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Sammanfattning  
I takt med revisionsprofessionens tillväxt sker det en ständig utveckling av branschen som 

dessutom anses vara en stark framtidsbransch. Tillväxten i branschen och den ständiga 

utvecklingen ställer allt högre och mer komplexa krav på revisorsrollen, vilket gör det svårt att 

identifiera vad det är som förväntas av revisorerna. Studien syftar till att identifiera vilka 

egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, formella kunskaper samt erfarenheter som 

kännetecknar en god revisor över tid. Studien är relevant att utföra över tid för att 

uppmärksamma revisionsprofessionen och omgivningen om att förändringar inom branschen 

har en påverkan på hur en god revisor kännetecknas.  

 

Professionsteorin samt teorin om förväntningsgapet är de teorier som studien komma att 

grundas på. För att kunna generalisera slutsatserna har huvudsakligen en kvantitativ 

datainsamlingsmetod i form av dokumentstudie tillämpats. Dokumentstudien genomförs genom 

att noggrant granska och analysera tidningen Balans från år 2004 till år 2016. För varje år har 

fem av tio nummer granskats, undantaget år 2016 då endast tre av fem nummer granskats, 

totalt har 63 nummer granskats. 

 

Modellen i studien speglar det resultat som framkommit, nämligen att ackumulerade kunskaper 

har fått en mindre betydande roll samtidigt som egenskaper har fått en större betydande roll i 

beskrivningen av en god revisor. Samtidigt har färdigheter, formella kunskaper samt 

erfarenheter haft en relativt jämn betydelse i beskrivningen av en god revisor över den givna 

tiden.  

 

För framtida forskning kan förslagsvis studien byggas vidare med hjälp av enkäter, där både 

revisionsprofessionen och omvärlden får delta. Enkätundersökningen skulle förstärka de 

generella slutsatserna som framkommit i denna studie.  
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Abstract 
As the growth of the auditor continues the evolution of the profession is constant. The growth in 

the industry and the development of the profession makes the role as an auditor more complex, 

which makes it hard to know what is expected of them. The purpose of the study is to identify 

what qualities, skills, accumulated knowledge, formal knowledge and experience that describes 

a good auditor over time. The study is relevant to be conducted over time to acknowledge the 

auditors and the public that changes to the professions impacts the expectations of a good 

auditor. 

 

To make assumptions based on the study there has been quantitave gathering of data. The 

document study was conducted through analysis of the newspaper Balans from year 2004 to 

year 2016. For each year five out of ten papers were examined, with the exception of year 2016 

when three papers were examined and bringing the total of 63 examined papers. 

 

The profession theory and the theory of expectation are the theories that the study is based on. 

The model in the study reflect the result of accumulated knowledge reduced influence and the 

qualities of the auditor increased importance in the description of a good auditor. Meanwhile the 

skill, formal knowledge and experience has had a stagnant description of a good auditor.  

 

To make more progress it is advised to have surveys were the participants are auditors and the 

public. This would enforce the general assumptions that has been concluded in this study. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en kort bakgrund till ämnet samt vilken 

problematik som identifierats kring ämnet. Kapitlet avslutas med en syftesformulering 

som sammanställer den problematik och det gap i forskningen som identifierats.  

1.1 Bakgrund  
Revisions- och rådgivningsbranschen växer stadigt i takt med branschens ständiga 

utveckling. Dessutom anses revisions- och rådgivningsbranschen vara en 

framtidsbransch (Halling, 2010; Marténg, 2015). År 2015 räknade de sju största 

revisionsbyråerna 1  med att anställa omkring totalt 1 000 nya medarbetare inom 

branschen (Marténg, 2015). Då branschen är under ständig utvecklig och ser annorlunda 

ut i dag i jämförelse med tidigare, kommer revisionsbyråerna inte kunna fortsätta 

rekrytera medarbetare på samma sätt som de tidigare gjort (Marténg, 2015). I dag väljer 

arbetsgivarna att inte enbart granska CV och betyg vid rekrytering och därmed är det 

inte enbart formella kunskaper hos de sökande som spelar roll. Många företag väljer i 

dag att själva utforma formulär och blanketter som de sökande får fylla i. Arbetsgivarna 

kan på så sätt se om de sökande har det som krävs, både gällande formella och 

ackumulerade kunskaper, men också egenskaper och färdigheter. Studier visar på att 

egenskaper och färdigheter har fått större betydelse vid rekrytering och att formella 

kunskaper samt ackumulerade kunskaper fått en allt mindre betydelse (Crawford, 

Helliar, & Monk, 2011). Enligt Marténg (2015) framkommer det att revisions- och 

rådgivningsbranschens arbetsgivare i dag inte bara letar medarbetare med rätt 

kompetens utan medarbetare som passar just deras företag. Flera arbetsgivare bekräftar 

att de i dag söker medarbetare med erfarenheter från andra branscher, inom andra yrken 

och även andra utbildningar än arbetsgivarna tidigare sökt (Halling, 2015; Marténg, 

2015).  

 

I dagens revisionsprofession är det svårt att säga vilka exakta ackumulerade kunskaper 

en revisor innehar eller ska inneha. Detta beror enligt Davidsson och Weglin (2011) till 

stor del på att revisorer i dagens samhälle ställs inför ökade krav på specialisering. Den 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I	  de	  sju	  största	  revisionsbyråerna	  år	  2013	  inkluderas;	  PwC,	  EY,	  KPMG,	  Deloitte,	  Grant	  Thornton,	  
BDO,	  Mazars	  
(https://www.far.se/contentassets/15405349dc754f8e8f8550f4b113654e/balans_nr3_2015_lowr
es_uppslag.pdf)	  	  
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ökande komplexiteten i näringslivet i stort bidrar till att revisorns specialistkunskaper 

anses bli av allt större betydelse (Davidsson & Weglin, 2011). Trots att revisorn anses 

ha ökad kunskap om specialisering anses ackumulerade kunskaper överlag ha fått en allt 

mindre betydelse (Crawford et al., 2011; Davidsson & Weglin, 2011). Enligt Öhman 

(2005) har dagens revisorer en allt mer betydande roll i samhället. Han menar också att 

revisorernas allt mer betydande roll och revisionens utveckling har bidragit till att vi i 

dag lever i ett revisionssamhälle (Öhman, 2005).  

 

Revision fyller en viktig samhällsfunktion. Syftet med revision är att öka 

tillförlitligheten av företagets resultat och ekonomiska ställning samt bidra till 

förtroende och effektivitet på marknaden. Kvaliteten på revisionen är av betydelse, inte 

minst med anledning av att rapporteringen fungerar som grundläggande beslutsunderlag 

för aktieägare och många andra intressenter (Dagens Industri, 2016). Även Westerdahl 

(2005) poängterar vikten av kvalitetsfrågor för en revisor, han påpekar dock att detta är 

ett svårt begrepp att precisera. Han nämner att språket, presentationen och 

tillförlitligheten i revisorns rapport är en del av det som visar och fastställer kvaliteten 

(Westerdahl, 2005).  

 

Att arbeta som revisor handlar till stor del om ett samspel och att vara kapabel att 

hantera relationer (Westerdahl, 2005). Revisorn ska fungera som en länk mellan kunden 

och dess intressenter, vilket sker via till exempel olika rapporter. Revisorns rapporter 

syftar till att bygga trovärdighet och trygghet både för det reviderade företaget internt 

men även mot kunder, leverantörer och andra intressenter externt (FAR, 2016c). För de 

företag som använt sig av en revisor, som står helt utanför företaget, anses få en 

kvalitetsstämpel på revisionen. Detta kan i sin tur leda till förbättrade affärsvillkor 

samtidigt som risken för väsentliga fel minskar. Marknadens spelregler är något som 

företaget försöker efterfölja, detta visar företagen genom att anlita en revisor till att 

utföra revisionen (FAR, 2016c).  

 

Utifrån en professionellt skeptisk inställning anses revision innebära att planera, 

granska, bedöma samt uttala sig om årsredovisningar, bokföring och förvaltning. 

Arbetet ska följa god revisionssed, enkelt uttryckt innebär detta att följa befintliga krav 

under hela processen (Trohammar, 2006; Revisorsnämnden, 2016c). I rollen som 

revisor ingår det, förutom en rapport av revisionen, att lämna råd till kunden angående 
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förbättringar av aktuella rutiner (FAR, 2016d).	   För att en revision ska upprätthålla en 

hög kvalitet, krävs det också att personen som utför denna besitter vissa egenskaper. En 

anledning till detta är att revisionsarbetet till viss del utgörs av revisorns personliga 

bedömning. Opartiskhet och självständighet är två egenskaper som anses ha en positiv 

påverkan på kvaliteten av revisorns personliga bedömning (Trohammar, 2006).  

 

Revisorsnämndens (2016c) huvudsakliga uppgifter är att se till att näringslivets behov 

av kvalificerade revisorer täcks och att sedan kontrollera dessa och dess arbete. En 

bedömning behöver ibland göras om huruvida revisorn har åsidosatt sin förpliktelse och 

vilken åtgärd som i varje enskilt fall krävs (Revisorsnämnden, 2016c). Carrington 

(2011) gör en uppdelning av revisorns arbete, å ena sidan är det vad revisorn gör 

konkret, det som syns i revisionen och som samtidigt påverkas av revisionsstandarder. 

Å andra sidan är det huruvida revisorn utfört revisionen på ett professionellt sätt. Detta 

är vad Revisorsnämnden bedömer, men som en helhet och inte som två separata delar 

av arbetet (Revisorsnämnden, 2016c). Carrington (2011) har ställt ansvarighet mot 

ansvarsfullhet, följa regler mot revisorns bedömningar, kunskap mot egenskap. 

Resultatet blev att ansvarsfullheten är av större vikt att eftersträva när Revisorsnämnden 

i sina bedömningar ställer dessa mot varandra. Det visade sig att bristande 

ansvarsfullhet legat till grund för att fler revisorer förlorat sin auktorisation än bristande 

ansvarighet (Carrington, 2011). Revisorsnämnden kontrollerar att revisionen i landet 

håller hög kvalitet, men också att revisorerna följer god revisionssed respektive god 

revisorssed (Revisorsnämnden, 2016c). De menar att revisionsarbetet ska vara så 

omfattande men också ingående som god revisionssed kräver enligt ABL 9 kap. §3, 

vilket i sin tur ställer krav på den enskilde revisorn. Denna rättsliga standard innebär 

diverse krav på revisorns rapportering och dokumentation av uppdraget, men även på 

planeringen, bemanningen samt genomförandet. Den del som Revisorsnämnden trycker 

extra mycket på i revisorns arbete är granskningsarbetet.  Att kunna upptäcka väsentliga 

fel, granska väsentliga beslut och åtgärder i bolaget och utifrån detta göra en bedömning 

anses vara viktiga delar i granskningsarbetet (Revisorsnämnden, 2016b). God 

revisionssed är en av de etiska regler som innefattas i god revisorssed och som en 

revisor bör prioritera i sitt yrke (Trohammar, 2006). 
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1.2 Problematisering/Problemdiskussion  
En revisor har en mängd olika uppgifter att utföra, och i takt med att branschen 

utvecklas uppkommer det också nya arbetsuppgifter för revisorn. Trohammar (2006) 

menar att en revisors vanligaste uppgift är att uttala en åsikt om historisk finansiell 

information. En revisor har även en rad olika roller. I rollen som revisor ingår nämligen 

inte bara utföranden av revisioner utan det är också vanligt att ge råd. En revisor ska 

alltså också kunna agera rådgivare till sina kunder (Trohammar, 2006). Trohammar 

(2006) poängterar också att kraven på en revisor är många, självständighet och 

opartiskhet är exempel på två grundkrav. Enligt Johansson (2005a) är de två nämnda 

grundkraven ledord för god revisionssed, han nämner också objektivitet som ett ledord 

för god revisionssed.  

 

I rollen som revisor är det av stor vikt att vara medveten om vilka krav som ställs samt 

förväntningar som finns. En revisor bör också vara uppmärksam på utvecklingstrender i 

samhället och inom företagandet. Parallellt med den ökande komplexiteten i den 

professionella världen ökar också kraven på revisorsyrket (Johansson, 2005b). Det ställs 

allt högre krav på vad revisorerna förväntas utföra, samtidigt som revisorns värderingar 

har en allt större påverkan på hur yrkesrollen uppfattas. Revisionsprofessionen har 

successivt, mer eller mindre, tvingats in i samhällets tjänst och revisorerna har genom 

detta fått ett allt större ansvar som vilar på deras axlar (Johansson, 2005b). 

 

Förändring och utveckling i branschen påverkar revisorernas faktiska uppgifter och vad 

de förväntas utföra. Därför kan samhällets bild av vad en revisor förväntas utföra skilja 

sig markant från vad de faktiskt utför, detta leder till att det uppstår ett så kallat 

förväntningsgap (Johansson, 2005b).  

 

För att en revisor ska kunna utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med de normer, lagar 

samt allmänhetens förväntningar, är det nödvändigt att revisorn är utrustad med de 

egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter 

som yrket kräver (Cheng, Liu, & Chien, 2009). Cheng et al. (2009) konstaterar att det 

finns ett positivt samband mellan revisorers utbildningsnivå och kvaliteten på det arbete 

de utför. De revisorer som har en högre utbildningsnivå förväntas utföra arbetet med 

högre standard i jämförelse med de revisorer som har en lägre utbildningsnivå. Likaså 

förväntas de revisorer som har mer arbetserfarenhet än andra utföra sitt arbete med 
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högre standard. Anledningen till de högre förväntningarna, beror till stor del på både de 

ackumulerade och formella kunskaperna de mer erfarna förväntas besitta men också på 

deras intellektuella potential att lära sig. Erfarenhet anses kunna bidra till mer 

ackumulerad kunskap, då ackumulerad kunskap kan vinnas genom erfarenhet. Detta kan 

också ses som en anledning till varför revisorer med tidigare arbetserfarenhet förväntas 

utföra arbetet med högre kvalitet. En revisor med högre yrkeskvalifikation, exempelvis 

en auktoriserad revisor, anses också kunna utföra sitt arbete med högre kvalitet. 

Dessutom förväntas de auktoriserade revisorerna ha en professionell inställning samt 

vara skickliga och kompetenta i praktiken (Alissa, Capkun, Jeanjean, & Suca, 2014; 

Cheng et al., 2009).  

 

Cheng et al. (2009) och Alissa et al. (2014) menar också att revisorernas kompetens och 

personliga egenskaper har en stor påverkan på kvaliteten på arbetet. De menar också att 

en revisor inte kan uppfylla god revisionssed utan ordentlig utbildning och tidigare 

erfarenhet (Alissa et al., 2014; Cheng et al., 2009).  

