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Abstract  
Auditor independence is a current and relevant topic that has been discussed several times through the 
years. Scandals have contributed to reduced confidence and changes in the audit world. The purpose of 

this study is to create an understanding about how auditor independence is portrayed in business 

magazines by using discourse analysis. The discourse analysis is implemented with support from 

Fairclough's three-dimensional framework. The analysis is based on 40 articles from the business 

magazines Tidningen Balans and Dagens Industri, between the years 2014-2018.  

The identified discourses in this analysis are change, trust and scandals and turbulence. The discourses 

were analyzed by the text dimension, dimension of discursive practice and dimension of social practice. 
The text-dimension focuses on the formal characteristics of the text with primary focus on modality and 

transitivity. The discursive practice dimension is focused on the production and consumption of the text. 

In this dimension, it is analyzed whether the texts are based on other texts and whether there is a 

reproduction of the already existing. In the dimension of social practice additional theories are needed to 

put the empirical data in broader social contexts. This is done by linking the empirical data to theories of 

the auditor´s independence. In conclusion, to respond to the purpose of the study, the findings of the 

analysis show that the auditor´s independence is portrayed and discussed with a negative tone as well 

as following a pattern of repetition. 
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Sammanfattning  
Revisorns oberoende är ett aktuellt och omtalat ämne som har varit grund för ett flertal diskussioner 

genom åren. Skandaler har bidragit till ett minskat förtroende samt förändringar i revisionsvärlden. 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorns oberoende framställs i 
affärstidskrifter med hjälp av diskursanalys. Diskursanalysen är genomförd med stöd av 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Analysen utgår ifrån 40 artiklar från 

affärstidskrifterna Tidningen Balans och Dagens Industri mellan åren 2014 - 2018.  

 

De identifierade diskurserna är förändring, förtroende samt skandaler och turbulens. Diskurserna 

analyserades utifrån textdimensionen, den diskursiva praktikens dimension samt den sociala 

praktikens dimension. I textdimensionen ligger fokus på texternas modalitet och transitivitet. Den 
diskursiva praktikens dimension fokuserar på textens producering och konsumtion. I denna 

dimension analyseras huruvida texterna grundar sig på andra texter samt om det sker en 

reproduktion av det redan bestående. I den sociala praktikens dimension krävs ytterligare teorier 

för att kunna sätta empirin i bredare sociala sammanhang, detta görs genom att koppla empirin till 

teorier om revisorns oberoende. Avslutningsvis, för att svara på studiens syfte, visar resultatet av 

analysen att framställningen kring revisorns oberoende diskuteras med en negativ ton samt följer 

ett mönster av upprepning.  
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1. Inledning 
Denna studie kommer att analysera hur revisorns oberoende framställs och konstrueras i 

affärstidskrifter med hjälp av diskursanalys. I denna inledande del ges en introduktion till 

varför revisorns oberoende är ett aktuellt ämne. En presentation av ämnets bakgrund 

kommer att ges. Fortsättningsvis presenteras de diskussioner och den litteratur som finns 

inom området. Diskussionen är viktig då oberoendet är reglerat i lag och är betydelsefullt 

för att säkra kvalitén i revisorns arbete samt skapa förtroende till omvärlden. Slutligen 

presenteras syftet.  

1.1 Bakgrund 
Mycket har förändrats i revisionsvärlden, speciellt efter Enrons kollaps år 2001. Det har 

tillkommit nya och striktare regelverk och standarder som har påverkat stora delar av 

världen, bland annat Sverige. Trots dessa regleringar uppstår fortfarande diskussioner kring 

oberoende och huruvida det är möjligt att uppnå idealet (Dart, 2011). Det påstås att om en 

revisor inte är helt oberoende kommer hans synpunkter och värderingar kring ett företags 

finansiella rapporter att sakna värde (Firth, 1980; Elliott & Jacobson, 1998).  Konkurrens 

och regleringsförändringar leder till en snabb utveckling av omgivningen i vilken 

revisionsbeslut fattas och uppfattningar om oberoende skapas. Beslutsfattare måste arbeta 

kontinuerligt för att utvärdera de kritiska hotfaktorerna och utveckla lämpliga principer 

kring oberoende (Beattie, Brandt, & Fearnley, 1999). På grund av nyss nämnda 

förändringar samt ständigt pågående diskussioner kring revisorns oberoende kommer 

denna studie att fokusera på framställningen av revisorns oberoende i affärstidskrifter.  

 

Ännu en anledning till att studien kommer fokusera på hur revisorns oberoende framställs 

i affärstidskrifter är att journalister enligt SOU (2006:21) under senaste tiden fått större 

inflytande på det som framställs i nyheter. Det har tidigare diskuterats om i vilken 

omfattning medier påverkar människor och bestämmer vad vi tänker, tycker och gör. 

Medierna har även betydelse för människors uppfattning och utgör en betydelsefull källa 

för bilden kring vad som är önskvärt, normalt, möjligt eller orealistiskt (SOU 2006:21).  

 

Revisorns huvuduppgift är att vara en oberoende tredje part till företag, med syfte att 

tillföra trovärdighet till redovisningen. Revisorn har skyldighet att granska information och 
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påpeka dess eventuella brister (Carrington, 2014). Revisorns oberoende är ett viktigt ämne 

därför om revisorer inte är oberoende både synbart och upplevt skulle omvärldens 

förtroende vara lågt för de finansiella rapporter som avges (Salehi, Mansoury, & Azary, 

2009). Revisorer omfattas av ett flertal regler och lagar som eftersträvar att bibehålla 

revisorns oberoende. Exempelvis i revisorslagen (2001:883) framgår det att en revisor ska 

vara opartisk, självständig och objektiv i sitt arbete och i sina beslut. 

Analysmodellen tillämpas i bedömningen huruvida revisorn är oberoende, 

vilket även detta finns reglerat i revisorslagen (2001:883; FAR, u.å.).  

 

Elliot och Jacobson (1998) skriver att den grundläggande funktionen för revisorns 

oberoende är att biträda i revisionen genom försäkran att revisorn planerar och genomför 

revisionen objektivt. Denna grundläggande funktion medför en mer effektiv revision. 

Förbättring av tillförlitligheten av företagsinformation är det väsentliga målet med revision, 

i vilket oberoende spelar en avgörande roll. Ur ett bredare perspektiv sägs det att revisionen 

eftersträvar att bidra till effektiviteten på kapitalmarknaden. Företagsinformationen 

används vid till exempel investeringar och beslut. Anledningen till att det är viktigt med 

tillförlitligheten i företagsinformation är att det finns en risk att exempelvis investerare 

fattar ofördelaktiga eller ogynnsamma beslut om informationen är oriktig. Även 

trovärdighet beskrivs som en viktig del i revisionen (Elliott & Jacobson, 1998).  

 

Trots att revisorns oberoende är en grundläggande del av revisorns arbete har det under 

åren skett ett antal skandaler där oberoendet blivit ifrågasatt. Ett exempel är Enron-

skandalen, där revisionsbyrån Arthur Andersen anklagades för att inte ha ifrågasatt 

företagets redovisning. Anledningen till detta ansågs vara att Andersen var beroende av 

intäkterna från konsulttjänsterna som utfördes till Enron (Carrington, 2014). Ifrågasättandet 

av revisorns oberoende till följd av skandaler är ett ämne som kommer att studeras samt 

diskuteras mer djupgående i studien.  

 

Revisorns förtroende är ett omtalat ämne och allmänhetens förtroende för företags 

finansiella rapportering och revision har kraftigt försvagats, delvis på grund av 

Enronskandalen, vilken nämndes ovan, och som förändrade hela världen (Lundh, 2006; 

Degerfeldt, 2011; Baxter & Kavanagh, 2012). Det är avgörande att upprätthålla 

allmänhetens förtroende, dels för att bibehålla respekten men även för att trygga 
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redovisningens status som yrke (Carnegie & Napier, 2010; Asplund, 1979). Revisorns 

oberoende kopplat till förtroende kommer i ett senare skede i studien att analyseras i 

förhållande till hur revisorns förtroende påverkas av den nyss nämnda turbulensen.  

1.2 Problemdiskussion 
Med hjälp av svenska affärstidskrifter kommer bilden av hur revisorns oberoende framställs 

att undersökas. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det relevant att analysera diskurserna, 

av exempelvis revisorns oberoende, då vår syn på världen påverkas av dem. Ahrne och 

Svensson (2015) betonar vidare att vår syn på världen har konsekvenser för makt och för 

personers och gruppers samhälleliga position. Meningen med denna studie är att utveckla 

förståelsen kring synen på oberoende genom att bedriva forskning med hjälp av 

diskursanalys kring bilden som framställs i diverse affärstidskrifter.  Enligt Börjesson och 

Palmblad (2007) kan diskursanalys leda till spännande och annorlunda resultat. Ahrne och 

Svensson (2015) poängterar att diskursanalys strävar även efter att söka det underförstådda, 

vilket är intressant att analysera i affärstidskrifternas texter då möjlighet ges att urskilja 

eventuella dolda budskap.  

 

Inför varje nytt uppdrag och även när skäl uppkommer i redan existerande uppdrag ska en 

revisor pröva sitt oberoende enligt analysmodellen. Detta görs genom att kontrollera 

huruvida det finns faktorer som kan riskera förtroendet för revisorns förmåga att genomföra 

uppdraget med självständighet och opartiskhet. Enligt analysmodellen finns det fem olika 

typsituationer, vilka även är angivna i lag, som alltid medför att en revisor måste avstå från 

uppdrag om de uppstår. Dessa fem typsituationer beskrivs i form av hot mot oberoendet 

och är egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot samt 

skrämselhot. Dessa situationer åsyftar till revisorn eller någon annan i nätverket där 

revisorn är verksam (SFS 2001:883; FAR, u.å.). Det finns en möjlighet att ovan nämnda 

typsituationer diskuteras i de artiklar som kommer att analyseras, därför är det relevant att 

ha kännedom om dessa situationer och de eventuella svårigheter som kan uppstå.  

