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Abstract 
  
 
Thesis title:  Auditors critical situations 
  - a study about auditors documentation 
 
Authors:  Alexander Rönnberg and Tove Solheim 
 
Research questions: How do the auditors document during the audit assignments? 

 
In what way shapes the professional and mangerial logics auditors' 
documentation work? 

 
Purpose:  The purpose of this thesis is to discribe how auditors are 

documentig their audit assignments and to explain why they 
document as they do on the basis of the institutional logics 
professionalism and mangerialism. 

 
Method:  Data was collected through semi-structured interviews with 

auditors at large audit firms. At first a content analysis was used to 
create categories and then we modeled the categories to themes. 

 
Conclusion:  The thesis finds that the work with documentation is extensive and 

is done with great variety. Furthermore, the study shows that the 
auditors' documentation work takes its basis in the professional 
logic but counteracting mechanisms also exist. The study also 
shows that the situation is essential for which logic that is 
prominent. 
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1.	  Inledning	  
Under de senaste två decennierna har utvecklingen av granskning gått så långt att det i dag 
talas om att vi lever i ett granskningssamhälle. Redan år 1999 behandlade ekonomen Michel 
Power detta ämne i boken The Audit Society: rituals of verification. Som titeln antyder 
menade han redan då att utvecklingen gått så långt att vi lever i ett samhälle där allt ska 
granskas. Stora företagsskandaler som Enron, Prosolvia och Eniro har knappast mildrat det 
upplevda granskningsbehovet. Istället har de bidragit till att företags förhållande till revisorer 
och deras revision hamnat i rampljuset. I takt med dessa skandaler är det nämligen många 
som har reagerat på hur bristfällig företagens information och rapportering egentligen har 
varit. Vilket i sin tur bland annat har resulterat i förändringar och skärpningar av regelverk 
och lagstiftning för att i framtiden förhindra skandaler av denna karaktär (Johansson, Häckner 
& Wallerstedt 2005).  
 
Samtidigt som regelverken har skärpts har den här typen av fenomen även aktualiserat 
revisorns roll mellan företag och dess intressenter. Anledningen är att det är många i 
samhället som har intresse i vad som pågår, men inte har direkt insyn i verksamheten. Medan 
företagens rapportering delvis lindrar detta problem så har skandalerna pekat på ett behov av 
att informationen verkligen granskas och kvalitetssäkras. Intressenter vill kunna lita på 
informationen som företag ger ut, därför behövs revision (Wernerman 2006, Kap 2). 
 
Dock har skandalerna även visat på behovet av att diskutera hur en sådan granskning går till. 
Som exempelvis hur sådana granskningar genomförs och vad som egentligen formar hur 
revisorerna utför sitt arbete. Denna studie avser att behandla en sådan fråga, nämligen om hur 
revisorn utför sitt arbete och vad det är som påverkar detta.  
 
Revisorerna utgör alltså en viktig del av granskningssamhället. Denna roll är viktig när det 
gäller att skapa trovärdighet och möjlighet till tillit i den information som användarna ska ta 
del av. Konstruktionen av den svenska revisionsverksamheten har i grund och botten 
nämligen valts från olika parters skyldigheter och rättigheter, där redovisning existerar för att 
informera intressenter och investerare (Öhman 2005 s.61). Revisorns mål är att lämna en 
revisionsberättelse. I denna berättelse uttalar sig revisorn om företagets bokföring och 
årsredovisning samt om VDs och styrelsens förvaltning. 
 
För att bistå intressenterna med trovärdig information är det revisorns övergripande uppgift att 
kvalitetssäkra informationen (Öhman 2005 s.61, Wernerman 2006, Kap 2). Inom 
revisionsbranschen finns ett flertal åtgärder för att såväl underlätta som säkerställa att de 
människor som arbetar som revisorer faktiskt uppfyller de förväntningar som finns på en 
sådan roll. En viktig åtgärd är att inte vem som helst kan bli revisor. Först krävs det en 
utbildning med som lägst 180 högskolepoäng med ekonomisk inriktning och därefter tre år 
praktisk utbildning och två år teoretisk eller praktisk utbildning. Därefter måste revisorn 
genomföra revisorsexamen som Revisorsnämnden (RN) arrangerar. Först efter avklarad 
examen kan revisorn ansöka om auktorisation (Revisorsnämnden u.å. a, b, d). 
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En andra åtgärd är att det finns en omfattande lagstiftning som samtliga revisorer måste följa. 
Denna innefattar bland annat att revisorer är skyldig att iaktta god revisions- och revisorssed 
enligt Revisorslag 2001:883 19§. Grundkraven för att uppnå god sed är tystnadsplikt, 
oberoende och kompetens enligt föreningen för auktoriserade revisorer (FAR 2013b).  
 
En tredje åtgärd är revisionsbranschens krav på ständig uppdatering. Företag som arbetar med 
revision bedriver verksamhet som kontinuerligt granskas, ständigt utvecklas och genomgår 
förändringar (Öhman 2005 s. 61). Revisorn måste därför alltid vara uppdaterad gällande 
regler och praxis. Detta för att kunna genomföra sitt arbete i enlighet med de förväntningar 
som finns från både intressenter och ägare (Öhman 2005 s. 63f, Johansson et.al 2005 s. 201, 
209).  
 
Teknologiska aspekter är en fjärde åtgärd som hjälper branschen att säkerställa deras arbete. 
Redovisningsprogram är ett exempel på hjälpmedel som utformas för att förenkla arbetet med 
redovisningen. Teknologi innefattar även de koncept och element som formar en organisation 
såsom checklistor, analyser och etiska riktlinjer (Power 1999 s. 6-7).  
 
Oberoendet är en femte åtgärd som är en viktig del för att upprätthålla och säkerställa 
professionen. Utan oberoendet kan allmänheten förlora förtroendet för de rapporter som 
revisorn granskar och undertecknar (Dellaportas & Davenport 2008). Åtgärden är revisorns 
primära resurs för att uppvisa att denne kan genomföra uppgiften på ett objektivt sätt (EU 
2007).  
 
Slutligen uppkommer självreglering som en sjätte åtgärd för att kvalitetssäkra revisorers roll 
och arbete. Revisionsprofessionen i Sverige verkar till stor del i en självreglerande miljö 
eftersom revisorerna tillsammans skapar de rekommendationer och tolkar lagar som sedan 
ligger till grund för praxis (Öhman 2005 s. 63). Självreglering innebär enligt Brien (1998) att 
personer verksamma inom en specifik profession har större kapacitet än den lagstiftning som 
regeringen bistår organisationer med för att finna och identifiera problemområden. 
 
Åtgärderna har utformats för att säkerställa informationen gentemot samhället. För att 
förhindra företagsskandaler och felaktigheter inom informationen bidrar dessa åtgärder även 
till att granska revisorernas arbete. Detta ska medföra att informationen som slutligen når 
intressenterna är korrekt. Förutom dessa sex åtgärder finns RN som en granskare av 
revisorernas granskningsarbete. RN är statens myndighet för revisionsfrågor och består av 
auktoriserade revisorer och jurister (Erlingsdottir & Jonnergård 2006). Nämnden har två 
stycken huvudsyften som ska uppfyllas. Det ena är att se till att det finns kvalificerade 
revisorer för näringslivets behov. RN ska enligt Revisorslagen 2001:883 3§ pröva frågor 
angående auktorisation, godkännande samt registrering av revisorer för att tillgodose behovet. 
Den andra huvuduppgiften är att utföra tillsyn över dessa revisorer (Revisorsnämnden u.å. c). 
Nämnden ska således pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer. 
Dessutom ska nämnden ansvara för att en god revisorssed samt en god revisionssed utvecklas 
på ett enligt lagen ändamålsmässigt sätt (Revisorslagen 2001:883 3§). 
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Trots alla dessa åtgärder är det uppenbart att revisorerna inte alltid lever upp till de 
förväntningar och krav som finns. Exempelvis återfinns flera problemområden i RN:s tillsyn 
av revisorernas arbete. Ett av de vanligt förekommande problemen är revisorernas brist på 
dokumentation vilket flera studier har kommit fram till (Alfredsson & Augustuson 2013; 
Kimgård & Lundgren 2012 och Andersson & Selmosson 2011). I en studie genomförd av 
Carrington (2007 s.227) visade 32 % av fallen för felaktig revision stå för 
dokumentationsbrist. Sammantaget har alla studier pekat på förekomsten av problemet, men 
egentligen inte studerat vad det beror på. Denna studie handlar om hur det i närvaro av så pass 
omfattande åtgärder och kontroller ändå kan komma sig att omfattande avsteg görs från de 
förväntningar och krav som finns. Därför har följande frågeställning tagits fram. 
 

1.1	  Frågeställning 
 
Hur dokumenterar revisorerna när de genomför en revision? 
 
I denna studie kommer författarna att ta hjälp av de institutionella logikerna professionalism 
och kommersialism för att söka förklaring om varför revisorerna får erinran angående 
dokumentation när de blir kontrollerade av RN. Anledningen till detta är att det skett en viktig 
förändring i revisionsbranschen, vilket har inneburit att revisorerna har gått från att ha varit en 
stark profession till att bli mer kommersiellt inriktade. Broberg, Umans och Gerlofstig (2013) 
har studerat denna omställning och funnit att det tidigare traditionella revisionsarbetet har 
förändrats. Detta har medfört att revisionsbyråernas marknad har skiftat och att det på senare 
tid blivit tvungna att inrikta sig mer åt kommersiella aktiviteter som exempelvis 
marknadsföring för att behålla och rekrytera nya kunder. Då revisorerna tycks verka i 
gränslandet mellan professionalism och kommersialism kommer denna studie att använda 
dessa logiker för att söka svar på om detta kan förklara dokumentationsbristen. Därav har 
studien ytterligare en frågeställning som följer nedan. 
 
På vilket sätt formar professionella och kommersiella logiker revisorernas 
dokumentationsarbete? 

1.2	  Syfte	  
Syftet är att beskriva hur revisorerna dokumenterar sina revisionsuppdrag samt att förklara 
varför revisorerna dokumenterar som de gör utifrån de institutionella logikerna 
professionalism och kommersialism.  
 

1.3	  Bidrag	  
Studien ämnar bidra på två sätt. Det ena bidraget är att förklara om orsaken till brist på 
dokumentation beror på revisorernas institutionella logiker och på vilket sätt de formar 
dokumentationsarbetet. Det andra är av praktisk karaktär och ämnar hjälpa revisorerna att 
finna samstämmighet med RN:s regelverk gällande dokumentation.  
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2.	  Praktisk	  referensram 

I nedanstående avsnitt kommer en praktisk referensram att presentera revisorns lagstiftning, 
dokumentationskrav och arbetssätt för att skapa en förståelse för vad revisorn har att 
anpassa sig efter i arbetet med dokumentation. 
 

2.1	  Revisionslagen	  1999:1079	  (senast	  ändrad	  genom	  SFS	  2014:1388)	  
Denna lag innehåller bestämmelser om revision och vänder sig främst till vissa fysiska och 
juridiska personer som är skyldiga att avsluta sin bokföring med en årsredovisning. Denna lag 
tar upp hur revisionen ska gå till, vad revisionen ska innehålla men också vad revisorn har för 
skyldigheter. 
 
Revision innebär att ett företag tar in en extern revisor som granskar företagets finansiella 
information. Granskningen ska vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver 
(5§). Därefter ska revisorn lämna en revisionsberättelse till företaget, vilket sker efter varje 
räkenskapsår (6§). Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning, om företagets resultat 
och ställning har presenterats på ett rättvisande sätt och om detta inte har skett är revisorn 
skyldig att lämna upplysning om detta (28§). I revisionsberättelsen ska även revisorn anmärka 
på om denne i sin granskning funnit att företagsledningen gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet eller om företaget inte har fullgjort sin 
skyldighet att göra skatteavdrag, lämna deklaration och betala skatter och avgifter i tid (29-
30§).  

2.2	  Revisorslagen	  2001:883	  (senast	  ändrad	  genom	  SFS	  2013:735) 
Revisorslagen är den lag som reglerar revisorer och RN vilket bland annat innefattar hur 
auktorisationen av revisorer ska gå till, revisorns skyldigheter samt hur kvalitetskontroll av 
revisorernas arbete ska gå till och vad som händer när en revisor gör orätt i sin 
revisionsverksamhet. För att kunna bli revisor krävs utbildning inom ekonomi och 
yrkesmässig erfarenhet inom revision. Totalt ska utbildningen och praktisk erfarenhet omfatta 
åtta år (Revisorsnämnden u.å. b). För att sedan kunna bli auktoriserad revisor, som krävs för 
vissa företag, krävs ett godkänt resultat av revisorsexamen som RN utfärdar. Med företag 
menas juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och som därmed är 
bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen (1999:1078). Därefter kan revisorerna ansöka om 
auktorisation. RN är den part som utfärdar provet för auktorisation samt godkänner 
auktorisationen av revisorer (3-4§).  
 
Grundregeln är att varje aktiebolag ska ha en revisor. Vissa bolagsformer är dessutom 
skyldiga oavsett storlek att ha en revisor. Dessa är publika aktiebolag, aktiebolag inom 
försäkring och banksektorn samt aktiebolag med särskilda vinstutdelningar. Däremot finns det 
andra typer av aktiebolag som inte behöver en revisor. För att undgå att ha en revisor krävs att 
man inte uppfyller två av tre värden. Dessa värden är fler än tre anställda som medeltal, mer 
än 1.5 miljoner i balansomslutning eller mer än 3 miljoner i nettoomsättning (Bolagsverket 
2014).  
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Revisorns uppgift består av att granska företagets finansiella information så som bokföring 
och årsredovisning men också företagsledningens förvaltning. Några av revisorns 
skyldigheter är att iaktta god revisorssed, utföra sina uppdrag med självständighet och 
opartiskhet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten har i uppgift 
att organisera så att dessa skyldigheter säkerställs. Revisorn måste därför pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes självständighet och opartiskhet inför 
varje nytt uppdrag och avböja eller avsäga sig uppdraget om sådan omständighet förekommer 
(19-21§). I revisionsverksamheten är revisorn skyldig att dokumentera sina uppdrag så att det 
via sådan information går att bedöma revisorns arbete samt självständighet och opartiskhet i 
efterhand. Innan revisionsberättelsen avges ska dokumentationen ha färdigställts (24§). 
 
Slutligen är det RN som ska utföra tillsyn över revisorer och revisionsverksamheten (3§). 
Dels ska RN föra ett register över alla revisorer men de ska också pröva frågor om 
disciplinära åtgärder och ansvara för att god revisorssed samt god revisionssed utvecklas. 
Föreskrifter om RN tillhandahålls från regeringen. Om en revisor uppsåtligen handlar orätt i 
sin verksamhet ska auktorisationen upphävas alternativt ges varning eller erinran om det finns 
förmildrande omständigheter (32§).  
 

