoriska förändringar inom revisorsprofessionen bidrar till 

förändringar i professionella institutioner använder Suddaby et al. (2009) logikerna 

kommersialism och professionalism. Forskarna beskriver vikten av att utveckla en 

undersökningsmodell som passar för revisorsprofessionens kontext, snarare än att använda 

redan existerande modeller utvecklade för andra yrkesroller. Detta för att lyfta fram begrepp 

som är relevanta för just revisorsprofessionen. Forskarna studerar logikerna med hjälp av 

underliggande begrepp som anses vara viktiga byggstenar i revisorsyrket. Dessa begrepp är 

lojalitet till revisorsprofessionen (LP) och upprätthållandet av oberoendet (KO), dessa två 

kopplas till logiken professionalism. Begreppen lojalitet till revisionsbyrån (LB), värdet av 

auktorisationen (VA) och lojalitet till kunden (LK) kopplas till logiken kommersialism. 

Studien baseras på svar från kanadensiska auktoriserade revisorer och variationen ligger i 

deras olika arbetsplatser, position i företaget samt arbetsuppgifter. Resultaten visar hur 

revisorer ställer sig till de olika begreppen. (Suddaby et al., 2009) Nedan visas en modell för 

att illustrera logikerna och de underliggande begreppen.  

 
Figur 1. Professionell och kommersiell logik. Carrington et al. (2013). Till den professionella 

logiken kopplas: LP= lojalitet till revisorsprofessionen och KO= upprätthållande av 

oberoendet. Till den kommersiella logiken kopplas: LB=lojalitet till revisionsbyrån, 

VA=värdet av auktorisation och LK= lojalitet till kunden.  

 

Carrington et al. (2013) utgår från logikerna och logikernas fem underliggande begrepp som 

Suddaby et al. (2009) presenterar i sin undersökning. De bygger upp en modell (se ovan) för 

att undersöka om det finns en hierarkisk ordning mellan logikerna och de underliggande 

begreppen. Utgångspunkten i studien är även att det finns en konkurrens mellan den 
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professionella och den kommersiella logiken, där de underliggande begreppen även kan 

tänkas vara motsägelsefulla. Studien baseras på enkäter som besvarats av svenska 

auktoriserade och godkända revisorer. Forskarna kommer fram till att det kanske inte är 

behövligt att dela upp dessa logiker på det sätt som det tidigare gjorts. Det saknas empiriska 

bevis på att dessa två logiker motstrider varandra. Idag förväntas en revisor kunna hantera 

både de professionella och de kommersiella aspekterna av revisorsbranschen för att uppfattas 

som en professionell revisor. Istället kommer Carrington et al. (2013) fram till att det kan 

finnas en viss spänning mellan två av de underliggande begreppen. Dessa är upprätthållande 

av oberoendet samt lojalitet till kunden. Eftersom lojaliteten till kunden har en koppling till 

den kommersiella logiken kan det påverka en revisors professionella bedömning. Att revisorn 

upprätthåller oberoende kraven är viktigt för de intressenter som vill ta del av den finansiella 

informationen medan det även är viktigt för revisorn att vara lojal mot sina 

redovisningsskyldiga kunder, detta nämns som revisorns dubbla lojalitet (Carrington et al., 

2013). Det är ett pågående samspel mellan revisorn, lagstiftning och kunderna (Westerdahl, 

2005).  Revisorn kan hantera denna problematik genom att hålla sig till yrkets kärnvärden, i 

detta fall oberoendekraven. Hanteringen är viktig för att undvika att yrket förlorar sin status. 

(Carrington et al., 2013) I de fall revisorn är alltför trogen kommersialism kan det påverka 

revisorns professionalitet. Det sägs att revisorsprofessionen ibland är allt för flexibel mot 

kundernas krav och blir allt för lojala mot kunderna vilket kan äventyra professionens 

oberoende och legitimitet. (Cooper & Robson, 2006; Carrington et al., 2013) Detta sägs vara 

den underliggande bakgrunden till de väl diskuterade skandalerna i revisorsbranschen, att 

revisorn blivit allt för djupt engagerad i sina kunders verksamhet. Engagemanget blir för 

starkt och det leder till att revisorn istället blir beroende av hur det går för kunden. Samtidigt 

som det byggs upp en för stark lojalitet mot kunden där revisorn ser allt för mycket till den 

kommersiella aspekten av branschen, där fokus riktas mot att göra bra affärer för 

revisionsbyrån, kunden och därigenom revisorn. Konsekvenserna kan i värsta fall bli att 

revisorn bortser från de lagar och regler som finns. (Thornton, 2004)  

 

När allt fler företag enligt lag inte behöver anlita en revisor leder det till att revisorerna blir 

tvungna att allt mer anpassa sitt utbud med hänsyn till vad kunderna efterfrågar. Samtidigt 

som de kommersiella kraven ökar där det allt mer eftersträvas att göra vinster i samhället. 

Debatten kring logikerna som sägs styra branschen har motstridiga resultat. Där vissa menar 

att professionalismen och kommersialismen är motsägelsefulla, att det kan vara svårhanterligt 

för revisorer att förhålla sig till de båda logikerna samtidigt. Medan andra menar att dessa kan 

samverka och att en revisor behöver förhålla sig till båda dessa logiker för att uppfattas som 

professionell. Genom att utgå ifrån den undersökningsmodell som Carrington et al. (2013) 

använder kommer denna studie att behandla hur revisorer hanterar de två underliggande 

begreppen upprätthållande av oberoendet och lojalitet till kunden. De tre övriga 

underliggande begreppen kommer inte att undersökas vidare. Detta på grund av att det är 

oberoendet och lojaliteten till kunden som tidigare forskning visat en viss spänning emellan. 

Vikten av att undersöka hur revisorer reflekterar kring logikerna och dess antaganden 

förklaras av Cooper och Robson (2006) samt Gendron et al. (2006). Anledningen till att det 

blir viktigt att ytterligare undersöka relationen mellan oberoendet och lojaliteten till kunden är 

för att det behövs mer kunskap om hur revisorerna hanterar detta (Gendron et al., 2006). En 
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ytterligare aspekt som anses vara intressant att undersöka är situationer där dessa två begrepp 

kan tänkas vara motsägelsefulla eftersom detta område inte undersökts i någon större 

utsträckning. Det är viktigt att revisorer reflekterar och är medvetna om vilka konsekvenser 

det kan bli av att verka i en sådan pass utsatt situation som de arbetar i. (Carrington et al., 

2013) Utifrån denna problemdiskussion väcks funderingar kring hur revisorn hanterar att både 

upprätthålla kraven på oberoende samtidigt som revisorn ska vara lojal mot kunden. Detta 

med tanken på debatten kring hur professionalismen och kommersialismen påverkar revisorns 

arbete.  

1.3 Frågeställning 

Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion kommer denna studie behandla följande två 

frågor: 

 

Hur samspelar två institutionella logiker i en revisors arbete?  

 

Vilka handlingsstrategier använder sig revisorer av för att hantera både upprätthållandet av 

oberoendet och lojalitet till kunden och hur kan det förklaras?  

1.4 Problemavgränsning 

Denna studie kommer att avgränsas till att endast studera fyra situationer där revisorn behöver 

upprätthålla oberoendet samtidigt som revisorn behöver vara lojal mot kunden. Situationerna 

som denna studie fokuserar på är: förhandling med befintlig kund vid nya uppdrag, vid olika 

syn på redovisning och revision, kundens ekonomiska situation samt vid rådgivning. Detta 

eftersom tidigare litteratur och forskning har påvisat att revisorer i dessa situationer behöver 

reflektera kring hur de ska förhålla sig till kundernas krav och åsikter samtidigt som de ska 

upprätthålla oberoendet (Diamant, 2004; Calegari et al., 1998; Carrington, 2014; Gendron et 

al., 2006). Dessa situationer kommer att förklaras mer ingående i den teoretiska 

referensramen. 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur verksamma revisorer i sitt dagliga 

arbete reflekterar kring och hanterar att både upprätthålla oberoendet och lojaliteten till 

kunden. Dessa begrepp kan kopplas till de två logikerna, professionalism och kommersialism. 

Där forskning visar olika resultat kring hur dessa logiker samspelar, därmed kan de 

underliggande begreppen tänkas samspela på olika vis i en revisors dagliga arbete. Vidare är 

syftet även att ta reda på vilka handlingsstrategier som en revisor kan tänkas använda sig av i 

fyra situationer där dessa begrepp kan tänkas samspela. 
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1.6 Bidrag 

Studiens bidrag är tänkt att generera kunskap om hur revisorer hanterar de två underliggande 

begreppen upprätthållandet av oberoende och lojalitet till kunden. Därmed avses studiens 

resultat även bidra till kunskapsdebatten och teorin om professionalism och kommersialism i 

revisorsprofessionen. Samt till teorin om handlingsstrategier vid motstridiga institutionella 

logiker. Studiens praktiska bidrag är tänkt att vara till nytta för revisorer som kan tänkas 

behöva reflektera kring detta i sitt dagliga arbete för att kunna hantera detta på ett effektivt 

sätt.  
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2. Revisorn 

I detta kapitel kommer en kortfattad förklaring kring revisorn. Detta för att ge läsaren en 

förståelse för vad en revisor har för huvudsakliga arbetsuppgifter. 

2.1 Revisorns roll  

En revisors primära roll är att granska den finansiella informationen som företagen ger ut. 

Målet med revisionen är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna. Detta för att de 

finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. 

(Carrington, 2014) Revisorn har även som uppgift att granska styrelsens förvaltning av 

företaget, detta benämns förvaltningsrevision. För att säkerställa att styrelsen inte bryter mot 

några lagar och regler när de bedriver sin verksamhet. (Diamant, 2004) Revision skiljer sig 

dock från andra tjänster som revisorn kan utföra eftersom revision har en hög 

bestyrkandegrad. En revisor får dock utföra närliggande tjänster där inte bestyrkande lämnas, 

dock får det inte riskera revisorns opartiskhet och självständighet. (FAR, 2013) Det är sedan i 

revisionsberättelsen som revisorn kan tillstyrka eller inte tillstyrka den granskade kundens 

redovisning. Om revisorn inte känner att redovisningen är gjord utifrån de lagar och regler 

som finns har revisorn möjlighet att skriva en oren revisionsberättelse. När revisorn anser att 

kundens redovisning är gjord utifrån de lagar och regler som finns lämnar revisorn en ren 

revisionsberättelse och lämnar sitt bestyrkande att rapporten är utförd på ett korrekt sätt enligt 

revisorn. Målet är att revisorn ska kunna lämna en ren revisionsberättelse. (FAR, 2006) 

2.2 Kvalificerade revisorer  

Som tidigare nämnts består idag de kvalificerade revisorerna i Sverige av godkända och 

auktoriserade revisorer. Revisorsnämnden har godkänt eller auktoriserat dessa revisorer och 

för att uppnå kraven måste revisorn vara yrkesverksam och genomgått viss teoretisk och 

praktisk utbildning. Titeln godkänd revisor har dock tagits bort på grund av att skillnaderna 

mellan titlarna inte längre ansågs betydelsefulla. Därför finns endast titeln auktoriserad 

revisor kvar idag, dock får de revisorer som idag tituleras som godkända behålla titeln. 

Titlarna godkända och auktoriserade revisorer är skyddade och det är dessa revisorer som har 

rätt att utföra lagstadgad revision. (FAR, 2015) Godkända och auktoriserade revisorer blir 

även granskade av revisorsnämnden. Det är till revisorsnämnden som det går att anmäla en 

kvalificerad revisor om det finns misstankar om att revisorn inte utfört sitt arbete på ett 

korrekt sätt. (Revisorsnämnden, 2015)  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer först beskriva institutionella logiker för att sedan gå in djupare på de 

två logikerna kommersialism och professionalism. Därefter kommer de underliggande 

begreppen oberoende och lojalitet till kunden presenteras och dess koppling till 

revisorsprofessionen. Sedan presenteras de fyra situationer som denna studie utgår ifrån. 

Kapitlet avslutas med att ta upp handlingsstrategier som individer kan använda sig av när de 

möter motstridiga institutionella logiker. 

3.1 Institutionella logiker  
Institutionell teori förklarar att organisationer är starkt påverkade av sin omgivning, de krav 

som omvärlden ställer påverkar därför organisationens handlande. Organisationer och 

individerna inom organisationerna utsätts ofta för konflikterande krav från olika institutioner 

och detta kan leda till att det kan bli svårt att följa dessa krav fullt ut. Efterföljande av vissa 

krav kan leda till att organisationen och dess individer bortser från andra. (Pache & Santos, 

2010; Thornton, 2004) Utifrån institutionell teori har institutionella logiker formats (Alford & 

Friedland, 1985; Thornton & Ocasio, 2008). Institutionella logiker kan dock vara 

svårdefinierade i vissa fall, detta på grund av att de är föränderliga (Suddaby & Greenwood, 

2005).   

 

De institutionella logikerna kan definieras som socialt konstruerade värderingar och 

övertygelser som organisationer och individer relaterar till för att ge mening till deras dagliga 

arbete. Dessa logiker vägleder organisationer och individerna inom organisationen när de 

organiserar sin vardag. (Thornton & Ocasio, 2008; Friedland & Alford, 1991) Organisationer 

fokuserar på lösningar eller problem som är konsekventa med den rådande logiken. Om det 

sker en förändring i en logik, sker även ett skifte i hur problem och lösningar hanteras. När en 

institutionell logik uppnår dominans påverkas beslutsfattandet i organisationen där ledarskap, 

strategi och struktur blir påverkade av värderingarna som logiken medför. Lösningar och 

problem som inte har någon koppling till den dominanta logiken hamnar därför ofta i 

skymundan. (Thornton, 2004) 

 

Institutionella logiker är ett teoretiskt ramverk som används för att analysera relationer mellan 

institutioner, organisationer och individer i olika sociala samspel. En utgångspunkt i detta 

perspektiv kan hjälpa forskare som är intresserade av att förstå frågor kring hur och varför 

individer eller organisationer blir påverkade av institutioner i olika sociala situationer. De 

institutionella logikerna kan förhålla sig till varandra på olika sätt. Logikerna kan samspela 

med varandra, om de bygger på liknande koncept och har liknande värderingar som inte 

motstrider varandra på ett problematiskt vis. I vissa fall kan de dock tänkas vara 

motsägelsefulla eftersom logikerna bemöter samma typ av problematik eller situation men på 

olika vis. Eftersom logikerna bemöter situationen på olika sätt och använder olika teorier och 

grundläggande normer och värderingar för att förklara situationen (Thornton et al., 2012) kan 

det bli problematiskt att förhålla sig till båda samtidigt eftersom det sägs finnas en 

motsägelsefullhet logikerna emellan (O`Neil & Ucbasaran, 2011; Thornton et al., 2012). 

Beroende på vilken logik som präglar en organisation påverkas uppfattningar kring vad som 
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ska styra organisationen och individerna mot de mål som organisationen vill uppnå. Därför 

har logikerna en stor påverkan på vad som anses värdefullt att uppnå i en organisation, vilket 

fokus organisationen ska ha. (Thornton et al., 2012) 

 

De två institutionella logikerna professionalism och kommersialism som nämndes i 

inledningen kommer att förklaras nedan, samt vilken påverkan de kan tänkas ha på 

revisorsprofessionen. Sedan kommer även revisorns oberoende att förklaras. 