 

Oberoende är centralt för legitimiteten av revision men trots detta finns det enligt Dogui, 

Boiral och Gendron (2013) inte en fast och allmän känd betydelse av oberoende. Snarare 

finns det konkurrerande betydelser av oberoende. Dock finns det vissa gränser som inte bör 

korsas av revisorer, som i revisionslitteraturen är allmänt kända. Gränserna handlar 
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exempelvis om att revisorn inte får delta i ledningsbeslut hos uppdragsgivare. Förutom 

dessa gränser finns det även några bredare definitioner av oberoende i litteraturen, 

exempelvis karakteriseras oberoende av att det inte finns några yttre påverkningar eller 

personliga relationer (Dogui, Boiral, & Gendron, 2013), vilket även återfinns även i 

analysmodellen (FAR, u.å.). Det finns studier som ifrågasätter i vilken grad revisorer följer 

sina grundprinciper om oberoende. En oro har uttryckts över de icke-revisionstjänster som 

revisionsbyråer tillhandahåller, exempelvis ses kollapsen av Arthur Andersen som ett 

resultat av konflikten mellan revisors- och konsultrollen. Efter Enrons misslyckande har 

det införts striktare lagar, bland annat gällande avskiljandet av konsult- och 

revisionstjänster, men trots detta har revisorns oberoende fått fortsatt kritik de senaste åren 

(Dogui, Boiral, & Gendron, 2013). Följaktligen framstår revisorns oberoende som ett 

känsligt begrepp. 

 

Som visats ovan finns det olika diskussioner kring revisorns oberoende och oberoende 

definieras på olika sätt. Elliott och Jacobson (1998) definierar revisorns oberoende som en 

frånvaro av de intresserisker som skapar oacceptabla risker av partiskhet med hänseende 

på tillförlitligheten i finansiella rapporter. Det finns ingen gräns för vilka sorter av intresse 

som kan skapa partiskhet och bristande neutralitet i definitionen av oberoende. Det kan 

vara både finansiella och icke finansiella intressen, eller relationer. Det är relevant att 

undersöka vad definitionen av oberoende har för koppling till andra termer som ingår i 

diskursen av oberoende, till exempel objektivitet och integritet. Oberoende och objektivitet 

är snarlika men ändå olika, då objektivitet kan försämras av annat än brist på oberoende. 

(Elliott & Jacobson, 1998). Då studien strävar efter att undersöka hur revisorns oberoende 

framställs i affärstidskrifter är det av betydelse att ha vetskap om de olika definitionerna av 

oberoende. Utan kännedom om de diverse definitionerna och således vad som förväntas av 

revisorns oberoende kan det vara problematiskt att analysera framställningen av oberoende.   

 

Som redogjorts för ovan finns det olika diskussioner kring revisorers oberoende. Att 

undersöka hur revisorns oberoende framställs är av relevans då denna bild inte är tydlig 

samt att det kan öka förståelsen för bilden av revisorns oberoende. Läsarnas föreställning 

kring revisorns oberoende påverkas av det som skrivs i affärstidskrifterna och således är 

det intressant att undersöka det skrivna (SOU 2006:21). Då det inte finns en tydlig bild 

kommer detta att undersökas med hjälp av diskursanalys i affärstidskrifter. Enligt Ahrne 
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och Svensson (2015) är diskursanalys ett vettigt angreppssätt då möjlighet finns att komma 

åt det underförstådda samt det som tas för givet (Ahrne & Svensson, 2015). Det är intressant 

att undersöka vilken bild som framställs av revisorns oberoende i affärstidskrifter då denna 

bild eventuellt inte alltid stämmer överens med vad tidigare forskning och lagen säger. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det är dessutom intressant att undersöka diskurserna 

då vår syn på världen påverkas av dem.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur revisorns oberoende framställs i 

affärstidskrifter.  

1.4 Frågeställning 
Hur framställs revisorns oberoende i affärstidskrifter? 

1.5 Disposition 
Denna studie bygger på en diskursanalys av hur revisorns oberoende framställs i 

affärstidskrifter. Härnäst presenteras diskursanalys som metod samt tillvägagångssättet för 

att samla in det empiriska materialet bestående av 40 artiklar. Därefter redogörs det för 

teorier om revisorns oberoende som kommer utgöra grunden för analysen, vilket består av 

regler och lagar som revisorn måste följa samt Faircloughs tredimensionella modell inom 

kritisk diskursanalys. Den valda teorin är relevant för vår analys då den kan ge en förståelse 

kring ämnesområdet samt genomförandet av analysen. Därefter kategoriseras det empiriska 

materialet i tre diskurser, förtroende, förändring samt skandaler och turbulens. Denna 

kategorisering gör det lättare att reducera och sortera materialet samt ger en mer tydlig 

analys. Analysen sker genom tre olika dimensioner, textdimensionen, den diskursiva 

praktikens dimension och den sociala praktikens dimension. I analysen identifieras bland 

annat intertextualitet och interdiskursivitet i det empiriska materialet, vilket innebär att flera 

av artiklarna har grundats på varandra och att samma ämnen diskuterats genom 

åren. Diskussion och slutsatser tas sedan upp i uppsatsens sista del. Avslutningsvis kommer 

även studiens bidrag och förslag till framtida forskning att presenteras. 
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2. Metod 
Följande studie syftar till att skapa förståelse för hur revisorns oberoende framställs i 

affärstidskrifter, med hjälp av diskursanalys. En diskursanalys är ett sätt att närma sig språk 

och kommunikation i andra former än samtal, som till exempel genom artiklar (Bryman & 

Bell, 2015). Diskursanalys som tillvägagångssätt har tidigare använts i studier, exempelvis 

av Berglund (1999).  

2.1 Diskursanalys som metod 
Diskursanalys är användbart i många olika sammanhang och grundar sig på olika 

metodologiska och vetenskapsteoretiska grundval. Det är viktigt att veta vad som ska tas 

reda på och vilken kunskap studien syftar till att tillföra innan beslut tas för ett specifikt 

tillvägagångssätt. Om studien syftar till att ta reda på hur något framställs i social kontext 

är diskursanalys ett passande metodval som kan leda till spännande och annorlunda 

material (Börjesson & Palmblad, 2007). Ahrne och Svensson (2015) påstår att 

diskursanalys strävar efter att söka det underförstådda. Detta görs genom att undersöka 

olika påståenden och konstateranden, och på det sättet försöka komma åt det som tas för 

givet. Innebörden av en profession skapas inte endast genom hur och var arbetet sker. 

Innebörden skapas även genom hur vi tenderar att diskutera professionen och hur den 

framställs, likaså genom de villkor och lagar som ställs (Ahrne & Svensson, 2015). Hur en 

profession skapas och framställs är relevant då denna studie syftar till att skapa förståelse 

för hur revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter vilket har koppling till revisorns 

profession. Forskarens roll vid en diskursanalys är inte att fundera ut vad människor 

verkligen syftar på eller vad som ligger bakom exempelvis ett uttalande. Utgångsläget är 

att undersöka vilka mönster det finns i det som skrivits. Det är av stor vikt att ens egna 

värderingar och tankar inte dominerar analysen och således försöka förhålla sig objektiv 

inför materialet (Jørgensen Winther & Phillips, 2000).  

 

Ahrne och Svensson (2015) ger exempel på sex olika steg vid en diskursanalys vilka är: 

formulera forskningsfrågor, avgränsa diskursen, välja texter, analysera texter, analysera 

texter i deras samhälleliga sammanhang, samt besvara forskningsfrågorna. De sex olika 

stegen kommer att fungera som utgångspunkt i studiens analysarbete. Det första steget 

handlar om att formulera forskningsfrågor vilka ska kunna besvaras med hjälp av en analys 

av texter. Vid arbetet med en diskursanalys bör inte forskningsfrågorna fastslås allt för 
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tidigt då det är betydelsefullt att få en insyn i vad diskursen innehåller innan 

forskningsfrågorna bestäms. I det andra steget, gällande avgränsning av diskursen, är det 

viktigt att fastställa vad som definierar begreppet diskurs, då det går att göra både en snäv 

och en bred definition av begreppet. Efter det konstaterandet måste avgränsning ske till den 

diskurs som ska undersökas. Här behöver hänsyn tas till följande frågor: ”Sättet att 

tala/skriva om vad? Inom vilket sammanhang eller vilken institution? När?” (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 184). 

 

Det tredje steget, välja texter, måste göras med hänsyn till vilken diskurs som ska beskrivas. 

Det är viktigt att motivera att insamlandet av texter är tillräckligt omfattande och av rätt 

slag. Det fjärde steget handlar om att analysera sitt textmaterial. Det är en god början att 

läsa igenom allt material och få en överblick över den pågående diskursen. Med hjälp av 

denna process erhålls en uppfattning om det väsentliga i diskursen och vägledning på hur 

arbetet kan fortskrida. Sedan måste analysfrågor väljas och ställas till texterna för att 

komma framåt i arbetet mot att besvara forskningsfrågorna. Till en början kan man med 

utgångspunkt i forskningsfrågan fråga efter somliga ord för att kunna finna centrala och 

grundläggande kategorier. Vanligt förekommande ord är till största del viktiga i detta läge. 

Det är möjligt att göra en tabell över de vanligt förekommande orden med rubrikerna: 

begreppslig bas för kategorin, kategorinamn och förekomst i materialet, för att få en bättre 

överblick. Det femte steget handlar om att gruppera innehållet från texterna i deras 

samhälleliga kontext. I det sjätte och sista steget, att besvara forskningsfrågorna, gäller det 

att återgå till sina forskningsfrågor för att bemöta dem. Efter analysen är det nu möjligt att 

dra somliga slutsatser (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Inspirationen till denna studies tillvägagångssätt grundar sig delvis i en liknande studie 

gjord av Johan Berglund (1999). Berglund (1999) studerade de informella fördomar och 

antaganden som fungerar till förmån för män. Berglund analyserade hur ledarskap 

konstruerades och beskrevs i tidningen Ledarskap som mellan åren 1984 till 1992 utsåg 

årets ledare. Tidningen presenterade vinnaren av årets ledare i en artikel och Berglunds 

analys baserades på denna presentation. De återkommande egenskaperna som krävs för att 

bli årets ledare är en man som arbetat sig uppåt genom den hårda vägen. Berglund påpekar 

att i presentationerna av årets ledare finns det en relativt homogen bild av ledarskap. 
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Berglunds studie är relevant då denna studie i likhet med Berglunds kommer genomföra 

diskursanalys, med stöd av svenska tidskrifter i analysarbetet (Berglund, 1999).  

2.2 Val av affärstidskrifter 
Det första steget i vår analys var att identifiera de affärstidskrifter som är mest relevanta. 