2.3	  Dokumentationskrav 

I enlighet med revisorslagen (2001:883) 24 § ska revisorer och revisionsbolag dokumentera 
sina uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationens innehåll ska vara information som 
är av väsentlig art för att revisorns arbete samt dennes opartiskhet och självständighet ska 
kunna bedömas av en granskande part i efterhand. Den internationella redovisningsstandarden 
(ISA 230) behandlar revisorns ansvar att upprätta revisionsdokumentation i samband med en 
revision av finansiella rapporter. Revisionsdokumentationen återfinns för att tjäna ett antal 
syften. Dels för att underlätta för uppdragsteamet att utföra revisionen, dels för att underlätta 
de som har ansvar för övervakningen av uppdragsteamet. Dessutom ska 
revisionsdokumentationen bidra till att sådant som har fortlöpande betydelse för framtida 
revisioner finns med. Främst ska denna dokumentation möjliggöra för externa inspektioner att 
kontrollera och bedöma det revisionsuppdrag som utförts i enlighet med lagkrav, 
förordningar, föreskrifter samt ytterligare andra bestämmelser (FAR 2013a). 
Dokumentationen ska således innehålla information av den art att den ska säkerställa 
uppdragstagarens ställning gentemot uppdragsgivaren. Dessutom fungerar dokumentationen 
som ett säkerställande för revisorns skull då dokumentationen ska visa på vad revisorn gjort 
och vilka antaganden som gjorts. Slutligen ligger dokumentationen till grund för den externa 
granskningen av revisorn då granskaren behöver materialet för att kunna bedöma revisorns 
arbete.  
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2.4	  ISA	  
International Standards on Auditing (ISA) är en internationell standard som revisorer 
tillämpar i Sverige sedan 2009. Den ersätter den tidigare revisionsstandarden RS och gäller 
vid revision av finansiella rapporter. Syftet med införande var att harmonisera regelverket för 
alla medlemsländer i Europeiska Unionen. Förutom de tidigare nämnda lagar som revisorerna 
ska förhålla sig till så beskriver denna standard hur revisionen ska genomföras utifrån 
internationella standarder. Den svenska versionen av ISA består av sex huvudområden; 
uppgifter och ansvar, planering och intern kontroll, revisionsbevis, användning av annans 
arbete, slutsatser och rapportering och specialområden. ISA 230 behandlar dokumentation 
av revision i det första huvudområdet. För att uppfylla denna standard krävs bevis på 
revisorns grund för en slutsats och bevis på att revisionen har planerats, sedan finns det en rad 
andra syften som revisionsdokumentationen ska tjäna, bland annat för att underlätta för 
uppdragsteamet och för dem som har ansvar för övervakningen i uppdragsteamet. Dessutom 
möjliggöra utförandet av externa inspektioner och interna kvalitetskontroller (FAR 2013a). 
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3.	  Teoretisk	  referensram 

I nedanstående avsnitt presenteras den teori som kommer att ligga till grund för analysen. 
Till en början kommer institutionell teori, institutioner och logiker att förklaras och definieras 
för att skapa en grund för de två institutionella logikerna professionalism och kommersialism. 
Dessa institutionella logiker kommer sedan att vara det slutgiltiga verktyget till analysen. 
 

3.1	  Institutioner	  inom	  institutionell	  teori	  
Institutionell teori tar sin utgångspunkt i den sociala och kulturella omgivningen bland 
individer och organisationer. Teorin behandlar inte enbart omgivningen utan innehar även ett 
perspektiv där individer formar organisationer. Detta perspektiv grundar sig inom den 
institutionella teorin som att individer tillsammans skapar likartade uppfattningar om den 
sociala verkligheten. Dessa uppfattningar drivs fram genom individers sociala beteenden, 
normer och rutiner som i sin tur bidrar till gemensamma regler och förhållningssätt. 
Tillsammans skapar dessa en struktur där individer och organisationer samverkar. (Scott 
1995. s. xiv, Hinnings & Tolbert 2008 s. 486 i Greenwood et al. 2008) 
 
Institutioner inom denna teori definieras enligt Scott (1995 s. 33) som kognitiva, normativa 
och regulativa strukturer och aktiviteter som formas av kultur, strukturer och rutiner. Detta 
skapar stabilitet och mening till det sociala beteendet som verkar inom alla led i en 
organisation. Det kan också beskrivas som kollektiva ramverk och system som inte bara ger 
mening åt det sociala beteendet utan även skapar mening åt den sociala interaktionen (Meyer 
& Rowan 1977). Institutioner fungerar därmed som en regel-liknande status för individens 
tänkande och agerande.  

Institutioner överför sedvanor och standardiserar beteenden mellan olika grupper och är 
därmed av stor betydelse för den sociala ordningen. Det hävdas att institutioner inte enbart 
standardiserar beteendet utan också tänkandet samt den yttre omvärldens 
uppfattningsförmåga. Denna typ av standardisering är ett centralt uttryck för vår världsbild 
och förmåga att orientera oss. Institutioner förmedlar således innebörd till vår omgivning, 
vilket förklaras genom de föreställningar och sedvanor som omger dem (NE). 

En sammanfattande förklaring till institutioner ges av Greenwood et al. (2008) som pekar på 
institutioner som:  

“More-or-less taken-for-granted repetitive social behaviour that is underpinned by normative 
systems and cognitive understandings that give meaning to social exchange and thus enable 
self-reproducing social order” 
    (Greenwood et al. 2008) 
 
Citatet förklarar institutioner som givna antaganden som formar det sociala beteendet och 
bygger på styrande normer och kognitiva förståelser, vilket möjliggör en självproducerande 
social ordning och ger således mening till det sociala utbytet inom en institution. 
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3.2	  Logiker 
I vid bemärkelse utgör logiker en grupps grundläggande principer eller regler, övertygelser 
och vedertagen sed inom ett specifikt organisatoriskt fält (Owen-Smith & Powell 2006). 
Dessa mekanismer skapar tillsammans en grund för handling. Logiker influerar som mest när 
de tas för givet och är konstanta. Om det däremot finns fler konkurrerande logiker i samma 
omgivning, kan detta ge utlopp för konflikter och/eller generera nya aktiviteter. Motsättningar 
mellan den privata sektorn och den offentliga har länge varit en av vår tids samhällskonflikter, 
och kan förstås som motsägande institutionella roller, ordningar och värden (Greenwood et al. 
2008 & NE).  
 

3.3	  Logiker	  formar	  institutioner 
Logiker bygger på underliggande relationer men har sällan utarbetade strukturella egenskaper. 
De underliggande relationerna grundas på att åtgärder inom organisationer är rutinbaserade, 
regelstyrda och framkallar sedvanor som matchar konkreta situationer och behov. Dessa 
logiker sätter inte bara grunder för åtgärder i organisationer, de definierar även förhållandet 
mellan roller inom en organisation. Det blir därför sambanden mellan sedvanor, åtgärder och 
roller som definierar egenskaperna hos en organisation (Owen-Smith & Powell 2006 s. 602-
603).  
 
Inom organisationer återfinns mönster som strukturerar relationer. De förmedlar ett slags 
manus för beteenden som sammanlänkar organisationsformer med kulturella förväntningar 
inom organisationen. I detta sammanhang fungerar logiker som en mekanism vilken genom 
institutioner dikterar vägen och mobiliserar nätverk för organisationen samtidigt som de 
genom förväntningar och regler styr sina medlemmar. (Owen-Smith & Powell 2006 s.602-
603)  
 
Olika parter inom samma bransch kan ha oförenliga logiker. Freidland och Alford (1991) 
menar att det återfinns centrala institutioner som har potentiellt oförenliga institutionella 
logiker. Det är dessa oförenliga logiker som Freidland och Alford (1991) menar ligger till 
grund för potentiella förändringar inom organisationen. 
 

3.4	  Institutionella	  logiker	  
Institutionella logiker är organisatoriska mönster av mänskliga aktiviteter som varje individ 
och organisation skapar och återskapar av deras materiella uppehälle och organisering av tid 
och rum. Detta har utvecklats och kan beskrivas som socialt konstruerade, historiska mönster 
av tillvägagångssätt, beteenden, regler, värderingar och övertygelser. De är också symboliska 
system som på olika sätt ger mening åt dessa upplevelser (Thornton & Ocasio 1999 och 
Friedland & Alford 1991). De institutionella logikerna är knutna till de strukturer som 
definierar relationer inom organisationer. Dock kan det vara svårt att förklara hur individers 
olika beteenden och preferenser påverkar organisationer. Förutom att logiker bidrar till att 
forma olika roller till en formell organisation så kan institutionella logiker ses som centrala 
fenomen. De erbjuder ett bredare synsätt för förståelsen av organisationer och de relationer 
som återfinns inom dem.  
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De institutionella logikerna kan således användas för att överbrygga svårigheterna som 
uppstår i att förklara hur sociala relationer är konstruerade och deras effekt på organisationer. 
(Owen-Smith & Powell 2006 s. 602-603) 
 
Sammanfattningsvis kan institutionella logiker ses som ett fält av organisationer som delar en 
gemensam syn av ett symboliskt system. De deltagande individerna inom organisationerna 
interagerar oftare med varandra än med andra aktörer inom samma fält. Detta medför att fältet 
kan förklaras som en gemensam uppsättning av relationer som är strukturerade inom 
organisationer (Owen-Smith & Powell 2006 s.602). Dessa består av socialt konstruerade och 
historiska mönster av tillvägagångssätt som skapar mening åt upplevelser av beteenden, regler 
och värderingar. Logikerna kan ses som ett ramverk som används för att analysera relationen 
mellan organisationer, individer och institutioner. De redogör för hur organisationer och 
individer blir påverkade av yttre omständigheter. Dessutom kan de förklara relationer när de 
appliceras i ett socialt sammanhang (Owen-Smith & Powell 2006 s.602-603).  
 

3.5	  Institutionella	  logiker	  inom	  revisionsbranschen	  
Revisionsbranschen har tidigare förknippats med en stark professionalism. Under 1980-talet 
genomgick revisionsbranschen en förändring då stora marknadsförändringar skedde på grund 
av globaliseringen och organisationers stora inflytande. Detta har enligt Suddaby, Gendron 
och Lam (2009) medfört att branschens och revisorernas tidigare starka professionella grund 
genomgått djupgående förändringar i deras sätt att arbeta (Hanlon 1997, Willmott & Sikka 
1997). Främst därför att det professionella arbetet har blivit allt mer inbäddat i stora och ofta 
heterogena organisationer. Vidare hävdar Suddaby, Gendron och Lam (2009) att de 
traditionella partnerskapen som återfanns inom revisionsbyråerna på senare år har “splittras” 
och kommit att bli större organisationer som innefattar andra aktiviteter än enbart revision. 	  
 
Carrington, Johansson, Johed och Öhman (2013) har studerat logikerna kommersialism och 
professionalism inom revisonsbranschen i Sverige. Studien har inte funnit att någon av 
logikerna är överordnad, men har däremot visat på att det existerar en spänning mellan dessa 
två logiker. Spänningen uppstår mellan kravet på oberoende och strävan efter lojalitet till 
klienten. Begreppen kan således representera spänningen mellan traditionella 
revisionsvärderingar och mer kommersiella värderingar. Eftersom en revisor har dubbla 
lojaliteter, en till intressenter och en till klienter, uppstår en spänning. Å ena sidan måste 
revisorn upprätthålla ett avstånd till klienten för att utföra revision på ett oberoende sätt och 
för intressenternas bästa och å andra sidan främja en god relation till klienten. Denna 
spänning indikerar att kravet på oberoende och lojaliteten till klienten speglar revisorns 
arbetssituation men inte att spänningen är orsaken till branschens avprofessionalisering 
(Carrington et al. 2013). Nedan kommer professionell samt kommersiell logik att presenteras. 
 
 	  



10 
 

3.5.1	  Professionell	  logik 
Den professionella logiken, som revisionsbranschen länge har förknippats med, betonar 
ideologin om att bevara och skydda samhällets intresse (Friedson 2001 s. 123). Inom denna 
logik återfinns professionen. En profession är en yrkesgrupp bestående av individer som är 
verksamma inom samma fält och besitter specialkunskap som övriga i samhället generellt inte 
gör (Brien 1998). Vidare definieras en profession som självgående, självreglerande, 
självförstärkande och osjälvisk med en vilja att på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta för 
samhällets bästa. Detta medför att professionen verkar som en självreglerande enhet genom 
att följa de normer som återfinns inom professionen (Brante 2009, 2005).  
 
Flertalet forskare har tagit fram olika definitioner av profession. Inom dessa definitioner finns 
återkommande begrepp och förklaringar så som högre utbildning (Brante 2005) och att tjäna i 
allmänhetens intresse (Braun & Shaub 2014). De olika forskarnas definitioner kan 
sammanställas enligt den lista som Millerson (1964) använder sig av för att definiera en 
profession;  
 
1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap,  
2. Utbildning och träning i dessa färdigheter  
3. De professionellas kompetens garanteras genom examina  
4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegritet  
5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa  
6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna (Millerson 1964) 
 
Dessa definitioner av Millerson (1964) kan med fördel förklara den profession som revisorer 
är verksamma inom. Dels för den utbildning och auktorisationsprov som revisorerna 
genomgår samt de regelverk och god sed som de måste följa och för den yrkesintegriteten 
genom oberoendet och yrkessammanslutningen.	  	  

3.5.2	  Kommersiell	  logik 
Förändringar inom revisionsbranschen har pågått under en längre tid och branschen fortsätter 
att förändras (Hanlon 1997). Denna omvandlingsprocess har medfört att revisionsbranschen 
har skiftat från en starkt professionell till en mer kommersiellt inriktad bransch (Hanlon 1997; 
Willmott & Sikka 1997 s. 832; Broberg, Umans och Gerlofstig 2013 och Suddaby, Gendron 
och Lam 2009).  
 
Förändringen som revisionsbranschen har genomgått har medfört att revisorer innehar andra 
uppgifter än vad de tidigare haft. De måste nu hantera aspekter som marknadsföring, 
budgetkontroller och samtidigt verka som egna entreprenörer. Tidigare var de 
yrkesverksamma mer eller mindre experter på enbart revision. Den nya förändringen kan 
förklaras genom ett antal aspekter såsom statliga krav på revisionen samt krav från kunderna 
och intressenter. Som ett tillägg till detta finns dessutom den ekonomiska aspekten där 
organisationer idag är mer fokuserade på kostnader för de tjänster som deras anställda 
erbjuder (Hanlon 1997 och Willmott & Sikka 1997 s. 832).  
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Samtidigt kräver organisationerna en högre grad av kontroll i de processer som revisorerna 
genomför då dessa tjänster i större utsträckning blivit en allt viktigare del för 
revisionsföretagens verksamhet.  
 
Vidare hävdar Hanlon (1997) att revisorer blivit mer utsatta för påtryckningar från marknaden 
och andra instanser i samhället. Detta har medfört att de yrkesverksamma har börjat förändra 
sättet de arbetar på. Kommersialismen har medfört att organisationerna varit tvungna att 
förändra sina kontrollprocesser och således förändras också den sociala processen inom 
företaget då revisorerna i större utsträckning än tidigare fått ett utvidgat ansvar. Detta för att 
försäkra sig om att revisorerna levererar vad kunden och staten efterfrågar, tjänster som är 
både kostnadseffektiva och specifika för deras behov, men också följer de lagar och regler 
som statuerats (Hanlon 1997). Vilket kan citeras av Hanlon (1997): 
 
“...a firm like ours is a commercial organization and the bottom line is that...first of all the 
individual must contribute to the profitability of the business. In part that is bringing in 
business but essentially profitability is based upon the ability to serve existing clients well...” 
     (Hanlon 1997) 
 
Med vad tidigare studier har visat, om att revisorerna verkar i gränslandet mellan 
professionalism och kommersialism, anser Carrington et al. (2013) att revisionsbranschens 
logik bör ha ett överordnat begrepp - den professionella revisorn - snarare än två 
konkurrerande logiker. Detta eftersom en revisor utsätts för påtryckningar både från 
lagstiftning och professionella ideal samtidigt som revisorn engagerar sig i sina klienter. 
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4.	  Metod	  
I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts, hur intervjuerna har genomförts och vilken 
analysmetod som valts. 

4.1	  Val	  av	  ämne	  
Intresset för revision har växt fram genom studier inom ämnet redovisning. Under 
utbildningens gång har kontakt med revisionsbyråer skett löpande, vilket stärkt intresset för 
revisionsyrket. Därför kontaktades ett antal revisorer i syfte att hitta ett aktuellt problem i 
deras arbete som var intressant att undersöka. Dessa kontakter medförde att vi valde ämnet 
dokumentationsbrist. 