 

Alissa et al. (2014) påpekar att kvaliteten även påverkas av graden av komplexitet i 

bolaget och i själva uppdraget. Revisionen påverkas positivt av ökad ansträngning och 

arbetserfarenhet, medan ökad komplexitet i uppdraget minskar den positiva effekten. I 

takt med växande reglering ställs revisorerna inför alltmer komplexitet samt ökat antal 

arbetsuppgifter. I sin tur eftersträvas ökad ansträngning och nya ackumulerade 

kunskaper hos revisorn. För att maximera prestationen och kvaliteten av revisionen 

krävs det förståelse för utformning av revisionsuppdraget. Revision utförs ofta i team 

och sammansättningen av det utförande teamet har också en stor påverkan på graden av 

prestation och arbetets kvalitet. Det krävs en balanserad mix av komplexitet och 

egenskaper i teamet. En erfaren revisor gör mest nytta och ger störst positiv effekt vid 

utförandet av komplexa arbetsuppgifter, då dessa kräver en högre intellektuell 

ansträngning (Alissa et al., 2014). Alissa et al. (2014) poängterar att det är målen och 

huruvida de är uppnåeliga och utmanande som påverkar graden av ansträngning och 

prestation.  

 

Diskussionen ovan har visat problematiken kring vad som faktiskt förväntas av en 

revisor. En orsak kan vara de ständiga förändringarna inom branschen och dess 

påverkan på en god revisors kännetecken. Studien anses vara relevant, då en god revisor 
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identifieras utifrån olika kännetecken och anses därmed minimera förväntningsgapet. 

Att studien sträcker sig över tid är relevant för att påvisa att förändringarna påverkar 

beskrivningen av en god revisor.  

1.3 Syftesformulering  
Syftet med studien är att identifiera och analysera vilka egenskaper, färdigheter, 

ackumulerade kunskaper, formella kunskaper, samt erfarenheter som kännetecknar en 

god revisor över tid.  
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2. Metod  
Nedan behandlas de metodval som gjorts för att utföra studien med högsta möjliga 

relevans och tillförlitlighet. Här redogörs för vilken forskningsfilosofi som reflekteras, 

vilken forskningsansats som ligger till grund, vilken forskningsmetod som tillämpats 

samt kort om vilka teorier som används för att komma fram till ett resultat och analys.  

2.1 Forskningsfilosofi 
Syftet med studien är att identifiera vilka egenskaper, färdigheter, ackumulerade 

kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter som kännetecknar en god revisor över 

tid. Kännetecken studeras utifrån tidningen Balans, tidigare forskning och befintliga 

teorier. Då studien vill ge en beskrivning av synen på en god revisor, används en 

positivistisk forskningsfilosofi. Studien speglar också en positivistisk forskningsfilosofi 

då resultatet i denna studie kommer anses kunna generaliseras i hela professionen 

(Hartman, 2004; Patel & Tebelius, 1987). Det mest centrala i positivismen är att 

vetenskap kommer genom iakttagelser. Därmed kommer studien genom en positivistisk 

filosofi kunna identifiera vilka egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, 

formella kunskaper samt erfarenheter som kännetecknar en god revisor över tid (Patel & 

Tebelius, 1987). Enligt Hartman (2004) kan positivismen också ses som en 

vetenskapsteori där teorier utgör vetenskaplig kunskap. Detta innebär att studien 

därmed också genom en positivistisk filosofi kan ge en beskrivning och finna mönster 

mellan uppfattningar som finns om professionen och professionen som verklighet 

(Hartman, 2004).   

2.2 Forskningsansats  
Enligt Hansson (2011) byggs vetenskap genom både deduktion, induktion, och 

interaktionen häremellan. Skillnaden mellan de två ansatserna, deduktion och induktion, 

är att den deduktiva utgår från allmänna regler och förklarar ett enskilt fall. Induktiva 

ansatser utgår däremot från ett enskilt fall till något allmänt och generella regler 

framställs (Hansson, 2011). Denna studie kommer att ha inslag av både deduktion och 

induktion. Tidigare forskning och teorier kommer i denna studie ligga till grund för och 

avgöra vilka egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, formella kunskaper 

samt erfarenheter som kommer observeras i undersökningen. Detta innebär att den 

vetenskapliga ansatsen här är av deduktiv karaktär. Undersökningens resultat kommer 

sedan sammanställas i olika kategorier och utifrån detta kommer generella slutsatser att 
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dras gällande vad som förväntas av en god revisor. Detta innebär att den vetenskapliga 

ansatsen här även har inslag av induktion (Andersen, 1994). 

2.3 Forskningsmetod  
Studien kännetecknas huvudsakligen av en kvantitativ datainsamlingsmetod, men med 

vissa inslag av kvalitativ datainsamlingsmetod. En kombination av kvantitativ och 

kvalitativ forskning är genomförbart. Dock är det ovanligt att det kvantitativa och 

kvalitativa har samma likvärdighet (Nilsson, 2012).  

 

Forskningsmetodiken i form av kvantitativ ansats är lämplig i denna studie då studien 

syftar till att kunna dra generella slutsatser (Eliasson, 2013). En kvantitativ metod 

präglas till stor del av att materialet ska kunna mätas, det handlar huvudsakligen om att 

identifiera frekvensen av en egenskap. Det förekommer också en hög grad av struktur, 

standardisering samt formalisering i en kvantitativ metodundersökning (Alvehus, 2013; 

Andersen, 1994).  

 

Undersökningar som bygger på kvantitativa metoder kan lättare generaliseras än de 

undersökningar som bygger på kvalitativa metoder. Generaliseringen innebär att 

resultaten i studien kan göras giltiga för hela populationen och inte enbart gälla för de 

fall som undersökts (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Utifrån vår 

dokumentstudie med utgångspunkt i Balans, vill vi i slutändan göra en generalisering 

för vad som inom professionen bör eftersträvas av en god revisor. Ytterligare en sak 

som ofta skiljer den kvalitativa från den kvantitativa metoden är att den kvalitativa 

oftast uttrycks i ord medan den kvantitativa kommer till uttryck i siffror (Alreck & 

Settle, 1995).  

 

Det som studeras i kvantitativ metod är statistiska egenskaper hos de undersökta 

variablerna, ett exempel på sådan egenskap är variationen hos variabeln. Variationen 

hos variabeln är det mönster som variabeln påvisar vid varierande mätvärden (Djurfeldt 

et al., 2010). Syftet med valet av denna metod är att få fram frekvensen av de 

egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter 

som kännetecknar en revisor över tid. Utifrån resultatet ska en beskrivning av en god 

revisor identifieras och sedan ska studiens modell (se figur 3.1) jämföras med resultatet. 

Denna jämförelse kommer spegla betydelsen av olika kännetecknen av en god revisor 
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över tid. Jämförelsen anses också bidra till att kunna identifiera ett mönster, och se om 

det tillkommit samt försvunnit kännetecken ur beskrivningen av en god revisor. 

2.4 Teorianvändning  
Syftet är att identifiera vilka egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, formella 

kunskaper samt erfarenheter som kännetecknar en god revisor över tid. För att 

identifiera dessa kännetecken kombineras två olika perspektiv, å ena sidan finns 

förväntningar som finns på en god revisor från samhällets sida, å andra sidan finns de 

krav som professionen ställer på en god revisor.  

 

Revisorn ställs ofta inför problematiken mellan å ena sidan de tvingande krav som finns 

genom lagar och regelverk, å andra sidan de förväntningar revisorns omgivning har. Då 

omgivningen förväntar sig att revisorn ska agera på ett visst sätt och detta inte 

överensstämmer med de regler som revisorn måste följa, uppstår det ett 

förväntningsgap. Teorin om förväntningsgap har valts ut för att påvisa att det finns en 

skillnad mellan förväntningar och vad revisorn är tvingad att utföra, och påverkar 

därmed synen på en god revisor (Trohammar, 2006; Wennberg, 2005). Enligt 

Knutagård, Radus och Tevener (2003) krävs det att revisionsprofessionens identitet 

fastställs för att kunna identifiera vad som utmärker professionen. Därför har vi valt att 

även tillämpa professionsteorin.  

 

Vi kommer ta hjälp av teorin om förväntningsgapet samt professionsteorin för att 

identifiera en del egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, formella kunskaper 

samt erfarenheter som kännetecknar en god revisor över tid. Genom att tillämpa de två 

olika teorierna och kombinera teorierna med litteratur och tidigare forskning, kommer 

den teoretiska referensramen sammanställas i en modell som kommer att testas. 
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3. Referensram  
I följande kapitel presenteras i första delen de teorier som är grundläggande för denna 

studie, vilket bidrar till en förståelse för nästkommande del som handlar om revisorn 

och revisorns arbete. Därefter presenteras uppfattningar och förväntningar som finns 

samt hur dessa påverkas av omvärlden och dess förändringar.   

3.1 Grundläggande teorier  
De grundläggande teorierna i denna studie är teorin om förväntningsgapet samt 

professionsteorin. Teorierna bidrar till att ge en förståelse för den problematik som en 

revisor kan ställas inför, men även vad det innebär att vara en del av en profession. 

	  

3.1.1 Teorin om förväntningsgapet  

Allmänhetens förväntning på en revisor skiljer sig ofta från vad en revisor faktiskt gör 

och det uppstår då ett så kallat förväntningsgap. Förväntningsgapet är ett av de största 

problemen inom yrkesprofessionen (Sikka, Puxty, Willmott, & Cooper, 1998).  

 

Förväntningsgapet handlar oftast om att allmänheten tror att en revisors arbete är 

mycket mer omfattande än vad det i själva verket är. Revisorn förväntas dessutom ha 

mer befogenheter än vad revisorn faktiskt har (Carrington 2014; Trohammar, 2006). 

Trohammar (2006) menar att eftersom att revisorn måste följa god revisionssed 

begränsas också revisorns befogenheter och svarar då inte på allmänhetens 

förväntningar på vad en revisor gör och får göra (Trohammar, 2006). Carrington (2014) 

anser i sin tur att revisorerna ser förväntningsgapet som ett problem som uppstår då 

branschen inte är tillräckligt öppen och transparent, och att detta i sin tur medför att 

omgivningen inte är medveten om vad en revisor faktiskt gör.  

 

Enligt Öhman (2004) existerar ett förväntningsgap när revisorernas intressenter har 

andra uppfattningar om vilka skyldigheter revisorerna har i jämförelse med revisorernas 

faktiska skyldigheter. Likaså kan ett förväntningsgap handla om å ena sidan 

revisorernas uppfattning om vilket budskap som ska uttryckas i revisionsrapporten och 

å andra sidan revisorernas intressenter uppfattning. Överlag anses de vara revisorernas 

intressenter som har för höga förväntningar och krav på revisorerna. Dessutom anses 

intressenternas förväntningar och krav på revisorerna vara mindre rimliga i förhållande 

till vad som faktiskt krävs av revisorerna (Öhman, 2004).  
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Förväntningsgapet anses dessutom dels bero på att revisionsprofessionen verkar i en 

profession av självreglering. Att se över revisorernas roll anses vara det mest effektiva 

tillvägagångssättet för att minska förväntningsgapet (Öhman, 2004). Öhman (2004) 

menar dock att en översyn och ändring av revisorernas roll även skulle påverka 

revisionsprofessionens spelregler. Han menar också att en förändring av spelreglerna till 

viss del skulle ligga utanför revisonsprofessionens intresse (Öhman, 2004). 

	  
3.1.2 Professionsteorin  

Revisorer anses vara en professionell yrkesgrupp eftersom att yrket bland annat ställer 

krav på formella kunskaper. Gemensamt för de professionella yrkesgrupperna är att det 

personliga egenintresset numera inte ingår i definitionen av profession. Samtidigt har 

det tillkommit en del nya förväntningar och krav på egenskaper och färdigheter hos de 

professionella yrkesgrupperna. I dag förväntas en profession att kunna uppvisa vissa 

egenskaper givet en viss situation (Brante, 2005). En ofta förekommande aspekt av 

professionella yrkesgrupper är dess anknytning till en högre formell utbildning. Enligt 

professionsteori har de professionella yrkesgrupperna som uppgift att tillämpa 

ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och färdigheter. De professionella 

yrkesgrupperna kan därmed dels ses som ett kunskapsbaserat yrke, där till exempel den 

formella kunskapen är grundad i flera års högre utbildning (Brante, 2005). 

Professionella yrkesgrupper ses också som sociala yrkesgrupper. Detta innebär att 

egenskapen att vara social är något som förutsätts inom professionella yrkesgrupper 

(Grey, 1998). 

3.2 Revisorn  
Revisorn utför revision, en synonym till revision är granskning. Revisorns arbete är att 

granska, men att granska kan i sin tur innebära många olika arbetsuppgifter. Revisorn 

och revisorns utförda arbete kan i sin tur sedan ställas inför granskning, och då gäller 

det att revisorn utfört arbetet med kvalitet (Carrington, 2014). Nedan presenteras mer 

specifikt vad granskningsarbetet kan vara samt andra arbetsuppgifter och kontroller som 

revisorn kan ställas inför. 

 

3.2.1 Revisorns arbete  

En revisors vardag ser sällan likadan ut, dock finns det en huvudsaklig uppgift, vilken är 

att granska. Granskningen är trots dess huvudsaklighet, endast en av många uppgifter 
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som en revisor ska utföra (FAR, 2016a). Granskningsarbetet i sig består i sin tur av att 

granska många olika sorters information (Öhman, 2004). En av delarna som blir av allt 

större vikt att granska är den interna kontrollen i det reviderade företaget (Öhman, 

Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006).  

 

Enligt Carrington (2014) består en revisors arbete av fyra olika moment. Det första 

momentet är företagsledningens påståenden, vilka uttrycks i årsredovisningen och som 

därav är grunden för revisionen av årsredovisningen. Dessa påståenden kategoriseras i 

sin tur in under följande sju olika rubriker; existens, rättigheter och förpliktelser, 

förekomst, fullständighet, värdering, mätning samt presentation och upplysning. 

Företagsledningens påståenden ligger i sin tur till grund för det andra momentet, som är 

revisorns bestyrkandeåtgärder. Dessa bestyrkandeåtgärder syftar på allt det som en 

revisor gör för att kunna ge stöd för företagsledningens påståenden. Nästa steg i 

revisionsprocessen är dokumentationsprocessen och att dokumentera 

bestyrkandeåtgärder. Dokumentation är en stor och en väsentlig del genom hela 

revisionsarbetet. Revisionsprocessen slutförs sedan i rapporteringen som är det fjärde 

och sista steget, rapporteringen är till för tredje part (Carrington, 2014).  