För att veta vilka tidskrifter som är mest relevanta har vi valt att titta på vilka tidskrifter 

som har störst upplagor och således når ut till flest personer. Informationen kring vilka 

tidskrifter som har störst upplagor grundar sig i två undersökningar som gjorts, av SIFO 

samt av Tidningsstatistik. Tidskrifterna som enligt SIFO och Tidningsstatistik har störst 

räckvidd och är av relevans för vårt syfte är Balans, Finansliv, Veckans Affärer och Dagens 

Industri (TS Mediefakta AB, u.å.; Kantar Sifo, 2018). Dessa fyra tidskrifter skulle från 

början utgöra grunden för vår analys. Däremot ansåg vi i analysen av artiklarna att 

artiklarna från Finansliv och Veckans Affärer inte var av relevans för studien. Av den 

anledningen bidrar därför endast Tidningen Balans och Dagens Industri till denna studiens 

analys. Vi har analyserat 40 artiklar, mellan åren 2014–2018. Undersökningen har 

avgränsats till att avse de senaste fem åren därför att vi strävar efter att hålla oss tidsaktuella 

och till det som diskuteras i dagsläget, men även för att kunna få tillräckligt med material. 

I uppsatsen kommer källhänvisningen till vår empiri se ut som följande (Tidningen Balans, 

2015-09-21 n.p.) för att det tydligt ska framgå att det rör sig om empiriskt material.  

2.3 Tillvägagångssätt vid analys  
Vi har använt oss av Ahrne och Svenssons (2016) sex olika steg vid en diskursanalys för 

att identifiera och reducera artiklar som ett första tillvägagångssätt innan analysen 

påbörjades. Vi började med att formulera ett syfte och avgränsa diskursen, vilket innebär 

att vi avgränsat oss till de fyra största tidskrifterna de fem senaste åren.  Då denna studie 

kommer att genomföra diskursanalys och sträva efter att försöka förstå hur människor 

ställer sig till revisorns oberoende i affärstidskrifter, är utgångspunkten att söka artiklar i 

de utvalda affärstidskrifterna. Det första steget i vårt analysarbete var således att söka 

artiklar. Detta har gjorts genom att söka på oberoende i sökrutorna och genom att läsa 

igenom rubrikerna kunde vi göra ett första urval av artiklarna. Att endast läsa rubriker och 

inte läsa igenom varenda artikel kan medföra att vi har missat några viktiga artiklar som 

faktiskt handlar om revisorns oberoende. Det är dock inte möjligt att gå igenom varje artikel 

som innehåller ordet oberoende, då det är allt för tidskrävande och inte genomförbart under 
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vår tidsfrist. Det andra steget är att reducera vårt empiriska material. Detta gjordes genom 

att vi bläddrade förbi de artiklarna som vi inte ansåg relevanta för studien, exempelvis 

artiklar om ”ekonomiskt oberoende”, ”oberoende utvärdering”, ”oberoende leverantör” och 

”oberoende kandidat”. Att sortera och reducera material behöver göras för att få en bättre 

ordning och överblick, detta har gjorts genom att understödja vissa kategorier och utesluta 

andra (Rennstam & Wästerfors, 2015).  Vi fick fram 40 artiklar som vi ansåg relevanta att 

analysera och välja ut citat ifrån. Det tredje steget var att sätta de relevanta citaten i en 

matris, sedan kodades citaten efter olika återkommande ord som exempelvis förtroende, 

förändring, turbulens, skandaler, regler, byrårotation, klientförhållanden med mera. De 

tre förstnämnda återkommande orden var de mest förekommande och utgjorde grunden för 

vår uppdelning i diskurser. De övriga, regler, byrårotation och klientförhållanden med 

mera, var även dessa återkommande ord generellt genom artiklarna, vilka ingår i de tre 

valda diskurserna indirekt. Tanken från början var inte att fokusera på turbulens och 

skandaler, men då skandaler utgjorde en stor del av de diskussioner som pågick i de 

relevanta artiklarna valde vi att ändå ha med det. Alla citat och artiklar vi valt att analysera 

har inte tagits med i analysen av textdimensionen, eftersom även där har det empiriska 

materialet reducerats för en mer lättbegriplig studie (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

Vi kommer som ovan nämnts att genomföra vår analys av empirin med stöd av Faircloughs 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Denna teori kommer att presenteras mer 

utförligt i nästkommande avsnitt, 3. Teori. Det finns kritik mot Faircloughs angreppssätt 

till den kritiska diskursanalysen och Jørgensen Winther och Phillips (2000) påpekar att det 

största problemet är att det inte finns någon tydlig gräns mellan den diskursiva praktikens 

dimension och den sociala praktikens dimension. Detta problem blir inget hinder i vår 

analys då vi har valt att fokusera på begreppen interdiskursivitet samt intertextualitet i den 

diskursiva praktikens dimension. Enligt Fairclough kan inte den tredje och sista 

dimensionen av modellen, den sociala praktikens dimension, analyseras med hjälp av 

endast diskursanalys. Det finns ett behov av ytterligare teori för att kunna sätta in empirin 

i ett bredare socialt sammanhang (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). En annan nackdel 

med Faircloughs angreppssätt är att det inte förses med riktlinjer kring alternativa teorier 

till den sociala praktikens dimension (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Till den sociala 

praktikens dimension kommer vi därför att tillämpa teorier om revisorns oberoende då 

dessa teorier är av huvudsaklig relevans för att kunna analysera framställningen av 
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revisorns oberoende. Vi har således gjort en gränsdragning mellan de två dimensionerna 

och därmed överkommit problemet.  

 

Vi har använt oss av ett flertal diskursanalysinriktade böcker i vårt arbete med att få fram 

den mest relevanta teorin för vår studie. Efter noggrann läsning av Jørgensen Winther och 

Phillips (2000), Denscombe (2016) samt Börjesson och Palmblad (2007) valde vi att 

huvudsakligen fokusera på Jørgensen Winther och Phillips (2000) tolkning av Faircloughs 

modell för kritisk diskursanalys. Valet grundar sig på att Faircloughs tredimensionella 

modell för kritisk diskursanalys innehåller komponenter som vi anser användbara i vår 

analys, exempelvis analys på textens nivå som utgör en betydlig del i vår analys av hur 

revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter. Analys på textens nivå kan bidra till att 

utforska hur diskurser förverkligas textuellt och även bidra till tolkningen av analysen, 

vilket är av relevans för att kunna analysera framställningen av revisorns oberoende 

(Jørgensen Winther & Phillips, 2000).  
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3. Teori  
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur revisorns oberoende framställs och 

diskuteras i affärstidskrifter. För att skapa denna förståelse krävs det en inblick i tidigare 

och nuvarande forskning och lag, samt lämpliga teorier i undersökningen kring synen på 

oberoendet.  

3.1 Teorier om revisorns oberoende 
Revisorns huvuduppgift är att vara en oberoende tredje part till företag, med syfte att tillföra 

trovärdighet till redovisningen. Revisorn stärker företagsledningens uttalande och det är 

revisorns oberoende som gör detta bestyrkande värdefullt. För att göra redovisningen i ett 

företag mer trovärdig anlitar företagsledningen revisorn, som en oberoende tredje part. Det 

finns starka skäl till att revisorn ska vara oberoende (Carrington, 2014). Som tidigare 

upplysts om framgår det i revisorslagen (SFS 2001:883) att en revisor ska vara opartisk, 

självständig och objektiv i sitt arbete och i sina beslut. I revisorslagen finns även regler för 

att säkerställa revisorns oberoende i form av en förbudskatalog med jävsituationer 

(Carrington, 2014).  Då denna studie strävar efter att skapa förståelse för hur revisorns 

oberoende framställs i affärstidskrifter är det viktigt att ha kännedom om bestämmelser 

kring revisorns oberoende.  

 

Med hjälp av den tidigare nämnda analysmodellen prövar revisorn sitt oberoende 

(Carrington, 2014). Enligt analysmodellen finns det fem olika typsituationer i form av hot 

mot oberoendet vilka är egenintressehotet, självgranskningshotet, partställningshotet, 

vänskapshotet samt skrämselhotet. Egenintressehotet avser ett ekonomiskt intresse, 

antingen direkt eller indirekt, i uppdragsgivarens verksamhet. Självgranskningshotet 

åsyftar till om revisorn, eller någon annan i nätverket där revisorn är verksam, har lämnat 

råd i en fråga som omfattas av underlaget som ska granskas, men som inte utgör 

revisionsverksamhet. Partställningshotet gäller stöd för eller emot uppdragsgivaren i ett 

rättsligt eller ekonomiskt ärende. Vänskapshotet handlar om nära personliga relationer, 

antingen till uppdragsgivaren alternativt till någon i uppdragsgivarens ledning. 

Skrämselhotet åsyftar till om revisorn utsätts för hot med syfte att framkalla obehag. Om 

någon av de fem situationerna uppstår medför detta alltid att en revisor måste avstå från 

uppdraget (FAR, u.å.) Det finns dock särskilda omständigheter som gör att revisorn kan 

fortsätta uppdraget även om det föreligger förutsättningar som gör att oberoende inte längre 
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gäller. Om revisorn har genomfört motåtgärder vilka leder till att ifrågasättandet av 

oberoendet inte längre föreligger, kan uppdraget fortsätta. Det är revisorn som har 

bevisbördan för motåtgärderna (Carrington, 2014). Fastän revisorns oberoende är av högsta 

vikt för legitimiteten i revisionen finns det ingen fast och allmänt känd betydelse av 

oberoende, vilket nämnts tidigare. Betydelsen är snarare motstridig. Det har införts striktare 

lagar, huvudsakligen efter Enrons misslyckande, men trots detta har kritiken kring revisorns 

oberoende fortsatt under de senaste åren (Dogui, Boiral, & Gendron, 2013). Det är av 

väsentlig betydelse att ha oberoendets innebörd och betydelse i åtanke vid den kommande 

analysen för att förstå hur revisorns oberoende framställs.  

 

IFAC, International Federation of Accountants, har sammanställt etikregler för att 

garantera tilltron till revisionsbranschen. Dessa etikregler finns dock inte reglerade i den 

svenska lagstiftningen. Ett utlåtande i etikreglerna är om det faktiska, eller upplevda, 

oberoendet och det synbara oberoendet. Det faktiska oberoendet handlar om huruvida 

revisorn känner sig oberoende. Det synbara oberoendet handlar om huruvida revisorn 

uppfattas som oberoende av utomstående, exempelvis de som använder sig av revisionen 

(Carrington, 2014). För att en revisor ska räknas som oberoende begärs det att revisorn är 

oberoende både faktiskt och synbart (FAR, u.å.).  