4.2	  Litteratursökning 

Efter problemformuleringen gjordes en övergripande sökning efter hur ämnet 
dokumentationsbrist inom revision är undersökt sedan tidigare i Sverige. Först kontaktades 
Revisorsnämnden, vilka utför tillsyn över revisorer, som bekräftade att det är ett 
förekommande problem. Sedan gjordes en omfattande sökning i Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA), för att identifiera tidigare studier inom ämnet och sammanfatta 
dokumentationsproblematiken. 
 
Därefter började sökningen efter tidigare forskning, denna var av selektiv karaktär då 
genomgången inriktades på studier som täckte de område som vår studie avser att studera 
(Yin 2013 s. 68). Vi fann ett antal studier om revisorernas arbete och hur det har förändrats 
över tid. Några av studierna har även undersökt tillsynen över revisorerna och identifierat ett 
flertal problemområden, däribland ovan nämnda dokumentationsbrist.  
 
Sökningen skedde i universitetets databaser, bland annat Summon, Libris och Google Scholar. 
I största mån har primära källor använts alternativt har vi använt oss av sekundära källor, för 
att öka trovärdigheten i det vi läser och undvika att viktig information försvinner (Bryman 
2011 s. 97). Med primära källor menas de källor som andra artiklar eller författare har referat 
till. 
 
Vi valde också att utgå från artiklar som var peer-reviewed, det vill säga kritiskt granskade av 
oberoende experter inom området, för att på så sätt säkerställa kvaliteten. Förutom att 
artiklarna har genomgått en granskning där de mindre relevanta artiklarna har plockats bort, 
så bidrar denna granskning med kommentarer till författaren av artikeln som ökar 
transparensen och trovärdigheten (Van Rooyen et al. 2009).  
 
I sökningarna av den tryckta litteraturen användes begrepp som accounting organization, 
accounting professions and regulations, audit failure och organizational changes, för att 
lägga en grund till inledningen och problematiseringen. Redan i detta stadie gjordes en 
avgränsning för att vi tidigt insåg att de begrepp som användes i sökningen bidrog till ett 
omfattande antal studier med olika inriktningar. Sökningen avgränsades därför mot 
organisationsförändringar och professionen samt otillräcklig revision. I den litteratur som 
hittades har källförteckningen varit till stor hjälp för att hitta referenslitteratur.  
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Via webbsidor tillhörande intresseorganisationer som FAR och Revisorsnämnden har 
information om revisorers arbete, lagar samt förordningar tagits fram. 
 
Vi fann tidigt några forskare och organisationer som identifierat problemområdet 
dokumentationsbrist, exempelvis Thomas Carrington, Roy Suddaby samt Revisorsnämnden. 
Däremot kunde vi inte hitta några studier om orsaken till detta problem, vilket medförde en 
teoretiskt inriktad litteratursökning. I denna sökning användes begrepp som institutional 
theory, institutional logics, professions och professionalism – commersialism. 

4.3	  Undersökningsdesign	  
Holme och Solvang (1997 s. 98) menar att studier som söker djupare förståelse om ett 
fenomen eller beteende vanligtvis använder en kvalitativ ansats. Då syftet i denna studie är att 
söka förklaring om varför revisorer dokumenterar som de gör, möjliggör den kvalitativa 
ansatsen detta. Yin (2013 s.19f) menar också på att en kvalitativ ansats täcker omständigheter 
och sammanhang, det vill säga institutionella och sociala villkor som deltagarna befinner sig 
i. Dessa omständigheter kan påverka individen, dess handlingar och förhållningssätt något 
som andra samhällsvetenskapliga metoder har svårigheter att beakta. Denna studie går i linje 
med författarnas argument då vi vill återge deltagares beskrivningar av verkliga förhållanden. 
Detta passar också denna studie eftersom händelser och förställningar som beskrivs ger en 
bild av den mening människorna själva befinner sig i.  
 
För att begränsa antalet intervjupersoner har auktoriserade revisorer anställda vid större 
revisionsbyråer i Örebro och Stockholm tillfrågats. För att fånga deras synsätt och få en 
djupare förståelse av dokumentationsarbetet valde vi att genomföra djupintervjuer med ett 
fåtal personer, eftersom vi kan genomföra längre intervjuer som ger ”täta” beskrivningar. 
Dessa beskrivningar ger större detaljrikedom, fylligare skildring av händelser men bidrar 
också till att minska vår subjektiva påverkan (Yin 2013 s. 299). 

4.4	  Val	  av	  företag	  och	  intervjupersoner 
Det finns 2 984 stycken auktoriserade revisorer i Sverige (Revisorsnämnden u.å. e). För att 
begränsa urvalet valde vi att först tillfråga revisorer som vi haft kontakt med både under 
studietiden och genom yrkeslivet. Sedan har de tillfrågade personerna kontaktat ytterligare 
intervjupersoner på byråerna, vilket benämns som ett uppsökande urval enligt Christensen et 
al. (2010 s. 132). Urvalet kan enligt Solvang och Holme (1997 s. 183) ses som icke 
representativt och leda till missvisande slutsatser om populationer. Men eftersom revisorer 
ska dokumentera oavsett byrå, stad eller arbetsplats har detta urval gjorts, då det underlättade 
för oss att komma i kontakt med auktoriserade revisorer under en tid när de har som mest att 
göra i sitt arbete. I samband med att intervjupersonerna kontaktades så kontrollerade vi dem 
på Revisorsnämndens hemsida via deras sökfunktion, där man ser om de är auktoriserade eller 
inte, vilket är vårt krav. Därefter formulerades ett mail som skickades ut till 
intervjupersonerna (se bilaga 1). Våra kontakter arbetar på några av de större byråerna PwC, 
KPMG, EY samt Grant Thornton och vi fick intervjuer med intervjupersonerna från kontoren 
både i Stockholm och Örebro.  
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4.5	  Intervjuer	  
Nedan följer en beskrivning av hur intervjuguiden utformades, hur intervjuerna utfördes och 
hur det inhämtade empiriska materialet bearbetades. 

4.5.1	  Utformande	  av	  intervjuguide	  (se	  bilaga	  2)	  	  
För att fånga intervjupersonernas agerande valde vi att genomföra semistrukturerade 
intervjuer, för att dessa intervjuer har en struktur att förhålla sig till men det finns utrymme att 
vara flexibel under intervjusituationen. Semistrukturerade intervjuer ger oss som intervjuare 
möjlighet att reda ut eventuella missuppfattningar och feltolkningar av frågor som kan uppstå 
under intervjusituationen, vilket skapar möjlighet för oss att ställa följdfrågor och följa upp de 
eventuella problemområden som intervjupersonen berättar om (Holme & Solvang 1997 
s.105). Denna situation ställer dock stora krav på både oss som genomför intervjun men också 
på personen som blir utfrågad eftersom vi måste lyssna och samtidigt vara uppmärksamma på 
när vi behöver ställa följdfrågor utan att vi överför våra egna uppfattningar på 
intervjupersonen.  
 
Till stöd för intervjuerna framtogs en intervjuguide. Fördelen med att använda sig av en 
intervjuguide är att vi genom guiden har en plattform att stå på och förhålla oss till under 
intervjun, för att på så sätt få relevant information och förhoppningsvis inte missa något som 
är väsentligt för studien. Däremot har inte denna guide följts till punkt och pricka, utan avsteg 
har gjorts för att kunna ställa följdfrågor och därigenom kunna ta hänsyn till synpunkter eller 
andra intressanta aspekter som har uppkommit under samtalets gång (Holme & Solvang 1997 
s. 101).  
 
Intervjuguide består av tre områden, dels hur revisionsarbetet ser ut och hur arbetet med 
dokumentation går till samt logikerna, vilket följer dispositionen i vår referensram. Områdena 
finns för att fånga revisorernas arbetssätt inom de olika delarna för att sedan kunna koppla 
dessa till logikerna. För att kunna fånga logikerna som revisorerna verkar inom valde vi att 
ställa öppna frågor under intervjusituationen. Därför började vi med att ställa frågor av hur-
karaktär för att sedan återkoppla med följdfrågor för att kunna fördjupa resonemanget och 
samtalet ytterligare. Avslutningsvis ställdes mer generella frågor för att täcka in logikerna. 
Detta för att säkerställa att vi berör samtliga delar i uppsatsen och i de fall intervjupersonerna 
inte själva kommer in på dessa (Kvale s. 176f). 
 
Som tidigare nämnts inleddes intervjun med bakgrundsfrågor för att säkerställa att 
intervjupersonen var auktoriserad revisor samt för att få en naturlig och mer avslappnad 
intervjusituation då de fick berätta om sig själva. Därefter följde arbetet med revision som vi 
hade för att skapa förståelse för revisionsarbetet och vilka som är med och kan påverka 
dokumentationen. Detta användes för att på ett naturligt sätt komma in på deras arbete för att 
senare komma in på dokumentation. Efterföljande del i intervjun behandlade arbetet med 
dokumentation där vi ville skapa oss en förståelse om hur arbetet med dokumentation går till, 
varför det ser ut som de gör och hur de följer de krav som finns. Den sista delen berörde 
logikerna professionalism och kommersialism, där vi beroende på vad samtalet tidigare berört 
ställde frågor utifrån de olika logikerna.  
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I professionalismen ville vi täcka in regelverk, syftet med dokumentation, självreglering samt 
säkerställa yrkesintegriteten. Dessa är valda utifrån hur professionalismen definieras i 
referensramen. I delen om kommersialism ville vi täcka in frågor om kunder, andra tjänster, 
effektivitet, relationer, social process, ökade kontroller, efterfrågan och behov, vilka likt 
professionalismen är hämtade från hur man har försökt att definiera och beskriva 
kommersialismen.   

4.5.2	  Utförande	  av	  intervjuer	  
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Att genomföra intervjuerna på 
deras arbetsplats bidrar till minskad stress för intervjupersonerna eftersom de inte behöver 
sätta av onödig tid för att förflytta sig samt att de kan bidra till att intervjupersonen känner sig 
bekväm i sin egen arbetsmiljö. Intervjuerna skedde i ett avskilt mötesrum på arbetsplatsen. 
Valet av intervjuplats medförde att intervjun kunde få verka i en ostörd miljö med så liten 
påverkan som möjligt från yttre faktorer. Vi valde att spela in alla intervjuerna för att kunna 
transkribera materialet för att möjliggöra vår innehållsanalys. Valet av inspelning medförde 
även att vi kunde tolka eventuella felsägningar eller upprepningar i efterhand (Kvale s. 218f) 
 
Intervjuerna inleddes med att vi kort presenterade oss själva och syftet med intervjun, därefter 
bad vi intervjupersonen att kort presentera sig själv följt av korta bakgrundsfrågor om dem. 
Genom detta försökte vi skapa en situation där intervjupersonen kunde känna sig bekväm och 
på så sätt tala spontant och kunna ge uttryck för sina egna tankar. Under intervjun användes 
intervjuguiden som stöd för att underlätta intervjuns tydlighet och struktur. Dessutom var en 
av oss huvudansvarig för att hålla i intervjun, medan den andra hade möjlighet att läsa av 
annat som inte kan återspeglas i inspelningen samt kunna komplettera med följdfrågor. Vi var 
även öppna för att ordningsföljden av frågorna kunde ändras eller individanpassas under 
intervjusituationen beroende på vad intervjupersonerna svarade (Saunders 2009 s.372). När 
intervjun kom mot slutfasen så tillfrågades intervjupersonen ifall det var något som de själva 
ville tillägga eller undrade över, detta för att säkerställa att vi inte missat någon relevant 
information, eller att intervjupersonen inte fått uttrycka något som denna anser vara relevant. 
Slutligen frågade vi ifall de var någon av intervjupersonerna som ville ta del 
sammanställningen av intervjuerna för att säkerställa att vi inte feltolkar materialet eller 
eventuella missuppfattningar framställs.   
 

4.5.3	  Bearbetning	  av	  inhämtat	  empiriskt	  material	  
Materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant för att fånga alla uttryck och åsikter och 
för att inte missa eventuell information som skulle kunna vara väsentlig för studien. 
För att främja eventuellt olika synsätt av intervjuerna gick vi igenom transkriberingarna var 
för sig. Detta genomfördes för att vi enskilt skulle tolka och bedöma materialet inför 
innehållsanalysen.  
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Efter att empirin färdigställts skickades materialet ut till intervjupersonerna för att ge dem 
möjlighet att gå igenom resultatet och kunna uppmärksamma eventuella misstolkningar och 
felsägningar. Detta kan enligt Widerberg (2009) hjälpa till att öka studiens trovärdighet. 
Under arbetets gång bestämdes att alla intervjupersoner skulle framstå med anonymitet och att 
endast byråerna skulle framgå med namn i studien men inte i empiriavsnittet. Detta beslut 
grundades främst i att det under intervjusituationerna var många tillfrågade intervjupersoner 
som kontrade på frågan angående anonymitet med ”Hur gör de andra?” och eftersom ingen 
av intervjupersonerna tog ett beslut så valde vi att beskriva alla intervjupersoner som 
anonyma. För att bevara anonymitet benämns intervjupersonerna varken med fingerat namn 
eller nummer i empirin. Detsamma gäller när de nämner byråns namn eller deras interna 
system, men dessa benämns som X i alla avseenden för att göra citaten läsbara. Detta följer 
även studiens syfte om att beskriva hur revisorerna dokumenterar och därmed har 
intervjupersonernas enskilda åsikter eller vilken byrå de representerar ingen betydelse. 
 

4.6	  Analysmetod	  
Det empiriska materialet har analyserats med inspiration från innehållsanalys. 
Innehållsanalys är av konventionell art som innebär att vi skapar kategorier förutsättningslöst 
utifrån transkriberingarna som är insamlade. Studiens ansats är delvis induktiv då vi inte har 
förkonstruerad operationalisering eller teoretiska begrepp. Den induktiva ansatsen bygger på 
att vi som intervjuare först observerar för att sedan tolka och därefter generera teoretiska 
begrepp (Hsieh & Shannon 2003). Dock är studien inte renodlat induktiv eftersom vi har en 
utgångspunkt i institutionell teori. Därmed har inspiration hämtats från innehållsanalysen, där 
vi tar vår grund, sedan har sista delen modellerats fram. 
 
De systematiska stegen i en innehållsanalys är enligt Antonsson et al. (2012). 
1) Meningsenhet  
2) Kondenserad enhet  
3) Kodning  
4) Subkategori  
5) Tema 
 
Dessa steg har vi valt att följa men vi valde att göra om den sista delen i innehållsanalysen. 
Istället för kategori arbetade vi fram teman, vilket innebär att vi försöker bygga relationer 
mellan dem.  
 
Det transkriberade materialet från intervjuerna utgjorde grunden för innehållsanalysen. 
Materialet lästes igenom ett antal gånger för att skapa en bättre överblick. Därefter 
analyserades texten utifrån institutionella logiker där textens innehåll fångades upp med hjälp 
av meningar som ansågs väsentliga i sammanhanget. Dessa kan efterliknas vad Antonsson et 
al. (2012) kallar för meningsenheter. Detta omfattande arbete resulterade i 275 stycken 
meningsenheter. Varje meningsenhet som ansågs relevant kondenserades sedan till en kod 
som enligt Granlund och Lundman (2004) är en mer tydlig beskrivning av innehållet. Därefter 
påbörjades arbetet med att kategorisera beskrivningarna till mer samlade kategorier.  



17 
 

Detta steg i innehållsanalysen resulterade i tjugotvå subkategorier som ansågs sammankoppla 
de kondenserade meningsenheterna. Utifrån subkategorierna valde vi att genomföra 
ytterligare en kondensering av materialet. Denna kondensering utgör slutligen grunden till de 
teman som analysen presenterar (Granlund och Lundman 2004).  
 