3.2 Professionalism inom revisorsprofessionen 
Professionalism sägs existera vid institutionella omständigheter där medlemmarna av en 

profession kan styra arbetets utveckling. Det kan vara en organiserad grupp som har makten 

att bestämma vilka som har rätt att utföra vissa arbetsuppgifter. Där andra individer hindras 

från att utföra arbetet. Detta eftersom professioner har ett specialiserat arbete med en formell 

utbildning som kontrolleras av yrkeskåren. De yrken som sägs styras till stor del av denna 

logik benämns professioner. (Freidson, 2001) Professionalism möjliggör för medlemmarna 

inom professionen att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som de själva kan kontrollera sitt 

arbete. Förutsättningen för detta är att arbetsuppgifterna anses vara unika och därför behövs 

denna typ av självkontroll. (Freidson, 2001; Gendron, 2002) Professionalismen kännetecknas 

även av ett viss mån av oberoende och självständighet från staten och marknaden (Suddaby & 

Greenwood, 2005). När professionalism råder är syftet med verksamheten att arbeta för 

allmänhetens bästa och inte för att tjäna sitt egna finansiella intresse (Freidson, 2001; 

Gendron, 2002). Dock handlar det om att kunna balansera olika institutionella krav för att 

uppfattas som professionell (Carrington et al., 2013). Dessa krav kan exempelvis komma från 

staten och marknaden (Suddaby et al., 2009).    

     

Revisorsprofessionen har traditionellt karaktäriserats av professionalism (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Detta eftersom revisorer genom sin utbildning samt avläggande av prov 

har en särskild kompetens (Diamant, 2004). Professionalism inom revisorsprofessionen 

relateras till den expertkunskap och oberoende som revisorerna har (Gendron, 2002; Suddaby 

et al., 2009). Som tidigare nämnts har revisorsprofessionen förändrats allt mer och variationen 

i tjänsteutbudet är bredare än tidigare (Diamant, 2004). För att revisorsprofessionen ska uppnå 

legitimitet måste revisorerna följa de krav som finns (Gendron, 2002). Skulle revisorer inte 

följa dessa finns det risk att revisorernas och därigenom revisionsbyråernas rykte tar skada 

och följden av det skulle kunna bli att deras kunder väljer andra byråer (Gendron, 2002). Det 

är enskilda revisorer, individer som utför de enskilda uppdragen dock är revisorerna 

medlemmar i en profession och anställda av en revisionsbyrå. Detta leder till att professionen 

även ska ta ansvar för att samhällsaffärer går rätt till. (Öhman, 2005)  

3.2.1 Oberoendet är revisorns viktigaste tillgång 

Oberoende har länge uppfattats som den professionella kärnan i en revisors yrke (Carrington, 

2014; Diamant, 2004; Suddaby et al., 2009; Umar & Anandarajan, 2004) Oberoende relateras 

till hur engagerad revisorn är i de professionella normerna för revision (Suddaby et al., 2009). 

Kravet på oberoendet handlar således om situationer när revisorn granskar om en 

organisations finansiella rapporter och även att företagets styrelse följer gällande regelverk. 
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Revisorn ska i dessa situationer utgå ifrån sin personliga åsikt och inte påverkas av andra. 

(Diamant, 2004) Upprätthållandet av oberoendet är viktigt för revisorns verksamhet och även 

för revisorns varumärke samt för den revisionsbyrå som revisorn är anställd av. Oberoendet 

sägs vara revisorns största tillgång de säljer till kunderna. Detta på grund av att kunderna som 

granskas vill ha en tredje självständig part som kan granska deras finansiella rapporter. 

Samtidigt som intressenterna vill kunna lita på att den finansiella informationen är granskad 

på ett oberoende vis och att den informationen är tillförlitlig. (Carrington, 2014) Förr ansågs 

oberoende kravet som en moralisk fråga medan det idag istället regleras och kontrolleras 

genom självgranskning samt inspektioner (Gendron et al., 2006). Till följd av att oberoendet 

är en viktig del av revisorsprofessionen finns det oberoenderegler att upprätthålla för 

kvalificerade revisorer i revisorslagen. Detta avsnitt benämns som revisorns skyldigheter 

enligt revisorslagen 20 §. (SFS 2001:883) Begreppet oberoende nämns dock inte uttryckligen 

i revisorslagen utan det uttrycks istället genom att revisorn ska vara opartisk och självständig i 

sitt arbete (Diamant, 2004).  

3.2.2 Det faktiska och synliga oberoendet  

Oberoendet anses ha två sidor det faktiska och synliga. Där det faktiska oberoendet handlar 

om hur revisorn upplever sitt oberoende medan det synliga oberoendet syftar på hur revisorn 

uppfattas som oberoende av utomstående intressenter. Revisorn ska enligt det faktiska 

oberoendet kunna göra ett uttalande om den granskade kundens redovisning utan att det finns 

faktorer som skulle kunna påverka revisorns objektivitet, integritet eller att det finns tvivel 

om revisorns professionalitet. Det synliga oberoendet däremot handlar om hur revisorn borde 

undvika situationer där en tredje part skulle kunna uppfatta att revisorns oberoende rubbas 

med hänsyn till objektivitet, integritet och revisorns professionalitet. En revisor anses inte 

oberoende om revisorn inte uppfattas som oberoende av de som ska ta del av den finansiella 

informationen. (Carrington, 2014)    

Professionalism har karaktäriserat revisorsprofessionen under en längre period men 

kommersialismen har fått en större påverkan. Nedan kommer därför den kommersiella 

logiken att förklaras och sedan dess koppling till revisorsprofessionen samt hur lojaliteten till 

kunden definieras. 

3.3 Kommersialism inom revisorsprofessionen 
Kommersialism förklaras som en institutionell logik vilken är marknadsbaserad och som tar 

stor hänsyn till marknadens och kundernas krav. Verksamheter rådande under denna logik är 

mer affärsmässiga samt inriktade på kortsiktig lönsamhet. Det eftersträvas att erbjuda ett brett 

tjänsteutbud för att ständigt öka sina marknadsandelar. (Gendron, 2002) Professioner har inte 

behövt locka till sig kunder på samma sätt som företag verkande under starka 

marknadskrafter. När professioner allt mer börjar verka på en konkurrenskraftig marknad 

behöver de anpassa sig till detta. De behöver därför förhålla sig till den ökade konkurrensen 

samt kundernas förändrade krav. För revisorer blir det extra viktig att frångå tidigare 

förutfattade meningar om kommersialismen och konkurrensen på marknaden. (Kotler & 

Connor, 1977) När denna logik råder är det kunderna som till mestadels styr arbetet i och med 

att företagen behöver följa dess krav (Freidson, 2001).   
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I början av 1980- talet sägs revisorsprofessionen påverkats av förändringar i deras arbetsmiljö 

(Suddaby et al., 2009). Revisionsbyråerna och revisorerna har börjat använda marknadsföring 

allt mer för att attrahera kunder och för att visa nyttan av revision, detta för att bemöta 

konkurrensen på marknaden (Broberg et al., 2013). Att vara engagerad och se till kunderna är 

en del i tankesättet i den kommersiella logiken vilket revisorer bör ta hänsyn till (Carrington 

et al., 2013). Att vara allt för dedikerad den kommersiella logiken kan dock vara problematisk 

vid vissa situationer. Detta på grund av att om ett allt för stort fokus ligger på att generera 

vinster kan det leda till att revisorn inte längre arbetar etiskt och därigenom frångår oberoende 

kraven. (Thornton, 2004) Revisionsbyråers intäkter består till stor del av intäkter från tjänster 

inom konsultverksamhet (Citron, 2003). Denna inkomstkälla lär öka i och med den ökade 

efterfrågan på rådgivning (Kairos Futures, 2013) samt på grund av revisionspliktens 

avskaffande (SOU 2008:32). Om revisorerna är alltför inriktade på den kommersiella delen av 

branschen och frångår det professionella kan det drabba revisorerna negativt eftersom det kan 

leda till att allmänhetens förtroende för yrket minskar (Gendron, 2002).  

3.3.1 Revisorns lojalitet till kunden   

Suddaby et al. (2009) definierar lojaliteten till kunden som hur motiverad en revisor är av sina 

kunders krav och mål samt hur engagerad revisorn är i kundens ekonomiska situation 

(Suddaby et al., 2009). Om revisorerna tar hänsyn till och följer kundernas krav betyder det 

att de tar hänsyn till den kommersiella logikens normer och värderingar (Carrington et al., 

2013). Där kunderna efterfrågar mer och tydligare engagemang från revisorns sida. Att 

revisorn är engagerad i kundens verksamhet har blivit viktigare (Carrington, 2010). Samt att 

kunderna allt mer påverkar hur revisorer väljer att agera i vissa situationer (Cooper & Robson, 

2006). Förändringarna inom revisorsprofessionen har lett till att maktrelationen mellan en 

revisor och dess kunder till viss del har förändrats. Ofta antas det att ett allt för stort fokus på 

kommersiella värden som lojalitet till kunden kan skada de professionella värdena som 

oberoende (Gendron et al., 2006; Wyatt, 2004).  
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3.4 Modell som visar kopplingarna över teorierna 
Modellen nedan illustrerar kopplingarna mellan de två logikerna professionalism och 

kommersialism och de underliggande begreppen upprätthållandet av oberoendet samt lojalitet 

till kunden. Utifrån Carrington et al. (2013) studie har modellen utformats eftersom de 

påvisade i sin studie att logikerna kanske inte motstrider varandra helt, därav överlappar 

logikerna varandra till viss del. Medan det istället är de underliggande begreppen som det kan 

finnas en viss spänning mellan och det är den motsägelsefullhet som en revisor kan tänkas 

behöva hantera.  

 

 

 
Figur 2. Logikernas koppling till de underliggande begreppen. Egen arbetad modell utifrån Carrington et al. 

(2013) studie. 

 

3.5 Situationer där revisorn behöver förhålla sig till både oberoende och 

lojalitet till kunden  
Nedan presenteras de fyra situationer studien är avgränsad till, där revisorn behöver förhålla 

sig till att vara både oberoende och lojal mot kunden. 

 

3.5.1 Förhandling med befintlig kund vid nya uppdrag 

Vid upprättandet av ett förnyat revisionsuppdrag skulle en revisor kunna bli påverkad av 

kunderna om revisorn har en allt för stark personlig anknytning till kunden. Det skulle kunna 

påverka revisorn att rätta sig efter kundernas krav vilka inte alltid är krav revisorn anser vara 

rimliga. Problematiken i denna situation ligger i fastställandet av innehållet i uppdraget men 

även fastställandet av arvodet. Revisorn bör gå med på ett arvode som inte avviker för mycket 

ifrån det som anses lämpligt i branschen för det specifika uppdraget. Oberoendet kan påverkas 

av ekonomiska påtryckningar från kunden vid förhandling om och planering av förnyade 

uppdrag. Det kan tillexempel vara att kunden får revisorn att gå med på avtal som gynnar 

båda parter ekonomiskt. Alternativt försöker få revisorn att gå med på krav som enligt 

revisorn inte är acceptabla. Det kan vara problematiskt om kunden får bestämma innehållet i 

revisionen eftersom det är kunden som sedan blir granskad. Vid denna situation bör revisorn 

inte gå med på avtalet men kan tänkas göra det ändå för att upprätthålla en lojalitet gentemot 

kunden och för att revisorn inte vill förlora kunden. (Diamant, 2004) Calegari et al. (1998) 
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finner i sin studie att revisorer i vissa fall är villiga att frångå sitt oberoende och gå med på 

saker som revisorn egentligen inte anser vara etiskt korrekta. Exempelvis kan det vara att 

revisorer samarbetar med kunderna för att få ett högre arvode. (Calegari et al., 1998)         

3.5.2 Vid olika syn på redovisning och revision 

Det kan även uppstå diskussioner mellan revisorn och kunden kring vilken 

redovisningsprincip som ska användas. Detta innebär både tolkningar och diskussioner mellan 

parterna. I denna situation är det mest logiskt att revisorn och kunden håller fast vid den 

redovisningsprincip som är mest fördelaktig för vardera part och att de försöker mötas 

halvvägs. Det kan dock uppstå problem om revisorn inte väljer att stå fast vid sin ståndpunkt 

och blir allt för beroende och påverkade av kundernas åsikter. Revisorns uppgift är att 

övertyga kunden att revisorns åsikt är den korrekta, dock handlar det även om att behålla en 

god relation till kunden. I denna situation finns även utrymme för tolkningar eftersom vilken 

redovisningsprincip som ska användas ibland är tolkningsbart. (Carrington, 2014)    

3.5.3 Kundens ekonomiska situation 

Att en revisor är motiverad av kundens mål och framgång kan vara problematiskt i de fall 

revisorn blir allt för engagerad i kundens verksamhet (Suddaby et al., 2009). Det finns 

situationer där revisorn skulle kunna frångå kravet på oberoende med grund i kundens 

ekonomiska situation. Problem som kan uppstå är om revisorn väljer att undanhålla viss 

information på grund av den ekonomiska konsekvensen som skulle kunna uppstå för kunden 

som revisorn reviderar. Det kan även uppstå problem i de fall revisorn är för lojal gentemot 

kunden och på dessa grunder inte väljer att kritisera kundens finansiella rapporter trots att 

denne upptäcker felaktigheter. Allvaret i situationen beror på graden av väsentlighet på det 

revisorn väljer att inte rapportera. De som framförallt drabbas förutom revisorn och kunden, 

är intressenterna som ska använda den finansiella informationen. Om revisorn på detta sätt 

äventyrar sitt oberoende genom att bortse från att dela väsentlig information går intressenterna 

miste om denna. Intressenterna kan därför inte göra korrekta bedömningar om företagets 

ekonomiska ställning. (Diamant, 2004)  

3.5.4 Rådgivning 

Revisionsrådgivning handlar om att revisorn har en skyldighet att ge rådgivning kring brister i 

de granskade kundernas redovisning. Det är ett måste att revisorn påpekar eventuella brister 

men revisorn ger ofta råd till deras kunder utöver detta. Argument finns både för och emot att 

en revisor ska utföra dessa extra tjänster. En anledning till att en revisor ska få utföra dessa 

tjänster är att de är väl insatta i arbetet och har en stor kunskap kring företagen de reviderar, 

samtidigt som de skaffar sig bättre kunskap kring deras kunder. (Carrington, 2014) Ett 

argument emot att revisorn ska få utföra denna typ av rådgivning är att revisorn kan förlita sig 

på och bli allt för beroende av intäkterna som rådgivningen genererar. Detta kan leda till att 

revisorn accepterar felaktigheter i årsredovisningen på grund av att revisorn tar hänsyn till 

kundernas önskningar. (Gendron et al., 2006) Det finns därför delade meningar om hur 

mycket rådgivning utöver revisionsrådgivning som en revisor ska få utföra. Frågor har väckts 

kring den rådgivning som är mer konsultinriktad än den revisionsrådgivning som syftar på att 

identifiera brister. (Carrington, 2014) I de fall revisorn ger allt för mycket rådgivning kan det 

leda till att revisorn blir allt för informerad och kommer allt för nära kunden (Carrington, 
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2014; Gendron et al., 2006). Om revisorn har eller kan befaras att ha ekonomiska incitament 

kan de eventuellt bortse från oberoende kravet. Ekonomiska incitament innebär att revisorn 

gynnas genom lojalt handlande gentemot kunden. (Diamant, 2004) Vilket kan leda till att 

revisorn går utanför sin oberoende roll och säljer konsulttjänster till stora belopp. Detta 

eftersom revisorn kan bli beroende av dessa intäkter. (Carrington, 2014)  

3.6 Handlingsstrategier för att hantera motstridiga institutionella logiker 
Umar & Anandarajan (2004) nämner att revisorsprofessionen agerar på en konkurrenskraftig 

marknad där det handlar om att få kunderna att vilja anlita en. De menar att om det finns vissa 

situationer som har en effekt på revisorernas oberoende är det av vikt att dessa situationer 

diskuteras öppet. Det är även viktigt att revisorer hanterar detta och utvecklar strategier för att 

hantera motstridiga krav som skulle kunna leda till etiska konflikter. Revisorers medvetenhet 

om detta är viktigt eftersom det kan leda till att revisorn lär sig hantera de kritiska 

situationerna på ett mer effektivt sätt. (Umar & Anandarajan, 2004)  

 

När normerna och värderingarna inom de institutionella logikerna anses motsägelsefulla kan 

det vara av värde att organisationer och dess individer vet eller om de inte vet, att de lär sig 

hantera dessa motstridiga krav som logikerna kan medföra. Organisationer väljer ofta att följa 

krav från de institutioner som de är mest beroende av, exempelvis de institutioner som har 

vissa resurser som organisationen behöver för att kunna fortleva i framtiden. (Pache & Santos, 

2010) Individerna inom organisationer anses dock följa de logiker som de är mest tillgivna 

(Pache & Santos, 2013).  