 

I en revisors uppdrag ingår i dag även att uppmärksamma och försöka upptäcka felaktig 

information (Öhman, 2004). Om en revisor misstänker att det förkommer felaktig 

information är alltså revisorn skyldig att ta till en del förutbestämda åtgärder 

(Carrington, 2014). Revisorsnämnden (2016d) betonar dock att revisorns uppgift inte är 

att efterforska brott, utan att revisorn är skyldig att anmäla misstanke om brott som 

dyker upp i samband med att en granskning utförs. 

 

3.2.2 Revisionskvalitet  

Revisionskvalitet är ett begrepp som är svårt att definiera, då det anses bero på vem som 

tillfrågas. Inom branschen talas det delvis om hur revisorn sett till det tekniska, har 

avgett en riktig revisionsberättelse genom att följa god revisionssed (Rippe, 2014). 

Enligt Rippe (2014) är kompetensen hos revisorn, kunskap om företaget och färdigheten 

att kunna kommunicera de faktorer som påverkar hur revisorns kvalitet uppfattas av 

olika intressenter. Att följa International Standards on Auditing (ISA) och dess krav på 

en god revision är också en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i revisionen. Det är 

även av stor vikt att som revisor utvecklas med tiden för att bibehålla sin relevans samt 
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för att kunna besvara intressenternas förväntningar och därmed utföra revisionsarbete 

med god kvalitet (Rippe, 2014).  

 

Ett välkänt begrepp inom revisionsyrket är god revisionssed, som i början av 90-talet 

infördes i Kommunallagen för att ge uttryck för ett kvalitetskrav på revision (Hansson 

& Tengdelius, 2002). God revisionssed innebär att revisionen ska bygga på ett 

förtroende för revisorn, detta förtroende grundar sig på oberoende, kompetens och 

tystnadsplikt (FAR, 2016d).  

 

En revisor med överlägsen kompetens och erfarenhet anses vara en stor bidragande 

faktor till hög revisionskvalitet (Kilgore, Harrison, & Radich, 2014). Enligt Kilgores et 

al. (2014) studie är det de stora revisionsbyråerna som har revisorer med hög grad av 

kompetens och erfarenhet. Författarna menar generellt sett, att en stor revisionsbyrå har 

en högre grad av trovärdighet i sina finansiella uttalanden till kunden. Anledningen 

anses vara att stora revisionsbyråer har större och mer resurser att tillgå och på så vis 

attraherar revisorer med högre kompetens samt erfarenheter. Ytterligare en faktor som 

gör att det är de stora byråerna som utför revision med högre revisionskvalitet är att de 

är mer oberoende och kompetenta än de mindre revisionsbyråerna. Respondenterna i 

studien påpekar att anledningen att större byråer utför revision med högre kvalitet, till 

stor del beror på att de ofta har större tillgång till internationella men också till 

nationella nätverk. Utöver byråns tillgång till resurser, har även revisionsteamets 

egenskaper och karaktärer en stor påverkan på kvaliteten på den utförda revisionen 

(Kilgore et al., 2014).  

 

Det absolut viktigaste sättet för allmänheten att veta att revisionsföretagen och de 

kvalificerade revisorerna utför revision med jämn och hög kvalitetsnivå, är en 

kvalitetssäkring. Denna kontroll utförs i första hand av FAR och en godkänd kontroll är 

ett bevis på att revisionstjänsterna utförs med hög kvalitet (FAR, 2016d). Kontroller 

som utförts av FAR, kvalitetssäkras delvis i sin tur genom Revisorsnämndens 

kontinuerliga kvalitetskontroller. Utöver denna typ av kvalitetssäkring så utför 

Revisorsnämnden även direkta kontroller på de revisorer som inte är anslutna till FAR 

(Revisorsnämnden, 2016d).   



	   	   Madeleine	  Bengtsson	  och	  Emmie	  Nilsson 

	  
14	  

3.3 Uppfattningar och förväntningar på en god revisor 
Omvärlden tenderar att ha högre förväntningar och krav på revisorerna än vad 

revisorerna faktiskt ska leverera enligt de lagar och normer som ska följas. Skillnaden 

mellan omvärldens bild av vad revisorerna förväntas göra och vad revisorerna faktiskt 

ska göra bidrar till revisionens förväntningsgap (Carrington, 2014). I följande del 

presenteras en del uppfattningar och förväntningar som finns om revisionsprofessionen.   

 

3.3.1 Personliga egenskaper, färdigheter och ackumulerade kunskaper  

Kraven på en revisor ändras i takt med att samhället ändras men också i takt med att 

branschen växer. Nya förväntningar på färdigheter och egenskaper växer fram i takt 

med förändringarna, och förväntningarna måste uppfyllas så att det inte uppstår ett 

alldeles för stort förväntningsgap. Det är viktigt att här skilja på att göra saker rätt och 

att göra rätt saker (Öhman et al., 2006).  

 
En revisor behöver vissa nödvändiga ackumulerade kunskaper, färdigheter och 

egenskaper, inte minst för att lyckas inom revisonsprofessionen. I dag anses olika 

färdigheter, och egenskaper vara minst lika viktiga som ackumulerade kunskaper. 

Revisionsprofessionen ses fortfarande vara ett yrke som är kunskapsbaserat, men 

definitionen av revisorn består i dag även av till exempel olika färdigheter. Ett exempel 

på en färdighet som förknippas med revisionsprofessionen och som en revisor förväntas 

besitta, är förmågan att förstå kundens verksamhet och kunna sätta sig in i denna 

(Siriwardane, Kin Hoi Hu, & Yew Low, 2014). En del arbetsgivare vill i dag ha 

medarbetare som kan ge vägledning för sina kunder (Gammie, Cargill, & Gammie, 

2004). Carrington (2014) poängterar också hur viktigt det är att i rollen som revisor 

skaffa sig en förståelse för det granskade företagets verksamhet.  

 

Egenskaperna att vara noggrann och effektiv är nära förknippade till rollen som revisor. 

Carrington (2014) kopplar dessa egenskaper till färdigheten att kunna skapa förståelse 

om ett företags verksamhet. Han menar att om en revisor ska kunna använda sig av de 

ovan nämnda egenskaperna i revisionen och framställa en noggrann och effektiv 

revison, krävs det också att revisorn har eller skaffar sig en förståelse för företaget 

(Carrington, 2014).  
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Broberg (2013) menar att revisorn bygger upp den nödvändiga kunskapen och 

förståelsen om företagens verksamhet genom kommunikation med kollegor och kunder. 

Kommunikation är i dag en viktig och stor del i revisorernas arbete, inte minst när en 

revisor ska ge vägledning till sina kunder. Kommunikationens mer betydande roll har 

bidragit till att revisorerna förväntas besitta en god kommunikationsförmåga, men också 

förmågan att kunna verka i ”team-working”. Det har också bidragit till förändrade krav 

på egenskaper. Om en revisor ska kunna inneha en god kommunikationsförmåga, så 

krävs det oftast också att personen i fråga har egenskapen att vara social (Gammie et al., 

2004). Revisorer arbetar generellt sett i team snarare än att arbeta själv. Professionen 

kan alltså kopplas till många olika sociala sammanhang (Pentland, 1993). Då 

revisorernas arbete generellt sätt utförs i team, är det naturligt att revisorer förväntas 

besitta färdigheten att kunna delta i team-working. Det faller också naturligt här, att 

revisorerna förväntas besitta egenskapen att vara social eftersom att deras arbete kan 

kopplas till många olika sociala sammanhang (Pentland, 1993). En revisor behöver i 

dag en god kommunikationsförmåga i de flesta situationer en revisor kan mötas av 

(Smith, 2005). Smith (2005) betonar också, precis som Gammie et al. (2004) betydelsen 

av egenskapen att vara social i rollen som revisor. Carrington (2014) uppmärksammar 

också, precis som Smith (2005) att en god kommunikationsförmåga är viktig i många 

olika situationer. En revisors arbete består till viss del av dokumentation, och 

dokumentationen ses till exempel som en viktig kommunikationslänk mellan olika 

revisionsteam. Likaså måste en revisor upprätthålla revisionsberättelser och inte minst 

här är det viktigt med god kommunikationsförmåga (Carrington, 2014). Brobergs 

(2013) studie visar på att kommunikation är den vanligaste aktiviteten i en revisors 

dagliga arbete, och att revisorerna lägger cirka en tredjedel av sin arbetstid på 

kommunikation. Detta förklarar betydelsen av att ha färdigheten att kunna 

kommunicera och att besitta egenskapen att vara social. Palmer, Ziegenfuss och Pinsker 

(2004) har också i sin studie kommit fram till att färdigheten att kunna kommunicera 

och egenskapen att vara social är bra och viktiga förmågor att besitta i rollen som 

revisor.  

 

Färdigheten att kunna kommunicera kan kopplas till en av revisorernas mest självklara 

arbetsuppgift, nämligen att dokumentera (Carrington, 2014). Dokumentation ses delvis 

vara ett underlag för kommunikation, och som tidigare nämnts, en kommunikationslänk 

mellan olika medarbetare i ett revisionsteam. Ett exempel där ovan nämnda 
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färdigheterna och egenskapen är viktig, är när en ny medlem ska tillsättas i ett team. För 

att den nya medarbetaren ska kunna sätta sig in i arbetet krävs det att det finns noggrann 

och detaljerad dokumentation (Carrington, 2014).  

 

Crawford et al. (2011) diskuterar också en annan viktig färdighet i rollen som revisor, 

nämligen färdigheten att ständigt hitta och utvärdera ny information. Detta kan kopplas 

till Carringtons (2014) syn på revisorernas mål. Carrington (2014) menar nämligen att 

ett av revisorernas mål är att uppnå förbättring, och då krävs färdigheten att ständigt 

hitta och utvärdera ny information. Det krävs också att revisorn har förmågan att kunna 

sätta sig i det granskade företagets verksamhet (Carrington, 2014).  

 

En revisors arbete består av många olika delar och därmed förväntas en revisor att 

kunna ha ”många bollar i luften” samt att vara flexibel (Carrington, 2014). Brobergs 

(2013) studie om revisorernas arbete, visar på att egenskapen att vara flexibel krävs i 

rollen som revisor, då en revisor under en arbetsdag kan behöva arbeta med allt från 5 

till 20 olika aktiviteter i timmen.  

 

En revisors arbete går också ut på att skapa förtroende, vilket skapas och behålls genom 

bland annat integritet och gott omdöme (Trohammar, 2006). Trohammar (2006), menar 

att integriteten och omdömet visas i revisorns uppträdande. Siriwardane et al. (2014) 

konstaterar också att professionell integritet är en viktig förmåga och färdighet i 

revisionsyrket. Likaså anses färdigheten att kunna göra bedömningar samt egenskapen 

att vara kritisk ha en betydande roll i rollen som revisor (Siriwardane et al., 2014).   

 

Då en viktig del i revisorns arbete är att granska, krävs det diverse ackumulerade 

kunskaper för att kunna utföra arbetet på bästa möjliga sätt (Öhman, 2004). Första delen 

i granskningsarbetet består av att granska och bedöma räkenskapernas relevans, 

tillförlitlighet samt jämförbarhet. Här krävs det kunskap om de principer och regler som 

är gällande för denna information. Den andra delen av granskningsarbetet innebär att 

granska och bedöma hur lagar, regler, direktiv och policys efterföljs. För att utföra 

denna del fordras det att revisorn är insatt i juridiska uppgifter. Den tredje och sista 

delen av granskningsarbetet innefattar att granska och bedöma huruvida verksamheten 

bedrivs, om detta görs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Inom detta område bör 



	   	   Madeleine	  Bengtsson	  och	  Emmie	  Nilsson 

	  
17	  

en revisor besitta kunskap och förståelse för de förhållanden som råder inom branschen 

(Öhman, 2004). 

 

Ackumulerad kunskap anses överlag ha fått mindre betydelse i rollen som revisor 

samtidigt som egenskaper och färdigheter anses ha fått en större betydelse. Egenskapen 

att vara social samt flexibel och förmågan att kunna anpassa sig är i dag a och o i rollen 

som revisor (Crawford et al., 2011). Siriwardane et al. (2014) betonar också att 

färdigheter och egenskaper fått en allt mer betydande roll i förhållande till 

ackumulerade kunskaper.   

 

3.3.2 Formella kunskaper och erfarenheter  

Utöver dessa personliga egenskaper och färdigheter samt ackumulerade kunskaper som 

en revisor bör besitta, måste en revisor utföra ett prov för att få auktorisation 

(Revisorsnämnden, 2016a). Innan auktorisation måste personen i fråga genomgå en 

teoretisk utbildning på högskola eller universitet under minst tre år. Det krävs också tre 

års praktisk utbildning med handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. 

Utöver dessa sex år behövs ytterligare två års teoretisk och/eller praktisk utbildning, 

innan auktorisationsprovet kan avläggas (Revisorsnämnden, 2016a). Den praktiska 

utbildningen ska omfatta minst 1 500 timmar revision som ska inkludera och därmed ge 

ackumulerad kunskap om revision inom olika typer av branscher. Utbildningen ska 

samtidigt bestå av planering, utförande samt rapportering av revisionsuppdrag och 

särskild fokus ska läggas på de bedömningar och slutsatser revisorn gör utifrån de etiska 

regler som ska iakttas (FAR, 2016c).  

 

Att ha kunskap om affärsverksamhet i allmänhet samt att inneha grundkunskaperna 

inom bokföring och datoranvändning är även dessa viktiga områden för en revisor 

(Palmer et al., 2004). Siriwardanes et al. (2014) studie visade att redovisningskurser 

anses vara viktigare än kurser inom revision för en revisor. Detta då det anses vara av 

större vikt att förstå kundens verksamhet, ha kunskap om finansiella 

redovisningsstandarder samt inneha kunskap om dubbel bokföring. Detta fick alltså 

högre prioritet än exempelvis riskbedömning och kunskap om intern kontroll enligt 

Siriwardanes et al. (2014) studie.  
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Mycket av den formella kunskapen som en revisor bör besitta anses revisorn få genom 

utbildning men även genom erfarenhet. En revisors erfarenhet anses därmed också ha en 

påverkan på kvaliteten av revisionen, ju längre erfarenhet desto högre kvalitet (Alissa et 

al., 2014; Cheng et al., 2009). Ett resultat av längre erfarenhet är att dessa revisorer blir 

bättre på att sålla bort den typ av information som är irrelevant för arbetet och 

revisionen. Revisorer med mindre erfarenhet anses inte besitta denna förmåga i lika hög 

grad och det innebär en större risk att denna information inkluderas i 

bedömningsarbetet. Detta leder till att bedömningarna byggs även på denna information 

och det resulterar ofta i en högre riskbedömning. Ökad erfarenhet leder alltså till att 

revisorns omdöme påverkas i allt mindre grad av den irrelevanta informationen 

samtidigt som det bidrar till ökad kvalitet på den individuella och personliga 

bedömningen (Bhattacharjee & Moreno, 2002).  