 

Vidare antogs nya regler om revisorer och revision år 2014, i EU:s revisionspaket, vilket 

medförde ändringar i den svenska regleringen i form av att revisorsdirektivet ändrades. De 

nya bestämmelserna om revisorer och revision syftar till att höja revisionskvalitén, gynna 

den finansiella stabiliteten samt medföra en mindre känslig marknad för revisionstjänster. 

Dessutom syftar de nya reglerna till att stärka revisorns opartiskhet, objektivitet och 

självständighet. Genom det förändrade regelverket har bestämmelser gällande revisorns 

oberoende gentemot revisionsklienten ändrats, då det bland annat införts tydliga 

föreskrifter om icke-revisionstjänster och revisionsarvoden. Förordningen innehåller även 

regler om revisorsuppdragets längd i syfte att stärka revisorers oberoende, bland annat i 

form av byrårotation (SOU, 2015). Då studien eftersträvar en förståelse för hur revisorers 

oberoende framställs i affärstidskrifter är det relevant att ha ovan nämnda regler i åtanke 

vid en analys av den diskussion som förs. 
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Media har en inverkan på de åsikter och den kännedom vi har om verkligheten vi lever i 

(SOU, 2006:21). Ahrne och Svensson (2015) skriver att människors syn på världen 

påverkas av diskurserna av revisorns oberoende och därav är det relevant att analysera 

dessa diskurser. Diskurserna kan även ha praktiska implikationer och vidare poängterar 

Ahrne och Svensson (2015) att vår syn på världen har konsekvenser för makt och för 

personers och gruppers samhälleliga position. Oberoendediskussionen är en del av världen. 

På grund av det nyss nämnda kan diskussionen kring revisorns oberoende analyseras med 

hjälp av diskursanalys och med bland annat hjälp av den sociala praktikens dimension, där 

diskurserna sätts in i ett bredare socialt sammanhang (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 

För att kunna begripa den rådande oberoendediskussionen krävs det en fördjupning i 

diskursanalys som teori, vilket nästföljande avsnitt kommer att hantera.  

3.2 Diskursanalys som teori  
Enligt Denscombe (2016) närmar sig diskursanalys kvalitativa data med förutsättningen att 

inte acceptera data för vad det är, utan istället dekonstruera den för att kunna genomskåda 

och upptäcka dolda budskap och innebörder. Tillvägagångssättet i en diskursanalys av 

kvalitativa data sätter fokus på textens underförstådda mening snarare än dess tydliga 

innebörd. Diskursanalys håller sig nära data, precis som andra tekniker för analys av 

kvalitativa data. I en diskursanalys undersöks vad texten innehåller lika mycket som det 

frånvarande i texten, det vill säga det underförstådda, implicita, undersöks lika mycket som 

det explicita. Vid en diskursanalys måste forskaren läsa mellan raderna och göra bilden mer 

fullständig genom att lägga till yttre faktorer, och samtidigt bygga på redan existerande 

kunskap. Det är även viktigt att ha en tanke om vad som letas efter då det inte finns några 

fastslagna processer att applicera i en diskursanalys. (Denscombe, 2016).  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) skiftar vad som menas med diskurs mellan olika 

diskursanalytiska inriktningar. Diskurser kan innefatta olika praktiker, exempelvis 

språkliga praktiker som innefattar regelmässighet och regler för hur man pratar och 

kategoriserar. Det finns olika diskursanalytiska inriktningar som har utvecklats av 

språkvetare, exempelvis kritisk diskursanalys av Norman Fairclough i Storbritannien. 

Sociala praktiker i samhället påverkas av hur vi skriver och talar om saker. Diskurser är 

enbart språkliga praktiker enligt kritisk diskursanalys. Att en diskurs är en språklig praktik 

innebär en regelmässighet i hur språket används. Diskurser innefattas även av teman, en 
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handling, och avgränsningar av sammanhang. Inom kritisk diskursanalys har det utvecklats 

metoder för analys på textens och diskursens nivå. Samtliga varianter av analysverktyg på 

språkstudier går att applicera på textens nivå, till exempel analys av ordval och ordföljd. 

Vad gäller analys av diskursnivån undersöks bland annat hur diskurser och texter inverkar 

på varandra och på praktiker angående hur texter produceras och konsumeras i samband 

med de diskurser de ger uttryck åt. Till sist görs även en analys på nivån av den sociala 

praktiken, vilket innebär att diskursen placeras i ett socialt sammanhang (Ahrne & 

Svensson, 2015). Analysen av vår empiri kommer att utgå ifrån Faircloughs kritiska 

diskursanalys och denna diskursanalytiska inriktning kommer därför att presenteras mer 

utförligt i detta avsnitt.  

 

Jørgensen Winther & Phillips (2000) skriver att innebörden av begreppet diskurs vanligtvis 

inte är tydligt och att det inte heller finns någon samstämmighet kring huruvida diskurser 

analyseras. Dock är en ofta använd förklaring till diskurs att det är ett bestämt sätt att 

resonera om och begripa sig på världen. Författarna tar upp tre olika angreppssätt till 

diskursanalys vilka är diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. De tre 

angreppsätten, diskursteori, kritisk diskursteori samt diskurspsykologi, utgör enligt 

Jørgensen Winther och Phillips (2000) goda exempel på teorier och metoder för forskning 

inom kommunikation i sociala sammanhang. De tre angreppsätten utgår ifrån en 

socialkonstruktionistisk grund, vilket är en benämning för ett antal nyare teorier om 

samhälle och kultur. Det finns gemensamma inslag i de tre angreppssätten, exempelvis vad 

gäller språk och subjekt, men det finns även skillnader vad gäller exempelvis diskursens 

roll i utformandet av världen. I en diskursanalys är metod och teori sammanlänkade, vilket 

innebär att för att kunna använda diskursanalys som en metod i empiriska undersökningar 

måste man foga sig med de fundamentala filosofiska premisserna angående språkets roll i 

den sociala uppbyggnaden av världen (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). I vår analys 

kommer vi till största del att utgå ifrån Jørgensen Winther och Phillips (2000) redogörelse 

för kritisk diskursanalys, men då det finns gemensamma inslag i de tre olika angreppsättet 

krävs det även en förståelse för de andra två angreppsätten.  

 

Angreppsättet kritisk diskursanalys, som tidigare berörts översiktligt med stöd av Ahrne & 

Svensson (2015), kommer nu att redogöras för mer utförligt då detta angreppsätt utgör 

huvudsakligt fokus i vår analys. Kritisk diskursanalys understryker att diskursen medverkar 
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till att utforma den sociala världen. En viktig beståndsdel i den kritiska diskursanalysen är 

undersökning av förändring. Genom att exempelvis titta på intertexualitet, det vill säga 

betrakta hur en text grundar sig på diskurser och beståndsdelar från andra texter, kan 

reproduktionen av diskurser observeras utan nya beståndsdelar, och nya sammansättningar 

av diskurser genom förändring. Fairclough är en av de som varit med och utformat kritisk 

diskursanalys och i analysen kommer vi att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella modell 

för diskursanalys, vilken visas nedan (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 1 – Modell för diskursanalys. baserad på Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 

 

Faircloughs tredimensionella modell ses som en analytisk ram. De tre dimensionerna är 

textens dimension, den diskursiva praktikens dimension samt den sociala praktikens 

dimension. Vid analys av textdimensionen ligger fokus på formella egenskaper i texten, 

exempelvis grammatik och vokabulär. För att beskriva hur texterna förverkligas textuellt, 

samt för att komma fram till och motivera sin tolkning, krävs det en ingående analys av 

textens egenskaper. Fairclough redogör för ett stort antal redskap för analys av texten och 

vi kommer i vår analys att fokusera på två, nämligen modalitet och transitivitet. Modalitet 

handlar om graden av författaren instämmande i ett påstående. En typ av modalitet är 

sanning vilket innebär att författaren håller fullständigt med i sitt påstående.  

 

För att förklara begreppet transitivitet har vi valt att citera författarna Jørgensen Winther 

och Phillips (2000) utlåtande. Författarna beskriver begreppet som följer: ”…hur händelser 

och processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt” (Jørgensen Winther & 

Phillips, 2000, s. 87) Transitivitet handlar även om användningen av passiv form vilket 

innebär ett uteslutande av agenten. Vid uteslutande av agenten kan påståendena framträda 

som naturfenomen, där ingen ses skyldig till ansvar (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 
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Den diskursiva praktikens dimension koncentrerar sig på en texts producering och 

konsumtion. Intertextualitet behandlar huruvida texterna grundar sig på andra texter och 

representerar relationen att kommunikativa händelser grundar sig på tidigare händelser. Det 

går således inte att undvika användningen av ord som redan tidigare används av andra. 

Interdiskursivitet är en typ av intertextualitet och handlar i sin tur om identifikation av vilka 

diskurser de konkreta texterna bygger på. Hög interdiskursivitet visar tecken på förändring. 

Låg interdiskursivitet visar tecken på en upprepning av det redan existerande (Jørgensen 

Winther & Phillips, 2000). Ytterligare ett begrepp inom den diskursiva praktikens 

dimension är intertextuell kedja, vilket innebär att ha tillgång till ”samma” text i olika 

formuleringar. Analysen av vår empiri fokuserar på begreppen interdiskurvisivitet och 

intertextualitet. 

 

Vid analys av den sociala praktikens dimension är det inte tillräckligt med diskursanalys 

då denna dimension innehåller både diskursiva och icke-diskursiva beståndsdelar. Icke-

diskursiva I den sociala praktikens dimension finns det således ett behov av ytterligare teori 

som exempelvis sociologisk teori och kulturteori (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 

Ahrne och Svensson (2015) påpekar att den sociala praktikens dimension kan anses 

någorlunda diffus och det krävs ett samhällsvetenskapligt tankesätt i analysen. I vår analys 

av den sociala praktikens dimension kommer teorier om revisorns oberoende att tillämpas 

för att sätta empirin i ett bredare socialt sammanhang.  
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4. Framställningar av oberoende i affärstidskrifter 
Nedan kommer analysen av vår empiri att presenteras. Analysen kommer att delas in enligt 

Faircloughs tredimensionella modell, vilket medför att analysen i ett första steg presenteras 

enligt textdimensionen. Vidare kommer empirin att analyseras utifrån den diskursiva 

praktikens dimension och slutligen enligt den sociala praktikens dimension. Artiklarna 

analyseras med stöd av tre egenindelade kategorier samt citat av väsentlig betydelse för 

studien.  