 

Pache och Santos (2010) nämner fem handlingsstrategier som de utifrån Oliver (1991) 

utvecklat, de anser att dessa handlingsstrategier finns tillgängliga för organisationer när de 

möter motstridiga krav från olika institutionella logiker. Dessa är; samtycke, kompromiss, 

undvikande, utmaning samt manipulation. Dock är dessa handlingsstrategier inte utformade 

på individnivå enligt Pache och Santos (2013). Handlingsstrategierna som är utformade på 

organisationsnivå drivs huvudsakligen av att organisationen ska kunna fortleva. Medan 

handlingsstrategierna på individnivå mer är fokuserade på att individer tar till sig vissa 

handlingsstrategier för att skydda sin egen status, social acceptans och identitet. (Pache & 

Santos, 2013) Dock är individerna formellt med i en organisation och även de måste ta hänsyn 

till organisationens fortlevnad eftersom hur det går för organisationen påverkar individen 

(Öhman, 2005). Därför har Pache och Santos (2013) utifrån Olivers (1991) och Pache och 

Santos (2010) handlingsstrategier istället utformat handlingsstrategier som är mer anpassade 

för hur enskilda individer i organisationer agerar vid motstridiga krav som institutionella 

logiker kan medföra. Hur individerna agerar kan bero på en del olika faktorer och vilken 

koppling de har till de institutionella logikerna, därför skiljer sig individers handlande ofta åt. 

(Pache & Santos, 2013)  

 

De handlingsstrategier som Pache och Santos (2013) utformat på individnivå är; ignorans, 

tillmötesgående, utmana, delvis hänsyn och kombination. Den första handlingsstrategin 

ignorans berör individens bristande agerande vid motstridiga logiker. Detta beror på att 

individen förmodligen inte är medveten om logikens krav. Därför är det framförallt bristande 
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kunskap kring logikens påverkan som är orsaken till att individen ignorerar logikens krav, 

individen tar därför inte hänsyn till logiken och dess normer och värderingar. Tillmötesgående 

handlar om att individen nästintill fullt ut accepterar normerna och värderingarna i en viss 

logik och agerar utifrån den. Denna handlingsstrategi kan innebära olika grader av 

medvetenhet hos individen. Eftersom tillmötesgåendet kan ske genom vana, omedveten 

imitation eller att individen frivilligt följer de krav som ställs. Strategin utmana handlar om att 

de krav som en logik ställer inte överensstämmer med individens tidigare normer och 

värderingar. Individen är vid denna handlingsstrategi väl medveten om att kraven finns men 

individen håller inte med om det som krävs. Detta på grund av att logikens krav antagligen 

motstrider den rådande logiken som finns i den organisation som individen arbetar för eller är 

aktiv inom. Därför ifrågasätter individen de krav från den logik som inte stämmer överens 

med den rådande logiken och individen försöker istället få igenom de normer och värderingar 

som individen anser vara viktiga. Delvis hänsyn handlar om att individer kan välja att följa en 

logiks krav fullt ut i vissa situationer och bortser därigenom från den andra logikens krav. 

Medan de i andra situationer följer den andra institutionella logikens krav, detta på grund av 

att det anses mer legitimt att följa en logik i vissa situationer medan i andra situationer är det 

mer legitimt att följa den andra logikens krav. Detta sker ofta när en individ utsätts för olika 

slags möten och situationer. Där personerna som individen interagerar med kanske har 

förväntningar på hur individen ska framföra sig medan vid andra möten ställs andra 

förväntningar på individen. Den sista handlingsstrategin kombination handlar om att individen 

försöker agera utifrån olika logikers värderingar och normer. Detta genom att försöka ta 

hänsyn till exempelvis två logiker samtidigt och därigenom agera utifrån de båda logikerna. 

Handlingsstrategin möjliggör för individen att kunna hantera två logikers krav även fast 

logikerna anses vara motsägelsefulla. (Pache & Santos, 2013) Handlingsstrategierna 

sammanfattas i följande tabell. 
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Handlingsstrategi Taktik Definition 

 

Ignorans  

Bortser från den 

motsägelsefulla logikens 

krav. 

Individen är förmodligen inte 

medveten om att den ena 

logikens krav finns och följer 

därför den rådande logikens 

krav. 

 

Tillmötesgående  

Följer den motsägelsefulla 

logikens krav detta kan ske 

genom vana, omedveten 

imitation eller frivilligt. 

 

Individen möter en 

motsägelsefull logiks krav 

nästintill fullt ut. 

 

 

Utmana 

Motsätter sig kraven från den 

logik som inte stämmer 

överens med den rådande 

logiken. 

Genom att säga emot vad 

logiken kräver av individen 

utmanar individen kraven 

genom att försöka få igenom 

de normer och värderingar 

som individen istället anser 

vara viktiga. 

 

Delvis hänsyn 

Följer en logiks krav i en viss 

situation medan i en annan 

följs den andra logikens krav.  

Individen ser till situationen 

och följer då de krav från den 

logik som anses mest lämplig 

i den situationen. 

 

Kombination 

Kombinerar de två 

logikernas krav. 

Detta sker genom att 

individen förhåller sig till två 

logikers krav samtidigt, 

förmodligen eftersom 

logikerna har samma normer 

och värderingar enligt 

individen. 

 

Tabell 1. Strategier för hanterandet av motsägelsefulla logiker. Egen bearbetning av Pache & 

Santos (2013). 

 

I denna studie används handlingsstrategierna som är utvecklade för individnivå detta på grund 

av att studien berör enskilda individers, revisorers, hanterande av institutionella logiker och 

specifika krav inom de. Revisionsbyråerna i helhet kommer inte analyseras och därför anses 

det att handlingsstrategierna på individnivå är bättre tillämpbara i denna studie. Detta kommer 

att ske genom att se hur och vilka av dessa handlingsstrategier som revisorer använder sig av 

när de i situationerna möter krav på att upprätthålla oberoendet samtidigt som de kan tänkas 

behöva vara lojala mot kunden.  
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3.7 Teoretisk modell 

 

 
Figur 3. Teoretisk modell över denna studies centrala begrepp.  

 

Denna modell visar hur teorierna i studien kopplas samman och är en utveckling av den 

tidigare teorimodellen (figur 2). Modellen presenteras för att ge läsaren en förtydligande bild 

över studiens centrala begrepp. I olika situationer kan revisorerna behöva förhålla sig till de 

underliggande begreppen oberoende och lojalitet till kunden på olika vis. De underliggande 

begreppen representerar i viss mån de två institutionella logikerna professionalism och 

kommersialism. När revisorerna ska förhålla sig till begreppen och den potentiella spänningen 

kan de använda sig av olika handlingsstrategier för att hantera situationen. I denna modell 

tydliggörs även de handlingsstrategier studien utgår ifrån.  
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4. Tillvägagångssätt  

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, detta genom en redogörelse av viktiga 

vägval och reflektioner kring dessa. En beskrivning av hur intervjuerna utformats samt 

urvalet för datainsamlingen presenteras. Sedan beskrivs hur empirin och analysen gått till för 

att avslutas med en metodreflektion.    

4.1 Val av ämne  
Intresset för studiens ämne väcktes under uppstartsfasen där en litteratursökning kring 

revisorsprofessionen ägde rum. För att ta reda på information kring området lästes böcker 

samt vetenskapliga artiklar. Utifrån litteratursökningen utformades studien, där ett till viss del 

outforskat område upptäcktes vilket blev studiens utgångspunkt. Där fokus lades på hur 

revisorer hanterar motstridiga institutionella logikers krav i sitt arbete. Den litteratur och 

vetenskapliga artiklar som innehöll tidigare forskning på området söktes upp i Summon, 

Scopus, Libris samt i Google Scholar. Den vetenskapliga artikeln “An Empirical Test of the 

Hierarchical Construct of Professionalism and Managerialism in the Accounting 

Profession”, skriven av Carrington et al. (2013), erhölls efter förfrågan av en av 

huvudförfattarna. Nyckelorden som användes var audit profession, commercialism, 

professionalism, institutional logics, auditor independence samt client commitment. Sökorden 

relaterades till ämnet genom att söka artiklar som handlade om revisorsprofessionen. De 

artiklar som användes i denna studie är vetenskapligt granskade samt att det har eftersträvats 

att informationen som samlades in kom från ursprungskällan. Enligt Yin (2011) ökar 

artiklarnas trovärdighet om en utomstående part kvalitetssäkrat artiklarna och därigenom ökar 

studiens trovärdighet. Även användning av ursprungskällan är att föredra för att inte källan 

ska ha påverkats av senare författares uppfattning. (Yin, 2011) Det var efter genomgången av 

tidigare forskning som denna studie såg en chans till att både bidra teoretiskt och praktiskt till 

den rådande kunskapsdebatten om kommersialism samt professionalism inom 

revisorsprofessionen.     

4.2 Forskningsansats  
För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ forskningsansats använts. 

Användandet av en kvalitativ metod ger möjligheten att kunna förstå komplexa sociala 

situationer, för att kunna förklara människors tankar och beteenden samt identifiera sociala 

normer i situationer (Hennink et al., 2011). Eftersom ambitionen var att undersöka revisorers 

reflektioner kring hur de hanterar potentiellt motstridande krav från två motstridiga logiker 

ansågs det att en kvalitativ forskningsansats var att föredra. Grunden för denna studie 

återfinns i de teorier som studien omfattar vilka är de institutionella logikerna professionalism 

och kommersialism som utformats utifrån den institutionella teorin. Studien går dock djupare 

in på underliggande begrepp till de institutionella logikerna och ser inte till hela de 

kommersiella och professionella logikerna. Denna studie fokuserar även på situationerna som 

presenterats i den teoretiska referensramen där revisorer behöver hantera både oberoendet och 

lojaliteten till kunden.  
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Intervjuer användes som datainsamlingsmetod i denna studie. Anledningen till att intervjuer 

användes är på grund av att studien avser att få en ökad förståelse för hur revisorer agerar. 

Enligt Esaiasson et al. (2012) är intervjuer en bra datainsamlingsmetod när syftet är att förstå 

hur individer tänker och agerar (Esaiasson et al., 2012). Vid intervjutillfället får forskarna 

även möjlighet att ta del av utvecklade svar vilket blir en viktig del vid datainsamlingen 

(Bryman & Bell, 2013). Att kunna få ta del av längre utvecklade svar i denna undersökning 

ansågs viktigt eftersom syftet är att förstå hur individerna reflekterar. För att revisorerna 

skulle få möjlighet att förklara detta och därmed hur de hanterar konflikterande krav i fyra 

situationer användes intervjuer. Därför ansågs denna metod lämplig för att besvara studiens 

frågeställning.   

4.3 Urval  
Urvalet i denna studie består av kvalificerade revisorer, där godkända och auktoriserade 

revisorer kontaktades. Anledningen till att kvalificerade revisorer intervjuades är på grund av 

att de har en skyddad titel och sägs tillhöra en profession som måste följa komplicerade 

regelverk som följer med revisorsprofessionen. Dessa blir även kontrollerade av 

revisorsnämnden i deras arbete för att säkersälla att rådande lagar och regler följs. Urvalet i 

denna studie kan liknas vid ett bekvämlighetsurval, detta eftersom vid ett bekvämlighetsurval 

består urvalet av personer som finns tillgängliga vid forskningstillfället (Bryman & Bell, 

2013). De personer som intervjuades var de revisorer som hade möjlighet att ställa upp. 

Förmodligen hade urvalet sett annorlunda ut om kontakt med revisorer tagits vid en annan 

tidpunkt. Dock hade fortfarande kvalificerade revisorer kontaktats och intervjuats men urvalet 

hade bestått av andra individer. Genom ett mailutskick kontaktades yrkesverksamma 

revisorer. Det problematiska var att få svar från revisorer och få de att hitta en lucka för att 

kunna medverka. Eftersom revisorerna har ett yrke som under våren har mycket att göra med 

revisionen och det var under denna tidpunkt som studiens intervjuer hölls. Därför skickades 

ett påminnelsemail ut till de revisorer som inte svarat och därigenom svarade fler revisorer 

som kunde tänkas ställa upp på en intervju. Urvalet i denna studie blev tillslut nio 

auktoriserade revisorer från olika byråer.  

4.4 Intervjuernas utformning 

4.4.1 Semistrukturerade intervjuer med kvalificerade revisorer  

Inom kvalitativ forskning är intervjuer en viktig datainsamlingsmetod (Qu & Dumay, 2011). 

Eftersom intervjuer är lämpade för de fall där forskare vill lära sig om en individs personliga 

erfarenheter (Qu & Dumay 2011; Hennink et al., 2011). I denna studie användes 

djupintervjuer eftersom syftet är att få en djupare förståelse för hur revisorer hanterar och 

reflekterar kring fyra situationer. Den flexibilitet intervjun erbjuder (Bryman & Bell, 2013) 

anses vara till nytta under undersökningen. En ytterligare fördel är att metoden ger god 

möjlighet att notera oväntade svar under intervjun (Esaiasson et al., 2012). Det ges även 

möjlighet att under intervjuns gång att ställa följdfrågor när intressanta ämnen dyker upp 

(Hennink et al., 2011).  
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Studien har ett fokus på valda situationer och begrepp, i detta fall kan semistrukturerade 

intervjuer vara fördelaktiga. Detta på grund av att det går att ta upp dessa situationer och 

begrepp i intervjufrågorna och styra intervjun till viss del utifrån dessa. Vid användandet av 

semistrukturerade intervjuer ges möjlighet att strukturera intervjun utifrån det ämne som 

studien avser undersöka (Bryman & Bell, 2013). Intervjumetoden försäkrar även att samtliga 

intervjupersoner svarar på liknande frågor (Qu och Dumay, 2011). Samtidigt som 

intervjuprocessen ändå hålls flexibel (Bryman & Bell, 2013) för att inte gå miste om viktig 

information som intervjupersonerna kan bidra med (Qu & Dumay, 2011).   

4.4.2 Intervjuguide  

En intervjuguide har utformats utifrån denna studies teoretiska referensram och frågeställning, 

se bilaga ett. Vid utformandet av intervjuguider är det viktigt att intervjufrågorna är noga 

utvalda. Detta för att intervjuerna ska bli effektiva och svara på de frågor som intervjuaren vill 

få svar på. (Turner, 2010) Intervjuguiden i denna studie består först av några bakgrundsfrågor, 

detta för att starta intervjun med några inte allt för svåra frågor för att få intervjupersonen att 

slappna av (Qu & Dumay, 2011). Intervjuguiden är sedan strukturerad utifrån de fyra 

situationerna: förhandling vid nytt uppdrag med befintlig kund, vid olika syn på redovisning 

och revision, kundens ekonomiska situation samt rådgivning. Frågor ställdes för att få 

revisorerna in på rätt spår och få de att prata om situationerna samt hur de hanterar 

situationerna. Följdfrågor har även ställts till revisorerna när intressanta teman dykt upp under 

intervjuerna. Intervjuguiden avslutas med några öppna frågor för att se om det fanns någon 

situation utöver dessa fyra som revisorerna anser vara av värde att reflektera kring med 

hänsyn till oberoende och lojaliteten till kunden.  