3.4 Modell  
Modellen nedan syftar till att visa vad det är som ska undersökas i denna studie (se figur 

3.1). Syftet är att identifiera huruvida det tidigare varit ackumulerade kunskaper som 

spelat störst roll för att lyckas som revisor, medan det i dag är de personliga 

egenskaperna som har störst påverkan vid rekrytering och för att bli en god revisor. 

Syftet är även att identifiera i vilken utsträckning färdigheter samt formella kunskaper 

har kännetecknat, och även i dag kännetecknar en god revisor. Studien kommer att 

sträcka sig från år 2004 fram till i dag. Modellen ska endast ge en bild av hur det på ett 

övergripande och generellt sett har sett ut över tid. Den syftar därmed inte till att visa ett 

specifikt år då ackumulerade kunskaper inte längre har en betydande roll och då inte 

heller till att ange ett specifikt år då personliga egenskaper har tagit över. Med hjälp av 

modellen vill vi alltså belysa att det har skett en övergång från en mer 

kunskapsorienterad profession till en profession där de personliga egenskaperna har en 

allt mer betydande roll för kännetecknandet av en god revisor.   

 

Figur 3.1 illustrerar hur olika faktorer över tid har kännetecknat och definierat en god 

revisor. Denna studie går tillbaka till år 2004 och kollar huruvida det till största delen 

var revisorns ackumulerade kunskaper som kännetecknade en god revisor. Medan en 

god revisor i dag, år 2016, till största del kännetecknas av personliga egenskaper. 

Diverse färdigheter och formella kunskapskrav anses däremot definiera en god revisor 

likvärdigt över tid.  
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Figur 3.1 Modell utifrån syftesformulering.   
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4. Empirisk metod  
Det fjärde kapitlet behandlar tillvägagångssättet för studien, vilka val som gjorts och 

varför dessa val har gjorts. Här ges läsaren en inblick och därmed en förståelse för valen 

och tankesättet kring datainsamlingen, dess urval och sammanställning. I slutet av 

kapitlet presenteras två kodningsscheman för egenskaper samt färdigheter och en 

sammanställning av ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter som 

identifierats under datainsamlingen.  

4.1 Litteratursökning  
Litteratursökningen har bestått av vetenskapliga artiklar, facklitteratur, tidskriften 

Balans samt ett fåtal Internetkällor. De vetenskapliga artiklarna som har använts 

kommer från olika elektroniska databaser utifrån Högskolan Kristianstad. De använda 

numren av tidningen Balans är delvis hämtade från FAR:s hemsida och delvis från 

biblioteket på Högskolan Kristianstad. Sökord som förekommit har bland annat varit 

auditor, audit, skills, knowledge, attitudes, profession.  

 

Det anses vara viktigt att värdera hur pass användbar en källa är i förhållande till 

studiens syfte. Likaså anses det vara väsentligt att se till källans trovärdighet (Nilsson, 

1997). Med hänsyn tagit till detta har litteraturundersökningen i denna studie 

huvudsakligen bestått av vetenskapliga artiklar och tidskriften Balans. Vid 

litteratursökningen av de vetenskapliga artiklarna samt tidskriften Balans har hänsyn 

tagits till de år artiklarna är publicerade. Detta med anledning av att studien syftar till att 

beskriva forskningsresultat under en given period. Hänsyn har också tagits till 

artiklarnas betydelse i förhållandet till forskningsområdet. De vetenskapliga artiklarna 

är dessutom hämtade från flera olika forskare samt från olika journaler för att uppnå 

objektivitet. Vid kvantitativa analyser anses det vara nödvändigt med objektivitet, då 

objektivitet innebär jämförelser av olika individers värden (Patel & Tebelius, 1987).  

4.2 Undersökningsmetod 
Enligt Patel och Tebelius (1987) kan undersökningsmetoderna kategoriseras i följande 

tre kategorier; explorativa undersökningar, deskriptiva undersökningar samt 

hypotesprövande undersökningar. I denna studie genomförs en deskriptiv undersökning, 

då denna typ av undersökning syftar till att ge en beskrivning av olika fenomen. Den 

deskriptiva undersökningsmetoden kan tillämpas både när det gäller beskrivningar av 
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dåtida som nutida fenomen, och är därmed den mest användbara i denna studie. En 

deskriptiv undersökningsmetod gör det möjligt att göra slumpmässiga urval i till 

exempel en viss profession och utifrån detta urval skapas representativa stickprov (Patel 

& Tebelius, 1987). Genom att undersöka det representativa stickprovet blir det möjligt 

att uttala sig om populationen som helhet. Den insamlade empirin bidrar därmed till en 

beskrivning av en god revisor över tid. De två andra undersökningsmetoderna bedöms 

inte som lämpliga för denna studie. Det beror på att explorativa undersökningar syftar 

till att ge en utforskande bild och hypotesprövande undersökningar syftar till att ge en 

förklarande bild av ett fenomen (Patel & Tebelius, 1987).  

4.3 Datainsamlingsmetod  
Denna studie är som tidigare nämnts, huvudsakligen en kvantitativ forskningsmetod, 

men med vissa inslag av kvalitativ forskningsmetod. Förekomsten av ett fenomen har 

betydelse i form av kvantitetens storlek, dock innebär inte detta att fenomen som sällan 

förekommer ska uteslutas (Alvehus, 2013).  

 

För att identifiera och analysera vilka egenskaper, färdigheter, ackumulerade kunskaper, 

formella kunskaper samt erfarenheter som kännetecknar en god revisor över tid kommer 

en dokumentstudie att utföras. Dokumentstudien kommer gå ut på att noggrant studera 

tidskriften Balans över tid och däri identifiera de begrepp som är mest frekvent 

förekommande och som kännetecknar en god revisor (Andersen, 1994). Den empiri 

som samlas in kommer därmed från arkiverad data. Varje identifierat begrepp i den 

insamlade empirin har dokumenterats i en mall (se bilaga 1). Genom att tillämpa denna 

datainsamlingsmetod är det möjligt att indirekt observera sociala fenomen. En indirekt 

observation av sociala fenomen är en av de främsta kännetecken för en dokumentstudie. 

Det indirekta observerandet av sociala fenomen kan studeras via muntliga, skriftliga 

eller tryckta källor. Med hänsyn till studiens syfte studeras här tryckta redogörelser för 

revisionsprofessionens agerande, kring huruvida definitionen av en god revisor 

förändrats över tid (Andersen, 1994).  

 

På grund av tidsaspektens vikt i syftet var intervjumetoden utesluten, då denna metod 

ger en låg trovärdighet gällande historisk datainsamling. Vid en intervju i dag, gällande 

en historisk aspekt, finns det viss risk för att bilden inte blir en korrekt spegling av hur 

fenomenet faktiskt var vid den aktuella tidpunkten. Vid en dokumentstudie däremot, 
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används data som samlades in vid den aktuella tidpunkten och har därav en direkt 

spegling av fenomenet. Vid insamling av data från tidigare skede ses möjligheterna vara 

begränsade, det vore därmed inte lämpligt att utföra exempelvis intervjuer. Eftersom att 

intervjumetoden endast kan användas i liten omfattning när det gäller att samla in 

historisk data, blev valet av dokumentstudie självklart. Dock finns det en svaghet med 

även denna typ av datainsamlingsmetod, nämligen att materialet är bestämt redan från 

början och därmed styrt (Andersen, 1994). Tidningen Balans anses vara en trovärdig 

och tillförlitlig källa att använda vid denna dokumentstudie, som syftar till att identifiera 

kännetecken av en god revisor då tidningen Balans anses spegla hela professionen.   

4.4 Urval 
Enligt Alvehus (2013) anses det vara nödvändigt att göra någon form av urval i alla 

typer av undersökningar. När populationen är stor är det inte genomförbart att 

undersöka hela populationen (Körner & Wahlgren, 2012), det är dessutom både 

kostsamt och tidskrävande (Dahmström, 2008). Det är i första hand tidsbegränsningen 

som påverkat urvalets storlek i denna studie. På grund av tidsbegränsningen behövdes 

stickprovet minskas ner, och eftersom att tidsaspekten är en väsentlig del i syftet så var 

detta det främsta riktmärket i urvalet som skulle göras. Urvalet som gjordes berör synen 

på en god revisor över tid och detta gjordes genom ett slumpmässigt urval. 

Slumpmässiga urval är ofta förekommande i kvantitativa undersökningar (Eliasson, 

2013) och används vid undersökningar av större populationer (Körner & Wahlgren, 

2012). Resultatet från de slumpmässiga urvalen kan generaliseras och därmed göras 

gällande för hela populationen. Ett kännetecken för slumpmässiga urval är att 

sannolikheten att bli utvald är densamma för alla enheter i populationen (Bell, 2006; 

Svenning, 2003). Fördelen med denna typ av urval är att den ger högsta möjliga 

reliabiliteten och trovärdigheten, när syftet är att kunna göra generaliseringar för hela 

populationen (Eliasson, 2013). Mätningen i denna studie anses då vara mer reliabel av 

den anledningen att urvalet som gjordes vid granskningen av tidningen Balans gjordes 

genom slumpmässiga urval (Alvehus, 2013). Studiens reliabilitet anses också öka av det 

faktum att det är tidningen Balans som ligger till grund för själva dokumentstudien. En 

av anledningarna till detta är att tidningen Balans behandlar revisionsprofessionens och 

revisionsbranschens utveckling och dess påverkan på och nyttan för näringsliv och 

samhälle. Ytterligare en anledning till varför studiens reliabilitet anses öka av det 

faktum att det är tidningen Balans som ligger till grund för denna studie är att det är 
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branschorganisationen FAR som är ansvarig utgivare för tidningen Balans (FAR, 

2016b). Med hög reliabilitet menas att samma resultat kommer att uppnås om samma 

studie upprepas, givet samma omständigheter (Alvehus, 2013; Bell, 2006). Resultaten 

ska med andra ord vara tillförlitliga (Svenning, 2003).  

 

I denna studie har alltså ett flertal olika urval gjorts. Med hänsyn till det faktum att 

studien sträcker sig över tid, valdes fem av tio nummer ut per år under en längre 

tidsperiod istället för samtliga nummer under en kortare tid. Under år 2016 valdes 

endast tre av fem nummer ut, totalt sett valdes 63 nummer ut i tidningen Balans. Varje 

studerat nummer av tidningen Balans har noggrant studerats. I en kvantitativ forskning 

eftersträvas objektivitet, vilket uppnås i denna studie då det som studerats är noggrant 

granskat (Patel & Tebelius, 1987).  

4.5 Operationalisering  
Körner och Wahlgren (2012) menar att resultaten från undersökningar som undersöker 

individer och deras villkor kan uppfattas olika för olika individer. I undersökningar där 

detta är förekommande användes därför begreppet operationalisering. Begreppet 

innebär att det som anses vara abstrakt och omätbart i undersökningen översätts till 

något mer konkret och mätbart. När det abstrakta och omätbara görs konkret och 

mätbart har även hänsyn tagits till validitet (Körner & Wahlgren, 2012). Studiens 

validitet anses även stärkas tack vare att det är tidningen Balans som studeras. 

Tidningen Balans speglar som tidigare nämnt olika uppfattningar av branschen och 

professionen. Därmed ökar chansen för att studien mäter det som avses att mätas, då 

studien syftar till att identifiera vilka kännetecken som beskriver en god revisor över tid. 

Återigen anses då studiens validitet stärkas då studien mäter det studien avser att mäta 

(Körner & Wahlgren, 2012; Patel & Tebelius, 1987).  

 

Studien behandlar som känt, kännetecken för en god revisor över tid. De olika 

kännetecknen är indelade i fem olika kategorier, nämligen egenskaper, färdigheter, 

ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter. De attribut som 

kännetecknar en god revisor har identifierats i tidningen Balans. FAR är ansvarig 

utgivare för tidningen Balans (FAR, 2016d), vilket gör tidningen tillförlitlig. FAR är en 

branschorganisation för revisorer, rådgivare samt redovisningskonsulter (FAR, 2016d). 

Tidningen Balans anses vara professionens egna media och speglar professionens bild 
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(FAR, 2016d), och är därmed relevant tillämpbar i denna studie. De kännetecken som 

identifierats kommer både från personer som verkar inom och utom revisionsprofession 

(Balans, 2016). Detta medför att beskrivningen av en god revisor anses vara både ur 

professionens synvinkel och de som verkar utanför professionen.  

 

Som tidigare nämnts beskrivs en god revisor i denna studie utifrån olika förekommande 

attribut. Som även känt är attributen uppdelade i fem olika kategorier. De fem olika 

kategorierna som ingår i beskrivningen av en god revisor finns nämnda i den teoretiska 

referensramen. Detta anses bidra till att säkerställa att studien mäter det studien avser att 

mäta och därmed stärka studiens validitet (Körner & Wahlgren, 2012; Patel & Tebelius, 

1987).  