4.1 Textdimension 
I följande avsnitt kommer empirin att analyseras utifrån textdimensionen i Faircloughs 

tredimensionella modell, vilket fokuserar på två grammatiska komponenter: transitivitet 

och modalitet (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). I analysen av textdimensionen har vi 

kunnat urskilja tre olika kategorier som vi anser är relevanta för att kunna skapa förståelse 

för hur revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter. Kategorierna anser vi utgör tre 

diskurser som i artiklarna förverkligas textuellt och fortsättningsvis kommer kategorierna 

att benämnas som diskurser.  

4.1.1 Förändring inom revisionsbranschen 

Bland de analyserade artiklarna kunde vi urskilja en diskurs kring förändring inom 

revisionsbranschen. I artiklarna inom denna diskurs har vi kunnat utläsa att 

revisionsmarknaden har genomgått och fortfarande genomgår förändringar. Artiklarna 

inom denna diskurs belyser behovet av regelförändringar samt intressekonflikter till följd 

av revisorns dubbla roller. Här argumenterar texterna för behovet av regelförändringar samt 

fördelar kring byrårotation (Tidningen Balans, 2015-09-21 n.p.; Dagens Industri, 2017-03-

24 n.p.; Dagens Industri, 2017-03-05 n.p.). Nedan följer citat som indikerar på de nyss 

nämnda förändringarna.   

 
På senare år har revisionsmarknaden genomgått förändringar. Hårdare, 
skandaldriven mediabevakning och revisionspliktens avskaffande är några viktiga 
inslag. 
(Tidningen Balans, 2015-09-21 n.p.) 
 
Revisorernas roll och ansvar har diskuterats länge. Vissa förändringar har skett, 
som att samma revisor inte kan sitta i ett bolag i mer än tio år. Men 
grundkonflikten kvarstår. Revisorn har dubbla roller, som övervakare och 
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konsult… Enda sättet att lösa denna intressekonflikt är att dela upp 
revisionsbolagen. 
(Dagens Industri, 2017-03-24 n.p.) 

 
Den traditionella revisorsrollen håller på att förändras, och det aktualiserar behovet 
av regelförändringar för att tydliggöra kraven på revisorerna och revisionen.  
(Dagens Industri, 2017-03-05 n.p.) 

 
I citaten ovan framhävs de förändringar som skett på revisionsmarknaden men även kring 

den nuvarande förändringen av den traditionella revisorsrollen. Det framgår även att 

revisorns roll har varit ett diskuterat ämne under lång tid.  

 

Som tidigare nämnts handlar modalitet om graden av författarens instämmande i ett 

påstående. En typ av modalitet är sanning vilket innebär att författaren håller fullständigt 

med i sitt påstående. Citaten ovan redogör för sina påståenden med en hög grad av modalitet 

då författarna till citaten instämmer i sina påståenden och även då påståendena formuleras 

som sanningar. Citatet ”På senare år har revisionsmarknaden genomgått förändringar” ger 

exempelvis ingen chans för tolkning utan kunskapen framställs som sann. Likaså citatet 

”Revisorernas roll och ansvar har diskuterats länge” visar på en hög grad av modalitet då 

även detta påstående formuleras som sanning utan möjlighet för tolkning (Jørgensen 

Winther & Phillips, 2000).  

 
Transitivitet handlar som i teorin förklarats om ”…hur händelser och processer förbinds 

(eller inte förbinds) med subjekt och objekt” (Jørgensen Winther & Phillips, 2000 s.87). 

Transitivitet handlar även om användningen av passiv form vilket utesluter agenten. Vid 

uteslutande av agenten kan påståendena framträda som naturfenomen, där ingen ses skyldig 

till ansvar. Genom att utelämna agenten läggs det ingen vikt vid de handlingar som bidrog 

till effekterna utan fokus ligger enbart på effekterna (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 

Ur ovan nämnda citat framgår inga agenter och påståendena kan således tolkas som 

naturfenomen, som har skett utan någon bakomliggande orsak. Nedan följer exempel på 

fler citat som belyser förändring kring byrårotation och intressekonflikter:  

 
Man kan misstänka att revisionen inte blir så professionell, säger Ulf Hedlundh, vd 
för investmentbolaget Svolder. Det finns inget känt fall där rådgivningen har 
påverkat kvaliteten negativt i revisionen, säger han. Tvärtom ger rådgivningen mer 
kunskap om kundens verksamhet och det är i sin tur helt avgörande för en bra 
revision. 
(Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.)  
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Revisorer säljer inte bara rådgivning och konsulttjänster - de kan också kallas in för 
att utreda misstänkt fusk. I flera fall har revisionsfirmans granskare utrett sina 
kolleger – vilket kan skada trovärdigheten. Det handlar till stor del om hur det ser 
ut i betraktarens ögon. 
(Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.)  
 
Från årsskiftet är det en hel del förändringar som börjar gälla revisorer i noterade 
och finansiella företag som börjar nytt räkenskapsår. Krav på regelbundet byte av 
revisor och sanktionsavgifter ur egen ficka är några av förändringarna… Den 
största förändringen gäller kravet på byrårotation… En fördel med byrårotationen 
är att revisorns synbara oberoende förstärks. 
(Dagens Industri, 2017-01-02 n.p.)  
 

I citaten ovan diskuteras rådgivning både ur ett skeptiskt synsätt och ett positivt, då det 

finns ett ifrågasättande kring revisionens professionalitet samtidigt som det poängteras att 

rådgivning ger mer kunskap om revisorns kund (Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.). Vidare 

diskuteras självgranskning av kolleger vilket har en koppling till trovärdigheten då denna 

riskerar att skadas (Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.). Detta kan återkopplas till 

analysmodellen där självgranskningshotet är en av de typsituationer som nämns (FAR, 

u.å.). I det tredje citatet ovan betonas fördelar med byrårotation, exempelvis att det synbara 

oberoendet förbättras. Det synbara oberoendet tillsammans med det upplevda oberoendet 

är nödvändigt för omvärldens förtroende kring finansiella rapporter (Salehi, Mansoury, & 

Azary, 2009). Regler om byrårotation som diskuteras i Dagens industri (2017-01-02 n.p.) 

har tidigare nämnts med koppling till det nya revisionspaketet. I revisionspaketet syftar de 

nya reglerna till att stärka revisorns opartiskhet, objektivitet och självständighet (SOU, 

2015). 

 

Vad gäller modaliteten i ovan nämnda citat har det första citatet (Dagens Industri, 2017-

04-11 n.p.) inte en hög grad av modalitet. Anledningen är att påståendet att ” man kan 

misstänka …” då ordet misstänka ger en osäker ton till påståendet. De två övriga citaten 

kännetecknas däremot av en högre grad av modalitet, då de formulerar sina påståenden som 

sanning. Exempelvis då citatet ur Dagens industri (2017-01-02 n.p.)  framställs med en hög 

grad av säkerhet att nya regler börjar gälla (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Gällande 

transitiviteten i de tre citaten ovan finns det inte någon agent och påståendena kan 

följaktligen tolkas som naturfenomen. Exempelvis är det ingen som ställs till ansvar för 

genomförandet av de nya förändringarna som skrivs om i Dagens industri (2017-01-02 n.p.; 

Jørgensen Winther & Phillips, 2000).  
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Framställningen av revisorns oberoende kan ur citaten ovan tolkas att branschen ständigt 

genomgår förändringar för att bibehålla oberoendet. Det förs diskussioner kring de 

förändringar som har gjorts, till exempel byrårotation och rådgivning, bland annat huruvida 

förändringarna är bra eller dåliga. Det råder delade meningar angående revisorns dubbla 

roller kring rådgivning och revision, där en fördel som nämns är kunskapen som revisorn 

vinner genom rådgivningen. Följande citat betonar en fördel med revisorns rådgivning: 

”Det ger förståelse för processer och var besluten fattas.” (Dagens Industri, 2017-04-11 

n.p.). Enligt Herda, Petersen och Fontaine (2014) är en nära relation nödvändig för att skapa 

högre revisionskvalitet. En nackdel med rådgivning är dock att det finns risk att revisionen 

påverkas negativt, om revisorn har en för nära relation med klienten och att denne då inte 

skulle vara objektiv (SFS, 2001:883; Carrington, 2014). I följande citat poängteras dock 

motsatsen: ”Det finns inget känt fall där rådgivningen har påverkat kvaliteten negativt i 

revisionen” (Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.). Även i Tidningen Balans (2015-09-21) 

betonas fördelar med rådgivning: ” Däremot kan en närhet till klienten öka kunskapen om 

bolaget, och på så sätt öka möjligheten att upptäcka fel, det vill säga öka 

revisionskvaliteten”. 

4.1.2 Förtroendet för revisionsbranschen 

Den andra diskursen vi kunde urskilja i de analyserade artiklarna är förtroendet för 

revisionsbranschen. I artiklarna går det att utläsa att det finns höga förväntningar på 

revisorer och på grund av dessa förväntningar finns det ett behov av förtroende från 

allmänheten. Nedan följer citat som uppmärksammar förtroendet kring revisionsbranschen:  

 
Det är naturligtvis angeläget att få ett högre förtroende även från allmänheten, det 
handlar om branschens relevans och attraktionskraft.  
(Tidningen Balans, 2017-06-29 n.p.) 

 

Bra regler om revisorernas rapportering och oberoende gör det lättare för dem att 
leva upp till de höga förväntningarna i samhället. Förslaget syftar till att ytterligare 
stärka förtroendet för revisionen och de granskade företagen, inte minst för de 
företag som är av stor betydelse för samhället 
(Tidningen Balans, 2016-03-03 n.p.) 
 
Revisionen handlar om förtroende. 
(Dagens Industri, 2017-03-05 n.p.) 
 

Det måste dessutom finnas ett högt förtroende för revisorn. Det räcker inte med 
åtgärder som kvalitetskontroller och tillsyn som sker i efterhand. Det är i stället 
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angeläget att branschen och tillsynsmyndigheten hjälps åt att förebygga att 
revisorer hamnar i situationer där oberoendet kan ifrågasättas. 
(Dagens Industri, 2016-03-01 n.p.) 