4.4.3 Intervjufrågornas koppling till teorin 

Intervjuguiden är som nämnt strukturerad utifrån de fyra situationerna, varje situation är sedan 

uppdelad i två delar. Den första delen av intervjufrågor, del ett, är utformad för att fånga upp 

hur revisorerna reflekterar kring att vara både oberoende samt lojal mot kunden. Samt för att 

ta reda på hur det kommer till uttryck i revisorernas arbete. För att kunna avgöra hur 

begreppen och logikerna förhåller sig till varandra i situationerna enligt revisorerna. Frågorna 

är konstruerade utifrån Carrington et al. (2013) samt Suddaby et al. (2009) resonemang om 

hur dessa begrepp kan samspela alternativt vara motsägelsefulla. Den andra delen av 

intervjufrågorna, del två, utformades för att fånga upp hur revisorerna agerar i situationerna. 

Detta för att fånga upp vilka handlingsstrategier de använder sig av. Frågorna i denna del är 

konstruerade utifrån Pache och Santos (2013) teori om handlingsstrategier när individer möter 

motsägelsefulla logikers krav. Därför ställs frågor kring hur revisorerna hanterar 

situationerna.  

4.4.4 Förberedelser 

Det kan vara av fördel av att använda sig av någon slags bandspelare under intervjuerna 

(Alvesson, 2011). Detta för att intervjuaren ska få möjlighet till att lyssna och ta in det som 

personen som intervjuas har att säga. Samtidigt som det inte ska läggas ner allt för mycket 

energi på att anteckna under intervjun. Dock är det samtidigt viktigt att göra mindre 

omfattande minnesanteckningar när något extra intressant eller viktigt dyker upp. (Trost, 

2010) Innan intervjun fick revisorerna frågan om det gick bra att intervjuerna spelades in och 
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det var ingen av revisorerna som tyckte det var något problem. Att informera 

intervjupersonerna om att bandspelaren kan stängas av under intervjun är dock att föredra 

eftersom om de som intervjuas känner sig obekväma vet de att inspelningen kan stängas av 

(Alvesson, 2011). Därför informerades revisorerna om att bandspelaren kunde stängas av om 

de skulle vilja. Ingen av revisorerna påpekade dock detta under intervjun. Det är viktigt att 

innan intervjuerna vara inläst på de frågor och den intervjuguide som utformats (Qu & 

Dumay, 2011; Trost, 2010). Förberedelser i form av att läsa igenom intervjufrågorna noga 

gjordes. Detta för att intervjuarna skulle komma förberedda till intervjuerna. Två revisorer 

intervjuades dock via telefon och en av de som intervjuades via telefon fick efter förfrågan 

från denna tillgång till intervjufrågorna i förväg. 

4.4.5 Genomförande 

Det är viktigt att intervjun hålls i en lugn miljö där den som blir intervjuad känner sig trygg 

och inte blir påverkad av olika störningsmoment (Trost, 2010; Turner, 2010). Därför föll det 

sig naturligt att hålla intervjuerna på revisorernas arbetsplatser där de bokat ett konferensrum 

där intervjun kunde hållas ostört. Alla intervjuer förutom två ägde rum på revisorernas kontor 

där båda intervjuarna deltog. De två telefonintervjuerna hölls i ett tyst rum för att förhindra 

störningsmoment under telefonsamtalet. Vid dessa telefonintervjuer kunde endast en av 

intervjuarna vara med. Samtliga intervjuer spelades in samtidigt som mindre anteckningar 

togs under intervjuns gång.  

 

Under intervjuns gång är det framförallt viktigt att lyssna på intervjupersonerna. Att vara två 

som intervjuar är fördelaktigt eftersom en kan ställa frågorna medan den andra lyssnar. 

(Dilley, 2000) Eftersom två intervjuare deltog vid majoriteten av intervjuerna kunde en person 

ställa intervjufrågorna medan den andra lyssnade samt förde mindre omfattande anteckningar. 

Detta underlättade eftersom inga störningsmoment ägde rum för den som intervjuade, utan 

personen kunde koncentrera sig på att ställa följdfrågor när intressanta aspekter togs upp. 

Angående vem som ställde frågor och vem som lyssnade och förde anteckningar skedde 

växelvis mellan intervjuarna. 

4.4.6 Transkribering 

Varje intervju transkriberades i nära anslutning till att intervjun hölls. Detta för att lättare 

minnas vad som sagts under intervjuerna, vilket underlättade transkriberingen. Genom att 

transkribera intervjuer inleds det första arbetet med analys av det insamlade materialet. 

Datamaterialet transformeras till textform som sedan används för djupare analys. (Kvale & 

Brinkmann, 2014) Även fast detta var tidskrävande var fördelarna med att lyssna igenom och 

skriva ner det inspelade materialet större än tidsåtgången. En av fördelarna var att under tiden 

intervjuerna transkriberades blev det enklare att börja tolka vad intervjupersonerna faktiskt 

förmedlade under själva intervjun. Det var under detta arbete som de fösta tolkningarna av 

datamaterialet gjordes som sedan användes vid analysarbetet.    

4.5 Empiri 
I denna studie har det valts att inte nämna någon bakgrundsfakta om revisorerna som 

intervjuats. Genom att behandla svaren konfidentiellt är tanken att utomstående inte ska kunna 

ta reda på vem som sagt vad (Trost, 2010). Därför nämndes det innan intervjuerna för 
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revisorerna att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. Valet att inte använda 

personernas namn i denna studie är på grund av att det inte anses viktigt för studiens resultat. 

Därigenom anonymiseras revisorerna i texten för utomstående läsare till studien. Anledningen 

till detta är på grund av att frågorna skulle kunna uppfattas vara av känslig karaktär av 

revisorerna. Svaren hade kanske inte blivit lika uttömmande om revisorerna vetat att deras 

namn skulle användas i studien. Det viktiga för denna studies resultat är istället den titel och 

utbildning som de auktoriserade revisorerna har.  

 

Empirin presenteras genom citat samt i löpande text bearbetad utifrån transkriberingen av 

intervjuerna. Det kan vara av fördel att skriva om citaten från talspråk till skriftspråk vid 

presentation av de (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför skrevs citaten om till skriftspråk för 

att få citaten mer lättförstådda och sammanhängande. Citaten presenteras utifrån revisor A-I 

och anledningen till detta är för att visa för läsaren att det är olika revisorer som har 

intervjuats. Empiriavsnittet har strukturerats upp på så sätt att varje situation behandlas var för 

sig. Först presenteras revisorernas syn på situationen. För att sedan beskriva hur revisorerna 

agerar i dessa situationer när de måste förhålla sig till både oberoende och lojaliteten till 

kunden. Efter att empirin sammanställts fick de intervjuade revisorerna ta del av materialet för 

att revisorerna skulle få reda på hur deras svar i intervjuerna hanterats samt för att revisorerna 

skulle kunna komma med åsikter kring det framställda materialet. Detta skedde för att öka 

studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.6 Analysmetod  

4.6.1 Analysmodell  

Nedan presenteras studiens analysmodell vilken är utgångspunkten för analys av det 

insamlade datamaterialet. För att fånga upp hela analysmodellen har modellen analyserats i 

olika steg. 

 

 
Figur 4. Analysmodell   

 

För att analysera intervjuerna i denna studie har en innehållsanalys utförts. Vid 

transkriberingen skedde en första överblick av materialet vilket sedan delades upp i fyra delar 

utifrån de fyra situationer som analyserats. Den första delen av analysen bestod av att 
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identifiera vilka handlingsstrategier revisorerna använder sig av i de olika situationerna, detta 

illustreras med pil A. I varje situation valdes citat ut från texten vilka kan liknas vid vad 

Graneheim och Lundman (2004) nämner som meningsenheter. Dessa meningsenheter är 

relaterade till samma centrala ämne, vilket i detta fall var hur revisorerna hanterar situationen. 

Sedan kortades meningsenheterna ner för att få fram kärnbetydelsen vilket Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver som kondensering. Efter att meningsenheterna kondenserats sattes 

en kod enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning på respektive meningsenhet 

kopplade till hur revisorerna hanterar problematiken de står inför. Nästa steg var att 

kategorisera koderna utifrån de handlingsstrategier Pache och Santos (2013) presenterar i sin 

studie vilka blev de huvudsakliga kategorierna. Det återfanns även andra handlingsstrategier i 

detta steg vilka benämns rådgör samt hänvisa vidare. De olika stegen illustreras i tabellen 

nedan som beskriver ett exempel på denna del av analysprocessen.  

 

Citat Kondensering  Kod Kategori  

“Om en kund ställer orimliga krav eller 

ouppmättliga krav. Då kan man säga att 

det bara är att byta revisor...” – Revisor 

B   

Ställer kunder orimliga krav 

anser revisorn att de kan 

byta revisor  

Byt 

revisor   

Hänvisa 

vidare 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen.  

 

Nästa del i analysen var att ta ut citat från de fyra situationerna igen men denna gång 

relaterades citaten till de två underliggande begreppen oberoende samt lojalitet till kunden. 

Citaten som valdes ut skulle spegla hur revisorerna förhöll sig till de olika begreppen för att 

fånga upp hur relationen mellan begreppen samt logikerna såg ut, detta illustreras i pil B. En 

liknande process med meningsenheter (citat), kondensering skedde även i denna del. Detta 

presenterades sedan i respektive situation genom att benämna situationen med vad som var 

utmärkande för relationen mellan begreppen. Sedan inkluderades hela analysmodellen för att 

även identifiera hur relationerna mellan begreppen och handlingsstrategierna (pil A och B) 

förhöll sig till varandra i varje situation. För att ta reda på förklaringar till att revisorerna 

agerar som de gör. Efter denna analysprocess utvecklades modeller, utifrån den huvudsakliga 

analysmodellen, för respektive situation som visar på hur samspelet mellan begreppen ser ut 

samt vilka handlingsstrategier som används i situationen. För att undvika en allt för subjektiv 

bild samt för att öka trovärdigheten vid val av citat, kondensering samt koder vilket 

Graneheim & Lundman (2004) tar upp som en risk skedde analysen först enskilt för att sedan 

diskuteras fram författarna emellan. Genom att göra analysen i dessa steg fångades hela 

analysmodellens delar upp vilka sedan analyserats närmare med hjälp av studiens teoretiska 

referensram. 
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4.7 Metodreflektion 
Under studien togs det i beaktning att intervjuer är en subjektiv datainsamlingsmetod. 

Medvetenhet finns kring att om andra personer utfört undersökningen hade möjligtvis andra 

aspekter identifierats. För att motverka att studien blev allt för subjektiv har de båda 

författarna lyssnat på samtliga intervjuer samt läst igenom allt transkriberat material. Genom 

detta har det bildats en vidare uppfattning om vad som framkom vid intervjuerna. För att 

sedan tillsammans diskutera angående vilka mönster samt viktiga aspekter som återfanns i det 

empiriska materialet. Denna diskussion ledde till att det förts ett resonemang kring de 

aspekter som behandlas i studien. 

 

En annan problematik som Opdenakker (2006) nämner är att intervjupersonerna kan bli 

påverkade av intervjuaren som styr denne i någon riktning. För att minska denna problematik 

användes semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställdes för att låta intervjupersonerna 

svara utan att bli allt för styrda. Medvetenheten hos intervjuarna om denna påverkan det kan 

ha på intervjupersonerna bidrog även till en reflektion kring detta för att minska påverkan i så 

stor utsträckning som möjligt. Detta skedde genom att exempelvis inte ställa allt för ledande 

frågor eller uttrycka egna åsikter under intervjun.    

 

Som tidigare nämnt kan de individer som intervjuats påverkat resultatet eftersom det är deras 

tankar och reflektioner resultatet bygger på. Om andra revisorer intervjuats hade det kanske 

uppstått andra svar. Dock är inte målet att generalisera studiens resultat utan syftet är att få en 

ökad förståelse för hur revisorerna agerar vid situationer där de utsätts för motsägelsefulla 

krav. 

 

De två telefonintervjuerna skulle kunna ha en effekt på studiens resultat. Detta eftersom 

telefonintervjuer kanske inte alltid är lämpade för djupgående frågor och svar (Trost, 2010). 

Samtidigt som det inte gick att se hur den intervjuade reagerade på de frågor som ställdes och 

att endast en av intervjuarna kunde medverka vid dessa telefonintervjuer. Dessa två 

telefonintervjuer höll dock på i en timme var och gav uttömmande svar, därför bör dessa inte 

påverkat resultatet i någon större utsträckning. Samt att det fanns möjlighet att återkomma till 

revisorerna om det var något som telefonintervjun inte fått svar på.  

 

Att en intervjuperson fick frågorna i förväg skulle kunna ha en påverkan på hur denne valde 

att besvara frågorna eftersom revisorn kunde förbereda svaren i förväg. Dock ställdes även 

följdfrågor till denna som revisorn i förväg inte kunde förberett sig på. Samt att dennes svar 

inte skiljde sig i någon större utsträckning ifrån de revisorer som inte hade möjlighet att se 

frågorna i förväg. Därför anses detta inte ha påverkat studiens resultat i någon större 

utsträckning.  

 

Observation skulle kunna varit en kompletterande metod eftersom det som en individ säger 

kan skilja sig åt hur individen väljer att agera i praktiken. Dock har revisorn en tystnadsplikt 

gentemot sina kunder enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Därför skulle det kunna vara 

problematiskt att observera dessa situationer. 
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5. Empiri  

Kapitlet kommer att innehålla en presentation av intervjuerna med revisorerna. 

Presentationen görs utifrån fyra situationer där oberoendet och lojaliteten till kunden kan 

komma till uttryck. Först presenteras hur revisorerna reflekterar kring situationen för att 

sedan visa hur revisorerna agerar i dessa situationer.  

5.1 Förhandling vid nytt uppdrag med befintlig kund 

5.1.1 Revisorernas uppfattning av situationen 

Ingen av revisorerna anser att det uppstår några direkta svårhanterliga konflikter med 

kunderna när nya uppdrag med befintliga kunder ska upprättas. Utan det finns standardiserade 

uppdragsbrev där det tydliggörs vad uppdragen ska innebära, där revisorns roll och ansvar 

förtydligas för kunderna och utomstående intressenter. Dock nämner samtliga revisorer att 

kunderna kan ha synpunkter på vad uppdraget ska innehålla eller fokusera på om det är något 

specifikt som kunden vill att revisorn ska ta hänsyn till. Uppdragsbreven är dock väldigt 

formella och det brukar inte föras några resonemang med de befintliga kunderna om 

relationen till kunderna är god. 

 

“Ja man förhandlar inte, det är det här uppdragsbrevet som jag berättade om innan som är 

standardiserat.” - Revisor A 

 

Det som kan uppstå är diskussioner kring arvodet där revisorerna har delade åsikter kring hur 

mycket förhandling som kan ske. Arvodet för revisionen sätts främst efter analyser utifrån 

tidigare års faktureringar och det sker ingen större diskussion. Dock nämner en revisor att det 

skulle kunna ske en förhandling om kunderna skulle påpeka att arvodet är för högt, dock finns 

det gränser på hur lågt det kan bli. Krav från revisorns sida ställs även om arvodet ska kunna 

bli lägre än det ursprungliga. En revisor nämner att om denne skulle gå med på ett för lågt 

arvode utan att ställa krav tillbaka finns det en risk att revisorns trovärdighet påverkas. 

 

“Tyvärr så är det väl så att om kunderna tycker att det är ett för högt arvode… då kräver vi 

att vi ska ha en tidsplan som vi ska hålla och du ska göra så, och de här underlagen vi får, de 

ska vara helt perfekta, då kan vi diskutera... det är klart att om man har haft ett arvode för 

100 000 så kan vi säkert pressa det till en rabatt på 20 procent, så att man kan få en annan 

arbetsfördelning. Man har ingen trovärdighet som revisor om man inte ställer krav tillbaka 

på kunden.” – Revisor G 

 

En annan revisor anser att allt för låga arvoden kan komma att påverka kvalitén på revisionen. 