 

Efter att ha identifierat olika kännetecknen för en god revisor, listades varje 

kännetecken till den kategori som den ansågs tillhöra. De olika attributen listades även 

utifrån olika år, med hänsyn till studiens syfte gällande tidsaspekten. Då ett flertal 

förekommande kännetecken ansågs inneha samma innebörd, ansågs det lämpligt att 

skapa kodningsscheman. Samtliga attribut som anses tillhöra kategorin egenskaper är 

sammanställda i ett gemensamt kodningsschema (se Tabell 4.1). Först och främst 

grupperades de begrepp och kännetecken som ansågs ha samma innebörd till en och 

samma grupp inom kategorierna egenskaper och färdigheter. Därefter valdes det 

begrepp som ansågs vara mest övergripande till det grundbegrepp som kommer att 

användas och därmed representera samtliga synonymer i tabellerna som visar 

sammanställningen av alla identifierade kännetecken för respektive år. Det begrepp och 

kännetecken som senare kommer att användas är det som är benämnt under kolumnen 

attribut (se tabell 4.1 & 4.2). För kategorierna ackumulerade kunskaper, formella 

kunskaper och erfarenheter möjliggjordes inte samma möjlighet till kodning och då 

gjordes valet att istället utforma listor för dessa kategorier (se tabell 4.3). 
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Tabell 4.1 Kodningsschema för egenskaper  

Attribut                             Synonymer  
Engagerad  Ambitiös   Driven Incitament  

Kreativ                  Vidga sina vyer  

Social                   Kommunikativ  Utåtriktad  

Transparent                      Öppen   Lyhörd   Synlig    Bjuda 

på sig  

Noggrann  Ordningsam  

Förståndig  Sunt förnuft  Logiskt tänkande  

Moralisk                  Etisk   Hederlig  

Oberoende                   Självständig   Opartisk   Integritet     

Objektiv   

Civilkurage                   Tuff  Modig  

Ansvarsfull                  Självreglering  

Samarbetsvillig  

Proaktiv                   Aktiv  

Ödmjuk                               Försiktig  

Positiv  

Pedagogisk                    Tydlig  

Trygg                   Lugn     Stabil Självförtroende  

Tålamod 

Analytisk  

Strukturerad  

Säljande                    Serviceminded     Värdeskapande           

Kundvänlig  

Förändringsbenägen       Utvecklande    Utveckla yrkeskunskaper  

Flexibel                    Anpassbar     Mångsidig           

Formbar  

Effektiv  

Coachande  

Kritisk   Självkritisk   Ifrågasättande  

Passion  

Konsekvent  

Uppmärksam     

Målmedveten 

Likaså är samtliga attribut som anses tillhöra kategorin färdigheter, sammanställda i ett 

gemensamt kodningsschema (se Tabell 4.2). Då de kännetecken som anses tillhöra 
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kategorierna ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter anses svåra 

att koda och sammanställa, finns dessa listade i en gemensam tabell (se Tabell 4.3). 

 
Tabell 4.2 Kodningsschema för färdigheter  

Attribut                              Synonymer  
Förmåga att se helheten Förmåga att se samband  

Utföra arbete med kvalitet      

Agera Rådgivare Bidra med affärsidéer   Fånga möjligheter  

Bygga förtroende  Bygga trovärdighet    Skapa tillförlitlighet     

Skapa legitimitet    Skapa tilltro  

God affärsetik           Affärsinriktad      Processinriktad    

  Affärspotential  

Skicklighet  Yrkesskicklighet  

Bygga relationer                        Bygga kundrelationer             Knyta kontakter  

  Skapa nätverk  

Kommunicera   Uttrycka sig i tal och skrift     Göra uttalande        

Kunna redogöra 

Göra bedömningar Göra värderingar     Dra slutsatser      

Professionellt omdöme  Gott omdöme  

Skapa förståelse Förståelse för verksamheten      Förståelse för mottagaren  

Planera   Förmåga att samordna  

Tillämpa teori i praktik    

Entreprenör 

Lösa problem  

Numeriskförmåga  

Förhandlingsteknik  

Samarbetsförmåga  Förmåga att möta olika människor   Arbeta i team  

Affärsmannaskap  Förmågan att definiera marknaden  

Väsentlighetsförmåga  Förmågan att vara relevant        Ge en rättvisande bild  

Professionell   Kompetent         Sakkunnig  
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Tabell 4.3 Lista över ackumulerad kunskap, formell kunskap och erfarenheter  

Ackumulerad kunskap  Formell kunskap  Erfarenheter  
Kunskap om näringslivet           Universitetsutbildning                          Relevant erfarenhet  

Kunskap om företagen           Revisorsexamen                     Arbetslivserfarenheter  

Kunskap om samhälls-                        Grundläggande ekonomi  
ekonomiska faktorer  

Förkunskap            Examination  

Kunskap om företags-          Godkännande eller auktorisation  
rådgivning  

Kunskap om skattefrågor           Relevant utbildning  

Kunskap om revision           Grundkrav/rätt utbildning  

Kunskap om rådgivning  

Kunskap om redovisning  

Kunskap om skattelagstiftning  

Kunskap om branschen  

Kunskap om vad marknaden tror  
att en revisor faktiskt gör  
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5. Empirisk analys  
I femte kapitlet presenteras studiens resultat genom en kort analys av vartdera 

analyserade år. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys och koppling till 

studiens modell.  

5.1 Beskrivande empiri   
FAR har årligen utgivit 10 utgåvor av tidningen Balans sedan år 1975. Tidningen 

behandlar och diskuterar revisions- och rådgivningsbranschens nytta, för både samhälle 

och näringsliv (FAR, 2016b). Denna studie bygger på en analys av totalt 63 utgåvor av 

tidningen under år 2004 till år 2016. Dessa 63 utgåvor motsvarar 50,4 procent av det 

totala antalet utgivna utgåvor sedan år 2004. I varje utgåva har egenskaper, färdigheter, 

ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter som kännetecknar en 

god revisor identifierats. För att kunna få en övergripande bild av hur synen på en god 

revisor har ändrats sedan år 2004 presenteras nedan tabeller för samtliga år. Tabellerna 

visar fördelningen mellan de identifierade egenskaperna, färdigheterna, ackumulerade 

kunskaperna, formella kunskaperna och erfarenheterna (se Tabell 5.1-5.13). 

 
Tabell 5.1 Sammanställning för 2004 

Egenskaper  Färdigheter  Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Oberoende 9 
Social 5 
Transparent 5 
Engagerad 4 
Moralisk 4 
Säljande 3 
Förståndig 2 
Kreativ 1 
Noggrann 1 
Civilkurage 1  
 
 

Utföra arbete med 
kvalitet 56 
Agera rådgivare 51  
Bygga förtroende 26 
Professionell 17 
Göra bedömningar 9 
Kommunicera 3 
God affärsetik 2 
Skicklighet 2 
Bygga relationer 2 
Dra slutsatser 1 
Intresse för rapportering 
1 
Förmåga att se helhet 1 

Specialistkunskap 12 
Datorkunskap 10 
Kunskap 3 
Miljökompetens 2 
Ekonomisk kunskap 1 
Kunskap om revision 1 
Uppdaterade kunskaper 
1 
Kunskap om företagen 1 

Utbildning 19 
Examenskrav 1 
Prov för 
revisorsexamen 1 
 

Arbetslivserfarenhet 3 
Relevant erfarenhet 2 
 
 
 

Totalt: 35 =  
13,3 %  

Totalt: 171= 65 %   Totalt: 31 = 11,8 %  Totalt: 21 = 8 %  Totalt: 5 = 1,9 %  

 

Ovanstående tabell visar de attribut som kännetecknar en god revisor, och som var mest 

frekvent förekommande under år 2004, vilket är det år då studien började sin analys. 

Tabellen visar klart och tydligt att det totalt sett främst är färdigheter som kännetecknar 

en god revisor. Att som revisor kunna utföra sitt arbete med kvalitet samt att agera 

rådgivare anses vara det som låg mest i fokus hos en revisor under året 2004. Det kan 

tyckas extremt att färdigheterna att utföra arbetet med kvalitet samt att agera rådgivare 
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har nämnts 56 gånger respektive 51 gånger och därmed klart mer frekvent 

förekommande än resterande kännetecken. En anledning till att de två ovannämnda 

kännetecken är frekvent förekommande kan vara av det faktum att en del artiklar 

behandlar och fokuserar på just kvaliteten på arbete samt revisorn som rådgivare. Då 

dessa kännetecken är centrala i en del artiklar faller det sig naturligt att dessa 

kännetecken därav kommer till uttryck mer frekvent. Eftersom att det finns ett antal 

artiklar som behandlar dessa kännetecken så kan det tolkas som så att dessa 

kännetecken är av stor vikt för professionen. Hade det inte varit av betydelse så hade det 

troligtvis inte fått det utrymme i tidningen Balans, då tidningen syftar till att speglar det 

som anses vara aktuellt inom professionen. Enligt Anders Malmeby ”måste 

kvalitetsfrågorna sättas i högsätet” (2004, s. 36). Här betonas vikten av att som revisor 

kunna utföra arbete med kvalitet.  

 

Efter färdigheter är det relativt jämt mellan kännetecken i form av egenskaper och 

ackumulerade kunskaper. Kännetecken i form av egenskaper utgör totalt 13,3% och 

kännetecken i form av ackumulerade kunskaper utgör 11,8 %. Jämförs istället 

oberoende, som är den mest frekventa egenskapen med specialistkunskap, som är den 

mest förekommande kunskapen så tycks specialistkunskap vara av mer betydelse. Det 

detta med anledning av att specialistkunskap är förekommande 12 gånger medan 

oberoende nämns 9 gånger.  

 
Tabell 5.2 Sammanställning för 2005  
Egenskaper  Färdigheter  Ackumulerade 

kunskaper  
Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Transparent 6 
Oberoende 5 
Ansvarsfull 1 
Förändringsbenägen 
1 
Kreativ 1 
 

Professionell 7 
Kommunicera 5 
Bygga förtroende 5 
Agera rådgivare 3 
Tillämpa teori i 
praktik 3 
Utföra arbete med 
kvalitet 2 
Affärsmannaskap 1 
Förmåga att prioritera 
1 

Kunskap om 
företagen 1 

Välutbildad 1 
Utbildning 1  
 

Arbetslivserfarenhet 2 
Erfarenhet 1 
 

Totalt: 14 = 29,8 %  Totalt: 27 = 57,4 % % Totalt: 1 = 2,1 % Totalt: 2 = 4,2 
% 

Totalt: 3 = 6,4 % 
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Tabellen ovan visar att majoriteten av de kännetecken som beskriver en god revisor är 

attribut i form av färdigheter. Hela 57,4 % av de identifierade kännetecknen anses vara 

färdigheter. Färdigheten att vara professionell anses vara det kännetecken som främst 

beskriver en god revisor under året 2005. Två andra kännetecken som anses ha 

betydande roll i beskrivningen av en god revisor är färdigheten att kunna kommunicera 

samt färdigheten att kunna bygga förtroende. De två auktoriserade revisorerna Björn 

Bäckvall och Lars-Gunnar Larsson, betonar vikten av färdigheten att kunna bygga 

förtroende då de säger att ”revisorn genomför olika former av betydandeuppdrag där 

syftet är att revisorns slutsats ska öka användarens tilltro till den information som 

revisorn granskat.” (2005, s. 42).   

 

Ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter anses ha en mindre 

betydande roll i beskrivningen av en god revisor, då de endast anses utgöra totalt 12,7 

% av alla identifierade kännetecken under år 2005. Att vara transparent i sitt arbete samt 

att vara oberoende anses däremot ha en större betydelse i beskrivningen av en god 

revisor. Egenskapen att vara transparent anses vara viktig då det så kallade 

förväntningsgapet anses minska om revisorn är transparent i sitt arbete (Brännström, 

2005). Under 2005 utgjorde egenskaper 29,8 % av det totala antalet identifierade 

kännetecken av en revisor.  

 
Tabell 5.3 Sammanställning för 2006 

Egenskaper Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper 

Formella 
kunskaper 

Erfarenheter  

Ansvarsfull 6  
Flexibel 2 
Noggrann 1 
Förändringsbenägen 
1 
Effektiv 1 
Serviceminded 1 
 

Samarbetsförmåga 8 
Bygga relationer 8 
Utföra arbete med 
kvalitet 7  
Bygga förtroende 6 
Göra bedömningar 3 
Skapa förståelse 2 
Professionell 2 
Ledarskapsförmåga 2 
Agera rådgivare 1 
Väsentlighetsförmåga 1 
Identifiera problem 1 
Planera 1 
Tillämpa teori i praktik 
1  

Kunskap om företagen 19 
Ha insikt i näringslivet 5 
Kunskap om 
samhällsekonomiska 
faktorer 2 
 

  

Totalt: 12 = 14,8 % Totalt: 43 = 53,1 % Totalt: 26 = 32,1 % Totalt: -  Totalt: -  
 

Utifrån den tredje tabellen, bedöms en god revisor förväntas inneha kunskap om 

kundernas företag och dess verksamhet. Denna kunskap anses vara det mest frekvent 

förekommande attribut för en god revisor under år 2006. Totalt sett, ses däremot inte 
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ackumulerade kunskaper vara mest frekvent förekommande. Kännetecken i form av 

ackumulerade kunskaper utgör nämligen endast 32,1 %, medan färdigheter utgör totalt 

53,1 % av det totala antalet identifierade kännetecken av en god revisor. De färdigheter 

som anses ha mest betydande roll i beskrivningen av en god revisor är förmågan att 

kunna samarbeta samt förmågan att kunna bygga relationer. Under 2006 utgörs 

majoriteten av de identifierade kännetecknen av färdigheter. Trots detta så är det 

kunskap om verksamhet som anses vara det mest centrala kännetecknet för en god 

revisor under det aktuella året. Anledningen till detta är inte endast att kunskapen är 

mest frekvent förekommande, utan även av den anledningen att tidningen Balans 

publicerat hela artiklar om just kunskap om verksamheten år 2006. Lars-Gunnar 

Larsson, auktoriserad revisor, stärker också betydelsen av denna kunskap genom 

följande citat:  

 

Kunskap om företaget är nödvändigt för att det professionella omdömet 

ska komma till en klok användning. Att förstå verksamheten och att 

använda denna förståelse på ett lämpligt sätt hjälper revisorn att bedöma 

risker och identifiera problem, planera och genomföra revisionen effektivt 

och ändamålsenligt, bedöma och dra slutsatser av revisionsbevis samt att 

dessutom ge företaget en bättre service.  