Under analysen har vi hela tiden varit öppna för nya och oväntade fenomen istället för att 
komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman, vilket kan efterlikna vad Kvale (2009 
s. 48) kallar för medveten naivitet. Då vi inte har operationaliserat den teoretiska 
referensramen, gjordes kopplingen mellan den teoretiska referensramen och empiri vid 
framställningen av teman istället. Ett exempel på hur processen med innehållsanalysen 
genomfördes följer nedan. 
 
Mening Kondenserad 

mening 
Kodning Subkategori Tema 

Så att 
programmet 
hjälper oss att 
hålla ordning 
på det. De går 
inte att stänga 
en databas 
om inte allt är 
klart… 

Programet 
hjälper oss att 
hålla ordning 
och de går inte 
att stänga 

Programet 
fungerar som en 
kontroll för 
revisionen 

Tekniska 
hjälpmedel 

Dokumentationsarbetet 
har sin grund i den 
professionella logiken 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysprocessen 
 
Denna analys ledde till fyra teman. Det första temat kom att bli ”Dokumentationsarbetets 
utformning i praktiken” och beskriver hur revisionsarbetet går till och hur dokumentationen 
genomförs. Det andra temat blev ”Dokumentationsarbetet har sin grund i den professionella 
logiken” där subkategorierna som hade stark anknytning till professionalismen hamnade. 
Dessa fem subkategorier var: externa krav, förtroende, självreglering, interna kontroller och 
interna riktlinjer, system och checklistor. Tredje temat blev ”Mekanismer som motverkar den 
professionella logiken”, här hamnade subkategorier som motverkar det andra temat. Dessa 
var: kundens krav och förväntningar, påtryckningar, kommunikationssvårigheter och samspel 
med marknadsföring, egna bedömningar samt tidskrävande arbete och tolkningssvårigheter. 
Slutligen skapades temat ”Situationsanpassad bedömning” som utgjorde iakttagelser vi har 
kommit fram till under analysens process. Detta är alltså det sista steget vi gjorde i analysen 
där subkategorierna har modellerats till teman. 
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4.7	  Metodreflektion	  
Kontakten med intervjupersonerna kom genom våra egna kontakter på revisionsbyråerna. 
Dessa personer hänvisade oss vidare till andra personer inom organisationen. Personerna som 
slutligen ställde upp på intervjuerna var således delvis utvalda av organisationen. Detta kan ha 
lett till att vi fick träffa representativa personer för företaget vilket inte nödvändigtvis behöver 
vara representativt för studien. Dessutom kan det ha medfört att de personerna var väl 
förberedda och utvalda av revisionsbyrån för att ge ”bästa möjliga svar”. Vilket i sin tur kan 
ha bidragit till att intervjupersonerna var väl inlästa på ämnet, samt att dessa var väl medvetna 
om vad de kunde svara på och hur de skulle svara på intervjufrågorna.  
 
Under intervjusituationen upplevdes att vissa intervjupersoner hade tolkat mailet som vi 
skickade ut på ett sådant sätt att de hade en defensiv inställning till vissa frågor. Den 
defensiva inställningen kan delvis förklaras genom att mailet som gick ut till 
intervjupersonerna, kunde tolkas som att vi sökte efter fel i revisionsarbetet som kan ge 
upphov till dokumentationsbrist. När presentationen av oss själva och syftet med intervjun 
framfördes så ändrade de flesta intervjupersoner uppfattning varvid den defensiva 
inställningen blev mindre påtaglig. Detta ledde även till att intervjupersonerna blev mer 
avslappnade och komfortabla inför intervjufrågorna. 
 
Intervjuerna var förlagda på respektive intervjupersoners arbetsplats. Detta gjordes medvetet 
för att minska på stressen hos de tillfrågade då de inte behövde förflytta sig eller avsätta 
onödig tid för intervjuerna. Dessutom valdes detta för att underlätta för intervjupersonerna 
under den tid på året som de har som mest att göra i arbetet. Ett antal intervjupersoner 
upplevdes ändå som stressade och hade uttalad tidsnöd. Denna tidsnöd hos revisorerna kan ha 
bidragit till stressade svar på frågorna vilket i sin tur har påverkat det transkriberade 
materialet. Ytterligare nackdelar med att de har ett begränsat tidschema är att det ställer större 
krav på oss som intervjuare att vara disciplinerade under intervjun. Å andra sidan fick vi en 
inblick i arbetsmiljön som kan ge information och upplevelser som kan bidra med värdefull 
bakgrund för oss och för vidare analys (Widerberg 2009 s.115). 
 
Studien har tagit sin utgångspunkt i Carringtons (2007) forskning, vilket har bidragit till 
förståelsen till varför dokumentationsbristen finns och hur ofta förekommande den är. Då 
hans forskning var bland de första som lästes i inledningen av denna studie, kan det ha 
bidragit till att vi blivit färgade av Carringtons uppfattningar angående vad det är som kan 
påverka dokumentationsbristen i ett tidigt skede. Däremot har vi försökt att stävja detta 
genom att leta liknande litteratur på ämnet, vilket har medfört att dennes studie blivit mer 
motiverad.  
 
Vidare har också en studie från Broberg, Umans och Gerlofstig (2013) använts. Främst för att 
se hur revisorernas arbetssituation ser ut idag och hur de varit tvungna att frångå den mer 
traditionella rollen som revisorer till en mer kommersiell roll. Studien från Broberg, Umans 
och Gerlofstig (2013) har influerat vår studie till att se på hur kommersialismen påverkat 
revisorerna.  
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Detta är något som ligger nära den tredje forskningsrapporten som denna studie tar sin 
utgångspunkt i. Studien som är skriven av Carrington et al. (2013) behandlar de logiker som 
har använts i denna studie. Logikerna som studerades var likt Broberg, Umans och Gerlofstig 
(2013) kommersialismen samt professionalismen. Carrington et al. (2013) har påverkat denna 
studie genom att förklara hur logikerna samspelar med revisorerna i deras arbete. Deras studie 
testar om det finns någon överordnad logik inom branschen. Detta gjorde att vi såg en 
möjlighet att studera varför det ser ut som de gör, vilket denna studie syftar på att finna.  
 
Sammanfattningsvis så har litteraturen kring ämnet varit relativt tunt och begränsat då inga 
tidigare studier som vi funnit har studerat varför det förekommer en brist. De studier som 
finns både från forskarvärlden och från olika högskolor och universitet har enbart studerat hur 
det ser ut och vilka brister som uppstår, men det har inte förklarat varför. Därför har denna 
studie inte haft sin grund i en bredare litteratur, utan den har som tidigare nämnts varit 
begränsad. Detta har i sin tur bidragit till att resonemanget kring vår egen studie har förts med 
hänsyn till ett fåtal andra studier som berört området.  
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5.	  Empiri	  
I följande del presenteras empirin från de sju intervjuer som genomförts. Empiri är uppdelad 
på samma sätt som referensramen, nämligen först det praktiska revisionsarbetet och arbetet 
med dokumentation följt av logikerna. 

5.1	  Arbetet	  med	  dokumentation	  
Dokumentationen i ett revisionsuppdrag börjar redan vid planeringen på hösten. I och med 
planeringen sätts revisionsteamet ihop och ansvarsområden fördelas mellan dem. Planeringen 
fortsätter med en riskbedömning av kunden vilket innebär att revisorn bland annat 
kontrollerar sitt oberoende. Riskbedömningen omfattar därmed ett ställningstagande hos 
revisorn där denne ska upplysa om eventuella hot som kan förekomma hos kunden. Hoten 
som ska kontrolleras och upplysas om är ifall kunden tidigare har suttit inne för 
bokföringsbrott, eller om det förekommer någon person i verksamheten som revisorn kan 
sammankopplas med. Denna kontroll ligger som grund ifall revisionsbyrån kan ta sig an 
uppdraget eller inte.  
 
“Vi gör ju ett eget ställningstagande och ska upplysa om eventuella hot”   
 
Sedan träffas kunden och revisionsteamet och diskuterar vilken revisionsstrategi som ska 
tillämpas och vilka risker som kan finnas inom verksamheten. Därefter utförs den löpande 
revisionen vilket bland annat innefattar tester av den interna kontrollen hos kund. De interna 
testerna innefattar bedömning av kundens verksamhet. Detta är förberedande inför revisionen 
av bokslutet som startar på våren.  
 
“Under hösten gör vi vår löpande revision, då testar vi den interna kontrollen och ser över 
rutiner och processer så vi förstår deras flöden och försöker förstå verksamheten från 
redovisning till siffror helt enkelt” 
 
Utifrån den bedömning som görs sker en avrapportering till kunden. Slutligen utförs 
revisionen av bokslutet och dokumentationen sker kontinuerligt. Beroende på vad planeringen 
och övriga åtgärder kommit fram till, ligger detta till grund för hur mycket revision och 
dokumentation det blir. Detta avslutas med ett slutrevisionsmöte då revisionsteamet 
avrapporterar vad de kommit fram till gentemot kund.  
 
Alla bedömningar och ställningstagande som görs från planering och framåt ska 
dokumenteras. Dokumentationen sker i de egna datasystemen som återfinns hos 
revisionsbyråerna. Dessa system bygger på regelverket ISA som är standarden för revision.  
 
“Vi har ju en metodik som vi kallar för X och den bygger naturligtvis egentligen i detalj på de 
här reglerna. Så vi följer de här reglerna. Vi reflekterar kanske inte riktigt att det står så 
exakt i boken (FAR) men vi vet att vi följer och vi gör rätt utifrån våra interna hjälpmedel” 
 
I systemen sker dokumentation i olika form, dels genom checklistor som ska fyllas i, dels 
genom kommentarer samt genom bifogade dokument.  
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Även allt som sägs ska dokumenteras om det har betydelse för granskningen. Nivåerna i 
systemen grundas i vilka bedömningar och ställningstaganden som gjorts under planeringen. 
Dokumentationen kan därför bli mer eller mindre beroende på hur många nivåer som ska 
fyllas i. Systemen som används uppdateras löpande efter förändringar i regelverket. De 
interna hjälpmedel som revisorerna använder vid dokumentationen är hårdare reglerat än 
själva regelverket. Som en intervjuperson uttrycker det:     
 
“Jag har som sagt programmet X som jag följer och den är striktare än övrigt gällande 
regelverk” 
 
Förutom att dokumentationen följer regelverken så fyller den flera andra syften enligt 
revisorerna. Dels finns principen om att revisorerna ska kunna komma fram till samma 
bedömningar, dels fungerar den som bevis för vad de har granskat inom revisionsuppdraget.  
 
“Grundprincipen är att det ska vara dokumenterat så att någon annan utomstående kan 
genomföra samma granskning” 
 
“Behövs det för att någon annan ska kunna komma fram till samma slutsats?” 
 
“Det är att kunna visa och bevisa vad vi har granskat” 
 
Dessutom hävdar flertalet intervjupersoner att dokumentationen verkar skyddande för den 
egna verksamheten. Dokumentationen har då som syfte att verka förebyggande ifall det skulle 
förekomma stämningar eller hot gentemot revisionsbyråerna. 
 
“Många utav de här listorna görs för att man ska kunna klara en stämning, de är ju 
skyddande. Det står inte att man måste göra si eller så, utan att man kanske bör genomföra 
vissa saker” 
 
Med detta menar intervjupersonerna att regelverken inte beskriver hur de ska eller hur mycket 
som ska dokumenteras, utan bara att det ska dokumenteras. Problematiken med att 
regelverken inte beskriver omfattningen av dokumentationen anser revisorerna bero på 
uppdrag och/eller kund.  
 
“Det finns ju egentligen inga regler för hur man ska dokumentera. Det ska ju egentligen bara 
vara tydligt.”  
 
Eller som en annan intervjuperson hävdar: 
 
“Men den säger ju inte exakt hur du ska dokumentera saker utan bara att de måste ha bevis 
för alla slutsatser som du har.” 
 
Förutom att revisorerna använder sig av olika system för att hantera dokumentation, så finns 
det från början av uppdragen en grad av egen bedömning från revisorernas sida.  
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Många gånger använder revisorerna sina egna erfarenheter, kunskaper och utbildning för att 
göra en bedömning om vad som ska dokumenteras i ett revisionsuppdrag.  

5.2	  Dokumentationsarbetet	  utifrån	  den	  professionella	  logiken	  
Under revisionsuppdragen ställs revisorerna inför en mängd olika val och bedömningar. De 
val och bedömningar som revisorerna gör fortlöpande under revisionsprocessen grundar sig i 
revisorernas utbildning, erfarenhet och kunskap. Som nyanställd på en revisionsbyrå får man 
först och främst bekanta sig med de system som finns. Som en intervjuperson uttrycker sig: 
 
“Jag skulle säga att på utbildningen lär man sig grunderna och att hitta i systemet”  
 
Samtidigt så berättar samtliga intervjupersoner om vikten av att arbeta praktiskt med verkliga 
revisionsuppdrag. Intervjupersonerna tycker att det sättet är det bästa för att lära sig hur 
arbetet fungerar rent praktiskt och de skapar även en känsla för hantverket.   
 
“Sen är det ju verkligen att få vara med i revisionen och få göra, det är nog det bästa sättet 
att lära sig” 
 
“Viktigt att få vara med och göra revision direkt när man börjar så att man får en känsla för 
hantverket” 
 
“Bästa sättet att lära sig är att vara med på en revision, då ser man hur det praktiskt går till” 
 
Att arbeta praktiskt med olika revisionsuppdrag med varierande verksamheter är viktigt för att 
kunna skapa sig erfarenheter i yrket. Erfarenhet är något som många av intervjupersonerna 
anser vara viktigt inom yrket. Dels för att kunna göra korrekta bedömningar, dels för att veta 
hur man ska hantera olika situationer och slutligen för att kunna planera arbetet på ett så 
effektivt sätt som möjligt. 
 
“När man har erfarenhet så får man ju en känsla ganska snabbt om de ser rimligt ut eller om 
de är någonting som inte stämmer” 
 
Förutom erfarenhet och utbildning menar intervjupersonerna att kunskapen om verksamheten 
man utför revisionen på är viktig. Denna kunskap hjälper revisorerna att bedöma processer 
inom verksamheten, identifiera risker och genom det anpassa revisionen. Som 
intervjupersonerna uttrycker sig: 
 
“Man får en känsla när man kan verksamheten” 
 
“Den kunskapen jag har om verksamheten säger mig att de inte föreligger någon risk här” 
 
“Då är det jag som påskrivande revisor som kanske sitter på den kunskapen om 
verksamheten”  
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Kunskap kommer också till uttryck i de interna kontroller som genomförs löpande under och 
även efter ett revisionsuppdrag. Samtliga byråer har ett internt kontrollsystem som innebär att 
de kontrollerar varandra under uppdragen. Kunskapen fungerar här som en hierarki, där den 
med mer kunskap och erfarenhet kontrollerar den med mindre. En intervjuperson formulerar 
sig som nedan angående detta: 
 
“Vi har alltid så att en över ska reviewa det man har gjort. Det är det som mycket bygger på 
och det är också ett sätt att lära sig… vi har ett ganska kontrollerande jobb på det sättet och 
ganska hierarkiskt på ett sätt då alla vet vilken roll man har och vilket ansvar det medför” 
 
Detta förklarar även hur revisorerna kvalitetsgranskar varandra och säkerställer att allt är 
genomfört i revisionsprogrammen. Sedan finns det även interna grupper som tar stickprov och 
utför kvalitetskontroller. Med hjälp av dessa kontroller kan revisionsbyråerna dels stärka de 
interna systemen men också utveckla de processer som finns för att hjälpa revisorerna i deras 
arbete. Det finns ett flertal exempel på hur detta uttrycks av intervjupersonerna:  
 
“Vi utvecklar dokumentationen utefter vad interna kontrollerna kommer fram till” 
 
“Vi har en egen process, en egen organisation för de här, de tar ju stickprov på oss” 
 
“Men det är de vi följer främst i revisionen och vi har ju en metodik och den bygger 
egentligen i detalj på regelverken” 
 
De interna kontrollerna medför att revisorerna känner sig trygga med att använda de interna 
revisionssystemen som byråerna besitter, eftersom dessa utvecklas för att täcka alla 
dokumentationskrav och uppdateras kontinuerligt mot regelverken.  
 