Revisorn menar att det inte går att relatera tjänster som revision till prissättningen på en vara 

som exempelvis ett mjölkpaket. Det handlar istället om att revisorn bygger upp ett förtroende 

och att kunderna efterfrågar hög kvalité istället för att använda den revisionsbyrå som har 

lägst arvode. 

 

“Har kunderna förväntningar som jag klarar av och kan leverera då kan vi fortsätta jobba, 

eller så säger de att de bara vill betala hälften av vad de gör idag och då kanske jag känner 
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att jag inte kan prestera på toppnivå och sen ta betalt som om jag vore någon 

billighetsbutik.” – Revisor H 

5.1.2 Revisorernas agerande  

Även fast det inte händer särskilt ofta skulle revisorerna och deras kunder kunna hamna i 

situationer där de inte kommer överens. I sådana fall nämner revisorerna att det skulle kunna 

handla om att kunden efterfrågar ett uppdrag som revisorerna på grund av jävsproblem inte 

kan utföra. Att det strider mot de lagstadgade krav som finns och att revisorn inte kan erbjuda 

det med tanke på sitt oberoende, i sådana fall meddelas kunden om detta. De tillfrågade 

nämner att när sådana krav ställs och kunden inte kan acceptera att revisorn inte kan utföra 

uppdraget, tar inte revisorerna på sig uppdraget. En revisor nämner även delikatessjäv att det 

gäller att inte uppfattas som jävig av utomstående intressenter, därför håller sig revisorerna till 

rådande regelverk. 

 

“Men det brukar kunderna köpa, det händer inte så jätte ofta men vi har så mycket regelverk 

som man kan skylla på också. Liksom jag kan inte det där för att reglerna är så eller byrån 

tycker inte att det är så.” – Revisor C 

 

Flera av revisorerna nämner orsaken till att de inte vill ta på sig sådana uppdrag där kunder 

ställer orimliga krav är på grund av rädsla för att förlora deras titel. Stoltheten i yrket är 

viktigare än att ta på sig osäkra eller riskfyllda uppdrag. Där konsekvensen av att bli av med 

titeln och därigenom arbetet är värre än att fortsätta vara revisor i uppdraget. 

 

“Min titel är viktig för mig, jag kan bli av med titeln och då har jag inget jobb, så man 

tummar inte på grejer. Utan då vill man utföra revisionen korrekt istället.” – Revisor E 

 

När revisorerna känner sig osäkra på om de kan utföra tjänsterna kunderna efterfrågar är det 

vanligt att revisorerna diskuterar med kollegor. Medan det sker en hänvisning till andra 

revisorer eller experter om de är säkra på att de inte kan utföra uppdraget. Där revisorerna 

använder sina nätverk för att kunna hänvisa kunden till någon annan individ som kan hjälpa 

de med frågan. Samtliga revisorer nämner att de drar in experter om kunderna efterfrågar 

sådant som de inte kan utföra för kunden och hänvisar därför vidare kunden till de i stället. 

Nätverken är stora och består av exempelvis skatteexperter, rådgivare, jurister och även andra 

revisorer. 

 

“Vidarebefordrar frågan, man ska inte ge sig in på sådant som man inte är expert på.”– 

Revisor I 

 

I vissa fall kan kunden komma med krav på hur revisionen ska utföras och kanske inte 

accepterar att revisorn inte kan utföra uppdraget. Sådana konflikter uppstår främst om det går 

ekonomiskt dåligt för kunden eller om kunden är missnöjd med revisorns arbete. I dessa fall 

nämner tre av revisorerna tydligt att de står emot och nämner att kunden i sådana fall kan få 

byta revisor. Detta beror till stor del enligt en revisor på att de har ett stort antal kunder och 

detta leder till att de inte är specifikt beroende av någon enstaka kund. 
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“Vi har så många kunder så vi har inga problem om en kund ställer orimliga krav. Då kan 

man säga att det bara är att byta revisor.” – Revisor I 

 

Medan vissa revisorer är tydliga med att det inte sker särskilt ofta och att det väldigt sällan 

som en diskussion med en befintlig kund inte går att lösa och att någon lämnar diskussionen 

missnöjd. Det handlar istället om att få kunden att förstå vad som är möjligt att utföra inom 

uppdraget. En revisor nämner dock att de inte helt kan vara oberoende av kunden eftersom de 

är beroende av den inkomst de får av kunderna. Dock handlar det om att vara opartisk och 

självständig i arbetet enligt denna. När kunderna kräver för mycket och blir för besvärliga kan 

det enligt revisorn bli jobbigt eftersom det är viktigt att kunderna förstår revisorns roll. Sådana 

kunder vill revisorn egentligen inte arbeta tillsammans med och i uppdragsbrevet ska det 

förtydligas vad uppdraget ska innebära. Att vara lojal mot kunden är inget som revisorn 

förnekar men det finns gränser där lagstiftningen vägleder. 

 

“Men det skojiga i det här är att man har en bra kontakt och är lojal med sin kund men det 

ska skötas inom lagens ramverk. Vi har en lagstiftning kring det här och det är väldigt mycket 

sådant och därigenom ska man arbeta och jag tror många kunder förstår det.” – Revisor B 

 

Att kunderna kommer med krav som revisorn kanske inte uppfattar nämns av en revisor som 

nämnde ett missförstånd mellan en kund och revisorn under själva uppdragets gång. Där det 

handlade om bristande kommunikation och därför agerade revisorn inte utifrån kundens krav 

vid detta tillfälle. Denna revisor ansåg istället att kunden gärna fått höra av sig med sina 

funderingar kring hur denna uppfattade situationen, dock är detta inte något som sker särskilt 

ofta. Revisorerna nämner att de inte vill ta på sig några uppdrag där deras oberoende skulle 

kunna påverkas. Därför är det inte några uppdrag som de väljer att ta på sig om det kan hota 

deras oberoende på något vis.  

 

“Och det värsta som kan hända är att jag blir av med min titel, jag kan inte jobba kvar i 

yrket. Ser man till den hotbilden då finns det inget enskilt uppdrag där man tänker jag 

chansar, det är värt det...” – Revisor C 

5.2 Vid olika syn på redovisning och revision 

5.2.1 Revisorernas uppfattning av situationen 

I de situationer där revisorn och kunden inte har samma syn på redovisning och revision kan 

det uppstå en diskussion parterna emellan. En av svårigheterna som revisorerna beskriver i 

denna situation är den när de och kunden har olika åsikter om hur de ska värdera tillgångar av 

olika slag. Där det kan handla om att kunderna vill värdera en tillgång högre än vad revisorn 

anser acceptabelt. Dessa tillgångar som revisorerna nämner är ofta svåra att värdera. 

Exempelvis kan det vara värdering av goodwill, hemsidor och nyutvecklade datorspel. 

Revisorerna berättar att de måste kunna lita på den värdering kunderna lägger fram för att 

kunna gå med på den.  
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Andra svårigheter som kan uppstå beskriver revisorerna är när kunderna använt någon 

redovisningsprincip som revisorn inte kan godkänna. När dessa svårigheter ändå uppkommer 

beskriver revisorerna att de lyssnar på kunderna och ser till deras önskemål och krav i första 

hand. Revisorerna förklarar hur viktigt det är att lyssna på kunderna och inte direkt avfärda 

deras idéer och förslag. Anledningen till att de först lyssnar förklarar en revisor att det är för 

att denna anser att kunderna har stor kunskap om deras egna företag samt om den branschen 

de verkar inom. 

 

“Från revisorns sida har man ansvar för att lyssna in ordentligt och framföra det på ett 

sådant sätt att det inte blir konfrontation, att kunderna tappar ansiktet helt...” – Revisor G  

   

Två av revisorerna beskriver situationen med revision som osund. Det finns en problematik i 

att kritisera kundernas redovisning eftersom det är kunderna som sedan betalar. Revisorerna 

och den byrå de arbetar för livnär sig på deras kunder som de allra flesta företag men de ska 

samtidigt revidera och göra en kritisk granskning av kunden. Denna problematik beskriver 

revisorerna samtidigt som de anser att det kanske inte finns något att göra åt saken egentligen. 

En av revisorerna beskriver vikten av att ha en stor kundstock för att inte bli allt för beroende 

av en kund. Eftersom det kan bli svårare enligt revisorn att kritisera en kund om revisorn är 

allt för beroende av den inkomst kunden genererar. 

5.2.2 Revisorernas agerande  

I de fall revisorerna behöver göra en anmärkning i revisionsberättelsen kan kunderna reagera 

och tycka detta är besvärligt. Revisorerna beskriver att det kan få negativa följder när 

kunderna exempelvis ska ansöka om lån hos banker. På grund av detta brukar kunderna ofta 

lyssna på revisorn och följa dennes råd. Kunderna ändrar och rättar oftast till det som behövs 

för att revisorn ska kunna skriva en ren revisionsberättelse. En av revisorerna beskriver en 

oren revisionsberättelse lite som ett “vapen” som denna kan sätta emot kunderna om de börjar 

ifrågasätta deras åsikter. Revisorerna kan ibland välja att gå med på mindre väsentliga frågor 

för att sedan kunna kräva att kunderna ändrar mer väsentliga frågor. De lyssnar här till 

kundens önskningar och låter dem styra till viss del.  

 

“Att man aviserar först, det är ett taktiskt spel på ett sätt… ofta finns det flera frågor och då 

får man ge sig ibland för mindre väsentliga frågor för att få igenom sina väsentliga frågor.”– 

Revisor F 

 

När revisorerna lyssnat till kundens förslag och krav ser de till att lagarna och reglerna ändå 

följs i slutändan. De menar att i denna situation är det viktigt att inte vika sig för kundens krav 

och gå med på något som de egentligen inte anser vara korrekt. Detta för att de inte vill 

förlora arbetet och på grund av att revisorerna värdesätter sin titel högt. Vid osäkerhet brukar 

revisorerna diskutera med kollegor för att få en annan individs synpunkt på om förslaget 

kunden lägger fram är något som revisorn kan godkänna. Annars tar de även i denna situation 

kontakt med experter på området.   
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“Och är det väldigt kniviga fall som man inte kan göra den här bedömningen då får man ta 

hjälp av någon annan expert som har mer kunskap än mig.”– Revisor A    

 

Efter revisorerna diskuterat med kollegor på byrån eller med experter i anslutning till byrån 

tar de ett beslut om huruvida de kan acceptera kundernas förslag eller inte. Samtliga revisorer 

anser att det är lagar och regler som styr. Därför går de inte med på något som går emot 

rådande lagar och regler och revisorerna nämner även att de själva blir granskade av 

revisorsnämnden. Majoriteten av revisorerna beskriver att lojaliteten till kunden ligger i att 

kundernas ekonomiska rapporter följer de lagar och regler som gäller. Enligt de tillfrågade 

revisorerna värdesätter de allra flesta kunderna revisorn som en seriös samarbetspartner och 

vill att revisorn ska ta upp fel denne uppmärksammar i de finansiella rapporterna.   

 

“Revisorn har en lite grå och negativ klang, kanske tråkig men det positiva är att den ses som 

en seriös aktör. Kunderna ser oss som seriösa, det där med tumma mot kunden... det är klart 

man vill att kunden ska vara nöjd men jag tror inte att kunden blir nöjd om man släpper 

igenom felaktigheter för det äter ikapp dem längre fram. Kunden blir nöjd om vi ser till att 

upplysa dem om eventuella brister som finns eller ser till att rätta på saker så att inte 

skatteverket kommer och begär någon prövning.” – Revisor E 

5.3 Kundens ekonomiska situation  

5.3.1 Revisorernas uppfattning av situationen 

Revisorerna nämner att de naturligt är insatta i kundernas verksamheter och hur det går 

ekonomiskt för företagen. Där det enligt de flesta blir både roligare och enklare när deras 

kunder har ekonomiska framgångar. Enligt revisorerna är det roligare när det går bra för 

kunden ekonomiskt samtidigt som det är en trygghet för revisorn eftersom de vet att kunden 

har möjlighet att betala för utförda tjänster. Om det går ekonomiskt dåligt för kunden nämner 

revisorerna att det krävs en större insats från revisorns sida. Samt att kunden i vissa fall kan 

försöka vidta olämpliga åtgärder för att rädda situationen. Det kan vara att de försöker som i 

den ovannämnda situationen uppvärdera en tillgång för att resultatet ska se bättre ut än vad 

det egentligen är. 

 

“Det är lättare att vara revisor i ett framgångsrikt företag. Det är mycket svårare att vara 

revisor i ett företag som kanske är lite desperat, och kanske vidtar konstiga åtgärder. Och 

svårare att ta betalt. Av egen vinning så är det bättre.” – Revisor G 

 

Enligt revisorerna är deras uppgift att uttala sig om fortsatt drift. Revisorerna ska se till att 

kunderna följer de lagar och regler som gäller om bolaget som de reviderar håller på att 

förbruka det egna kapitalet och är på väg att hamna på obestånd. Därigenom är revisorerna 

väldigt insatta i hur det går för bolagen ekonomiskt. Revisorerna nämner att det skulle kunna 

uppstå problem om revisorn är allt för fokuserad på hur det går ekonomiskt för kunden och att 

det gäller att inte engagera sig allt för mycket personligt. Där revisorerna anser sig kunna 

engagera sig i en lagom mängd. 
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“Om man engagerar sig för mycket så att det blir som ett vän förhållande då finns risken att 

man kanske är för snäll. Jag har inte känt av detta, jag blir granskad i nästa skede och det är 

inte mitt fel att kunden går dåligt så jag måste fortfarande göra mitt jobb som revisor. Oavsett 

om det är så att jag måste ställa lite hårdare krav, är kunderna ofta medvetna om att det inte 

går bra, så jag har inte sett att det har varit några problem.” – Revisor E 

 

Kundernas affärer är inget som revisorerna ska engagera sig allt för mycket i eftersom de kan 

bli allt för beroende av hur det går för kunden. Detta nämner de revisorer som haft kunder 

under flera år och därigenom följt deras utveckling. Så länge det går bra för kunden och allt 

rullar på finns det inte några direkta problem med att vara insatt i kundens ekonomiska 

situation enligt revisorerna. När det går dåligt för kunden ekonomiskt anser revisorerna även 

att kunden vill ha hjälp att komma ur den svåra situation som de hamnat i. Där revisorerna är 

måna om att kunderna följer de lagar och regler som finns för att undvika att kunderna blir 

personligt betalningsansvariga.  

5.3.2 Revisorernas agerande 

Revisorerna är samstämmiga om att det handlar om att uppträda professionellt och försöka få 

kunden ur den svåra ekonomiska situationen på bästa möjliga vis. Där handlar det om att 

kunna säga ifrån som revisor och få kunden på rätt bana istället för att låta kunden hamna i 

mer svårhanterliga situationer. Enligt revisorerna är det inte deras bedrift att kunderna har 

ekonomiska framgångar. Som en revisor nämner handlar det om att vara engagerad på 

arbetstid för att sedan släppa det när arbetsdagen är över. Revisorerna nämner att det inte är de 

som styr bolagens affärer utan revisorerna ska granska bolagen. En revisor är även extra 

tydlig med att kundens framgång inte är revisorns framgång. 

 

“Ja det är klart att om man är för insyltad så kan det vara svårigheter. Jag har aldrig varit så 

insyltad. Jag försöker hålla gränsen, det är inte revisorn som ska driva ett företag, revisorn 

ska ganska.” – Revisor D 

 

En revisor menar att det kan vara till fördel att vara insatt i hur det går för kunden samt att 

veta en del personliga saker om kunderna som denne reviderar. Detta eftersom det underlättar 

arbetet samt stärker kundens förtroende för revisorn och relationen till kunden blir mer 

avslappnad.  