 (Larsson, 2006, ss. 16-17) 

 

Tabellen visar också att det inte identifierats några kännetecken gällande formella 

kunskaper och erfarenheter, däremot har ett fåtal egenskaper identifierats. Att vara 

ansvarsfull som revisor, anses vara den egenskap som främst speglar en god revisor år 

2006.  
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Tabell 5.4 Sammanställning för 2007  

Egenskaper  Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper 

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter 

Oberoende 8 
Social 7 
Transparent 6 
Engagerad 4 
Förändringsbenägen 
4  
Analytisk 3  
Säljande 2 
Strukturerad 1 
Säljande 2 
Pedagogisk 1 
Moralisk 1 

Göra bedömningar 
19 
Bygga förtroende 9 
Bygga relationer 8 
Agera rådgivare 7 
God affärsetik 6 
Skapa förståelse 6 
Professionell 6 
Utföra arbete med 
kvalitet 4 
Samarbetsförmåga 
2 
Tillämpa teori i 
praktik 2 
Professionellt 
omdöme 1 

Kunskap om 
företagen 5 
Språkkunskaper 4 
Kunskap 3 
Kunskaper i 
ekonomi 2 
Förkunskap 1 

Utbildning 21 
Praktisk 
utbildning/praktik 6 
Bra betyg 1  
Välutbildad 1  
Universitetsutbildning 1 

Internationell 
erfarenhet 7 
Arbetslivserfarenhet 
4 
Erfarenhet 2 

Totalt: 37 = 22,4 % Totalt: 70 = 42,4 % Totalt: 15 = 9,1 % Totalt: 30 = 18,2 % Totalt: 13 = 7,9 % 
 
Även under år 2007 var en revisors färdigheter det som främst ansågs känneteckna en 

god revisor, dessa uppgick till hela 42,4 %. Det är färdigheten att göra bedömningar 

som var mest frekvent, vilket förekom 19 gånger. Totalt sett för varje kategori, anses 

revisorns egenskaper vara den nästföljande kategorin som är mest frekventa 

förekommande. Därmed anses egenskaper ha en stor betydande roll bland de 

kännetecken som kännetecknar en god revisor. De egenskaper som är mest frekvent 

förekommande är egenskaper som oberoende, social och transparent. Utbildning är 

däremot det kännetecken som bedöms vara av störst betydelse för en god revisor. Trots 

detta bedöms de formella kunskaperna inte vara lika väsentliga som revisorns 

färdigheter och egenskaper. I följande två citat från artikeln ”Vad anser byråerna om 

revisorernas utbildning?” betonas vikten av att ha en utbildning:  

 

Merparten av de tillfrågade revisionsbyråerna anser att studenterna har 

goda kunskaper i ekonomi, men att det krävs en hel del utbildning för att 

sätta sig in i det praktiska arbetet på byrån. Ett par byråer menar att de 

nyutexaminerade inte har tillräckliga kunskaper på redovisningsområdet. 

(Halling, 2007, s. 28) 

 

Betydelsen av att ha en utbildning betonar också Palmquist då hon menar ”huvudsaken 

är att man har en bra grund att bygga vidare på.” (2007, s 28).  
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I det första citatet betonas det att de nyutexaminerade studenter som tar sin examen från 

en revisions utbildning från högskolan eller universitetet anses sakna tillräckliga 

kunskaper kring redovisning. Det betonas därmed att fortsatt utbildning kring 

redovisningsämnet är av stor betydelse. I det andra citatet betonar dock Teresa 

Palmquist att utbildning från högskola/universitet är av betydelse och att detta ger en 

bra grund att stå på. 

 
 
Tabell 5.5 Sammanställning för 2008 

Egenskaper Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Säljande 13 
Ansvarsfull 11 
Transparent 5 
Kreativ 3 
Oberoende 3 
Ödmjuk 3 
Effektiv 3 
Flexibel 2 
Förändringsbenägen 
2 
Social 1 
Stresstålig 1 
Noggrann 1 
Kritisk 1 
 

Bygga förtroende 21 
Göra bedömningar 16 
Agera rådgivare 14 
Utföra arbete med 
kvalitet 9 
Professionell 9 
Bygga relationer 3 
Lösa problem 3 
God affärsetik 2 
Fokus på vad som är 
bäst för kunden 2 
Skapa förståelse 2 
Planera 1 
Stötta företagaren 1 
Tillgänglighet 1 
Kommunicera 1 
Numerisk förmåga 1 
 

Kunskap om 
företagen 2 
Datorkunskap 1 
Specialistkunskap  
1  

Praktisk utbildning 4  
Vidareutbildning 2 
Utbildning 1 
 

Erfarenhet 2 

Totalt: 49 = 33,1 % Totalt: 86 = 58,1 % Totalt: 4 = 2,7 % Totalt: 7 = 4,7 % Totalt: 2 = 1,4 
% 

 

Att kunna bygga förtroende anses ha en stor betydelse som god revisor. Färdigheten att 

kunna bygga förtroende är mest frekvent förekommande, vilket är en anledning till 

varför färdigheten anses vara av största vikt i definitionen av en god revisor. Totalt sett 

anses även färdigheter som den kategori som var mest frekvent, då hela 58,1% av de 

identifierade kännetecknen motsvarades av färdigheter. Utöver färdigheten att bygga 

förtroende, anses även färdigheterna att kunna göra bedömningar samt att agera 

rådgivare som två betydelsefulla färdigheter att besitta som god revisor. I 2008 års 

utgåvor av Balans, finns det artiklar som diskuterar ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten, vilket skedde år 2010. Då avskaffandet av revisionsplikten anses ha 

bidragit till att revisorerna även förväntas agera rådgivare, kan detta vara en anledning 

till varför färdigheten diskuteras och var ofta förekommande under år 2008. Det kan 

också vara en anledning till varför egenskapen att vara säljande var ofta förekommande 

under detta år, då denna egenskap hos en god revisor framkom i samband med att 
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revisionsplikten skulle avskaffas. Ove Jansson betonar också betydelsen av att en god 

revisor ska besitta förmågan att kunna agera rådgivare genom följande citat:  

 

Revisorn betraktas med företagarens ögon ofta som den närmaste och 

mest kvalificerade rådgivaren i ekonomiska frågor. Samtidigt har revisorn 

ett samhällsuppdrag och anmälningsplikter. Betydelsefull även för 

framtiden, med avskaffad revisionsplikt får uppdraget en starkare 

fokusering på den rådgivande rollen genom att nya koncept utvecklas och 

erbjuds från revisorns sida.  

(Jansson, 2008, s. 10) 

  

Totalt utgör egenskaper 33,1 %, medan ackumulerade kunskaper, formella kunskaper 

och erfarenheter tillsammans endast utgör 8,8 %. Det kännetecken som sticker ut mest i 

de tre sistnämnda kategorierna, är den formella kunskapen praktisk utbildning. Denna 

formella kunskap nämns 4 gånger och är det kännetecken som svarar för majoriteten av 

de identifierade kännetecknen av formella kunskaper.  

 
Tabell 5.6 Sammanställning för 2009 

Egenskaper Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Säljande 10 
Oberoende 5  
Analytisk 4 
Social 3 
Transparent 3 
Engagerad 3 
Pedagogisk 2  
Ansvarsfull 2 
Opartisk 2 
Proaktiv 2 
Noggrann 1 
Självförtroende 1 
Coachande 1  
Kreativ 1 
 

Bygga förtroende 18 
Agera rådgivare 14 
Bygga relationer 10 
Göra bedömningar 9 
Kommunicera 6 
Skapa förståelse 5 
God affärsetik 3 
Professionell 3 
Utföra arbete med kvalitet 
3 
Tillämpa teori i praktik 2  
Affärsmannaskap 1 
Lösa problem 1 
Professionellt omdöme 1  
Planerare 1  
Prioritera 1 
Förmåga att se helhet 1 
 

Specialistkunskap 5  
Datorkunskap 4 
Kunskap om 
redovisning  1 
Kunskap 1 

Utbildning 2 
Revisorsexamen 
1 
 

Erfarenhet 3  

Totalt: 40 = 29,4 % Totalt: 79 = 58,1 % Totalt: 11 = 8,1 % Totalt: 3 = 2,2 % Totalt: 3 = 2,2 
% 

 
Ovanstående tabell visar fördelningen av de mest frekventa attribut som kännetecknar 

en god revisor under år 2009. Det mest förekommande kännetecknet är färdigheten att 

bygga förtroende, detta attribut är identifierat 18 gånger. Därefter är förmågan att kunna 

agera rådgivare det kännetecken som är mest frekvent då detta attribut är identifierat 14 
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gånger. Ytterligare två kännetecken som anses beskriva en god revisor är egenskapen att 

vara säljande samt färdigheten att kunna bygga relationer, båda dessa kännetecken är 

identifierade 10 gånger. När det gäller kännetecken i form av ackumulerade kunskaper, 

är det mest frekvent förekommande kännetecknet specialistkunskap, vilket identifierats 

5 gånger. Under år 2009 finns det en del artiklar som diskuterar avskaffandet av 

revisionsplikten och vad detta medför. Artiklarnas innehåll kan tänkas medföra att 

egenskapen att vara säljande samt färdigheten att bygga relationer anses vara så pass 

frekventa.  

 

Dessutom kan en del av de ovan nämnda kännetecknen anses vara nära 

sammankopplade till varandra. Ett exempel är förmågan att kunna agera rådgivare och 

specialistkunskap, det kan anses vara viktigt för en god revisor att inneha en 

specialistkunskap gällande rådgivning för att sedan kunna agera rådgivare. Ett annat 

exempel skulle kunna vara förmågan att bygga förtroende och bygga relationer, då det 

kan anses nödvändigt att kunna bygga förtroende för att kunna bygga värdefulla 

relationer. Totalt sett svarar färdigheter för 58,1% och egenskaper för 29,4 % av alla 

identifierade kännetecken under år 2009. Ackumulerade kunskaper utgör totalt 8,1%, 

medan både formella kunskaper och erfarenheter utgör vardera 2,2% av alla 

identifierade attribut som anses beskriva en god revisor.  

 
Tabell 5.7 Sammanställning för 2010  

Egenskaper  Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Säljande 8 
Transparent 5 
Förändringsbenägen 
4 
Oberoende 4 
Civilkurage 2 
Tålamod 1  
Noggrann 1 
Pedagogisk 1  
Förståndig 1 
Social 1 
Proaktiv 1 
Effektiv 1 
Engagerad 1 
 

Rådgivning 64 
Professionell 14 
Bygga förtroende 11  
Dra slutsatser 5 
Kommunicera 5 
Bygga relationer 2 
Göra bedömningar 2 
Fånga möjligheter 2 
Affärsmannaskap 1 
Lösa problem 1 
Kunna tillämpa teori i 
praktik 1 
Numerisk förmåga 1 
Påläst 1 
Förhandlingsteknik 1   

Kunskap om vad som 
är viktigt för kunderna 
10 
Specialistkunskap 3 
Kunskap 3 
Yrkeskunskaper 1 
Språkkunskap 1 
 

Utbildning 14 
Grundläggande 
ekonomi 1 

Erfarenhet om vad 
som är viktigt för 
kunderna 10 
Erfarenhet 4 
Arbetslivserfarenhet 1 
 

Totalt: 31 = 16,3 % Totalt: 111 = 58,4 % Totalt: 18 = 9,5 % Totalt: 15 = 
7,9 % 

Totalt: 15 = 7,9% 

Under år 2010 hade färdigheter ett stort övertag och anses med stor marginal vara det 

som kännetecknade en god revisor. Färdigheterna ansågs vara klart mer frekvent 
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förekommande, trots att det antal begrepp som identifierades endast var ett mer än för 

egenskaperna. På grund av den höga frekvensen av färdigheten att agera rådgivare, så 

ansågs en god revisor kännetecknas till 58,4 % av färdigheterna och endast till 16,3 % 

av egenskaperna. Definitionen av en god revisor anses under 2010 till stor del 

kännetecknas av färdigheten att agera rådgivare. Hela 64 gånger framkommer 

färdigheten att agera rådgivaren som ett kännetecken för en god revisor. Därefter är det 

färdigheten att vara professionell samt den formella kunskapen i form av utbildning som 

är mest frekvent förekommande av de identifierade kännetecknen för en god revisor för 

året 2010. Revisorernas rådgivande roll och dess betydelse uttrycks även av Svanström 

och Sundgren som skriver att ”revisionsbyrån är den viktigaste källan för råd, framför 

allt i små och medelstora bolag. Revisionsbyråerna får dessutom högt betyg avseende 

rådgivningen.” (2010, s 50).  

Som rubriken säger så är revisorn som rådgivare det som är det mest centrala i artikeln. 

Då artikeln fokuserar på just revisorn som rådgivare kan det anses vara en bidragande 

faktor till att just agera rådgivare nämns så frekvent som det gör totalt sett för 2010. En 

bakomliggande orsak till att revisorn som rådgivare fick så mycket uppmärksamhet är, 

som också nämns i rubriken revisionspliktens avskaffande.  

 

Ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter anses vara relativt 

likvärdiga kännetecken för en god revisor under 2010. Formella kunskaper och 

erfarenhet anses vara lika frekvent förekommande, då båda utgör vardera 7,9 % av en 

god revisors totala antal kännetecken. 

 
Tabell 5.8 Sammanställning för 2011 

Egenskaper  Färdigheter  Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Transparent 10  
Säljande 7 
Social 6 
Ansvarsfull 4 
Pedagogisk 4 
Noggrann 2 
Självförtroende 1 
Passion 1 
Engagerad 1 
Flexibel 1 

Utföra arbete med 
kvalitet 11 
Bygga förtroende 7 
Bygga relationer 6 
Agera rådgivare 5 
Skapa förståelse 2 
Göra bedömningar 2 
Professionell 2 
Affärsmannaskap 1 
 

Specialistkunskap 11 
Kunskap 3 
Kunskap om 
redovisning 1 
 

 Erfarenhet 2 
Andra erfarenheter 
från arbetslivet 1 

Totalt: 37 – 40,7 %  Totalt: 36 – 39,5 % Totalt: 15 – 16,5 % Totalt: Totalt: 3 – 3,3 % 

 
För 2011 ser fördelningen en aning annorlunda ut, detta år är det första år sedan 2004 

som egenskaper främst anses känneteckna en god revisor. Att vara transparent, säljande 
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och social, bedöms vara de tre egenskaper som är mest betydande för en god revisor att 

besitta under år 2011. Analyseras istället de olika kännetecknen var för sig, bedöms 

specialistkunskap samt färdigheten att kunna utföra arbete med kvalitet som de främsta 

kännetecknen för en god revisor. Däremot finns det flera olika egenskaper som bedöms 

vara av vikt för att anses som en god revisor. Totalt sett är det egenskaper som främst 

anses vara kännetecken för en god revisor under år 2011. Forsell menar att ”nu gäller 

det att marknadsföra sina tjänster och föra en tät dialog med kunderna.”. (2011, s. 20-

21). Forsell menar också att, sedan revisionsplikten slopades år 2010, har det blivit 

viktigare för revisorerna att sälja in sina tjänster. Hon menar också att 

revisionstjänsterna inte längre säljer sig själva, eftersom att det inte är ett krav för 

mindre bolag sedan avskaffandet 2010.  

 

Formella kunskaper anses inte ha betydelse i beskrivningen av en god revisor under år 

2011, då inga formella kunskaper identifierats för detta år. Detta innebär däremot inte 

att exempelvis utbildning inte anses vara av vikt eller betydelse. En anledning kan 

bedömas vara att exempelvis utbildning är ett krav och att det därav inte är i behov av 

att belysas på samma sätt i tidningen Balans.  