“Jag känner mig väldigt trygg att om jag använder våra policydokument och interna verktyg 
så känner jag mig väldigt bekväm att jag uppfyller kraven. Det känns väldigt tryggt och bra” 
 
“Vi har ju ett eget regelverk … där inkluderas allt som behöver dokumenteras” 
 
I dessa interna verktyg finns många nivåer av dokumentation, en av dessa är alla checklistor 
som ska fyllas i som en av revisorerna anser underlätta dokumentationsarbetet. 
 
“Jag tror på att det behövs checklistor för att regelverken är så komplexa så de går aldrig att 
säkra” 
 
Däremot påpekar två andra revisorer att det finns baksidor med checklistorna. Exempelvis är 
de svåra att förstå och de blir ibland för mycket att fylla i så att man tappar förmågan att själv 
reflektera över vad som ska dokumenteras. 
 
“Problemet är att folk inte förstår vad som står i checklistorna” 
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“... man tappar hantverket, eller tappar den egna förmågan att tänka. För vi har så mycket 
checklistor och färdig mallar” 
 
Utöver de interna kvalitetskontrollerna så tillkommer de externa kontrollerna. Med externa 
kontroller menas bland annat när RN och FAR kommer till byråerna. Deras syfte är att 
inspektera hur revisionsbyråerna genomför sina revisionsuppdrag och att alla krav är 
uppfyllda. 
 
“Förutom byråns interna kvalitetskontroller så kommer RN hit och granskar oss med jämna 
mellanrum” 
 
De kontrollerar även hur deras interna system är uppbyggda, men här kan kraven på 
dokumentation se lite olika ut. Medan byråernas system lagrar den mesta dokumentationen 
elektroniskt idag så kan externa kontrollanter efterfråga dokument i pappersform. 
 
“Vi har ett elektroniskt verktyg, så vi dokumenterar det mesta i elektronisk form idag medan 
RN ofta vill ha in papper” 
 
Även om det kan vara skilda meningar i hur dokumentationen ska presenteras så vill 
revisorerna ändå påpeka att de externa kontrollerna ställer stora krav på byråernas rutiner och 
processer. De måste uppfylla många interna rutiner och kontroller för att kvaliteten ska kunna 
säkerställas, men de kontrollerar inte varje uppdrag för sig. 

En annan aspekt som är viktig för revisorerna är förtroendet från omvärlden. Förtroendet är 
något som revisorerna hanterar dagligen gentemot sina kunder. De intervjupersoner som vi 
talar med känner inte att förtroendet från kund eller andra intressentgrupper är något problem 
för dem, som en intervjuperson hävdar:  

”Förtroendet är högt då vi vet vad vi gör”  

Däremot kan det vara svårt att skapa ett förtroende med all den reglering och dokumentation 
som ska förekomma i ett revisionsuppdrag. En revisor menar att samhället idag ständigt 
efterfrågar bevis, exempelvis ett kvitto efter en transaktion eller liknande. När detta inte är 
gjort kan det skada förtroendet och är därför viktigt att det återfinns i dokumentationen. 
Vidare hävdar revisorn att det viktiga inte är vad som står i själva dokumentationen eller 
beviset, det som spelar roll är om det finns eller inte. Som denne uttrycker det:  

”De tror ju mer på om ett dokument är i fyllt, om en journal är förd, sen om det står blaj i 
journalen det funderar de ju inte över” 
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5.3	  Dokumentationsarbetet	  utifrån	  den	  kommersiella	  logiken	  
Förutom externa kontroller återfinns ett flertal påtryckningar från andra grupper inom 
samhället. Allmänheten som är den största gruppen ställer krav på att redovisningen ska vara 
korrekt och inte vara missvisande, därtill är revisorer en omdebatterad och omdiskuterad 
yrkeskår vilket kan gestaltas i nedanstående citat från två intervjupersoner: 
 
“Vi har en tredje man också… allmänheten där ute… de vill veta att vi har uppfyllt alla de 
här kraven” 
 
“… vi måste ha en mängd dokument för att skydda oss mot angripare och det blir mycket krav 
och det är väldigt lätt som angripare idag att gå på revisorerna.” 
 
Utöver krav från allmänheten så tillkommer även en del anpassning efter kunden:  
 
“Folk försöker ju allting och vi har ju blivit så pass kommersiella så vi anpassar oss allt vad 
vi kan efter vad marknaden vill ha, vill de ha intyg så får vi ju anpassa oss” 
 
Denna anpassning menar revisorerna har att göra med både de ökade dokumentationskraven 
men också för att revisionsbyråerna är beroende av sina kunder. Vad många kunder kanske 
inte förstår är att de ofta försvårar revisorernas arbete genom att inte förbereda underlag som 
behöver inhämtas, saknar underlag helt eller på annat sätt förhindrar revisionsprocessen. 
Enligt intervjupersonerna beror detta ofta på att kunderna inte är insatta i det 
dokumentationsarbetet som revisorerna gör löpande under revisionen. 
 
“De är väl att det inte finns något underlag alls” 
 
“Det är mycket i luften och det är ju inte sällan vi bollar 10 frågor till en kund om det är 
mycket strul och så får vi svar på 5 av dem” 
 
“Kundens kunskap om vad vi dokumenterar och hur vi dokumenterar är ganska låg” 
 
Enligt intervjupersonerna beror detta främst på att dokumentationen är osynlig för kunden och 
är egentligen bara märkbar i de debiterade timmarna som kunden får på fakturan. Vilket också 
sätter press på hur mycket tid revisorerna har att tillgå under revisionen som kan ge 
konsekvenser för dokumentationen. Däremot så påtalar intervjupersonerna att de låter 
kunderna vara delaktiga i dokumentationen för att göra processen enklare för revisionsteamet 
och mer kostnadseffektivt för kunden. 
 
“Så vi försöker ju jobba med att kunden kan göra så mycket av dokumentationen som möjligt, 
vi skickar ut förberedelselistor” 
 
“Ju bättre kunden har det på sin sida i bokslutet och med rutiner och processer, desto bättre 
blir vår dokumentation också” 
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“Jag tror att det handlar om det här med tid och debitering, eller jag är rätt så säker på det. 
Eller hur ska jag få betalt för det om jag ska lägga ner fem timmar till på det?” 
 
Därför kan de uppstå en del frågor från kunden under arbetets gång men dessa bemöter 
revisorerna med att kommunicera med kunden. Oavsett om det är kunden som försvårar 
insamlandet av dokumentation eller om det är ökade krav enligt regelverket räcker det oftast 
med en förklaring för att kunden ska förstå. Denna kommunikation kan vara svårare ibland 
beroende på vilken person man talar med. Något som framkommit är att det är enklare att 
kommunicera med en person som har erfarenhet inom redovisning eller revision och är väl 
införstådd i vad revisorerna gör i sitt yrke.  
 
“De bästa typerna är före detta revisorer som sitter som ekonomichef för de förstår varför 
man gör det” 
 
“Man kanske vet att personen som sitter med redovisningen är övernitisk och släpper 
ingenting och vi vet sedan tidigare år att det är klockrent” 
 
Dock kan de ökade kraven kännas överflödiga när de behöver samla in dokumentation från 
kunder man haft sedan en lång tid tillbaka. 
 
”Alltså har du haft en kund i många många år och så ska du nu säga att jag skulle vilja ha en 
kopia av din legitimation, alltså för mig går det någon slags gräns, men när de kommer och 
kvalitetsgranskar då ska det ju finnas. Det finns inget undantag” 
 
Och kommunikationen kan därmed behöva anpassas beroende på mottagaren som en 
intervjuperson uttrycker sig: 
 
“Är de ägaren själv och ägarens fru som sitter där ja då blir det ju en annan typ av dialog” 
 
I kombination med kommunikationen gentemot kund så kommunicerar även revisorn med 
marknaden. Denna kommunikation benämns av intervjupersonerna som viktig, inte bara i 
arbetet att marknadsföra sig själva och revisionsbyrån utan även för att bibehålla sina kunder. 
I denna situation anser många av de tillfrågade personerna att de kan dra nytta av att vara 
professionella i sitt säljande. Med detta menar intervjupersonerna att man som yrkeskår ska 
arbeta för allmänhetens nytta. Dessutom anser revisorerna sig vara en specialiserad grupp 
inom samhället som har en hög status bland allmänheten, vilket i sin tur bidrar till den 
professionella synen och därmed förenklar arbetet med marknadsföring. Vidare förstår de att 
det kan vara motsägelsefullt med tanke på oberoendekravet men där anser revisorerna att de 
har hittat en bra väg att kombinera detta.   
 
“Vi är väldigt marknadsorienterade, otroligt mycket faktiskt, men jag tycker att det går att 
kombinera på ett väldigt bra sätt. Mer att man kan dra nytta av att vara professionell i sitt 
säljarbete” 
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“Och börjar man marknadsföra sig så kan i alla fall jag känna "hur oberoende är jag, hur 
oberoende är man när man börjar marknadsföra sig?"   
 

5.4	  Sammanfattande	  intryck	  
Utifrån det inhämtade empiriska materialet har vi kunnat finna många delar som tyder på en 
stark anknytning till den professionella logiken. Däremot återfinns det mekanismer som 
motverkar revisorernas dokumentationsarbete som grunder sig från både den professionella 
och kommersiella logiken. Detta sammanfattar centrala intryck i empirin som ger en bra 
inledning till analysen där teman presenteras efter vad som kommit fram i innehållsanalysen. 
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6.	  Analys	  
I detta avsnitt presenteras våra analyser av det empiriska materialet. Avsnittet är indelat i 
fyra teman. Det första temat behandlar det praktiska arbetet med dokumentation. Det andra 
temat visar en form av likriktning av de mekanismer som identifierats bland revisorerna följt 
av det tredje temat som visar på mekanismer som motverkar denna likriktning. Därefter följer 
det fjärde temat som visar hur balansgången sker mellan dessa mekanismer. Avslutningsvis 
redogör vi för de sammanfattande intrycken. 

6.1	  Dokumentationsarbetet	  utformning	  i	  praktiken	  
Revisorernas arbete med dokumentation börjar redan vid planeringen på hösten. Det är under 
denna planering som revisionsteamet sätts ihop. Där kan antalet medlemmar i revisionsteamet 
variera från ett par till flera medarbetare beroende på storleken och omfattningen på företaget 
som revisionen ska göras mot. Efter planeringen och sammansättningen av revisionsteamet så 
åker de ut och träffar kunden eller de som har ansvaret för redovisningen på företaget. Här gör 
revisorerna och revisorsteamet en första bedömning av kunden och verksamheten vilket 
dokumenteras för att sedan ligga till grund för revisionen av bokslutet. Bedömningarna av 
verksamheten handlar mycket om att läsa och kontrollera protokoll, stämma av skatter och 
avgifter samt att inhämta bolagsdokumentation som aktieböcker och försäkringsbrev. Därefter 
fortsätter bedömningarna av verksamheten där de ansvariga för revisionsuppdragen diskuterar 
vilken revisionsstrategi som ska användas. Förutom att denna strategi avgör hur 
bokslutsrevisionen ska gå till så formar strategin även hur dokumentationen ska genomföras.  
 
I början av en revision identifieras även risker som kan återfinnas i kundens verksamhet. 
Denna riskidentifiering sker löpande under revisionsprocessen och kan förändras under 
arbetets gång. Detta kan förekomma när man på planeringsmötet under hösten valt ut fel 
poster som bedöms som väsentliga. De väsentliga posterna kan nedgraderas till icke 
väsentliga medan andra poster kan uppgraderas till väsentliga. Alla ställningstaganden och 
beslut som tas under revisionsprocessen ska dokumenteras. Redan vid planeringen ska 
revisorerna och revisionsteamet dokumentera hur de ska gå till väga, vilka ställningstaganden 
och bedömningar som gjorts. Vidare ska det finnas dokumentation om de riskbedömningar 
som görs löpande i revisionsprocessen och hur revisionsstrategin läggs upp.  
 
Efter planeringsstadiet sker den löpande revisionen av kundens verksamhet. Den löpande 
revisionen som revisorerna och revisionsteamet genomför testar bland annat de interna 
kontrollerna hos kunden. Dessa kontroller kan innebära allt från kontroll av kundreskontran 
till hur kunden värderar sitt lager om sådant finns. Ifall det skulle förekomma brister i de 
interna kontrollerna hos kunden så kan den tidigare nämnda omprioriteringen ske mellan 
poster, att en post uppgraderas från oväsentlig till väsentlig och vice versa. 
 
Planeringen, riskidentifieringen, uppläggning av revisionsstrategin och den löpande 
revisionen av kundens verksamhet är förberedande åtgärder inför revisionen av bokslutet. 
Detta ligger också till grund för hur omfattande revisionen blir och inte minst hur omfattande 
dokumentationen blir. Dokumentationen sker i alla nämnda steg och kan influeras av ett antal 
faktorer.  
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Dels vad det är för typ av verksamhet då vissa verksamheter kräver en högre grad av 
dokumentation än andra. Dels vilken ordning kunden har i sin egen verksamhet, detta kan ha 
inverkan på hur enkel processen blir till att ta fram underlag som kan vara av vikt för 
dokumentationen. 
 
Slutligen sker revisionen av bokslutet som behandlar balans- och resultaträkning samt 
årsredovisning. Detta är den färdiga produkten där alla de tidigare faktorerna planeringen, 
riskidentifieringen, uppläggning av revisionsstrategin och den löpande revisionen av kundens 
verksamhet binds ihop och vägs samman. Således blir slutrevisionen resultatet av många olika 
bedömningar längs revisionsprocessen och blir därför aldrig den andra lik. Vidare är 
dokumentationen en viktig del även i detta avseende då revisorerna måste ha kontrollerat och 
sammanställt den tills den dagen som de skriver på bokslutet. Det sista steget som följer i 
revisionsprocessen är avrapporteringen till kund. Avrapporteringen ska summera ihop allt 
revisorerna och revisionsteamet har kommit fram till under revisionsprocessen. Denna rapport 
redovisas sedan för företagsledningen, styrelsen eller den som är redovisningsansvarig på 
företaget. 
 
Dokumentationen sker i revisorernas interna system. I det interna systemet finns olika steg 
beroende på kund och uppdrag samt de bedömningar och ställningstaganden som gjorts under 
planeringen och den löpande revisionen. Beroende på dessa faktorer kan stegen bli fler eller 
färre. Dokumentationen kan ske genom en kommentar, ett underlag till beslut eller bifogade 
dokument. Systemen visar vad som ska dokumenteras beroende på ovan nämnda faktorer. 
Därför kan dokumentationen genomföras på olika sätt i olika situationer. Det kan även se 
olika ut på olika revisionsbyråer eftersom alla har olika system, vissa har utvecklat egna 
medan andra har köpt in färdiga system.     
 
Planeringen i början är till stor del avgörande för det kommande revisionsarbetet eftersom 
systemen grundas i dessa bedömningar. Då bedöms risker hos kundens verksamhet, 
revisionsteamet sätts ihop och ansvar fördelas inom revisionsgruppen. Nya bedömningar kan 
uppstå löpande samtidigt som tidigare bedömningar kan ändras beroende på hur 
revisionsuppdraget utvecklas. Enligt ISA 230 ska revisionsdokumentationen även bidra till att 
sådant som har betydelser för framtida revisioner finnas med. Därmed är det viktigt att 
bedömningarna som genomförs i början av ett revisionsuppdrag återfinns för kommande 
revisioner av verksamheten. Till följd av detta är det därför viktigt att dessa bedömningar är 
korrekta i början, eller att man ändrar bedömningarna löpande under revisionen. Dessutom 
ska den muntliga diskussionen med kund också dokumenteras. Dock finns det inte uttryckt i 
lagen utan är ett exempel på en bedömning som revisorer måste göra löpande under 
revisionsuppdraget. 
 