 

“Men någonstans menar jag att du ska bygga ett förtroende, det är det viktigaste och då 

måste man bli ganska nära med den som man har att göra med. Det är väldigt triviala saker 

som gör att kunden känner att du är intresserad av hur det går för kundens företag men även 

annat.”– Revisor H    

 

Revisorerna nämner att lojaliteten till kunden ligger i att hjälpa kunden ur den svåra 

ekonomiska situationen. Där det handlar om att hjälpa till och se till att kunderna följer de 

regelverk som finns när företag börja förbruka det egna kapitalet. Vissa av kunderna är väl 

medvetna om hur de ska gå till väga i dessa situationer medan vissa andra behöver mer hjälp 

på traven. Revisorerna kan till och med tycka att lojaliteten i denna situation istället påverkar 
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lojaliteten till byrån på grund av att de hjälper kunden och ser till att kunden inte blir 

personligt betalningsansvarig. Dock är de inte säkra på att kunden kan betala revisorn för 

deras utförda jobb i slutändan. 

 

“Jag tror att vi hjälper till överlag här att man är väldigt hjälpsam när kunden har svåra 

ekonomiska situationer men det är med en väsentlig risk man gör det, det är inte alltid man 

får ut de timmarna helt enkelt. Så ibland känns det lite fult att de kräver sådant från vår sida, 

då känns det inte kul, det känns lite osunt från företaget. Där känner man ingen lojalitet till 

kunden sen...” – Revisor B 

 

Revisorerna är tydliga med att det gäller att vara professionell. Dock kan det vara känsligt när 

det går ekonomiskt dåligt för kunderna som revisorerna har en god relation till. En revisor 

som varit revisor i sin bäste väns företag som hade ekonomiska svårigheter, hanterade en 

problematisk situation genom att agera revisor i första hand istället för att se till vänskapen. 

Revisorn var tydlig med att resterande delen av företaget inte ansåg att det som denne person 

gjort var korrekt och revisorn valde istället att upplysa de om det. 

 

”Min bästa vän tog in mig i firman och då kom jag på att han olagligt tog ut pengar ur firman 

och sen har vi inte pratat med varandra. För jag talade om det för hans kompanjon.”– 

Revisor F 

5.4 Rådgivning 

5.4.1 Revisorernas uppfattning av situationen  

Under alla intervjuer berättar revisorerna att de utöver revisionsrådgivning även utför annan 

rådgivning. Det kan vara råd gällande affärer kunderna ska göra om kunderna exempelvis ska 

köpa ett annat bolag. Revisorerna kan låta kunden ta fram prognoser över företagets situation 

som de analyserar men de uttalar sig inte om huruvida kunden bör köpa företaget eller inte. 

De kan även hjälpa till med att analysera budgetar kunden upprättat och som de sedan vill få 

granskade. Problematiken i denna situation som revisorerna beskriver är om kunderna 

efterfrågar en mer ingående typ av rådgivning. Där de vill få hjälp av revisorn att fatta beslut 

kring verksamheten. Som revisorn inte anser vara något denne kan utföra med hänsyn till 

oberoende kravet. Det framkom i flera intervjuer att revisorerna inte anser att det är lämpligt 

att en revisor ger råd som berör hur kunden ska sköta sina affärer. 

 

“Men vi får aldrig fatta något operativt beslut åt kunderna, eller säga köp det här.” – Revisor 

E 

 

En revisor beskriver att det är viktigt att revisorn inte agerar ombud till kunderna utan det 

gäller att vara neutral i dessa situationer och inte ta någons parti. När kunden efterfrågar mer 

rådgivning berättar en av revisorerna att denne alltid reflekterar kring sitt oberoende. Revisorn 

skulle inte kunna hjälpa en kund med något som denne anser skulle kunna påverka revisorns 

förmåga att upprätthålla kravet på oberoende.     
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“Oberoendet är inte skadat av något sådant utan oberoendet skadas om jag kliver in i rollen 

som kundernas ombud i olika situationer. Att jag driver deras frågor emot banken, att jag 

ifrågasätter bankens beslut om att dra in krediterna.” – Revisor H  

5.4.2 Revisorernas agerande  

Revisorerna kan i denna situation hjälpa kunderna med olika typer av rådgivning om det inte 

går emot deras oberoende. En problematik som skulle kunna uppstå är om revisorerna tycker 

att det är svårt att veta var gränsen går för vilken typ av rådgivning som känns lämplig att ge. 

För att undvika denna problematik nämner revisorerna att de även i denna situation brukar 

vända sig till en kollega för att diskutera om revisorn bör utföra rådgivningen eller inte. 

Diskussioner kan även ske med en extern part.  

 

“Nej men oftast pratar man med kollegor helt enkelt, diskuterar med kollegor det gör vi 

väldigt mycket här i huset för då får man någon annans syn på det hela. Det är egentligen så 

man lär sig att vara revisor.”– Revisor A 

 

När revisorerna istället är medvetna om att den rådgivning kunden efterfrågar inte är lämplig 

att ge lämnar de över arbetet till en annan revisor. Att de agerar på detta sätt är på grund av de 

inte vill gå emot oberoende kravet. En av revisorerna påpekar vikten av att inte ge kunderna 

råd på områden revisorn inte är expert på. Detta för att undvika felaktigheter och mindre bra 

beslut.    

 

“Ja vi får inte ge råd om allt för mycket som rör själva revisionen utan revisionsnära 

rådgivning får man ge men man får inte ge råd hur som helst, det kan vara en svårighet i så 

fall. Då får man låta någon annan expert eller en kollega hjälpa kunden.”– Revisor C 

 

En annan revisor väljer att beskriva olika scenarion för kunden för att kunden sedan ska kunna 

ta ett beslut utifrån dessa. Medan en annan revisor beskriver till skillnad ifrån de andra att 

denne har hjälpt kunder med att ge olika råd som dessa sedan inte följt på det sättet som 

revisorn avsåg. Kunderna hade inte följt de lagar och regler som de borde i och med att de inte 

följt revisorns råd i den ordning som denne avsåg. Vilket har lett till att revisorn hamnat i en 

svår position. Revisorn beskriver att det uppstår en oro eftersom denne inte ville bli 

ihopkopplad med de fel kunderna skapat. Detta eftersom revisorn kanske frångick oberoendet 

i för stor utsträckning för att hjälpa kunden. Om kunden gjort som revisorn avsåg ser dock 

denna revisor inga problem med att ge råd till dess kunder.   

 

“Det som är farligt är när de drar in dig i affärerna, så att du som rådgivare helt plötsligt 

sitter i produktionen. Ibland har det hänt att de gör nästan som jag har sagt men inte riktigt 

och så blir det fel. Då kan det vara lite bekymmersamt och då är inte jag så jättesugen på att 

det flyter upp till ytan. Man blir liksom intvingad att hjälpa till och täcka upp saker ibland. 

Men det är klart desto mer involverad du är desto större blir risken för oberoendet...”– 

Revisor F 
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6. Analys 

Analysen är indelad i olika steg, först kommer en modell presenteras över hur relationen 

mellan analysmodellens delar ser ut i de fyra situationerna. För att sedan identifiera de 

handlingsstrategier revisorerna använder sig av i respektive situation. Till sist presenteras 

hur de underliggande begreppen kopplas till de institutionella logikerna och hur de förhåller 

sig till varandra samt förklaringar till detta.    

 

6.1 Förhandling vid nytt uppdrag med befintlig kund 
Vid förhandling vid nytt uppdrag med befintlig kund förstärker lojaliteten till kunden 

oberoendet. Detta sker när kunderna kommer med krav på innehåll som revisorn inte kan 

utföra samt när kunderna vill att arvodet på uppdragen ska bli lägre. Därför tar revisorn 

användning av handlingsstrategier först när kunden kommer med krav som revisorn inte 

håller med om. Revisorerna agerar på detta sätt för att upprätthålla oberoendet.  

 
Figur 5. Samspel: Förstärker  

 

6.1.1 Handlingsstrategier 

När befintliga kunder ställer krav på uppdragen som revisorerna inte kan gå med på förklarar 

revisorerna för kunderna att detta inte är något som revisorerna kan utföra. Standardiserade 

uppdragsbrev används och vid förhandlingar kring arvodet brukar även revisorerna ta fram 

underlag samt utgå från tidigare års arvoden. Detta liknas vid Pache och Santos (2013) 

handlingsstrategi utmana som handlar om att individen inte håller med om det som krävs av 

dem. Revisorerna utmanar genom att de inte håller med om de krav som kunderna ställer 

angående innehållet och arvodet för uppdraget. När revisorerna inte alls kan utföra uppdraget 

hänvisas kunderna istället vidare. Att revisorerna hänvisar vidare kan ses som en 

handlingsstrategi utöver de som Pache och Santos (2013) utformat. Detta sker genom att 

revisorerna använder deras nätverk bestående av experter inom olika områden men även 

genom att ge förslag på andra revisorer som kan utföra uppdraget åt kunden. Vid osäkerhet tar 

även revisorerna hjälp av kollegor för att få en annan individs synpunkt på om kraven som 

kunden ställer är något som revisorn kan utföra eller inte. Revisorernas agerande relateras till 

en handlingsstrategi som även denna påträffats utöver de handlingsstrategier som Pache och 

Santos (2013) presenterar vilken benämns rådgör. Där revisorn tänker utifrån båda logikerna 

men att det finns en viss osäkerhet kring hur revisorn ska agera. I slutändan om revisorn och 
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den som revisorn rådgjort med kommer fram till att uppdraget inte är något som denna kan 

utföra förklaras det dock för kunden. Därför utmanar de om kraven inte stämmer överens med 

revisorns normer och värderingar. Detta för att revisorn vill kunna säkerställa att dennes åsikt 

är korrekt.  

 

Vissa revisorer agerar på ett annat sätt där en revisor som inte kände till kundernas krav vid 

ett befintligt uppdrag som denne haft och följde därför inte kraven, detta var dock inget som 

revisorn ansåg vara vanligt. Agerandet liknas vid Pache och Santos (2013) handlingsstrategi 

ignorans eftersom revisorn inte kände till kundens krav utan tyckte att uppdraget flöt på och 

att kunden istället kunde hört av sig om det var något som denne var missnöjd med. Den 

revisor som kan tänka sig att förhandla till ett lägre arvode kan liknas vid att revisorn 

använder den handlingsstrategi som Pache och Santos (2013) nämner som kombination. 

Eftersom denne är öppen för att kunderna kan komma med åsikter kring arvodet. Det framgår 

dock tydligt att revisorn inte skulle följa kundernas krav full ut. Eftersom denne är mån om 

sin trovärdighet som revisor och ställer även krav tillbaka om det ska kunna ske en diskussion 

kring arvodet. Revisorn lyssnar till kunden och kan komma överens om en handlingsplan för 

att arvodet ska kunna bli något lägre. Dock håller sig revisorn sedan till att det är viktigt att 

arvodet inte blir allt för lågt och därigenom sker en slags utmaning innan arvodet fastställs. 

Eftersom revisorn inte går med på ett allt för lågt arvode bara för att tillfredsställa kundernas 

krav. 

6.1.2 Revisorernas förhållande till professionalismen och kommersialismen 

Att revisorerna drar mer på oberoendet och den professionella logiken vid förhandling vid 

nytt uppdrag med befintlig kund kan liknas vid det Pache och Santos (2013) syftar på att 

individer agerar utifrån de krav som de känner sig mest hängivna till. Där det i denna situation 

är viktigare för revisorerna att hålla sig till oberoendet än att följa kundernas krav. Vilket 

kanske inte alltid stämmer överens med det revisorerna anser som lämpliga krav. Som Pache 

och Santos (2013) nämner brukar individer ta till sig handlingsstrategier för att skydda sin 

egen identitet och i denna situation kan det ses som handlingsstrategierna växer fram först när 

kunderna kommer med orimliga krav på hur uppdraget och arvodet ska bestämmas. Eftersom 

kraven kan ses som motsägelsefulla enligt revisorerna leder det till att revisorerna får svårt att 

följa de båda logikerna och de underliggande begreppen. Detta stämmer överens med det som 

Pache och Santos (2010) och Thornton (2004) menar att när individer och organisationer 

möter motsägelsefulla logiker kan det leda till att organisationen och dess individer bortser 

från någon av logikerna. 

 

Revisorerna nämner att deras titel är viktig eftersom de inte vill riskera att bli av med arbetet. 

De känner även en stolthet i yrket. Att revisorerna reflekterar på detta sätt kan kopplas till den 

professionella logiken. Där det enligt Suddaby et al. (2009) är viktigt att revisorerna är 

engagerade i de normer som finns för revisorsprofessionen. Eftersom revisorerna tänker i 

professionella banor kan svårigheter som uppstår vid förhandling med kunderna hanteras 

genom att revisorerna håller sig till sina professionella åsikter i frågan. Kunderna kan komma 

med åsikter men det sker inte någon egentlig förhandling enligt revisorerna. Detta kan liknas 

vid Carrington et al. (2013) resonemang kring att revisorn hanterar problematiken genom att 
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hålla sig till yrkets kärnvärden och i detta fall oberoendet. En anledning till detta är att det 

finns standardiserade uppdragsbrev som revisorerna förhåller sig till. Samt att arvodet inte är 

något som förhandlas med kunderna om i någon större utsträckning eftersom revisorerna vill 

bibehålla sin trovärdighet. När kunderna är allt för krävande och ställer orimliga krav på hur 

revisionen ska utföras nämner revisorerna att de inte vill ha kvar uppdraget. Enligt revisorerna 

är det viktigt att revisionen uppnår hög kvalité och om de ska kunna prestera på topp kan inte 

arvodet vara allt för lågt. Detta stämmer överens med det som Diamant (2004) nämner kring 

att arvodet inte bör avvika för mycket från det som branschen anser som acceptabelt. När 

revisorerna hänvisar kunderna vidare till någon annan kan det förklaras genom att de inte vill 

ta på sig uppdrag som kan påverka deras faktiska eller synliga oberoende. Därför är det 

viktigast att oberoendet upprätthålls enligt de tillfrågade revisorerna. Thornton (2004) menar 

att om två logiker motstrider varandra är det den mer dominanta logiken som styr 

organisationen och dess individer i deras beslutsfattande. Det kan förklara varför den 

professionella logiken styr revisorernas agerande mest. Antagandena inom den professionella 

logiken är viktigare än att lyssna allt för mycket till kunderna vid bestämmandet av 

revisionsuppdragens innehåll och arvode. Dock är revisorerna väl medvetna om kundernas 

krav i denna situation. 

6.2 Vid olika syn på redovisning och revision   
Vid olika syn på redovisning och revision sker en växelverkan mellan oberoendet och 

lojaliteten till kunden. I denna situation använder sig revisorerna av handlingsstrategierna i en 

viss följd som inte har identifierats lika tydligt i de andra situationerna. Revisorerna tar först 

hänsyn till kundernas önskemål och reflekterar kring hur de kan vara lojala emot kunden för 

att sedan se till att oberoendet upprätthålls.  