 

Framställningen av revisorns oberoende i denna diskurs understryker i ovan nämnda citat 

vikten av revisorns förtroende. Det betonas att förtroendet för revisorn måste vara högt 

samt vikten av att förhindra att revisorn hamnar i lägen där oberoendet kan vara tvivelaktigt. 

Förtroendet är av relevans för revisionsbranschens attraktionskraft. Det framkommer även 

att det blir lättare för revisorerna att upprätthålla de höga förväntningarna samt att 

förtroendet stärks genom bra regler och åtgärder. 

 

När det gäller modaliteten, graden av författarnas instämmande, i de nyss nämnda citaten 

har de alla fyra en hög grad av modalitet. Eftersom påståendena formuleras med bestämdhet 

och utformas som sanning, exempelvis ”Revisionen handlar om förtroende” och ”Det 

måste dessutom finnas ett högt förtroende för revisorn”, präglas de av en hög grad av 

modalitet (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Gällande transitiviteten i citaten framgår 

inte någon agent och de kan därför tolkas som naturfenomen och agenterna fråntas ansvar, 

precis som i föregående kategori (Jørgensen Winther & Phillips, 2000).  

4.1.3 Skandaler och turbulens inom revisionsbranschen 

Den tredje diskursen som vi har klassificerat vår empiri enligt är skandaler och turbulens 

inom revisionsbranschen. I artiklarna framgår det att revisionsbranschen har varit drabbad 

av turbulens under senare år och att det har skett händelser som har påverkat synen på 

revisorerna negativt. Det ifrågasätts även att revisorerna är tysta trots skandalerna som skett 

(Tidningen Balans, 2014-03-21 n.p.; Tidningen Balans, 2017-08-13 n.p.; Dagens Industri, 

2017-03-05 n.p.) 

 
Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för en del turbulens under senare år, 
både kopplat till konkreta redovisningsproblem i vissa företag, och till en bitvis 
negativ granskning i media. Dessa händelser riskerar att leda till ett minskat 
förtroende för branschen. 
(Tidningen Balans, 2014-03-21 n.p.) 

 

Hur många skandaler tål Sverige? Och varför är revisorerna så tysta? Varför blir 
inte revisorer förbannade när yrkeshedern kränks? Varför fortsätter 
revisionsbolagen att tvätta obekväma revisionsrapporter i syfte att vinna nästa 
upphandling, i stället för att granska det som behöver granskas? 
(Tidningen balans, 2017-08-13 n.p.) 
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Flera händelser på senare år har påverkat synen på revisorerna, det vill säga 
granskarna, negativt. 
(Dagens Industri, 2017-03-05 n.p.) 

 

Det första citatet (Tidningen Balans 2014-03-21 n.p.) har inte en hög grad av modalitet då 

påståendet att ”dessa händelser riskerar…” uttrycker en mindre grad av säkerhet eftersom 

ordet riskerar ger en osäker ton till påståendet. Däremot präglas de två övriga citaten av en 

högre grad av modalitet, då de formulerar sina påståenden som sanning (Jørgensen Winther 

& Phillips, 2000). Vad gäller transitiviteten i de ovan nämnda citaten fråntas inte agenten 

ansvaret, vilket var fallet i de tidigare kategoriseringarna (Jørgensen Winther & Phillips, 

2000). Ansvaret läggs på både revisorerna och revisionsbolagen, exempelvis ”…varför är 

revisorerna så tysta?”.  

 

I en artikel från Tidningen Balans undrar debattören hur många skandaler som ska ske 

innan revisorerna säger ifrån och nämner skandaler som exempelvis Riksrevisionen och 

Transportstyrelsen (Tidningen Balans, 2017-08-13 n.p.). Utöver dessa skandaler har även 

PWC:s revisorer tidigare stått i rampljuset kring SCA-skandalen, misstänkta för mottagna 

mutor i form av jaktresor (Dagens Industri, 2016-10-28 n.p.). Följande citat är ett utdrag ur 

Åkermans artikel: 

 
Anna-Clara af Ekenstam tvingades inte bara bort från SCA-uppdraget efter frågor 
om hur jaktresorna påverkat hennes oberoende. Revisorn förlorade fler uppdrag, 
bland annat i försvarsföretaget Saab som följd av avslöjandet. 
(Dagens Industri, 2016-10-28 n.p.)  
 
  

Vad gäller modaliteten i nyss nämnda citat är den hög. Anledningen är att påståendena 

präglas av säkerhet och framstår som sanning. Transitiviteten i detta citat är tämligen 

otydlig då det inte framgår vem som tvingat bort Anna-Clara af Ekenstam från hennes 

uppdrag (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Det kan dock tolkas att förlorandet av 

uppdrag är ett resultat av att Anna-Clara af Ekenstam blev avskedad, på grund av 

avslöjandet. Vidare i artikeln ges en beskrivning av domen som följde mot den andra av de 

två revisorerna, Anders Lundin, ”Att han tagit emot erbjudandet ger anledning att 

ifrågasätta hans opartiskhet och självständighet” (Dagens Industri, 2016-10-28 n.p.). I detta 

citat är modaliteten låg, med anledning av att påståendet präglas av ifrågasättande vilket 

tyder på tveksamhet. Vad gäller transitiviteten i detta citat är agenten Anders Lundin då det 

är han som ställs till ansvar för handlandet (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). 
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Fortsättningsvis kan en koppling ses mellan diskurserna ”turbulens” och ”förtroende”. Att 

revisorns förtroende drabbas negativt till följd av skandalerna är något som vid upprepade 

tillfällen har dykt upp i analysen av artiklarna. Detta tydliggörs i exempelvis följande citat: 

”Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för en del turbulens under senare år… Dessa 

händelser riskerar att leda till ett minskat förtroende för branschen” (Tidningen Balans, 

2014-03-21 n.p.).  

4.2 Den diskursiva praktikens dimension 
I följande avsnitt kommer empirin att analyseras utifrån den diskursiva praktikens 

dimension i Faircloughs tredimensionella modell. Denna dimension inriktar sig på en texts 

producering och konsumtion. Analysen kommer att fokusera på begreppen 

interdiskurvisivitet och intertextualitet (Jørgensen Winther & Phillips, 2000).  

 

Som ovan nämnts handlar intertextualitet om hur texterna grundar sig på andra texter. 

Vidare innebär intertextualitet relationen att kommunikativa händelser grundar sig på 

föregående händelser, det går inte att undvika att tillämpa ord som andra har använt förr 

(Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och 

handlar i sin tur om identifikation av vilka diskurser de konkreta texterna bygger på. Vidare 

tyder hög interdiskursivitet på förändring, medan låg interdiskursivitet tyder på en 

upprepning av det redan existerande (Jørgensen Winther & Phillips, 2000).  

 

I den analyserade empirin är intertextualiteten tydlig då det används liknande ord 

genomgående i de olika artiklarna, exempelvis förtroende och förändring. I Tidningen 

Balans (2016-03-18 n.p.) skrivs det att ”Idealet om oberoende är i princip omöjligt att 

förverkliga i praktiken. Ingen människa är oberoende, så låt oss hellre tala om förtroende.” 

I Dagens Industri (2017-01-02 n.p.) skrivs det att ”Från årsskiftet är det en hel del 

förändringar som börjar gälla revisorer i noterade och finansiella företag som börjar nytt 

räkenskapsår.”. Följande citat visar på upprepningen av förändringar: ”På senare år har 

revisionsmarknaden genomgått förändringar” (Tidningen Balans, 2015-09-21 n.p.). De tre 

nyss nämnda artiklarna är exempel på artiklar med de återkommande orden förtroende och 

förändring. De återkommande orden är exempel på hur intertextualitet framgår i vår empiri.  
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En del av den diskursiva praktikens dimension är begreppet intertextuell kedja. Intertextuell 

kedja innebär att ha tillgång till ”samma” text i olika formuleringar (Jørgensen Winther & 

Phillips, 2000). Detta är inte något som vi har uppmärksammat vår empiri. Anledningen 

till detta kan vara att vi inte har studerat en specifik händelse och således inte stött på 

”samma” text i olika utformningar. Däremot i vår sökningsprocess efter artiklar så har vi 

reflekterat över att det finns liknande titlar i andra tidskrifter än de i vår empiri. Exempelvis 

var SCA-skandalen en händelse som dök upp i en del av artiklarna, men då studiens fokus 

ligger på hur revisorns oberoende framställs är inte händelserna kring SCA-skandalen i sig 

något som vi huvudsakligen fokuserat på i vår analys.  

 

I analysen av vår empiri framställs revisorn mestadels med en negativ ton, vilket 

exempelvis tydliggörs i citatet nedan: 

 
Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för en del turbulens under senare år, 
både kopplat till konkreta redovisningsproblem i vissa företag, och till en bitvis 
negativ granskning i media.  
(Tidningen Balans, 2014-03-21 n.p.) 
 

I citatet ovan framgår den negativa granskningen av media som revisorerna har varit utsatta 

för. Det diskuteras även återkommande om teman som att förtroendet för revisorn 

fortfarande måste höjas på grund av exempelvis skandaler, samt hur denne ska kunna leva 

upp till samhällets höga förväntningar, vilket exempelvis kan ske genom regelförändringar. 

Kommande citat illustrerar det nyss påtalade:  

 
Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för en del turbulens under senare år... 
Dessa händelser riskerar att leda till ett minskat förtroende för branschen. 
(Tidningen Balans, 2014-03-21 n.p.) 
 
Bra regler om revisorernas rapportering och oberoende gör det lättare för dem att 
leva upp till de höga förväntningarna i samhället.  
(Tidningen Balans, 2016-03-03 n.p.) 

 

De återkommande teman, förändringar, förtroende och skandaler, tyder på en låg 

interdiskursivitet, vilket även exemplifieras i citaten ovan, då det inte skett någon 

förändring och det är en reproduktion av det bestående (Jørgensen Winther & Phillips, 

2000). Samma ämnen som diskuteras idag, exempelvis skandaler såsom SCA, diskuterades 

även bland annat av Dart (2011) men då istället gällande skandaler skedda i början av 2000-

talet. Vid denna tidpunkt var förtroendet lågt för revisorer i och med Enron-skandalen och 

nya regelförändringar fick antas (Dart, 2011). I dagsläget har nya regelförändringar införts 
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delvis på grund av turbulensen som uppstått på senare tid (Tidningen Balans, 2015-09-21 

n.p.) I följande citat framgår några av de förändringar som skett: ”På senare år har 

revisionsmarknaden genomgått förändringar. Hårdare, skandal-driven mediabevakning och 

revisionspliktens avskaffande är några viktiga inslag” (Tidningen Balans, 2015-09-21 n.p.). 