För att summera det praktiska dokumentationsarbetet i revisionsverksamheten är att ett 
omfattande dokumentationsarbete sker och det finns en stor variation i hur det genomförs, 
även om gemensamma drag finns. Dels är dokumentationen omfattande för att den ska finnas 
som grund till alla beslut och underlag som finns i ett revisionsuppdrag. Arbetet med 
dokumentation blir således en stor del av arbetet med revision.  
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Dessutom återfinns en stor variation i hur detta arbete genomförs. Revisorernas arbete med 
dokumentation tyder på en enhetlighet mellan revisorerna men å andra sidan återfinns även 
motverkande mekanismer vilka presenteras nedan.   

6.2	  Dokumentationsarbetet	  har	  sin	  grund	  i	  den	  professionella	  logiken	  	  
Resultatet av vår analys visar att en viktig anledning till att dokumentationsarbetet uppvisar 
såväl en form av likriktning som en stor variation är att det finns olika mekanismer som 
verkar i båda riktningar. I det här avsnittet presenteras de mekanismer som i huvudsak verkar 
för en likriktning av arbetet. Dessa har en grund i den professionella logiken och består av 
1) externa krav, 2) förtroende, 3) självreglering, 4) interna riktlinjer, system och checklistor 
och 5) interna kontroller. Tillsammans skapar de en enhetlighet inom yrkeskåren som i sin tur 
representerar den professionella logiken.  
 
1) Externa krav  
För det första verkar revisorerna i en kontrollerad miljö där de ständigt utsätts för externa 
krav. Kraven består av bland annat komplicerade regelverk och att de kontrolleras av externa 
granskare. Dessa granskningar görs av oberoende grupper som FAR och RN för att säkerställa 
revisionskvaliteten hos revisionsbyråerna. Granskningarna återfinns inte enbart för att 
kontrollera revisorerna, utan även för att revisorerna får en fingervisning om vad som kan 
förbättras i det egna dokumentationsarbetet. Det kan även leda till att revisorer granskar 
varandra hårdare inom teamet, speciellt nyanställda för att säkerställa att metodiken efterföljs. 
Denna miljö tyder på att revisorerna samverkar för att bevara professionen, vilket kan kopplas 
till Briens (1998) beskrivning om att en profession är en yrkesgrupp bestående av individer 
som är verksamma inom samma fält och besitter specialkunskap som övriga i samhället inte 
har. Detta uppfylls genom att revisorer genomgår utbildning och auktoriseras genom en 
revisorsexamen (RN). Dessa kriterier är med i Millersons (1964) definition av en profession 
samt att en profession är en yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna. Därmed 
kan den kontrollerade miljön som revisorerna verkar inom ses som en del av den 
professionella logiken.    
 
En andra mekanism som går i linje med de externa kraven är de komplicerade regelverk som 
revisorer måste anpassa sitt arbete efter. Dessa regelverk är varken speciellt detaljstyrda eller 
enkla att applicera på dokumentationsarbetet vilket har lett till att revisionsbyråerna har 
utvecklat en egen metodik som uteslutande bygger på regelverken. Metodiken hjälper således 
revisorerna i deras arbete och skapar således ett gemensamt synsätt på regelverken. Ett 
gemensamt synsätt bidrar till att en grupps grundläggande principer, regler och vedertagen 
sed skapar en grund för gemensam handling och kan därigenom ses som en logik (Owen-
Smith & Powell 2006). Detta medför en enhetlighet inom revisionskåren där de externa 
kraven verkar för att upprätthålla revisorerna oberoende. 
 
  



31 
 

2) Förtroende 
Den andra bidragande mekanismen som förenar revisorerna är deras förtroende. Enligt 
revisorerna är det viktigt för yrkeskåren. Eftersom de verkar i en bransch som dels ska 
upprätthålla en ordning för att finansiell information är korrekt och dels för att de är beroende 
av sina kunder. De anser därför att ryktet är av stor vikt för att inbringa förtroende för 
allmänheten. En av revisorerna påpekar även att utvecklingen av dokumentationsarbetet har 
lett till att det är viktigare att ett dokument är ifyllt snarare än vad som står skrivet i 
dokumentet. Detta kan grunda sig i att revisorerna har det förtroendet från allmänheten att de 
litar på att revisorerna gör rätt. Därför har dokumentationen i sig ett förtroendeingivande 
intryck. Ryktet och förtroendet kan hänföras till att revisorerna har en status. Enligt Friedson 
(2001) så har ideologin om att skydda och bevara samhällets intresse varit starkt förknippat 
med revisionsbranschen. Detta kan historiskt sett förklara varför samhället har starkt 
förtroende för revisorerna. Även om inte revisorerna direkt uttalar att de jobbar med 
förtroendet så görs indirekta åtgärder för att skydda verksamheten och därmed stärka 
förtroendet. 
 
En ytterligare bidragande mekanism till ökat förtroende är branschens ständiga uppdatering 
av regelverk. Detta kan exempelvis hänföras till de företagsskandaler som Johansson et al. 
(2005) anser har bidragit till att företags förhållande till revisorer hamnat i rampljuset. 
Skandalerna har i sin tur lett till att regelverk ständigt uppdateras för att skydda 
revisionsbyråerna och revisorerna, därmed aktualiseras även dokumentationsmetodiken. I och 
med att de skyddar sin verksamhet så förhindrar byråerna att framtida skandaler uppkommer. 
Genom att förhindra skandaler skyddar de även förtroendet. Detta förtroende som är 
genomgående i samtalen med revisorerna kan därmed hänföras till en av Millersons (1964) 
egenskaper som definierar en profession, nämligen egenskapen som behandlar att revisorer 
ska utföra tjänster i allmänhetens bästa.  
 
3) Självreglering 
En tredje utmärkande mekanism är revisorernas självreglering. Enligt Öhman (2005) verkar 
revisionsprofessionen till stor del i en självreglerande miljö, då revisorskåren tillsammans 
skapar de rekommendationer och tolkar lagar som sedan ligger till grund för praxis. 
Regleringen innebär att revisorerna själva styr och utformar sitt eget yrke istället för externa 
institutioner. Många revisorer anser att det läggs en grund till självregleringen redan i början 
av karriären. Genom att styra nyanställda till att implementera dokumentationen och följa den 
metodik som råder på revisionsbyrån sätts grunden till självreglering. Det föreligger också en 
tydlig arbetsfördelning mellan revisorerna som baseras på erfarenheter, där den med större 
erfarenhet kontrollerar den med mindre. På så sätt kan revisorerna förhindra felaktigheter i 
dokumentationsarbetet och revisionen. Detsamma gäller när revisorerna granskar varandra. 
Granskningen görs enligt revisorerna för att förhindra att väsentliga fel föreligger i 
dokumentationen, men även kunna bidra till nya insikter och arbetssätt hos den som blir 
kontrollerad. Brien (1998) menar att personer verksamma inom en specifik profession, har en 
större kapacitet än externa regleringar och andra intressenter att finna och identifiera 
problemområden, vilket stödjer revisorernas arbetssätt med självreglering.  
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En andra aspekt som framkommer är deras tro på sig själva. Revisorerna beskriver att deras 
dokumentationsarbete ofta går ut på att redogöra varför de har granskat och vilka 
ställningstaganden de har gjort. I detta arbete ingår förutom insamlandet av kundens material 
också att revisorerna måste göra egna bedömningar. Dessa bedömningar kräver att de har den 
kunskap och erfarenhet som behövs för att ta vissa beslut. Därför är det alltid en överordnad 
som slutligen kontrollerar och godkänner vad de andra i teamet har granskat och 
dokumenterat. Denna kunskap och erfarenhet förklarar revisorerna kommer från 
arbetserfarenhet inom yrket och det bästa sättet att få dessa är att börja arbeta praktiskt. 
Samtliga revisorer är överens om att arbetssättet kan se olika ut men det behöver inte påverka 
dokumentationsarbetet eftersom de ska arbeta mot samma mål. I detta arbete ingår att de 
måste våga släppa vissa poster som inte är väsentliga och många gånger behöver de skapa 
egna lösningar för att kunna genomföra en korrekt bedömning.  
 
4) Interna riktlinjer, system och checklistor 
Den fjärde mekanismen som förenar revisorerna är deras interna riktlinjer, system och 
checklistor. Dessa grundar sig på regelverken ISA 230 och ligger därmed till grund för den 
egna metodiken inom revisionsbyråerna. När den elektroniska informationen ankommer till 
revisorn finns hjälpmedel som ska underlätta dokumentation, nämligen revisionsprogrammen. 
Här finner revisorerna ofta stöd i hur de ska utforma dokumentationen. Mekanismerna 
säkerställer även att revisorerna genomför revisionen och dokumentationen på ett 
standardiserat sätt. Revisorerna förklarar att checklistorna används genom hela revisionen. 
Checklistorna är fördefinierade vars syfte är att effektivisera dokumenteringen och för att 
revisorerna inte ska missa något. Dessa kan förklaras som förenklade mallar som utvecklats 
utefter regelverken. De visar delvis vilka dokument som ska inhämtas och ibland ska de 
bockas av för att visa att man genomfört ett steg och kan gå vidare till nästa. Detta 
standardiserade sätt bidrar till att de täcker in alla moment och att de enklare kan följa vad 
som har gått fel i efterhand. Revisorerna beskriver även att system de använder är väl 
utvecklade för att underlätta att alla regerverk efterföljs. Systemen utvecklas även löpande när 
regelverk uppdateras. Detta är inget revisorerna märker av då det är andra som utvecklar 
systemen. Revisorerna är istället eniga om att de känner sig trygga, att om de följer 
programmen så efterföljs kraven och regelverken. Vidare hävdar revisorerna att systemen 
ställer högre krav än regelverken. Detta för att förhindra erinran vid externa kontroller. 
 
Dessutom skapar kraven en sorts samhörighet inom revisionsbyrån och särskiljer revisorerna 
som yrkeskår från den yttre allmänheten, detta eftersom systemen är utvecklade av 
revisorerna och i vissa fall revisionsbyråerna själva. Ytterligare hävdar revisorerna att 
systemen säkerställer att de riktlinjer som råder inom organisationen efterlevs, eftersom alla 
anställda ska genomföra det på liknande sätt.  
 
De interna systemen och riktlinjerna ämnar inte enbart att stödja revisorernas arbete med 
dokumentation, de avser även att skydda den egna verksamheten. Detta står inte med i 
regelverken, utan revisorerna menar att detta är en utveckling som har skett i takt med de 
stämningar och företagsskandaler som varit.  
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Skyddandet av verksamheten har inneburit att dokumentationsarbetet blivit mer omfattande 
för revisorerna, och att de ökat arbetet med dokumentationen tidsmässigt. Därför anser 
revisorerna att de interna systemen är striktare än gällande regelverk. Vilket leder till att 
revisorerna verkar i en starkt kontrollerad miljö där inte bara hänsyn ska tas till de regler och 
lagar som finns, utan även till byråernas egna interna system och riktlinjer. Förutom att 
skydda verksamheten kan utvecklingen också ses som att revisorerna ser till allmänhetens 
bästa, och därigenom utvecklar sina interna system. Genom att ha dessa system säkerställer 
revisorerna dokumentationen och på så vis undviker framtida skandaler.   
 
5) Interna kontroller 
Den sista mekanismen som förklarar att revisorerna grundar sig i den professionella logiken 
är genom interna kontroller och tekniska hjälpmedel. I revisorernas dokumentationsarbete 
finns en mängd olika verktyg för att säkerställa att dokumentationen ska följa de lagar och 
regler som föreskrivs av ISA 230 och RN. Dels finns elektronisk information som förenklar 
dokumentationen enligt revisorerna. Därefter finns byråernas revisionsprogram som all 
granskning sker i. Förutom att största delen av granskningen sker i dator, vilket kräver 
datorvana, så underlättar detta den interna kontrollen. Detta eftersom programmen har 
förinställt vilka steg som ska fyllas i och granskas. Programmet fungerar även för att kunna 
spåra den som har genomfört ändringar i revisionsprogrammet och vem som godkänt dessa 
ändringar. Dessutom används scanner för att kunna effektivisera insamlandet av material och 
dokumentation om inte kundernas dokument finns elektroniskt.  
 
Många revisorer hävdar att de interna kontrollerna är väl fungerande om än i avskräckande 
syfte. De interna kvalitetskontrollerna som görs bidrar till revisorernas självreglering genom 
att de internt kontrollerar de anställda. Genom att kontrollera de anställda kan 
revisionsbyråerna kontrollera att de anställda följer byråernas riktlinjer och upprätthåller deras 
metodik. Detta kan efterliknas vid vad Millerson (1964) kallar för en handlingsetik. 
Handlingsetiken bidrar därmed till en ökad sammanslutning bland revisorerna. Vidare talar 
Brien (1998) om professionen som självgående, detta kan tolkas som att organisationen själva 
genom de interna kvalitetskontrollerna granskar de anställda för att försäkra sig om att 
organisationens vilja eftersträvas. Ytterligare aspekter som pekar på detta förutom att de har 
interna kvalitetskontroller, är att revisionsbyråerna även har interna regelverk som ska 
efterföljas. Även detta kan ses som ett verktyg liknande interna kontroller som avser att 
kontrollera. Revisorerna som intervjuats påtalar också att de interna kontrollerna driver 
utvecklingen av den egna metodiken framåt. Även detta går i linje med Brien (1998) som 
menar att professionen är självgående. Effekten av att de interna kontrollerna driver 
utvecklingen och medför således en mer enhetlig yrkeskår. 
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6.3	  Mekanismer	  som	  motverkar	  den	  professionella	  logiken	  
Även om revisorerna har en enhetlig grund i den professionella logiken så återfinns ett antal 
mekanismer som motverkar den enhetlighet som de verkar inom och som strider mot de 
tidigare nämnda faktorerna. Vår analys visar att dessa utgörs av 1) kundens krav och 
förväntningar, 2) påtryckningar, 3) kommunikationssvårigheter och samspel med 
marknadsföring, 4) tidskrävande arbete och tolkningssvårigheter och 5) egna bedömningar. 
 
1) Kundens krav och förväntningar 
Den första mekanismen som motverkar den grund i professionalismen som revisorerna har är 
kundernas krav och förväntningar. Dessa krav och förväntningar är inte samstämmiga med 
den kontrollerade miljön som revisorerna verkar inom. Kraven som revisorerna har på sig från 
RN och FAR är ofta inget som kunderna är medvetna om eller har insyn i vilket leder till att 
revisorerna behöver anpassa en del diskussioner efter kund. Revisorerna arbetar också med 
många olika företag, dels stora multinationella företag dels mindre bolag. Denna variation 
ställer olika krav på revisionen och dokumentationen. Revisorerna som är tillfrågade i denna 
studie arbetar vid stora byråer vilka använder komplexa och omfattade system. Dessa system 
är ofta inte anpassade efter mindre bolag vilket kan försvåra dokumentationen.  
 
En ytterligare aspekt är att kunder ställer krav på revisionen och revisorerna. Enligt Hanlon 
(1997) har revisorerna som yrkesgrupp blivit mer utsatta för krav från kunder och den övriga 
marknaden. Detta går i linje med det revisorerna säger, de menar att de fått ett större 
arbetsområde, vilket inneburit att de inte längre enbart kontrollerar siffror. Vidare ska 
revisorerna även fungera som egna entreprenörer i arbetsrollen. Det utvidgade ansvaret har 
även inneburit att revisionsbyråerna har fått ändra sina kontrollprocesser och att revisorerna 
genom ansvaret har ett mer omfattande arbete gällande dokumentationen. Revisorerna 
beskriver även att kunder försvårar arbete genom att ifrågasätta en del av den granskning som 
sker och insamlingen av dokument.  
 