 

 
Figur 6.  Samspel: Växelverkan  

 

6.2.1 Handlingsstrategier   

Vid olika syn på redovisning och revision lyssnar revisorerna till kunderna genom att 

revisorerna ber kunderna om underlag för deras värderingar av tillgångar. De ger kunderna 

utrymme att förklara hur de tänker vid olika val av exempelvis redovisningsprinciper. Hur 
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revisorerna väljer att agera i denna situation kan relateras till Pache och Santos (2013) 

handlingsstrategi kombination. Kombination kan förklaras som att revisorn drar på två 

motstridiga logiker samtidigt. De försöker att se till kundens krav och sedan se till oberoende 

kravet. Efter att revisorn har lyssnat till kundens förslag och fortfarande känner sig osäker på 

om kundens önskan är genomförbar diskuterar de med en kollega för att få en ytterligare 

revisors syn på problemet. Diskussioner sker även med experter på området. Revisorernas 

agerande relateras till den handlingsstrategi som benämns rådgör. När revisorerna gått 

igenom dessa två steg med att hantera de motstridiga kraven avgör de om de kan gå med på 

kundens krav eller inte. Blir resultatet att revisorn inte kan gå med på kravet hänvisar 

revisorerna till lagar och regler samt försöker förklara för kunden att de inte kan göra som de 

tänkt i redovisningen. Om kunden sedan väljer att inte följa revisorernas råd gör revisorerna 

en anmärkning i revisionsberättelsen. Detta agerande kan kopplas till Pache och Santos (2013) 

handlingsstrategi utmana. Där en individ väljer att följa kraven ifrån den logik som stämmer 

mest överens med individens normer och värderingar.  

6.2.2 Revisorernas förhållande till professionalismen och kommersialismen  

Revisorerna växlar i denna situation mellan de två logikerna professionalism och 

kommersialism. De lyssnar i ett första steg på kundernas förslag och frågor kring redovisning 

och revision, där revisorerna reflekterar kring att vara lojala emot kunderna. Liknande resultat 

visar Cooper och Robsons (2006) studie att kunderna allt mer påverkar hur revisorerna agerar 

i olika situationer. Att lyssna till kunderna och ta hänsyn till deras önskemål är viktigt. 

Närheten till kunden nämner revisorerna som viktig för att kunna inleda ett bra samarbete 

parterna emellan. Detta påpekar även Broberg et al. (2013) att det är viktigt för revisorn att 

vara engagerad i sina kunder och deras verksamhet. Framförallt tänker revisorerna på vilka 

konsekvenser det får för kunderna om de drar på den professionella logiken. En problematik 

revisorerna tar upp i situationen är den att de ska kritisera kunderna som de sedan ska ta betalt 

av. Revisorerna reflekterar kring detta när de kan tänkas behöva göra en anmärkning i 

revisionsberättelsen eftersom de vet att en anmärkning kan påverka kundernas verksamhet 

negativt. Eftersom revisorerna reflekterar hur dennes val påverkar kunderna visar det att de 

känner en lojalitet till kunden. Precis som Cooper och Robson (2006) finner i sin studie att 

revisorn allt mer tar hänsyn kommersialismen när denne följer kundernas krav. Det kan 

förklaras genom att det i denna situation enligt Carrington (2014) finns utrymme för tolkning 

av vilka redovisningsprinciper ett företag kan och får använda. Vilket kan vara bakgrunden 

till att revisorerna väljer att lyssna till kunderna och ger dem en chans att förklara sina förslag. 

Revisorerna förklarar även att kunderna har kunskap om deras bransch och företag som 

revisorn inte alltid har varför de väljer att lyssna till kunderna i denna situation. Detta är en av 

förklaringarna till att de drar på den kommersiella logiken. Revisorerna förklarar att de 

lyssnar till kunderna som en viktig del eftersom det är då som de själva samlar in kunskap om 

olika branscher och företag. Vilket de kan ha nytta av i sitt fortsatta arbete. Carrington (2010) 

menar att revisorer idag inte endast kan utgå ifrån att hålla sig till lagar och regler utan att det 

finns andra faktorer som bemötandet som är viktiga att ta hänsyn till. Därför kan revisorerna 

se det som en viktig del att först lyssna till kunderna för att värna om relationen till kunden. 
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Efter att revisorerna sett till lojaliteten till kunden går de över till att reflektera över oberoende 

kraven vilket Suddaby et al. (2009) kopplar till den professionella logiken. Därigenom börjar 

revisorerna tänka i banor av professionalismen. Detta gör de genom att säkerställa att de 

förslag på redovisningsprinciper kunderna kommer med är inom ramen för de lagar och regler 

som råder. Revisorerna nämner att de aldrig skulle gå med på något som de själva inte anser 

vara korrekt eller som inte är godkänt enligt lag. Hur revisorerna tänker beskrivs av 

Carrington et al. (2013) som menar på att det är viktigt att revisorerna reflekterar kring deras 

arbete för att bli medvetna om denna problematik. Vilket kan relateras till att de vill 

upprätthålla det faktiska oberoendet. En av anledningarna till detta är för att de inte vill bli av 

med sin yrkestitel samt att de blir granskade av revisorsnämnden. Vilket kan ses som en 

förklaring till att revisorerna här väljer att se till oberoendet och professionalismen. Flera av 

revisorerna anser att kunderna lyssnar på deras råd och inte ifrågasätter deras kunskap och 

expertis. Detta kan relateras till att professionalism råder enligt Gendron (2002) samt Suddaby 

et al. (2009) eftersom revisorerna anses ha de expertkunskaper som krävs inom området. 

Revisorerna anser dock att lojaliteten till kunden ligger i att kundernas finansiella rapporter 

blir korrekta.  

6.3 Kundens ekonomiska situation    
I kundens ekonomiska situation kan oberoendet och lojaliteten till kunden integrera. Detta 

eftersom revisorerna uttrycker att kraven, normerna och värderingarna inom logikerna i denna 

situation stämmer överens med varandra. Revisorerna kan därför agera på ett sätt vilket 

stämmer överens med både oberoendet och lojaliteten till kunden.    

 
Figur 7. Samspel: Integrerar   

 

6.3.1 Handlingsstrategier 

Revisorerna är naturligt insatta i sina kunders ekonomiska situation och de ser inga 

svårigheter med att vara det. Därför kan det i denna situation ses som att revisorerna agerar 

utifrån Pache och Santos (2013) handlingsstrategi kombination. Detta eftersom de hanterar 

situationen genom att ta hänsyn till de båda logikerna samtidigt. Revisorerna ser lojaliteten till 

kunden i denna situation som att revisorerna ska påpeka om det går ekonomiskt dåligt för 

kunderna. De båda logikerna har således liknande krav enligt revisorerna. 
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6.3.2 Revisorernas förhållande till professionalismen och kommersialismen  

Eftersom logikerna har liknande normer och värderingar enligt revisorerna i denna situation 

blir det mer lätthanterligt för revisorerna att förhålla sig till de underliggande begreppen. Det 

är som Thornton et al. (2012) nämner att logiker kan samspela med varandra om de bygger på 

liknande koncept och därigenom kan organisationen och dess individer förhålla sig till båda 

samtidigt. Revisorerna ser det som att oberoendet och lojaliteten till kunden i denna situation 

kräver samma sak av revisorn. Detta beskriver även Carrington et al. (2013) att 

professionalismen och kommersialismen kan tänkas samspela i revisorsprofessionen. Det är 

enligt revisorerna viktigt att kundens ekonomi reds ut för att det granskade företaget inte ska 

hamna i värre ekonomiska situationer. Enligt revisorerna vill både kunderna och revisorerna 

att lagar och regler efterföljs. Detta kan förklara anledningen till att revisorerna kan 

kombinera logikerna i denna situation. Revisorerna anser att lojaliteten till kunden ligger i att 

hjälpa dem ur de ekonomiska svårigheterna och de inser behovet av att påpeka när det går 

ekonomiskt dåligt för kunden. Thornton (2004) menar att om revisorerna är för insatta skulle 

det kunna leda till att revisorerna bortser från oberoendet. Detta visar de omdiskuterade 

skandalerna på att revisorn lämnat professionalismen för att se till den kommersiella logiken 

allt mer. Samt att det kan leda till att de medvetet låter bli att kritisera kundernas finansiella 

rapporter. Suddaby et al. (2009) menar att det kan vara problematiskt för revisorn att vara allt 

för engagerad i kundens verksamhet. Detta är något revisorerna i denna studie anser sig kunna 

hantera genom att inte bli allt för personligt engagerade i deras kunders verksamheter dock är 

de väl medvetna om hur det går för kunderna samt vilka affärer kunderna gör.  

 

Att revisorer väljer att kritisera kundernas rapporter även när det går ekonomiskt dåligt för 

kunden är enligt Diamant (2004) viktigt. Eftersom utifrån intressenternas perspektiv är det 

viktigt att det blir synligt för dem att företaget har ekonomiska svårigheter. Detta på grund av 

att intressenterna vill kunna göra rimliga bedömningar om företagets framtid. Revisorerna i 

denna studie ser sig själva som en utomstående part som ska granska kunderna och inte 

bedriva kundernas verksamhet och affärer. Vilket även Gendron (2002) påpekar att 

revisorerna ska tjäna allmänheten och intressenternas intressen. Dock ligger svårigheterna i 

när det går ekonomiskt dåligt för kunden men revisorerna anser att kunden egentligen vill ha 

hjälp med att undvika att bli personligt betalningsansvarig. Lojaliteten handlar om att se till att 

kunden inte drabbas värre ekonomiskt enligt revisorerna. Om kunderna drabbas värre 

ekonomiskt är revisorn varken lojal mot kunden eller intressenterna. Det stämmer överens 

med det Carrington et al. (2013) syftar på att revisorn har en dubbel lojalitet att förhålla sig 

till.  

 

När revisorerna hjälper kunder som har ekonomiska svårigheter kan lojaliteten till kunden 

enligt vissa revisorer påverka deras lojalitet till byrån. Detta på grund av att de hjälper 

kunderna att undgå personligt betalningsansvar men att de kanske inte får ersättning från 

kunden. Detta påvisar att revisorerna vill hjälpa kunderna in i det minsta även fast de inte får 

betalt av dem sedan. Att revisorerna väljer att handla på detta sätt kan relateras till den 

kommersiella logiken. Gendron et al. (2006) samt Wyatt (2004) visar en problematik när 

revisorer fokuserar för mycket på den kommersiella logiken och att det finns en risk att 
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revisorerna bortser ifrån den professionella logiken. Dock syns inte denna problematik 

eftersom revisorernas agerande inte påverkar upprätthållandet av oberoendet i detta fall. 

6.4 Rådgivning  
I rådgivningssituationen skiljer sig samspelet i jämförelse med de andra situationerna. Detta 

eftersom revisorernas agerande beror på vilken typ av rådgivning de utför. Vid rådgivning kan 

revisorerna agera utifrån både oberoendet och lojaliteten till kunden eftersom de kan ge 

kunderna råd. I detta fall kan oberoendet och lojaliteten till kunden integrera. Det är när 

revisorn ger allt för ingående råd eller är nära på att fatta beslut åt kunderna som revisorn 

väljer att agera mer utifrån oberoendet. I detta fall förstärker lojaliteten till kunden 

oberoendet. Därför skiftar samspelet i denna situation. 

 

 

 

Figur 8. Samspelet skiftar: integrerar eller förstärker 

 

6.4.1 Handlingsstrategier  

Revisorerna hjälper kunderna med olika typer av rådgivning. Att de agerar på detta vis kan 

kopplas till Pache och Santos (2013) handlingsstrategi kombination eftersom de kan hjälpa 

kunderna med rådgivning. När revisorerna är osäkra på vilken typ av rådgivning de kan ge 

brukar de samtala med en kollega för att få dennes synpunkt. De hjälper varandra för att vara 

säkra på att ingen agerar utanför oberoende kraven. Revisorerna tar också kontakt med 

experter för att diskutera och säkerställa att den rådgivning de ger är acceptabel. Detta 

handlande kan relateras till handlingsstrategin rådgör.  

 

När revisorerna anser att de inte kan ge den rådgivning kunden ber om ser de till att någon 

annan tar över arbetet. Det kan vara en revisor på samma byrå eller en revisor på en annan 

revisionsbyrå alternativt lämnas arbetet över till en expert på området. Att revisorerna lämnar 

över arbetet till en annan individ relateras till handlingsstrategin hänvisa vidare som används i 

de fall revisorerna inte kan hjälpa kunden. Vid osäkerhet rådgör även revisorerna i detta fall. 

6.4.2 Revisorernas förhållande till professionalismen och kommersialismen  

Att hjälpa kunderna med rådgivning är inget som revisorerna ser några svårigheter med. De 

beskriver att de gärna hjälper kunderna och lyssnar till deras önskemål. Detta tyder på att 

revisorerna förhåller sig till både den professionella och kommersiella logiken. Därför kan det 
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ses som att logikerna kan integrera när det endast handlar om rådgivning. När de utför 

rådgivning är de dock måna att oberoendet upprätthålls. Revisorerna nämner även att den 

rådgivning som de ger till kunden ska vara inom ramen för revisorns kunskap för att de inte 

ska ge råd om sådant som de inte är experter på. Vid dessa fall hänvisas kunderna till en 

annan person som är bättra lämpad att utföra rådgivningen, exempelvis en advokat. Kundens 

önskemål på rådgivning ställs emot oberoende kraven för att säkerställa att de inte frångår 

oberoendet. De ställer här den kommersiella logiken emot den professionella logiken. Att 

revisorerna håller sig till oberoendet relaterar Gendron (2002) och Suddaby et al. (2009) till 

de professionella normerna och värderingarna inom revisorsprofessionen. Revisorerna agerar 

vid svåra fall till en större del utifrån den professionella logiken.  

 

Revisorerna är medvetna om de följder som kan uppstå när de ger fel typ av råd eller tar 

beslut åt kunderna. För det är när de påverkar kunderna att ta ett beslut eller tar beslut åt 

kunderna som problematiken i denna situation uppstår. I de fallen frångår revisorerna 

oberoendet eftersom en revisor inte får ta beslut åt kunderna relaterade till deras 

affärsverksamhet. I dessa fall drar revisorerna mer på den kommersiella logiken och är lojala 

emot kunderna. När en revisor drar mer på den kommersiella logiken kan det enligt 

Carrington et al. (2013) påverka revisorns professionella bedömning. Även Gendron et al. 

(2006) och Wyatt (2004) menar att ett allt för stort fokus på lojalitet till kunden och 

kommersialismen kan påverka de professionella värdena som oberoendet. En av revisorerna i 

studien har upplevt detta och hjälpte en kund lite för mycket. Vilket senare blev ett problem 

när kunden inte följt lagar och regler på området. Revisorn beskriver oron i samband med 

situationen eftersom denne var orolig över att ha frångått lagar och regler. Revisorn såg allt 

för mycket till den kommersiella logiken och dess krav. Dock om kunden hade gjort som 

revisorn avsåg hade denna problematik inte uppstått utan kunden utförde inte stegen i den 

ordning som revisorn hade tänkt sig. Trots denna händelse och det som de ovannämnda 

forskarna nämner hävdar Carrington (2010) att det är viktigt för revisorn att vara engagerad. 

Samtidigt som revisorerna behöver ha kunskap om kundernas verksamhet för att kunna utföra 

arbetet med revisionen. Vilket tyder på att revisorerna bör kunna följa både den professionella 

och kommersiella logiken så länge de inte tar beslut åt kunden. Vidare var det ingen av 

revisorerna som nämnde ekonomiska incitament som en anledning till att revisorerna ger allt 

för mycket rådgivning. Detta är något som Gendron et al. (2006) och Diamant (2004) nämner 

som en problematik eftersom revisorerna i sådana fall kan frångå oberoendet för att ett för 

stort fokus läggs på att göra vinster. Utan revisorerna i denna studie hjälper kunderna med 

rådgivning i den utsträckning de kan samtidigt som de är måna om att oberoendet 

upprätthålls. 
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6.5 Sammanfattande modell 
Denna modell sammanfattar studiens resultat. I modellen tydliggörs samspelen 

samt handlingsstrategierna som studien identifierat i de fyra situationerna samt hur 

revisorerna ställer sig till de underliggande begreppen och logikerna. 

 

Samspel  Handlingsstrategier Relationen mellan 

logikerna  

1. Förstärker

 

 

Utmana  
Hänvisa vidare 

Rådgöra 

Kombination 
Ignorans   

 

 

Revisorerna förhåller sig främst till 
oberoendet. De agerar utifrån den 

professionella logiken när logikerna 

anses vara motsägelsefulla. Den 
kommersiella logiken förstärker den 

professionella logiken.  