 
Tabell 5.9 Sammanställning för 2012 

Egenskaper  Färdigheter  Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Ansvarsfull 5  
Oberoende 4 
Säljande 4 
Transparent 3 
Flexibel 1 
Noggrann 1 
Proaktiv 1 
Engagerad 1 
Förändringsbenägen1 

Bygga förtroende 27 
Kommunicera 5 
Utföra arbete med 
kvalitet 4 
Professionell 4 
Väsentlighetsförmåga 2 
Bygga relationer 1 
Samarbetsförmåga 1 
Skapa förståelse 1 
Allmänintresse 1  

Kunskap om 
företagen 2 
Kunskap om 
redovisning 1 
Kunskap om skatt 1 
 

Relevant 
utbildning 1 
Examination 1 
Godkännande eller 
auktorisation 1 

Relevant 
erfarenhet 1 

Totalt: 21 = 28 % Totalt: 46 = 61,3 % Totalt: 4 = 5,4 % Totalt: 3 = 4 % Totalt: 1 = 1,3 % 
 

Tabellen över sammanställningen för de mest frekvent förekommande attributen under 

2012 visar på att färdigheten att kunna bygga förtroende är mest frekvent. Denna 

färdighet har identifierats 27 gånger, och svarar därmed för största delen av de 

identifierade färdigheterna under 2012. Med anledning av detta anses färdigheten att 

kunna bygga förtroende vara ett kännetecken av stor betydelse när det gäller 

kännetecken för en god revisor. Totalt sett har de ovan nämnda färdigheterna 

identifierats 46 gånger för år 2012, vilket motsvarar 61,3% av alla de kännetecken som 
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identifierats under året. Då ”revisorers absolut största tillgång är omvärldens förtroende 

för dem” (Sundewall, 2012, s. 11), är färdigheten att kunna bygga förtroende av stor 

betydelse i beskrivningen av en god revisor. ”Förtroendet för revisorn måste ju vara 

högt eftersom revisorn ska skapa förtroende” (Brännström, 2012, s. 7) färdigheten anses 

också vara viktig då ”revisorn är allmänhetens ombudsman” (Norman, 2012, s. 47). 

Dessutom anses denna färdighet vara ett betydande kännetecken för professionen då 

tidningen Balans gör utrymme till artiklar som behandlar färdigheten, att kunna bygga 

förtroende.  

 

En god revisor kan även anses besitta färdigheten att kunna kommunicera samt 

egenskapen att vara ansvarsfull. Färdigheten att kunna kommunicera har nämnts 5 

gånger och lika så egenskapen att vara ansvarsfull. Sedan kan egenskapen att vara 

oberoende också ses som ett kännetecken för en god revisor. Detta känneteckna anses 

dessutom vara nära sammankopplat till det mest frekventa kännetecknet, nämligen 

färdigheten att kunna bygga förtroende. Egenskapen att vara oberoende anses nämligen 

vara viktig för att som revisor kunna bygga förtroende, för hela omvärlden.  

 

Kännetecken i form av ackumulerade kunskaper, formella kunskaper samt erfarenheter 

anses också ingå i de kännetecken som kännetecknar en god revisor år 2012. Kunskap 

om företaget, som anses vara det attribut som identifierats flest gånger av samtliga 

attribut i kategorierna ackumulerade kunskaper, formella kunskaper samt erfarenheter. 

Tillsammans utgör kännetecken i form av ackumulerad kunskap, formella kunskaper 

samt erfarenheter 10,7 % av alla identifierade kännetecken. Ackumulerade kunskaper 

har totalt sett identifierats 4 gånger i form av 3 olika attribut, vilket motsvarar hälften av 

de identifierade kännetecknen av kategorierna ackumulerade kunskaper, formella 

kunskaper och erfarenheter.  
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Tabell 5.10 Sammanställning för 2013 

Egenskaper  Färdigheter  Ackumulerade 
kunskaper  

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Säljande 15 
Social 12 
Ansvarsfull 7 
Oberoende 4 
Engagerad 4 
Förståndig 4 
Lugn 3 
Samarbetsvillig 2 
Proaktiv 2 
Pedagogisk 2 
Civilkurage 2 
Ödmjuk 1 
Moralisk 1 
Positiv 1 
Tålamod 1 
Konsekvent 1 

Bygga förtroende 35 
Bygga relationer 19 
Agera rådgivare 8 
Göra bedömningar 6 
Professionell 5  
Affärsmannaskap 5  
Ledarskap 4 
Affärsinriktad 2 
Skapa förståelse 1 
Utföra arbete med 
kvalité 1 
Planera 1 
 

Specialistkunskap 5 
Kunskap 2 
Finansiell kunskap 
1 
 

Utbildning 10 Erfarenhet 9 

Totalt: 62 = 35,2 
% 

Totalt: 87 = 49,4 % Totalt: 8  = 4,6 % Totalt: 10 = 5,7 % Totalt: 9 = 5,1 
% 

 

Att bygga förtroende, hos kunder och andra intressenter, samt att bygga relationer anses 

vara de kännetecken som främst belyser en god revisor under år 2013. Frekvensen av 

dessa kännetecken leder till att det är färdigheter som tycks vara mest betydelsefulla i 

beskrivningen av en god revisor under år 2013. De två färdigheterna, att bygga 

förtroende och att bygga relationer anses utgöra 30,7 % av alla identifierade 

kännetecken för en god revisor år 2013. Egenskaper utgör lite drygt en tredjedel av de 

totala identifierade kännetecknen för en god revisor under det aktuella året, trots att 

antalet olika egenskaper är mer än hälften så många som antalet olika färdigheter. Detta 

innebär att de färdigheter som omtalats anses vara av större vikt än de egenskaper som 

tas upp. Enligt Jan Marton, docent och verksam vid Handelshögskolan i Göteborg, är 

förtroendet den mest betydelsefulla tillgången för revisionen:  

 

Själva risken för påverkan från jäv riskerar att minska förtroendet för 

revisionen, och förtroendet är ju revisionens centrala tillgång, det vill säga 

det som utgör själva grunden för revisionens existensberättigande. 

 (Marton, 2013, s. 24) 

 

Att bygga förtroende för kunden och andra intressenter, kan anses vara en effekt av och 

därmed nära sammankopplat med färdigheten att bygga relationer. Detta kan på så sätt 

bedömas vara en anledning till att dessa två färdigheter är de främsta kännetecken för 

året 2013.  

 



	   	   Madeleine	  Bengtsson	  och	  Emmie	  Nilsson 

	  
40	  

Tabell 5.11 Sammanställning för 2014 

Egenskaper  Färdigheter  Ackumulerade 
kunskaper 

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Ansvarsfull 12 
Transparent 10 
Säljande 9 
Lugn 3 
Effektiv 3 
Flexibel 3 
Oberoende 3 
Kreativ 3 
Förändringsbenägen 
2 
Analytisk 2 
Engagerad 2 
Kritisk 2 
Moralisk 1  
Noggrann 1 
Målmedveten 1 
Proaktiv 1 
 

Bygga förtroende 21 
Bygga relationer 13 
Kommunicera 8 
Samarbetsförmåga 8 
Utföra arbete med 
kvalitet 7 
Professionell 5 
Agera rådgivare 5 
Väsentlighetsförmåga 
4 
Lösa problem 2 
Tillgänglig 2 
Professionellt omdöme 
2 
Skapa förståelse 2 
Numerisk förmåga 1 

Kunskap om 
företagen 2 
Kunskap om 
branschen företaget 
befinner sig i 1 
Kunskap om vad 
marknaden vill att 
revisorerna ska göra 1 

Revisorsexamen 
1 
Utbildning 1 

Arbetslivserfarenhet 
1 

Totalt: 58 = 40 % Totalt: 80 = 55,2 % Totalt: 4 = 2,7 % Totalt: 2 = 1,4 % Totalt: 1 = 0,7 %  
 

Ansvarfull, transparent och säljande är de tre egenskaper som är mest frekventa. Totalt 

har egenskaper identifierats 58 gånger, vilket motsvarar 40 % av alla identifierade 

kännetecken för år 2014. De mest frekvent förekommande attribut är dock kännetecken 

i form av färdigheter. Färdigheterna att kunna bygga förtroende och bygga relationer 

anses vara av stor betydelse i beskrivningen av en god revisor för år 2014. Totalt sett 

utgör färdigheterna 55,2 % av alla identifierade kännetecken för år 2014. Egenskapen 

att vara transparent i sitt arbete anses vara viktig för att dels kunna bygga förtroende. 

Dessutom anses färdigheten att kunna bygga förtroende generera goda relationer och 

göra det lättare för revisorerna att kunna bygga relationer. Det anses alltså inte vara en 

slump att dessa kännetecken är bland de mest frekvent förekommande kännetecknen. 

Dan Brännström menar att ”med stärkt förtroende kan revisions- och 

rådgivningsbranschen göra än mer nytta för näringsliv och samhälle.” (2014, s. 3).  

En del ackumulerade kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter anses också vara 

viktiga för att bli bedömd som en god revisor. Framförallt anses det vara viktigt att som 

revisor ha kunskap om företagen, men även kunskap om de branscher som företagen 

verkar inom. Totalt sett svarade ackumulerade kunskaper för 2,7 % av all de 

identifierade kännetecken under år 2014. Under detta år ansågs dessutom en god revisor 

inneha en revisorsexamen eller någon form av utbildning. De formella kunskaperna 

utgör totalt 1,4 % av alla identifierade kännetecken under det aktuella året. 

Arbetslivserfarenheter anses också vara ett kännetecken för en god revisor under det 



	   	   Madeleine	  Bengtsson	  och	  Emmie	  Nilsson 

	  
41	  

aktuella året, dock utgör attributet endast 0,7 % av alla identifierade attribut. 

Tabell 5.12 Sammanställning för 2015 

Egenskaper Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper 

Formella 
kunskaper  

Erfarenheter  

Säljande 17 
Social 5 
Förändringsbenägen 
4 
Ödmjuk 3 
Transparent 3 
Oberoende 3 
Civilkurage 3 
Vara sig själv 1 
Aktiv 1 
Engagerad 1 
Pedagogisk 1 
Karismatisk 1 
Proaktiv 1 
 

Bygga förtroende 20 
Bygga relationer 16 
Utföra arbete med 
kvalitet 14 
Ledarskapsförmåga 11 
Samarbetsförmåga 5 
Agera rådgivare 4 
Professionell 3 
Affärsmannaskap 3 
Göra bedömningar 3 
Väsentlighetsförmåga 2 
Kommunicera 2 
Professionellt omdöme 1 
Skapa förståelse 1 
Planera 1 
Skicklighet 1 

Specialistkunskap 
3 
Kunskap om 
företagen 1 
Ökade 
kunskapskrav 1 
 

Utbildning 7 Erfarenhet 1 

Totalt: 44 = 30,6 % Totalt: 87 = 60,4 % Totalt: 5 = 3,5 % Totalt: 7 = 4,8 % Totalt: 1 = 0,7 
% 

 

Även under år 2015, bedöms det återigen vara färdigheter som är det mest betydande 

kännetecknet i beskrivningen av en god revisor. Färdigheter och egenskaper anses 

utgöra mer än 90 % av alla identifierade kännetecknen och definitionen av en god 

revisor. Hela 36,8 % av de identifierade kännetecknen bestås av de två färdigheterna, att 

bygga förtroende och att bygga relationer samt egenskapen, att vara säljande. Av de 33 

identifierade begreppen är det tre stycken som alltså bidrar med mer än en tredjedel av 

bedömningen av en god revisor för 2015.  

 

Ett kännetecken som sticker ut under 2015 jämfört med resterande år anses vara 

färdigheten att agera ledare, att ha en ledarskapsförmåga. På följande sätt uttrycktes 

vikten av att kunna vara en ledare och coach för sina kunder:  

 

Du måste tycka att det är kul att möta kunden, inte sitta vid skrivbordet. Ut 

till kunderna och prata med dem! De söker någon som kan hålla dem i 

handen, som kan coacha dem för att utveckla deras affär.  

(Stendahl, 2015, s. 14) 

 

Artikeln som innehåller detta citat behandlade FAR:s branschdagar och där nämns även 

att ledarskap var ett av tre viktiga begrepp under Branschdagarna 2015. Hade inte 
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ledarskapsförmågan varit viktig att besitta, hade färdigheten troligtvis inte varit ett av de 

tre mest omtalade begreppet som låg i fokus under Branschdagarna.  

 
 
Tabell 5.13 Sammanställning för 2016 (endast tre nummer) 

Egenskaper Färdigheter Ackumulerade 
kunskaper 

Formella 
kunskaper 

Erfarenheter  

Oberoende 7 
Säljande 5 
Förändringsbenägen 
3 
Kritisk 3 
Analytisk 2 
Transparent 2 
Proaktiv 2 
Engagerad 1 
Moralisk 1 
Flexibel 1 
Social 1  
Civilkurage 1 

Bygga förtroende 48 
Professionell  12 
Bygga relationer 6 
Ledarskapsförmåga 5 
Utföra arbete med 
kvalitet 3 
Agera rådgivare 2 
 

Baskunskaper om 
hållbarhet 3 
Yrkesmässig 
kompetens 1 
 

Utbildning 2 Människor med 
annan 
bakgrund/erfarenhet 
än tidigare 1 

Totalt: 29 = 25,9 % Totalt: 76 = 67,8 % Totalt: 4 = 3,6 % Totalt: 2 = 1,8 % Totalt: 1 = 0,9 % 
 

Under det sista året som analyserats är det ännu en gång färdigheter som med god 

marginal anses definiera och känneteckna en god revisor. Färdigheten att bygga 

förtroende är återigen det kännetecken som är det mest frekvent förekommande och 

som därmed anses vara det främsta kännetecknet för en god revisor även under år 2016. 

Bortsett från att bygga förtroende, som sticker ut i antalet förekommande gånger, anses 

det vara relativt jämnt mellan de övriga kännetecknen. Majoriteten av de identifierade 

kännetecknen anses ha nämnts som en del av definitionen av en god revisor en till tre 

gånger.  

 

En ackumulerad kunskap som anses vara ett kännetecken för en god revisor år 2016, är 

att besitta baskunskaper om hållbarhet. Detta bedöms bli allt viktigare och Charlotte 

Söderlund anser att ”alla revisorer bör ha baskunskaper avseende hållbarhetsrelaterade 

frågor.” (2016, s 30). Charlotte menar att denna kunskap skulle leda till förhöjd kvalitet 

på även hållbarhetsinformationen i årsredovisningar. Hon anser även att denna typ av 

information, icke-finansiell information, är lika viktig att granska som den finansiella 

informationen.   