2) Påtryckningar 
Påtryckningar utgör ytterligare en motverkande mekanism mot revisorernas förtroende. Dessa 
kommer mestadels från allmänheten. Revisorerna uttrycker att allmänheten ställer krav i form 
av att de vill veta att revisorerna uppfyller alla de regler och lagar som finns. De menar också 
att dessa påtryckningar kan komma från att de verkar i en utsatt och omdiskuterad bransch. 
Därför uppkommer en del stämningar mot revisorerna. På så vis känner de sig utsatta och 
måste därmed ha en mängd dokumentation för att skydda sig. En av revisorerna menar att de 
måste ha en mängd dokumentation för att skydda sig mot angripare vilket leder till en mängd 
krav. I och med påtryckningarna anpassas riktlinjer och dokumentation för att kunna uppfylla 
kraven. Detta menar revisorerna ofta leder till ökade dokumentationskrav vilket i sin tur gör 
det svårare att hinna med allt dokumentationsarbete. När omfattningen ökar blir det även 
svårare för dem att hålla budget. Eftersom allmänheten inte alltid är insatta i revisorernas 
dokumentationsarbete kan dessa förhållanden och påtryckningar leda till variation i arbetet 
med dokumentation. 
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3) Kommunikationssvårigheter och samspelet med marknadsföring 
De tredje återkommande svårigheterna för revisorerna är kommunikation och samspelet med 
marknadsföring. Dessa verkar många gånger mot deras självreglering. 
Kommunikationssvårigheterna förekommer både internt och externt. Dels beskriver 
revisorerna utmaningen med att få kunderna att förstå varför en del dokumentation behöver 
samlas in. För att få kunderna att förstå försöker de ibland involvera kunderna i deras arbete 
för att på så sätt underlätta revisionen och för att kunden ska förstå värdet i dokumentationen. 
De ökade dokumentationskraven som nämndes i stycket innan leder till mer arbete för 
revisorerna och därmed en ökad kostnad för kund. Denna situation menar revisorerna leder till 
ett ökat motstånd från kunderna på grund av att de inte ser dokumentationen och därmed inte 
förstår varför. Detta leder i sin tur till att revisorerna behöver lägga ner mer tid på att förklara 
för kunderna om varför de måste göra som de gör. En annan svårighet är när kunderna själva 
tycker att redovisningen är bra och inte förstår varför all dokumentation behöver samlas in. 
Även detta försöker revisorerna lösa genom ökad kommunikation med kunden. 
 
Bristande kommunikation inom revisionsteamet är även en mekanism som kan leda till att de 
granskar sådant som inte är väsentligt. Detta kan uppstå när de är många specialister och 
avdelningar involverade, vilket de ofta kan vara i stora företag eller i komplicerade 
situationer. Revisorerna beskriver att det då uppstår en utmaning i att få in all dokumentation 
som krävs för revisionen. Kommunikationssvårigheter kan därmed förhindra den 
självreglering som revisorerna är enig om att de har. 
 
En annan svårighet som uppstår i kommunikationen är när revisorerna har delade meningar. 
De menar att bara för att de själva anser en sak så förstår de att det kan uppfattas på ett annat 
sätt av någon annan. Ett exempel på detta kan vara när oberoendet ska fastställas eller när det 
kommer till fråga om hur mycket som ska dokumenteras. Detta verkar bero till stor del på att 
även om revisorerna arbetar mot samma mål så gör de på olika sätt men att detta då måste 
motiveras på ett tydligt sätt. Därmed kan det uppstå delade meningar i hur de ska 
dokumentera och på så vis leda till att en revisor som ansett att valet är tydligt motiverat kan 
en annan anse som bristfällig dokumentation. 
 
Revisorernas arbete består även i att kombinera sitt granskningsarbete med att anpassa sig 
efter marknaden och samtidigt marknadsföra sig för att få nya kunder. Här anser revisorerna 
att de kan dra nytta av den professionella roll de har. Dock menar vissa att detta inte borde gå 
att kombinera för att oberoendet sätts på spel. Tidigare var det inte tillåtet för revisorerna att 
marknadsföra sig men idag är det tillåtet. Om det i vissa situationer skulle bli svårt att avgöra 
hur oberoende en revisor är i sin roll skulle detta kunna ha en inverkan på deras 
självreglering. Eftersom självregleringen utgör en stor del av verksamheten skulle det 
förmodligen upprättas fler kontroller som gör att de har mindre utrymme att kunna genomföra 
kontrollerna internt.  
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4) Tidskrävande arbete och tolkningssvårigheter 
De interna riktlinjer, system och checklistor som till stor del förenar revisorerna och ska 
vägleda dem i deras dokumentationsarbete kan också ha en negativ inverkan på arbetet. 
Anledningen till detta är att det ibland är svårt att tolka alla dessa samt att de ofta är ett 
tidskrävande arbete. 
 
Dokumentationen syftar till att bevisa vad som är utfört så att andra kan följa arbetet och göra 
samma ställningstaganden. Däremot beskriver inte lagen hur mycket som ska dokumenteras, 
och inte heller vad, utan enbart att dokumentation ska finnas. De interna riktlinjerna och 
checklistorna kan därför tolkas som svårdefinierad vilket leder till problem. Detta påverkar 
revisorerna på ett flertal sätt, dels kan dokumentationen ändras under arbetes gång. Genom 
nya bedömningar av revisorerna kan poster flyttas från att vara ej väsentliga till att bli 
väsentliga och kräver därefter också mer dokumentation. Detta kan leda till, som revisorerna 
uttrycker sig, att de dokumenterar relativt mycket till väldigt liten eller ingen nytta alls. 
Arbetet leder således till en större tidsåtgång på dokumentation istället för andra väsentliga 
saker under revisionsprocessen, vilket inte bara kan skada revisionen utan även 
dokumentationen för kommande ställningstaganden. På så vis blir det omfattande 
dokumentationsarbetet lidande av alla interna riktlinjer, system och checklistor. 
 
Samtidigt lever alltid revisorerna med risken för att fel förekommer i de underlag som 
återfinns hos kunden. Risken påverkar då omfattningen av dokumentationen vilket i sin tur 
enligt revisorerna leder till tidsbrist och större risk för slarv. Dessutom påtalar revisorerna att 
dokumentationsarbetet i värsta fall kan bidra till förlustaffärer när man slår ut kostnaderna för 
hela revisionen. Vilket också är en tydlig faktor som påvisar hur omfattande det kan vara i ett 
revisionsuppdrag. Vidare menar revisorerna att metodiken inte alltid är pedagogisk. Den kan 
med andra ord vara svår att förstå och leder till tolkningssvårigheter för revisorerna. Samtidigt 
hävdar revisorerna trots att metodiken finns så innebär det inte automatiskt att man kan följa 
den. Detta kan leda till att revisorerna frångår metodiken för att istället grunda sina 
ställningstaganden och bedömningar på egna erfarenheter och kunskaper.    
 
Tillgängligheten av underlagen påverkar även tidsåtgången av dokumentationsarbetet. Detta 
sker när kunder inte är så insatta i revisionsarbetet. De har således svårigheter att 
tillhandahålla revisorerna de underlagen som efterfrågas. Samtidigt som kunderna inte är 
insatta så har kunderna ändå underlag som finns i den löpande bokföringen. Kunderna kan 
således försvåra dokumentationsarbetet för revisorerna när dessa ska ta in underlag från 
kunden. I och med kundens okunskap när det gäller dokumentationen så kan detta ställa till 
problem genom att arbetet med att hämta in underlag tar längre tid.  
 
Nyanställda har enligt revisorerna ett större problem med att förstå omfattning. Många av de 
tillfrågade revisorerna ansåg att nyanställda personer inom revisionsteamet hade en tendens 
till att granska alla poster lika mycket. Vilket i sin tur bidrog till att dokumentationsarbetet 
drog ut på tiden och att dokumentationen inte fick det djup som den skulle ha när det gällde 
de väsentliga posterna. Dessutom hävdades att de gjorde för mycket dokumentation och att de 
gjorde mer dokumentation på de posterna som inte var väsentliga.  
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Detta kan sammanfattas som att nyanställda genom sitt arbete med dokumentation skapar en 
större omfattning av den och bidrar till tidsbristen som ibland uppstår när arbetet med 
dokumentation ska genomföras.  
 
Samtidigt vet inte revisorerna själva när och vad som uppdateras i systemen. Det framkommer 
i samtalen med revisorerna att de litar på systemen vilket kan innebära att det i slutänden leder 
till felaktigheter då nya regler och lagar kanske inte finns uppdaterade. Samtidigt påtalas att 
det är möjligt att förbise dokumentationen i programvaran. Denna okunskap och tillit till 
systemen kan även medföra reprimander från de interna kontrollerna. Exempelvis kan 
varningar utdelas eller avdrag på lönen ske, i värsta fall kan det leda till avstängningar som 
medför att revisorn inte får arbeta med revisionen överhuvudtaget.  
 
5) Egna bedömningar 
Egna bedömningar är den sista mekanismen som motverkar revisorernas enhetliga roll. Det 
har under intervjuerna framträtt att allt inte kan regleras in i minsta detalj och därför blir 
revisorernas egna bedömningar nödvändiga. Även om de ibland måste avvika från de interna 
kontrollerna och de tekniska hjälpmedel de använder sig av så menar revisorerna att de krävs 
för att slutföra revisionen. Detta kan innebära att de kommer med egna lösningar för att det 
ibland finns för många valmöjligheter eller att det inte finns tillräcklig vägledning. Detta 
eftersom lagen om dokumentation (ISA 230) främst uttrycker att revisorer ska dokumentera 
så att en utomstående ska kunna följa det som gjorts, vilket är en otydlig beskrivning. Detta 
leder till svårigheter mellan den som blir bedömd och den som bedömer om vad som är 
tillräckligt. Av den orsaken att revisorerna gör egna bedömningar om vad som är tillräcklig 
dokumentation. De egna bedömningarna som revisorerna gör grundas i deras kunskap och 
erfarenhet.   
 
Ett exempel på revisorernas egna bedömningar är att de har olika grader av granskning 
beroende på vilket företag som de genomför revisionen på. För att ta fram graden av revision 
tar revisorerna fram väsentlighetstal under planeringen, vilket har varierande effekt på 
dokumentationsarbetet. Väsentlighetstalen ligger sedan till grund för hur revisionen ska 
genomföras. Här påtalar revisorerna att det även återfinns en grad av bedömning när dessa tal 
tas fram. Ett problem som kan uppstå är när revisorerna arbetar med ett mindre bolag då 
mycket av revisionssystemen inte är anpassade efter små kunder. Detta medför en högre grad 
av egen bedömning från revisorn. Dessutom måste revisorerna anpassa dokumentationen efter 
varje kund beroende på dels hur kunden har det i sina egna interna system och kontroller, dels 
hur deras underlag ser ut och slutligen som tidigare nämnt storleken på kunden. De interna 
systemen hos kunden kan påverka revisorerna genom att det återfinns mycket risker i 
exempelvis varuhantering eller kundreskontra som kan påverka dokumentationen.  
 
Underlagen påverkar revisorns dokumentation i hög grad. Finns inte underlag så uppstår 
svårigheter för revisorerna att fullständigt kunna dokumentera de ställningstaganden de gör. 
Kundens storlek påverkar mest genom omfattningen av dokumentationen, men det påverkar 
också sammansättningen av revisionsteamet. Däremot så kan inte allt regleras i detalj enligt 
den metodik som finns hos revisionsbyråerna.  
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Därför blir bedömningar nödvändiga för revisorerna. De egna lösningarna innebär dock att de 
avviker från de rutiner som finns föreskrivna, vilket kan medföra slarv från revisorernas sida 
då det inte finns interna kontroller och checklistor som kontrollerar dem.   
 
Vidare uppstår problem för revisorer när de inte dokumenterar de ställningstaganden de gör. 
Enligt ISA 230 så är det ett av huvudsyftena. Men i vissa situationer, främst när revisorerna är 
ute hos kunden, så ser revisorn hur arbetet genomförs men de bedömer där och då att det inte 
föreligger någon risk i processen. Det är då problemen kan uppstå, eftersom det inte finns 
nedskrivet på papper så att någon annan kan genomföra samma saker.  
 

6.4	  Situationsanpassad	  bedömning	  
I praktiken leder de motsträviga mekanismerna som identifierats till en balansgång mellan 
professionella och kommersiella aspekter. Denna balansgång avgöras till stor utsträckning av 
deras bedömningar som anpassas efter situation. Det är därmed situationen som påverkar hur 
dokumentationen blir i slutändan. 
 
Tidigare har det förklarats att revisorerna har sin grund i den professionella logiken, men att 
det finns motverkande faktorer som gör att de tvingas frångå den. Detta sker när revisorn 
ställs inför situationer där de måste ta beslut som balanserar mellan den professionella och 
kommersiella logiken. Det är istället när en revisor drivs av båda logikerna som det handlar 
om situationen här och nu. Det är i den konkreta situationen som det ena eller det andra sker. 
Dessa situationer påverkas av erfarenhet, tidspress, kunder och relationer. I slutändan avgör 
dessa hur dokumentationen utformas.  
 
När revisorer ställs inför ett beslut grundar de ibland besluten på erfarenhet. Denna erfarenhet 
har revisorerna samlat på sig under de åren som de har arbetat med revision och 
dokumentation. Erfarenheten är ett av de viktigaste verktygen som revisorer har när de ställs 
inför ställningstaganden. För att revisorerna ska kunna göra egna bedömningar och 
ställningstaganden kräver det att revisorerna har kunskap och erfarenhet.  
 
Mycket av revisorernas revisionsuppdrag och dokumentationsarbete sker under tidspress. 
Detta kan ske på grund utav omfattningen av dokumentationen, snabba deadlines som ska 
klaras av, planeringen fallerar eller att kunderna kan vara stökiga och inte ge dem de underlag 
som behövs. En ytterligare aspekt kan vara att kunden har mycket fel i bokföringen som 
måste följas upp vilket i sin tur också leder till att tiden inte räcker till, och därmed faller 
dokumentationen mellan stolarna och nedprioriteras eller inte hinns med till bokslutsdagen.  
 
Förutom att revisorerna är under tidspress så finns det alltid en aspekt som innefattar 
revisorernas egna misstag. Dessa mänskliga misstag kan medföra att dokumentationen blir 
felaktig då revisorerna helt enkelt fattar fel beslut eller tar felaktiga ställningstaganden. 
Misstagen kan grunda sig i olika mekanismer. Dels kan de grunda sig i att kunskapen hos 
revisorerna inte är tillräcklig för att kunna fatta de beslut eller ställningstaganden som är 
korrekta. Dels kan slarv förekomma när revisorerna helt enkelt glömmer eller missar att 
genomföra vissa delar i dokumentationsarbetet.  
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Detta kan främst ske då revisorerna kan ändra arbetsgången och flytta poster från ej väsentliga 
till väsentliga. Samtidigt kan också revisorerna ändra i revisionsprogramet, här är det bara ett 
par knapptryckningar som kan medföra stora konsekvenser för dokumentationsarbetet. Begår 
revisorerna misstag i detta skede kan det påverka dokumentationen och 
dokumentationsutformningen genom hela revisionen.   
 