2. Växelverkan  

 

 
 

Kombination 

Rådgöra 
Utmana  

 

 
Revisorerna förhåller sig först till 

lojaliteten till kunden sedan till 

oberoende kraven. De växlar mellan 
den professionella och den 

kommersiella logiken.  

3. Integrerar   

 

 

 
Kombination 

 

Revisorerna kan kombinera både 
upprätthållandet av oberoendet samt 

lojaliteten till kunden. De agerar 

utifrån de båda logikerna samtidigt 
och därigenom kan logikerna 

integrera. 
 

4. Skiftande  

 

 

 
 

 

 
 

Kombination 

Rådgör 

Hänvisa vidare  

 
Revisorerna kan agera utifrån både 

oberoendet och lojaliteten till 

kunden i vissa fall, där integrerar 

logikerna. Ibland agerar dock 
revisorerna mer utifrån oberoendet. 

Där den kommersiella logiken 

förstärker oberoendet. Samspelet 
skiftar därför. 

 

 

 

Tabell 3. Sammanfattande modell  
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6.6 Analysdiskussion 

I följande avsnitt kommer en sammanställning av de nya handlingsstrategierna vilka 

identifierades utöver dem som studien hade som utgångspunkt. 

6.6.1 Nya handlingsstrategier  

Denna studie har identifierat två handlingsstrategier utöver de som Pache och Santos (2013) 

identifierat, dessa två är rådgör och hänvisa vidare. Dessa handlingsstrategier använder 

revisorerna när de inte kan hantera situationen på egen hand. Dock finns det vissa likheter 

mellan dessa och handlingsstrategin utmana eftersom revisorn inte håller med om det som 

kunden kräver. Skillnaden är dock att revisorn tar hjälp av utomstående individer för att 

hantera situationen. Revisorn rådgör när revisorn är osäker på sin sak. Detta sker när kunden 

kräver något som kan tänkas gå emot revisorns oberoende. Genom att diskutera med kollegor 

eller andra experter får revisorn en annan syn på situationen. Rådgör ses som en 

handlingsstrategi som revisorn använder sig av vid osäkerhet. Revisorn rådgör för att bli säker 

på att kraven inte hindrar revisorns professionalitet samt upprätthållande av oberoendet. Detta 

eftersom revisorn agerar utifrån en annan handlingsstrategi efter att de har rådgjort, antingen 

genom att gå med på det kunden kräver eller genom att säga ifrån. 

 

Den andra handlingsstrategin hänvisa vidare handlar om att revisorn inte känner att frågan 

eller uppdraget är något som revisorn själv kan utföra. Därigenom väljer revisorn att hänvisa 

kunden till en utomstående part. Denna handlingsstrategi kan liknas vid handlingsstrategin 

utmana men skillnaden är att det inte sker någon diskussion med kunden angående om kravet 

är något revisorn kan utföra. Utan istället hänvisas kunden vidare till någon annan revisor 

eller expert. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser genom att besvara forskningsfrågorna och 

studiens syfte. Detta sker genom att relatera till den tidigare forskning studien utgått ifrån. 

 

Genom att återkoppla till studiens syfte och frågeställning presenteras här studiens resultat. En 

viss spänning har Carrington et al. (2013) identifierat men inte hur spänningen kan se ut i 

olika situationer. Samt att det finns bristande forskning kring hur revisorerna kan tänkas 

hantera spänningen. Därför har denna studie besvarat hur de underliggande begreppen samt 

logikerna samspelar i fyra situationer för att kunna identifiera hur revisorerna samtidigt 

upprätthåller oberoendet och lojaliteten till kunden. Studien identifierar även vilka 

handlingsstrategier som revisorer använder sig av. Detta med utgångspunkt i Pache och 

Santos (2013) teori om handlingsstrategier vid motsägelsefulla krav. Studien redogör även för 

möjliga förklaringar till detta. 

Samspelet mellan logikerna 

Gendron et al. (2006), Suddaby et al. (2009) och Suddaby & Greenwood (2005) har i tidigare 

forskning visat en motstridighet mellan kommersialismen och professionalismen. Detta på 

grund av att det kan vara problematiskt för revisorer att förhålla sig till båda dessa logikers 

normer och värderingar samtidigt på grund av det enligt dessa forskare finns en viss 

motsägelsefullhet mellan logikerna. Dock tyder Carrington et al. (2013) forskning istället på 

att logikerna skulle kunna samspela eftersom revisorerna bör ta hänsyn till både 

kommersialismen och professionalismen.    

 

Denna studies resultat visar på att samspelet är mer komplext än vad denna tidigare forskning 

visat. Studiens resultat visar att revisorerna kan dra på de två institutionella logikerna på olika 

sätt. Relationerna mellan de underliggande begreppen kan se olika ut. Detta kan ske genom att 

revisorerna drar de på båda logikerna samtidigt. När revisorerna kan integrera logikerna beror 

det på att revisorerna anser att de båda logikernas normer och värderingar inte motstrider 

varandra. I de fallen är det inte svårt för revisorerna att både vara lojal mot kunden och 

samtidigt upprätthålla oberoendet. Revisorerna kan även först dra på en logik för att sedan 

växla över och dra på den andra logiken. Det sker en form av växelverkan mellan logikerna. 

Där reflekterar revisorerna om de kan vara lojala mot kunden eller om det kan påverka deras 

oberoende. I de fall normer och värderingar från de två logikerna inte överensstämmer utan 

det uppstår en viss motsägelsefullhet väljer revisorerna att dra på den professionella logiken. 

Där uppfattar revisorn att lojaliteten till kunden skulle kunna påverka upprätthållandet av 

oberoendet och håller sig därför till sina professionella värderingar. Därför kan det sägas att 

lojaliteten till kunden förstärker oberoendet. 
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Handlingsstrategier 

Revisorerna använder handlingsstrategin utmana när kunderna kommer med krav som kan 

hindra revisorernas upprätthållande av oberoende. Detta sker genom att revisorerna utmanar 

den kommersiella logiken. Eftersom det kan vara problematiskt att möta kundernas krav 

väljer revisorerna att agera utifrån den professionella logiken. Revisorerna rådgör vid 

osäkerhet och diskuterar då med andra individer för att få en annans syn på hur de bör hantera 

situationen. När revisorerna anser att de inte kan hjälpa kunderna använder de 

handlingsstrategin hänvisa vidare. Kunderna hänvisas i dessa fall till en annan revisor eller 

expert. Om kunderna istället kommer med krav som revisorn kan följa används en 

kombination av lojaliteten till kunden samt kravet på upprätthållandet av oberoendet. När 

revisorerna använder handlingsstrategin kombination drar de på den professionella och den 

kommersiella logiken samtidigt. 

 

Handlingsstrategin ignorans återfanns när en revisor inte var medveten om kundens krav. 

Revisorn var omedveten om kundens krav och hade förmodligen agerat annorlunda om denne 

vetat om kraven. Två handlingsstrategier som inte återfanns var tillmötesgående samt delvis 

hänsyn. Anledningen till att tillmötesgående inte identifierades i denna studie kan bero på att 

revisorerna aldrig är helt tillmötesgående mot den kommersiella logiken. I form av att 

revisorerna starkt uttrycker sig som att de inte är benägna att gå med på krav som kan gå emot 

deras oberoende. Därför kan det istället ses som att revisorerna är tillmötesgående till den 

professionella logiken i de fyra situationerna eftersom logiken alltid finns i åtanke när 

revisorerna reflekterar kring hur de ska hantera situationerna. Handlingsstrategin delvis 

hänsyn identifierades inte eftersom revisorerna aldrig agerar fullt utifrån den kommersiella 

logiken. 

 

Övergripande resultat 

Övergripande visar resultatet på att när revisorerna ställs inför krav från kunderna som inte 

stämmer överens med revisorernas normer och värderingar använder de sig av 

handlingsstrategier som gör att de kan agera utifrån den professionella logiken. I de fall 

kraven stämmer överens med revisorernas normer och värderingar använder de sig av 

handlingsstrategier som möjliggör för revisorerna att agera utifrån de båda logikerna. 

 

Den kommersiella logiken gör att revisorerna måste aktivera oberoendet och den 

professionella logiken. Revisorerna tänker utifrån de båda logikerna men de aktiverar och 

agerar utifrån oberoendet mer när kunderna kommer med krav som anses gå emot oberoendet. 

Detta genom att agera utifrån olika handlingsstrategier. Oberoendet stärks när den 

kommersiella logiken kommer fram och revisorerna visar tydligt för kunderna att de måste 

upprätthålla oberoendet. Dock lyssnar revisorerna till kundernas förslag men de går aldrig 

emot sitt oberoende. 

 

I denna studie syns inte den konfliktfyllda spänning som Carrington et al. (2013) beskriver 

mellan oberoendet och lojaliteten till kunden utan begreppen kan istället samspela. Därför kan 

denna studies resultat tänkas bidra till debatten kring hur dessa logiker antingen konflikterar 

eller samspelar. Detta genom att studiens resultat visar på att revisorerna kan hantera 
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spänningen (mellan oberoendet och lojaliteten till kunden) men att det sker på olika vis utan 

att det uppstår någon större konflikt. Även om revisorerna är beroende av sina kunder är 

stoltheten i att vara revisor viktigare än att följa kundernas krav fullt ut om kraven inte är 

något som revisorn håller med om. Enligt de tillfrågade revisorerna ligger inte lojaliteten i att 

göra som kunderna vill fullt ut, det handlar istället om att revisionen blir utförd på ett korrekt 

sätt. Revisorerna uppfattar lojaliteten till kunden som att revisorerna ska hjälpa kunderna 

inom de lagar och regler som finns. Enligt revisorerna anlitar kunderna en revisor för att de 

vill ha en seriös oberoende granskare. Den professionella revisorn hanterar situationerna på ett 

sådant sätt att denne drar mer på oberoendet och den professionella logiken när revisorn möter 

krav som kan påverka revisorns upprätthållande av oberoendet. 
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8. Slutdiskussion   

Nedan följer en reflektion kring studiens resultat samt förslag till vidare forskning.  

Slutdiskussionen avslutas med att presentera studiens praktiska bidrag.  

8.1 Reflektion 
Efter studiens genomförande har vi som författare några reflektioner kring studiens resultat. 

Studien visar att revisorerna agerar utifrån den professionella logiken i större utsträckning. 

Det skulle kunna bero på att professionalismen är den logik som varit och är den mest 

dominanta logiken i revisorsprofessionen och därigenom styr revisorerna i deras agerande. 

Detta kan förklara varför revisorerna främst drar och agerar utifrån den. Att studien haft vissa 

situationer och handlingsstrategier som utgångspunkt kan ha präglat studiens resultat.  

 

Som tidigare nämnt har denna studie endast utgått ifrån de underliggande begreppen 

upprätthållandet av oberoendet och lojaliteten till kunden. De övriga underliggande begreppen 

som kan kopplas till professionalismen och kommersialismen har inte studerats. Därför har 

inte logikerna studerats i sin helhet.   

8.2 Förslag till vidare forskning 
I framtiden kan det tänkas att kommersialismen får en ännu större påverkan på 

revisorsprofessionen. Vilket skulle kunna leda till att revisorerna skulle behöva ta hänsyn till 

den kommersiella logiken och dess antaganden allt mer. I sådana fall skulle denna studie 

kunna göras om på liknande sätt i framtiden och kanske få andra svar på hur logikerna 

samspelar. Vi anser också att det vore intressant att genomföra studien utifrån kundernas 

perspektiv på hur revisorerna agerar när kunderna kommer med krav på revisionen. Denna 

studie har som sagt endast fokuserat på hur revisorerna uppfattar och hanterar situationerna. 

Kundera kan tänkas se det från en annan synvinkel. Samt att det vore intressant och se om 

resultatet blir annorlunda om studien har andra situationer som utgångspunkt.  

 

Vi anser även att det skulle vara av värde att testa de nya handlingsstrategierna rådgör och 

hänvisa vidare som identifierats i denna studie. Därför skulle framtida forskning kunna 

undersöka handlingsstrategierna vidare.
 

8.3 Studiens praktiska bidrag 
Det kan även vara av värde att presentera denna studies praktiska bidrag. Studiens praktiska 

bidrag är till för revisorer som behöver reflektera och hantera kraven. De kan dra nytta av 

resultaten genom att se hur dessa krav hanteras av andra revisorer. När kraven kommer till 

uttryck på olika sätt används olika handlingsstrategier. De kan använda resultaten om de 

hamnar i liknande situationer. Detta för att de ska kunna hantera spänningen i god tid vilket 

kan underlätta deras vardagliga arbete.      
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Vi skriver vår uppsats inom redovisning och revision. Den här undersökningen genomförs för 

att få en djupare förståelse för hur revisorer reflekterar kring begreppen oberoende samt 

lojalitet till kunden. Vi kommer börja med några bakgrundsfrågor och sedan ställa frågor 

kring fyra situationer.   

 

Bakgrundsfrågor 

 Är du auktoriserad eller godkänd revisor?  

 Yrkesverksamma år? 

 Vilken typ av bolag reviderar du?  

 Vad är syftet med revision enligt dig? 

 De senaste åren när du arbetat som revisor, har du märkt av några förändringar i yrket? 

 

Förhandling vid nytt uppdrag med befintlig kund 

Del 1) 

 Hur går förhandlingar till vid ett nytt uppdrag med en befintlig kund? 

 Uppstår det svårigheter i denna situation? Vilka svårigheter tror du kan uppstå? 

 Blir du påverkad av kundens åsikter? Och i så fall hur?   

 Hur tänker du kring att både vara oberoende och samtidigt göra kunden nöjd i en 

sådan här situation? 

Del 2) 

 Om det uppstår en konflikt i situationen då du förhandlar med en kund om nya 

uppdrag, hur hanterar du då den situationen? 

 

Vid olika syn på revision och redovisning  

Del 1) 

 Om du och en kund har olika syn på vilken redovisningsmetod som bör användas hur 

reagerar du då? 

 Uppstår det svårigheter i denna situation? Vilka svårigheter tror du kan uppstå?  

 Hur tänker du kring att både vara oberoende och samtidigt göra kunden nöjd i en 

sådan här situation? 

Del 2) 

 När du och kunden inte vill göra på samma sätt vid tex, värderingar av tillgångar, 

nedskrivningar och avskrivningar, hur hanterar du en sådan situation? 

 

Kundens ekonomiska situation  

Del 1) 

 Hur engagerad är du i dina kunders ekonomiska situation?  

 Ser du några svårigheter i att vara allt för engagerad i din kunds ekonomiska situation?  

 Uppstår det svårigheter i denna situation? Vilka svårigheter tror du kan uppstå?  

 Hur reagerar du situationer i de fall ett företag du reviderar har ekonomiska 

svårigheter?  
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 Hur tänker du kring att både vara oberoende och samtidigt göra kunden nöjd i en 

sådan här situation? 

Del 2) 

 Hur hanterar du en situation där kunden har ekonomiska svårigheter? 

 

Rådgivning  

Del 1) 

 Är det vanligt att du ger annan typ av rådgivning än revisionsrådgivning till de kunder 

du reviderar? Efterfrågar kunderna detta?   

 Uppstår det svårigheter i denna situation? Vilka svårigheter tror du kan uppstå?  

 Hur tänker du kring att både vara oberoende och samtidigt göra kunden nöjd i en 

sådan här situation? 

Del 2) 

 Om kunderna efterfrågar mer rådgivning än vad som du tycker är lämplig att ge, hur 

hanterar du denna situation? 

 

Öppen fråga på slutet 

 Finns det någon mer situation där man som revisor måste hantera både oberoendet 

samt att vara lojal emot kunden?  

 Hur skulle du hantera den situationen?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