Det förs även diskussioner kring yrkeshedern med kopplingar till de skandaler som stått i 

centrum, där följande citat är ett exempel: ”Varför är revisorerna så tysta kring skandalerna? 

…Varför blir inte revisorer förbannade när yrkeshedern kränks?” (Tidningen Balans, 2017-

08-13 n.p.).  

4.3 Den sociala praktikens dimension 
I detta sista steg kan den kritiska diskursanalysen ses som någorlunda diffus och det krävs 

ett samhällsvetenskapligt tankesätt. Förutsättningen är att texter och diskurser inverkar på 

varandra ömsesidigt, i likhet med att det råder en ömsesidig inverkan mellan sociala 

praktiker och diskurser (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Som tidigare poängterats är det inte tillräckligt med diskursanalys vid analys av den sociala 

praktikens dimension utan det finns ett behov utav ytterligare teori. Anledningen till det är 

att den sociala praktikens dimension innehåller både diskursiva och icke-diskursiva 

beståndsdelar (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Här kommer teorier om oberoende att 

användas som ytterligare teori vid analysen av den sociala praktikens dimension, vilka 

tidigare redogjorts för under avsnitt 3. Teori.  

 

Revisorns huvuduppgift är att vara en oberoende tredje part till företag, med syfte att tillföra 

trovärdighet till redovisningen (Carrington, 2014). Förtroendet, eller trovärdigheten, är en 

av de diskuterade diskurserna i vår analys och i Dagens Industri diskuterar Svensson och 

Brännström (2016-03-01 n.p.) revisorns förtroende och poängterar att detta måste vara 

högt. De betonar även vikten av att förebygga situationer som kan ifrågasätta oberoendet. 

I nuläget behöver revisorns förtroende hos allmänheten öka, vilket exempelvis diskuteras i 

artikeln från Tidningen Balans (2017-06-29 n.p.). Artikeln diskuterar en genomförd 

förtroendeundersökning vilken visade att revisorns förtroende hos politiker och 

företagsledare är högt, vilket följande citat visar:  
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Av förtroendeundersökningen 2017 framgår att politiker (90 procent) och 
företagsledare (88 procent) är de som uttrycker ganska stort eller mycket stort 
förtroende för revisions- och redovisningsbranschen. 
(Tidningen Balans, 2017-06-29 n.p.) 
 

Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare är positiv till det höga förtroende för revisions- 

och redovisningsbranschen som undersökningen visar. Citatet nedan är Dan Brännströms 

utlåtande om resultatet av undersökningen: 

 
Jag är jätteglad att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Trots alla förändringar 
och utmaningar är revisorn kvar i absoluta toppen på förtroendeligan. 
(Tidningen Balans, 2017-06-29 n.p.) 

 

Man kan spekulera i huruvida de förändringar och utmaningar som Brännström nämner 

syftar på de aktuella regelförändringar samt skandaler som skett och som berörts tidigare i 

studien. Vidare i artikeln diskuteras att allmänhetens förtroende för revisorer inte är lika 

högt som hos politiker och företagsledare, vilket tydliggörs i följande citat: ”Hos 

allmänheten är det däremot endast 45 procent som visar ganska eller mycket stort 

förtroende.” (Tidningen Balans, 2017-06-29 n.p.). Möjligen är de förändringar och 

utmaningar som Brännström diskuterade ovan resultatet av det låga förtroendet hos 

allmänheten. I nästkommande citat framgår en möjlig orsak till varför politiker har ett högre 

förtroende för revisorer än vad allmänheten har: ”Torsten Larsson menar att de 

förtroendevalda revisorerna tar partipolitisk hänsyn just när behovet av en oberoende 

granskning är som allra störst” (Tidningen Balans, 2016-05-10 n.p.). Det Torsten Larsson 

påpekar är att revisionen i kommuner och landsting har fått kritik för att inte vara 

oberoende. Om det stämmer att revisorer blir påverkade av politiker och därmed inte gör 

en objektiv och självständig granskning, är risken hög att det förekommer fel i revisionen. 

Dessa fel kan i sin tur leda till skandaler vilket då skulle kunna sänka allmänhetens 

förtroende.  

 

Vidare har även analysmodellen kunnat urskiljas i analysen av artiklarna. Ett exempel är 

en diskussion kring självgranskning av kolleger som tidigare nämndes kortfattat under 

analys av textdimensionen. Mellqvist skriver att trovärdigheten riskerar att skadas vid 

självgranskning av kolleger vilket illustreras i följande citat:  
 
I flera fall har revisionsfirmans granskare utrett sina kolleger – vilket kan skada 
trovärdigheten. 
(Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.) 
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I analysmodellen är självgranskningshotet en av de fem typsituationer som nämns som en 

risk mot revisorns oberoende (FAR, u.å.) Då det framgår ur empirin att typsituationer som 

nämns i analysmodellen, såsom självgranskningshotet, ändå uppstår trots förvarningar i 

analysmodellen, kan man fundera kring hur väl analysmodellen används av revisorer vid 

prövandet av deras oberoende.  

 

Enligt revisorslagen (SFS 2001:883) ska revisorn vara opartisk, självständig samt objektiv. 

Detta gäller både i det löpande arbetet och i beslut som tas. I empirin diskuteras PWC:s 

revisorer Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin, vilka anklagades för att ha tagit 

emot erbjudande om deltagande i jaktresor med kunden SCA. Deltagandet kan anses strida 

mot kriteriet objektiv och opartiskhet och bryter därmed mot vad som är uttryckt i 

revisorslagen. Följande citat belyser kritiken som framställs mot revisorerna i en av 

artiklarna: 

 
I onsdags kritiserades revisorernas agerande kraftigt av revisorernas 
branschorganisation FAR och av Institutet mot Mutor. 

 (Dagens Industri, 2015-02-04 n.p.) 

 

Vidare i artikeln anser Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, att ”Det är mycket 

olämpligt att en revisor deltar i jakt hos sin kund.” Anna-Clara af Ekenstam hävdar däremot 

att hennes deltagande inte har påverkat hennes oberoende vilket tydliggörs i följande citat: 

”Jag anser inte att detta har påverkat mitt oberoende som revisor i SCA.” (Dagens industri, 

2015-02-04 n.p.). Anna-Clara af Ekenstam hävdar ytterligare att:  

 
I grunden har Dan Brännström och jag samma syn på revisorns oberoende. 
Däremot måste frågor om oberoende alltid bedömas från fall till fall. I det här fallet 
har vi på PWC ansett att mitt deltagande inte har gett upphov till något hot mot 
mitt oberoende som revisor.  
(Dagens Industri, 2015-02-04 n.p.) 
 

Ovan nämnda citat visar på en inkonsekvent tolkning av oberoende, då Dan Brännström 

och Anna-Clara af Ekenstam ser händelserna kring jakten med SCA på olika sätt när det 

gäller hotet mot oberoendet. Då det framgår tydligt i revisorslagen (SFS 2001: 883) att en 

revisor ska vara opartisk, självständig samt objektiv kan man ifrågasätta Anna-Clara af 

Ekenstams val att deltaga i jakten.  
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Det nya revisionspaketet strävar efter att ytterligare stärka revisorns oberoende, bland annat 

genom införande av byrårotation (SOU, 2015). Byrårotation var ett ämne som diskuterades 

i analysen vilket följande citat belyser: ”Den största förändringen gäller kravet på 

byrårotation… En fördel med byrårotationen är att revisorns synbara oberoende förstärks.” 

(Dagens Industri, 2017-01-02 n.p.). Citatet visar på en positiv inställning till det nya kravet 

på byrårotation. IFAC:s etikregler innehåller ett utlåtande om det faktiska och det synbara 

oberoendet. För att en revisor ska anses oberoende begärs det att revisorn är oberoende 

både faktiskt och synbart (Carrington, 2014; FAR, u.å.). Det nyss nämnda citatet visar på 

att det synbara oberoendet diskuteras även fast begreppet inte finns reglerat i svensk 

lagstiftning (Carrington, 2014).  

 

Det som även går att analysera utifrån empirin med hjälp av den sociala praktikens 

dimension är att revisorerna beskrivs i negativa termer och inte har särskilt högt förtroende 

från allmänheten. För att revisorerna ska kunna leva upp till de rådande höga 

förväntningarna krävs det bra regler. Detta tydliggörs exempelvis i följande citat: ”Bra 

regler om revisorernas rapportering och oberoende gör det lättare för dem att leva upp till 

de höga förväntningarna i samhället” (Tidningen Balans, 2016-03-03 n.p.). Den rådande 

diskursordningen som vi tolkat den är att revisorn framställs med en negativ ton samt att 

förtroendet måste öka.  

 

Insatta i ett bredare socialt sammanhang antyder de olika diskurserna på en relativt 

överensstämmande bild av revisorer. Denna bild präglas av vikten av förtroende samt 

behovet av förändring för att förtroendet ska öka. Bilden av revisorerna kännetecknas även 

med en negativ ton, då det i de analyserade artiklarna är mycket fokus kring de skandaler 

och rådande turbulens, som i sin tur drabbar förtroendet för revisorerna negativt. Att 

turbulens drabbar revisorernas förtroende negativt stöds även av en artikel i Tidningen 

Balans (2014-03-21 n.p.) där det skrivs: ”Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för 

en del turbulens under senare år… Dessa händelser riskerar att leda till ett minskat 

förtroende för branschen”.   
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5. Slutsatser & Diskussion 
Syftet med denna studie var att skapa förståelse för hur revisorns oberoende framställs i 

affärstidskrifter. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det relevant att analysera 

diskurserna, av exempelvis revisorns oberoende, då vår syn på̊ världen påverkas av dem. 

Läsarnas föreställning kring revisorns oberoende påverkas även av det som skrivs i 

affärstidskrifter och således är det intressant att undersöka det skrivna (SOU 2006:21). Hur 

revisorns oberoende framställs har analyserats med hjälp av Faircloughs tredimensionella 

modell inom kritisk diskursanalys.  