Kunderna är även en viktig aspekt i arbetet med dokumentation och påverkar revisorerna i 
olika situationer. Dessa kan påverka då de inte har underlagen på plats så att revisorerna på ett 
enkelt sätt kan få de underlagen som behövs för att genomföra en fullständig dokumentation. 
Därtill kan kunderna ha många risker i sin verksamhet vilket medför att revisorerna får göra 
fler bedömningar om processer som kan vara svåra. Dessutom kan det vara väldigt stökigt hos 
kunden och att underlagen innehåller mycket fel, detta gör att revisorerna får väldigt mycket 
att följa upp hos kunden vilket kan påverka både omfattningen av dokumentationen men även 
leda till tidsbrist. Samtidigt är kunderna liksom revisorerna människor och det måste 
återfinnas en kommunikation mellan dessa parter som gör att arbetet med dokumentation kan 
genomföras. 
 
Dessa relationer som revisorerna kommer i kontakt med dagligen kan påverka hur de 
dokumenterar sina revisionsuppdrag. I kontakten med kunderna så måste revisorerna 
kommunicera vad de gör och vad de kommer att göra under revisionsuppdraget. Dessutom 
sker löpande kontakt med kund eller redovisningsansvarig om vilka underlag som behövs 
hämtas in. Är dessa personer inte i samförstånd med revisorerna eller att det på något annat 
sätt brister i relationen till varandra så försvårar det arbetet för revisorerna. Detta på grund av 
att misstolkningar sker mellan dem och att de kan vara svårt att förstå vad revisorerna gör för 
något i sitt arbete. 
 
En annan aspekt som kan knytas till relationer mot kund är kostnaden som tillkommer för en 
revision. Denna kostnad är förutom en korrekt revision en väsentlig del för kunderna. Då 
dessa inte ser dokumentationen så måste revisorerna kommunicera varför de måste göra 
dokumentationen. Vidare är det viktigt för revisorerna att ha goda relationer till det 
revisionsteam som arbetar under den auktoriserade revisorn. Revisionsteamet måste kunna 
lita på att revisorn tar fram de rätta ramarna som de ska arbeta efter. Likväl är det viktigt för 
revisorerna att revisionsteamet gör det som revisorerna har efterfrågat i revisionsprocessen 
och dokumentationsprocessen. Denna relation mellan revisorer och människor inom 
revisionsteamet är viktigt i avseendet om att man ska kunna lita på varandra. Finns inte denna 
tillit mellan dessa parter kan det medföra konsekvenser på dokumentationen som medför att 
den inte blir tillräcklig.  
 
Sammanfattningsvis är det ett flertal aspekter som bidrar till att situationer kan påverka 
dokumentationsarbetet. De aspekter som vi funnit som de stora orsakerna till att revisorerna 
kan handla på ett sådant sätt att de leder till att dokumentationen blir otillräcklig är deras 
erfarenhet som medför att de kan ta fel beslut gällande sina ställningstaganden och 
bedömningar. Att revisorerna arbetar under tidspress vilket kan leda till att dokumentationen 
inte hinns med eller att dokumentationen i vissa delar uteblir.  
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Mänskliga misstag som medför att de helt sonika glömmer eller slarvar med 
dokumentationen. Dessutom återfinns att de blir påverkade i arbetet av kunder och hur dessa 
har det med exempelvis underlag och risker i sin verksamhet. Slutligen finns olika relationer 
som kan bidra till dokumentationsbristen, genom att personer inte kan komma överens eller 
att kommunikationssvårigheter uppstår mellan olika parter. Situationerna som revisorerna 
ställs inför i sitt arbete kan inneha alla dessa delar, eller enbart ett par av dem. Men slutligen 
så handlar det om revisorernas bedömningar som alla tar sin grund i dessa aspekter och som 
påverkas av situationen och som framförallt påverkar dokumentationen. 
 

6.5	  Sammanfattande	  intryck	  
Arbetet med dokumentationen omfattar en stor del av det totala revisionsarbetet för 
revisorerna. Dokumentationsarbetet är omfattande i den bemärkelsen att alla underlag, beslut, 
ställningstaganden, bedömningar och intryck löpande ska dokumenteras i 
revisionsverksamheten. Vidare är det omfattande i och med arbetsbördan som tillkommer, 
vilket enligt revisorerna medför en betydande tidsåtgång.  
 
Dokumentationen utgör en viktig del av oberoendefrågan, förtroendet för revisorerna och för 
deras självreglering. Det är därmed viktigt för revisorerna och deras profession att 
dokumentationen sker på ett bra och tillförlitligt sätt. Mekanismerna som har sin grund i den 
professionella logiken finns inbyggda i deras system, procedurer och arbetsrutiner. Med detta 
menas att revisorerna tar stöd i deras interna verktyg som har utformats inom den egna 
organisationen såsom checklistor och databaserade revisionsprogram. Det finns även stora 
inslag av självreglering och interna kontroller som stärker professionen (Millerson 1964). De 
interna kraven är i sin tur påverkade av externa krav som består av komplicerade regelverk 
och granskare som kontrollerar revisorernas arbete.  
 
Mekanismerna som grundar sig i den professionella logiken verkar sammantaget för att 
dokumentationsarbetet ska ske i enlighet med RN:s krav. Då ett av RN:s huvudsyften är att 
utföra tillsyn över revisorer så kräver det ständig uppdatering gentemot regelverken 
(Revisorsnämnden u.å. c). Dessa krav och regelverk materialiseras genom revisorernas 
system, riktlinjer och checklistor. 
 
Däremot återfinns mekanismer som motverkar den professionella logiken. Dessa utgörs av 
kundens krav och förväntningar, påtryckningar, kommunikationssvårigheter och samspelet 
med marknadsföring, tidskrävande arbete och tolkningssvårigheter och slutligen egna 
bedömningar. Förutom att mekanismerna motverkar professionalismen så kan de hänföras till 
den kommersiella logiken. Exempelvis påvisar Hanlon (1997) att revisorerna blivit alltmer 
utsatta för påtryckningar från marknaden och andra instanser i samhället. Även Broberg, 
Umans och Gerlofstig (2013) beskriver att revisorerna på senare tid har genomgått en 
förändring där de blivit tvungna att inrikta sig mot mer kommersiella aktiviteter. Andra 
forskare som påtalar denna omvandlingsprocess inom revisionsbranschen är Willmott & 
Sikka (1997 s. 832) och Suddaby et al. (2009). Denna förändring visar på att revisorerna 
numera balanserar mellan de två logikerna professionalism och kommersialism.  
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Detta kan liknas vid vad Carrington et al. (2013 s. 5) menar med ett överordnat begrepp – den 
professionella revisorn. 
 
Det är också här som logikerna kan kollidera med varandra. Genom att blanda den strikta och 
mer kontrollerade professionalismen, med den mer kundorienterade kommersialismen så blir 
dessa situationer objekt för oförenliga beslut mellan revisorerna. En revisor måste därmed 
göra vissa ställningstaganden och bedömningar samt ta många beslut under 
dokumentationsprocessen. Dessa situationer kan exempelvis vara när kunden är känd sedan 
tidigare eller vid ändring av icke väsentliga poster till väsentliga poster. Dessutom är dessa 
bedömningar och ställningstaganden beroende av de preferenser som revisorn själv besitter 
och grundar sig i de kunskaper och erfarenhet som denne samlat på sig under sina yrkesår.  
 
Hur det faktiska dokumentationsarbetet tar sig uttryck i den konkreta situationen, där 
avgörandet av vilken eller vilka mekanismer som tar överhanden bestäms av erfarenhet, 
tidspress, kunder, relationer och mänskliga misstag. Dessa situationsmekanismer påverkar i 
sin tur hur revisorerna dokumenterar. Dock har alla dessa inte nödvändigtvis en grund i de 
studerade logikerna professionalism och kommersialism, utan kan grunda sig i andra logiker 
som inte har studerats i denna studie. Som den sistnämnda, mänskliga misstag, kan vi varken 
grunda i den professionella eller kommersiella logiken. 
 
 

 	  



42 
 

7.	  Slutsats	  
Nedan besvaras studiens frågeställningar. 
 
Hur dokumenterar revisorerna när de genomför en revision? 
 
Studien finner att revisorernas arbete med dokumentation är omfattande och sker med stor 
variation. Dessa avgörs bland annat av vad som framkommer under planeringen och den 
löpande revision där risk och strategi utformas.  
 
På vilket sätt formar professionella och kommersiella logiker revisorernas 
dokumentationsarbete? 
 
Denna studie visar att revisorernas dokumentationsarbete tar sin grund i den professionella 
logiken genom 1) externa krav, 2) förtroende, 3) självreglering, 4) interna riktlinjer, system 
och checklistor och 5) interna kontroller. Dock återfinns det motverkande mekanismer i 
revisorernas arbete som kan förklaras genom den kommersiella logiken. Dessa är 1) kundens 
krav och förväntningar, 2) påtryckningar, 3) kommunikationssvårigheter och samspel med 
marknadsföring, 4) tidskrävande arbetet och tolkningssvårigheter och 5) egna bedömningar.   
 
Alla dessa mekanismer från den professionella och kommersiella logiken påverkar 
revisorernas arbete med dokumentation. Då tidigare studier visar att revisorerna befinner sig i 
gränslandet mellan den professionella och kommersiella logiken kan det delvis liknas vid att 
vi funnit grund i båda logikerna (Broberg et al. 2013). Men dessa mekanismer förklarar inte 
varför de dokumenterar som de gör. Denna studie förklarar därmed att det är i den konkreta 
situationen som avgörandet om vilken eller vilka mekanismer som besluten grundar sig. 
Dessa bestäms i situationen av erfarenhet, tidspress, kunder och relationer. Dock kan vi inte 
bevisa om en revisor är enbart professionell, kommersiell eller situationsanpassad eller om de 
utgör en blandning av dessa. Detta kan efterliknas vid Carrington et al. 2013 studie som inte 
funnit att det finns en övergripande logik inom revisionsbranschen i Sverige. De anser att 
revisionsbranschen istället bör ha ett överordnat begrepp – den professionella revisorn. 
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8.	  Diskussion	  
Detta avsnitt diskuterar studiens bidrag samt ger förslag till vidare forskning. 
 
Syftet i denna studie var att beskriva hur revisorerna dokumenterar sina revisionsuppdrag, 
samt att förklara varför revisorerna dokumenterar som de gör utifrån de institutionella 
logikerna professionalism och kommersialism. Likväl var bidraget för studien att förklara om 
orsaken till brist på dokumentation beror på revisorernas institutionella logiker. Men i studien 
återfinns även ett bidrag som är mer av en praktisk karaktär och som ämnar hjälpa revisorerna 
att finna enighet med RN:s regelverk gällande dokumentation. Det första bidraget besvarar 
studien genom att ingående förklara och framförallt beskriva hur arbetet med dokumentation 
går till. Det andra bidraget som ämnar bidra till att finna samstämmighet mellan revisorerna 
och RN fann vi ett antal förklaringar som kan vara orsak till varför dokumentationsbrist 
uppstår. Som att bedömningar och beslut om dokumentation görs utifrån de två logikerna 
professionalism och kommersialism samt att det även är situationsanpassade.  
 
Däremot återfanns det en ytterligare aspekt som framkom under studiens gång vilket kom att 
bli hur revisorerna själva ser på dokumentationen och hur varierande det ser ut från revisor till 
revisor. Därför anser vi att studien även kan bidra till att skapa en större enhetlighet mellan 
revisorerna. Dels hur de ser på dokumentationen utifrån de institutionella logikerna. Dels får 
revisorerna en bild av vilka mekanismer som är förekommande under de situationer där 
revisorerna tvingas till att ta egna beslut. Vilket kan vara till hjälp för revisorerna för att de 
kan skapa en medvetenhet kring dokumentationsarbetet i de specifika situationerna. Den 
ökade medvetenheten skulle i sin tur kunna förebygga dokumentationsbristen. 
 
Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
De stora revisionsbyråerna som vi har studerat har välutformade dataprogram och interna 
system som ämnar skydda och underlätta för revisorerna i deras arbete med dokumentationen. 
Därför skulle det vara av intresse att studera mindre revisionsbyråer för att se hur dessa ser på 
dokumentationen och de logiker som finns, alternativt uttrycks i deras arbete med 
dokumentationen och om det skiljer sig från de stora revisionsbyråerna. Ett ytterligare 
intressant förslag till framtida forskning vore att studerade en specifik bransch för att se hur 
dokumentationen påverkas och uttrycks genom de logikerna som innefattas i denna studie. 
Detta vore intressant ur den aspekten att dokumentationen och dokumentationskravet kan 
variera beroende på vilken bransch man studerar. 
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Bilaga	  1	  
Mail till revisionsbyråerna: 
 
Hej! 
  
Vi heter Tove och Alexander och studerar till civilekonom på Örebro Universitet. Vi 
söker kontakt med er eftersom vi skulle vilja komma i kontakt med auktoriserade 
revisorer som har möjlighet att ställa upp för intervju till vår D-uppsats. 
  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad orsaken är till att revisorer får varningar 
på sin dokumentation i sina revisionsuppdrag. Eftersom revisionsbranschen har 
förändrats och yrket i dag består av mer än enbart revision har vi lite funderingar på 
om detta kan orsakas av en stark profession och en mer kommersiell marknad. 
  
Det vi behöver är en intervju på ca 45 min med en eller flera auktoriserade revisorer 
under april månad. Om inte du kan medverka vore det till stor hjälp om du kunde 
tipsa oss om vem vi kan vända oss till. 
 
 
 
Tacksam för svar oavsett om ni kan medverka eller ej. 
 
  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Tove Solheim & Alexander Rönnberg 
 
vi nås på: 
tosolheim@gmail.com 070-342 66 09 
alexander@ronnergs.se 073-708 08 51 
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Bilaga	  2	  
 
Intervjuguide	  
 
Kort presentation om oss och uppsatsen.  
(Går det bra att vi spelar in samtalet? Vill ni vara anonym?)  
  
Bakgrundsfrågor 
Ålder? Kön? Utbildning? Yrkeserfarenhet? Hur länge har ni jobbat som auktoriserad revisor? 
 
Arbete med revision  

• Hur ser ett revisionsuppdrag ut?  
- Vilka är med på ett uppdrag? Vem gör vad? 

• Hur ser arbetsordning ut och hur rapporterar varje individ inom revisionsteamet? 
• Hur får nyanställda ta del av dessa? 
• Vilka regelverk följer ni under dokumentationsarbetet? 

 
Arbetet med dokumentation 

• Vilka regelverk följer ni under dokumentationsarbetet? 
•  Hur dokumenteras ett revisionsuppdrag? 

- Interna ramar/verktyg? Rutiner? 
- Gör ni alltid på samma sätt? 
- Vad kan tänkas påverka dokumentationen? 

• Hur ser du på arbetet med dokumentation? 
- Uppkommer svårigheter? 

Logiker 
Professionalismen 
• Hur uppdaterar ni er mot förändringar i regelverken angående dokumentation? 
• Vad anser du vara ditt huvudsyfte med dokumentationen? 
• Hur ser du till att ditt revisionsteam följer dokumentationskraven?  
• Vad har ni för interna kontroller för dokumentationen? 
• Hur påverkar RN:s krav dokumentationsarbetet? 

- Förhåller ni er till dessa krav när ni dokumenterar? (Om ja, hur?) 
- Påverkar kraven er interna kontroll? (Om ja, hur?) 

 
Kommersialism 
• Har kunder önskemål om hur ni ska dokumentera revisionsuppdraget? 
• Påverkar kunderna ert arbete med dokumentationen? 

- På vilket sätt påverkar de? 
- Hur förhåller ni er till detta? 
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• Påverkar kunderna hur mycket tid ni lägger ner på dokumentationen? 
- Gör ni olika för olika kunder? 

• Hur känner ni av den ökade exponeringen av andra tjänster inom branschen? 
• Hur påverkar den ökade exponeringen av andra tjänster dokumentationsarbetet? 
• Hur balanserar ni kundernas önskemål av revisionen gentemot dokumentationsarbetet? 

- Har det inneburit ökade kontroller för dig? 
  
Är det något ni vill tillägga?  
Vill ni ta del av uppsatsen sen? 