 

I analysen har vi kunnat urskilja tre olika diskurser vilka är förändring, förtroende samt 

skandaler och turbulens. Vi uppmärksammade en hög grad av intertextualitet då det var en 

del liknande ord som var återkommande. Vad gäller diskursen kring förändring inom 

revisionsbranschen framställdes revisorns oberoende med koppling till de förändringar som 

branschen ständigt genomgår (Dagens Industri, 2017-03-24 n.p.; Dagens Industri, 2017-

03-05 n.p.). I de två nyss nämnda artiklarna påtalas exempelvis revisorsrollens förändring 

och den diskussion som länge förts kring revisorns roll och ansvar. Denna diskurs från vår 

studie överensstämmer med vad Dart (2011) skriver om kring förändringarna i 

revisionsvärlden och de ständigt pågående diskussionerna kring idealet om oberoende. Det 

finns dock även meningar som skiljer sig med den diskurs som var särskilt markerande i 

vår analys, det vill säga diskussioner kring oberoende kopplat till förändringar. I Tidningen 

Balans (2016-03-18 n.p.) skrivs det att i praktiken är det omöjligt att förverkliga idealet om 

oberoende och att fokus istället bör ligga på förtroende. Det råder även delade meningar i 

den analyserade diskursen angående revisorns dubbla roller kring rådgivning och revision 

(Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.).  

 

Nästa diskurs i analysen är förtroende för revisionsbranschen. I denna diskurs är 

framställningen av revisorns oberoende fokuserat på betydelsen av förtroende. Revisorns 

huvuduppgift är att vara en oberoende tredje part till företaget och kunna tillföra 

trovärdighet till redovisningen (Carrington, 2014). Som nämnts i början av uppsatsen har 

förtroende varit ett omtalat ämne och det har kraftigt försvagats delvis på grund av 

skandaler som skett (Lundh, 2006; Degerfeldt, 2011; Baxter & Kavanagh, 2012). Det råder 

en tämligen samstämmig diskurs kring revisorns förtroende i vår analys. Följande utdrag 

visar på denna samstämmighet: ”Det är naturligtvis angeläget att få ett högre förtroende…” 



	  Lindborg & Tukaric	

 30 

(Tidningen Balans, 2017-06-29 n.p.), ”Revisionen handlar om förtroende” (Dagens 

Industri, 2017-03-05 n.p.), ”Det måste dessutom finnas ett högt förtroende för revisorn” 

(Dagens Industri, 2016-03-01 n.p.).  

 

Den sista diskursen som analyserades handlar om skandaler och turbulens inom 

revisionsbranschen. Inom denna diskurs kunde vi se en koppling med diskursen förtroende. 

Vid upprepade tillfällen under vår analys synliggjordes diskussioner kring att revisorns 

förtroende drabbas negativt på grund av skandalerna, vilket exempelvis illustreras i 

följande citat: ” Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för en del turbulens under 

senare år… Dessa händelser riskerar att leda till ett minskat förtroende för branschen” 

(Tidningen Balans 2014-03-21). Kopplingen mellan revisorns förtroende och skandaler är 

något som uppmärksammats tidigare i vår studie. Exempelvis Lund (2006), Degerfeldt 

(2011) samt Baxter och Kavanagh (2012) diskuterar försvagningen av allmänhetens 

förtroende för revisorn vilket skedde delvis på grund av Enronskandalen. En ytterligare 

märkbar koppling är att så fort skandaler sker startar även diskussioner kring 

regelförändringar för att höja förtroendet. Detta är även något som diskuterats i början av 

2000-talet vid tiden kring Enron-skandalen och i dagsläget sker diskussioner kring SCA-

skandalen, Transportstyrelsen samt Riksrevisionen (Dart 2011; Dagens Industri, 2016-10-

28 n.p.; Tidningen Balans, 2017-08-13 n.p.) 

 

Ytterligare ett samband som vi påträffat vid genomförandet av diskursanalysen är att det 

sker en del upprepning. Det är nästan alltid samma ämnen som diskuterats från tidigt 2000-

tal och framåt. Intertextualiteten har varit synbar i vår diskursanalys, då det finns en del 

återkommande ord. Vidare är det även en låg interdiskursivitet, ett återskapande av det 

redan bestående (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). Detta ger några funderingar på om 

förtroendet för revisorer blir högre, samt varför det sker skandaler där revisorer 

återkommande hamnar i ett negativt rampljus, trots att det har tillkommit fler och striktare 

direktiv. Analysmodellen är exempel på anvisningar där det finns tydliga upplysningar på 

situationer som kan hota revisorns oberoende (FAR, u.å.). I analysen av artiklarna framkom 

diskussion kring självgranskning av kolleger (Dagens Industri, 2017-04-11 n.p.). 

Självgranskning är som tidigare nämnts en av de fem typsituationerna i analysmodellen 

som kan hota revisorns oberoende (FAR, u.å.).  
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I ett bredare socialt sammanhang kan man dra slutsatsen att de olika diskurserna indikerar 

på en tämligen överensstämmande bild av revisorer. Denna bild präglas av vikten av 

förtroende samt behovet av förändring för att förtroendet ska öka. Vidare kan slutsatsen 

dras att journalister har en påverkan för människors uppfattning och kunskap om det 

berörda ämnet (SOU, 2006:21). Detta kan ha en koppling till det låga förtroendet för 

revisorer då den nuvarande bilden i affärstidskrifterna har präglats av en negativ bild av 

revisorer.  

 

Avslutningsvis kan vi svara på studiens syfte och frågeställning med hjälp av den 

genomförda analysen, vilket var hur revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter, med 

att revisorns och dess oberoende framställs med en mestadels negativ ton. Den negativa 

tonen är vanligtvis kopplad till skandaler, vilka i sin tur leder till ett sänkt förtroende för 

revisorn. Det finns då en risk att allmänheten får förutfattade meningar, på grund av den 

negativa tonen mot revisorer, och eventuellt anser revisorns arbete som moraliskt smutsigt, 

det vill säga att arbetet inte uppfyller samhällets förväntningar. Det är därför av stor vikt att 

höja förtroendet för revisorn. Vi kan även dra slutsatsen att diskursen kring revisorns 

oberoende följer ett mönster av upprepning och ingen märkbar förnyelse.  

 

Analysen av studien har bidragit till en ökad förståelse för hur revisorers oberoende 

framställs i affärstidskrifter. Det skrivs mestadels med en negativ ton om revisorer och dess 

oberoende. Eftersom vi har dragit slutsatsen att diskursen kring revisorns oberoende 

diskuteras med en negativ ton samt följer ett mönster av upprepning, visar vi hur 

diskursteori på ett tydligt sätt kan påverka vår förståelse för den teori som finns kring 

revisorns oberoende, vilket även är studiens teoretiska bidrag. Ur ett praktiskt perspektiv 

visar vår uppsats på resultatet av skandaler, vilka har bidragit till den negativa ton som 

råder kring revisorer och deras oberoende. Det praktiska bidragit är således att ge en ökad 

förståelse för hur framställningen av oberoende i affärstidskrifter påverkar människors 

uppfattning om revisorer.  När det efter striktare regler och direktiv fortfarande sker felsteg 

i revisionsvärlden uppstår funderingar kring huruvida dessa regelverk hjälper och bidrar till 

mindre turbulens. Undersökning av huruvida striktare regelverk och direktiv skapar mindre 

turbulens och skandaler är ett intressant ämne som skulle kunna vidareutvecklas i framtida 

forskning.   
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Figurer 
Figur 1 – Modell för diskursanalys, baserad på Faircloughs tredimensionella modell för 

kritisk diskursanalys (Jørgensen Winther & Phillips, 2000). s.15. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Lista över analyserat empiriskt material. 

Artiklar utan författare är publicerade av redaktionen för tidskriften.  

 

Tidskrift Artikelns namn Datum Författare
Balans Varför är revisorerna så tysta kring skandalerna? 2017-08-13 Berit Ståhl
Balans Förtroendet för branschen fortsatt högt 2017-06-29 Sofia Hadjipetri Glantz
Balans Riksrevisorns agerande strider mot yrkesetiken 2016-09-01 Rakel Lennartsson
Balans Visar på behovet av oberoende revisorer 2016-05-10Balans Förtroende istället för oberoende 2016-03-18 Bino Catasús

Balans Oberoendehotet är överdrivet 2015-09-21
Daniel Hermansson, Rikard 
Hjalmarsson, Sven-Olof Yrjö Collin

Balans Synen på oberoende påverkar förtroendet för branschen 2014-03-21 Jan Marton
Dagens Industri Allra stäms av sina revisorer 2017-12-07 Johannes Karlsson
Dagens Industri Stoppa mellanhänderna 2017-09-18 Mikael Nachemson
Dagens Industri Regeringen låter kommitté utreda Riksbankens oberoende 2017-09-08
Dagens Industri Riksgälden antar att valutaupplåningen inte upphör 2017-09-08
Dagens Industri Regeringen skjuter upp minskning av valutareserv 2017-09-08
Dagens Industri Hård kritik mot revisorer 2017-04-11 Jesper Mothander, Olof Sandström
Dagens Industri Revisorerna granskar sina egna kolleger 2017-04-11 Gabriel Mellqvist
Dagens Industri Revisorerna borde värna sitt oberoende 2017-03-24 Lotta Engzell-Larsson
Dagens Industri Så ska revisionen stärkas 2017-03-05 Per Johansson
Dagens Industri Nya revisionsregler för 2017 2017-01-02 Stina Ollila
Dagens Industri Ingen resning för SCA:s revisorer 2016-10-28 Felicia Åkerman
Dagens Industri PWC-revisor: ''Jag deltog för att alla deltog'' 2016-10-06 Martin Rex
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Dagens Industri Riksrevisor avgår efter kritik 2016-08-31
Dagens Industri Riksrevisorerna ställs till svars 2016-08-05 Viktor Drangnell Ek
Dagens Industri S vill att riksrevisionen ses över 2016-07-25
Dagens Industri "Allvarlig kris" för Riksrevisionen 2016-07-11
Dagens Industri KU kan extrainkallas efter granskning 2016-07-10
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Dagens Industri Revisorn måste vara tuff 2016-03-01 Jonas Svensson, Dan Brännström
Dagens Industri Varningar slår hårt mot revisionsjätten 2016-02-26 Martin Rex
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Dagens Industri PwC-revisorer jagade med SCA 2015-01-14 Anders Hägerstrand
Dagens Industri Eniro granskar revisorer 2014-09-17 Jonas Leijonhufvud
Dagens Industri PWC slår tillbaka i Enirobråket 2014-09-17 Jonas Leijonhufvud