 

För 2016 har endast 3 nummer av Balans analyserats, vilket bör tas i beaktande vid en 

jämförelse med de resterande åren i studien.  
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5.2 Sammanfattande analys  
Totalt sett är det färdigheter överlag som anses ha störst betydelse i beskrivningen av en 

god revisor. Det är endast under år 2011 som färdigheter inte anses varas det som främst 

kännetecknar en god revisor (se figur 5.1). Under detta år är det istället egenskaperna 

som har ett litet övertag, och anses därför vara av störst betydelse i beskrivningen av en 

god revisor för år 2011. Under år 2012 ansågs färdigheter återigen vara det som främst 

beskrev en god revisor, färdigheterna utgjorde 61,3 % av alla identifierade kännetecken 

under året (se tabell 5.9). Än i dag är det olika färdigheter som i första hand anses 

beskriva en god revisor.  

 

Egenskaperna anses också ha en stor betydande roll i beskrivningen av en god revisor. 

Analyseras och utvärderas linjen som visar andelen egenskaper från år 2004 fram till år 

2016, kan en svag lutning uppåt urskiljas (se figur 5.1). Trots att andelen egenskaper har 

gått lite upp och ned under dessa 13 år, så anses andelen egenskaper över tid ha ökat. 

Detta överensstämmer med den modell som byggts upp tidigare i studien (se modell 

3.1), där revisorns personliga egenskaper ansågs ha fått en allt mer betydande roll i dag 

än tidigare år. Egenskaper har under de analyserade åren, varit det som i andra hand 

kännetecknat en god revisor. Dock finns det två år då denna trend bryts, nämligen under 

år 2006 och år 2011 (se figur 5.1). År 2006 var det istället ackumulerade kunskaper som 

i andra hand kännetecknade en god revisor då 32,1 % av alla identifierade kännetecken 

under detta år utgjordes av ackumulerade kunskaper (se tabell 5.3). Egenskaper svarade 

endast för 14,8 % av det totala antalet identifierade kännetecken under år 2006. Därmed 

ansågs egenskaperna vara den tredje mest betydande kategorin i beskrivningen av en 

god revisor (se tabell 5.3). Under år 2011 var det egenskaperna som ansågs vara det 

främsta kännetecknet för en god revisor, och utgjorde 40,7 % av alla identifierade 

kännetecken (se tabell 5.8).  

 

Precis som egenskaperna, så stämmer utvecklingen för de ackumulerade kunskaperna 

överens med modellen som byggts upp. Även linjen för de ackumulerade kunskaperna 

har gått upp och ned, men totalt sett över tid så anses vikten av ackumulerade 

kunskaperna i beskrivningen av en god revisor ha minskat. Det är under framförallt år 

2006 men även under år 2011 som ackumulerade kunskaperna har haft sina toppar. År 

2006 utgjorde ackumulerade kunskaperna 32,1 % och var det näst mest frekventa 

kännetecknet under detta år (se tabell 5.3). Under år 2011 identifierades inte fullt så stor 



	   	   Madeleine	  Bengtsson	  och	  Emmie	  Nilsson 

	  
44	  

andel ackumulerade kunskaper som år 2006, men år 2011 anses ändå sticka ut (se figur 

5.1). Ackumulerade kunskaper utgjorde under år 2011 en utmärkande större andel 

identifierade kännetecken i jämförelse med studiens övriga analyserade år, bortsett från 

år 2006 (se figur 5.1).  

 

Formella kunskaper anses inte ha fullt så stor betydelse i beskrivningen av en god 

revisor, som de ovan nämnda kategorierna (se figur 5.1). Dock ansågs formella 

kunskaper vara av större betydelse under år 2007 i jämförelse med studiens övriga 

analyserade år. År 2007 utgjorde de formella kunskaperna 18,2 % av det totala antalet 

identifierade kännetecken, och svarade för nästan samma frekvens som egenskaperna 

under det aktuella året (se tabell 5.4). De formella kunskapernas låga frekvens är något 

som uppmärksammats under analysens gång. En anledning till den låga frekvensen kan 

vara att det inte är eller har varit av vikt eller betydelse för en god revisor sedan år 2004 

(se figur 5.1). Det kan också anses bero på att en del av de formella kunskaperna är 

kunskaper som krävs för att bli revisor, ett exempel är högskole- eller 

universitetsutbildning.   

 

Precis som formella kunskaper anses erfarenheter inte heller ha fullt så stor betydelse i 

beskrivningen av en god revisor i jämförelse med kategorierna egenskaper, färdigheter 

och ackumulerade kunskaper. Erfarenheter är den kategori som anses ha ungefär samma 

betydelse för en god revisor, över tid. Även linjen för erfarenheter har gått lite upp och 

ned mellan åren, men totalt sett så bedöms det vara av samma vikt under de 13 

analyserade åren. Just erfarenheter har som mest ansetts känneteckna en god revisor till 

7,9 %, vilket var under år 2007 (se tabell 5.4). Erfarenheter har alltså aldrig ansetts 

utgöra en stor andel av kännetecknen för en god revisor under de analyserade åren. En 

reflektion som gjorts kring just erfarenheterna, är att dessa till allra största del nämnts i 

de jobbannonser som funnits med i Balans. Utifrån denna reflektion kan erfarenheter i 

form av arbetslivserfarenhet anses vara av vikt och förväntas av en revisor. Däremot 

visar denna studie att erfarenheter är av mindre betydelse i beskrivningen av en god 

revisor, då erfarenheter inte fått samma utrymme som till exempel egenskaper, 

färdigheter och ackumulerade kunskaper.  
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Figur 5.1 Diagram: Förändringskurva för varje enskild kategori 
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6. Slutsats  
I detta avslutande kapitel görs en sammanställning över studiens slutsatser genom att 

identifiera vilka kännetecken som har mest betydelse i beskrivningen av en god revisor. 

Därefter följer studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser  
Denna studie syftade till att identifiera vilka egenskaper, färdigheter, ackumulerade 

kunskaper, formella kunskaper och erfarenheter som kännetecknar en god revisor över 

tid.  

 

Det mest betydande kännetecknet för en god revisor är som känt olika färdigheter. Den 

färdighet som är mest betydelsefull i beskrivningen av en god revisor är färdigheten att 

kunna bygga förtroende. Att som revisor kunna bygga förtroende är nödvändigt då det 

är av stor vikt att intressenterna till ett företag kan förlita sig på företagets revision 

(Moberg, Valentin, & Åkersten, 2014). Enligt Broberg (2013) är förtroende även 

nödvändigt för att behålla och attrahera sina kunder. Att bygga förtroende anses även 

vara en del av revisorns mål samt revisionens syfte (Carrington, 2014; Moberg et al., 

2014). Att kunna bygga relationer är ytterligare en färdighet som är av betydelse i 

beskrivningen av en god revisor. I beskrivningen av en god revisor är färdigheten att 

kunna utföra arbete med kvalitet av samma betydelse som förmågan att agera rådgivare. 

Dessa två färdigheter är de mest betydande kännetecknen för en god revisor, efter att 

kunna bygga förtroende samt att kunna bygga relationer. Enligt Trohammar (2006) 

måste en revisor utföra sitt arbete med hög kvalitet för att bygga förtroende. En revisors 

arbete behöver dessutom utföras med viss kvalitet för att revisorn ska få behålla sin 

auktorisation respektive godkännande, vilket kontrolleras genom kvalitetskontroller 

(Moberg et al., 2014). Betydelsen av förmågan att agera rådgivare är även av stor vikt i 

beskrivningen av en god revisor. Detta poängterar också Gammie et al. (2004) som 

säger att arbetsgivare önskar anställa medarbetare som kan ge vägledning för sina 

kunder.  

 

Studien visar på att det är egenskaper som i andra hand har störst betydelse i 

beskrivningen av en god revisor. Av egenskaperna är det i sin tur egenskapen att vara 

säljande, som anses ha mest betydelse i beskrivningen av en god revisor. Att vara 

säljande kan innebära att revisorn måste marknadsföra sig och sina tjänster. 
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Marknadsföring anses i dag vara viktigt för att behålla befintliga kunder men också för 

att skaffa nya kunder. Betydelsen av att som revisor marknadsföra sig och sina tjänster 

uppkom i samband med slopandet av revisionsplikten (Broberg, 2013). Utöver att som 

revisor vara säljande är det också av betydelse att besitta egenskapen att vara 

transparent i sitt arbete. Betydelsen för denna egenskapen stärks genom Trohammars 

(2006) uttalande om att transparens i arbetet minimerar förväntningsgapet. Även i 

kategorin egenskaper, är det två kännetecken som har samma betydande roll i 

beskrivningen av en god revisor. De två kännetecknen oberoende och ansvarsfull, är de 

mest relevanta egenskaperna i beskrivningen av en god revisor efter egenskaperna att 

vara säljande och transparent. En revisors oberoende är en viktig grund för att skapa 

förtroende (Trohammar, 2006). Vikten av revisorns oberoende poängterar även 

Siriwardane et al. (2014), som menar att revisorns integritet är det vitkigast 

kännetecknet för professionen. Revisorns professionella ansvar styrs bland annat av att 

följa god revisionssed samt god revisorssed, och därmed är ansvarsfullhet en viktig 

egenskap i beskrivningen av en god revisor (Trohammar, 2006).  

 

Som tidigare redogjorts i denna studie så är ackumulerade kunskaper den tredje mest 

betydande kategorin i beskrivningen av en god revisor. Där det i första hand 

specialistkunskap och kunskap om det reviderade företaget som beskriver en god 

revisor. Att besitta kunskap om och förståelse för det granskade företaget och dess 

verksamhet är även viktigt av den anledningen att revisionen handlar om att förbättra 

företaget och den information de ger ut (Broberg, 2013; Siriwardane et al., 2014). 

Carrington (2014) belyser också vikten av att inneha kunskap om företaget och dess 

verksamhet, då han menar att kunskapen krävs för att revisorn ska kunna framställa en 

noggrann och effektiv revision. Under analysens gång har det generella begreppet 

kunskap identifierats ett flertal gånger. Det generella begreppet kunskap är det näst mest 

frekvent förekommande kännetecknet inom kategorin ackumulerade kunskaper och är 

därför värt att nämna. Dock medför förekomsten av begreppet endast en ökad betydelse 

för kategorin som helhet då det inte är vidare specificerat vilken kunskap det gäller. 

Näst efter det generella begreppet kunskap kommer mer specificerat datorkunskap och 

redovisningskunskap i beskrivningen av en god revisor. Enligt Siriwardane et al. (2014) 

anses också redovisningskunskap vara viktigt i rollen som revisor.  
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Formella kunskaper samt erfarenheter har en mindre betydande roll i beskrivningen av 

en god revisor. När det gäller formella kunskaper har det legat relativt jämnt under de 

analyserade åren förutom under år 2007. Även erfarenheterna har legat relativt jämnt 

under de 13 analyserade åren. En sak som uppmärksammats under analysens gång är att 

formella kunskaper inte nämnts frekvent under något av de analyserade åren. En slutsats 

av detta kan vara att det inte är eller har varit av betydelse för en god revisor sedan år 

2004. En annan slutsats av den låga frekvensen kan vara att den formella kunskapen ses 

som ett krav för en revisor. De identifierade erfarenheterna är inte specifika erfarenheter 

och belyser därför endast vikten av kategorin erfarenheter som helhet.  

 

En revisor kan alla bli med rätt utbildning i grunden, men för att betraktas som en god 

revisor är det mer de personliga färdigheterna samt egenskaperna som spelar in.  

 

Resultatet av studien anser vi stämma bra överens med den modell som utformats 

utifrån studiens syftesformulering. Modellen (se figur 3.1) och likaså studiens resultat 

(se figur 5.1) visar på att en god revisor i första hand kännetecknas av olika färdigheter 

och att så varit fallet från år 2004 till år 2016. Egenskapernas betydelse har däremot 

ökat över den givna tiden, vilket även visas i modellen (se figur 3.1 & figur 5.1). De 

ackumulerade kunskaperna hade som mest betydelse i beskrivningen av en god revisor i 

början av de analyserade åren och har sedan minskat fram till år 2016 (se figur 5.1), 

vilket också modellen visar (se figur 3.1). Formella kunskaper samt erfarenheter är de 

två kategorier som har minst betydelse i beskrivningen av en god revisor. Dessutom är 

dessa två kategorier oförändrade över den angivna tiden, det vill säga de har haft samma 

låga frekvens i beskrivningen av en god revisor under samtliga analyserade år (se figur 

5.1). Även detta överensstämmer med den modell som studien bygger på (se figur 3.1).  

6.2 Studiens bidrag  

I denna avslutande del redogörs studiens teoretiska, empiriska, praktiska samt sociala 

bidrag. Dessutom lämnas förslag till fortsatt forskning.   
 

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Det teoretiska bidraget som framkommit ur studien är att egenskapen att vara säljande 

har identifierats som ett kännetecken för en god revisor. Denna egenskap har inte 

identifierats i studiens tillämpade litteratur. Då egenskapen att vara säljande har fått mer 
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betydelse i samband med avskaffande av revisionsplikten, kan det således tänkas att 

kännetecknet blir allt mer omtalat i senare litteratur.  

 

6.2.2 Empiriskt bidrag  

Denna studie har identifierat och analyserat en god revisors kännetecken över en given 

tidsperiod. Genom att granska en god revisors kännetecken över tid, har de kännetecken 

av mest betydelse i beskrivningen av en god revisor identifierats. Dessutom påvisar 

studien de olika kännetecknens förändring över den givna tiden och att det främst är 

egenskaper som förändrats och fått allt mer betydelse i beskrivningen av en god revisor.  

 

6.2.3 Praktiskt bidrag  

Studiens praktiska bidrag är att studien identifierat vilka kännetecken en revisor 

förväntas inneha för att anses vara en god revisor. Detta anses vara viktigt för att 

minimera gapet mellan de nya revisorerna och de mer erfarna revisorerna. Det anses 

också vara viktigt av den anledning att nya revisorer bör vara medvetna om vad som ska 

eftersträvas för att betraktas som en god revisor, då de ska attraheras av 

revisionsprofessionen.  

 

6.2.4 Socialt bidrag  

Det sociala bidrag som denna studie tillför är att göra omvärlden medveten om vad som, 

inom professionen, anses vara en god revisor. Detta kan medföra nytta för 

revisionsprofessionen då omvärldens uppfattningar inte alltid stämmer överens med den 

bild som branschen vill spegla.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
Ett förslag till fortsatt forskning är att försöka fånga revisionsprofessionens omgivnings 

bild av hur en god revisor beskrivs och kännetecknas av. Detta kan förslagsvis ske 

genom en enkätundersökning där deltagarna väljer de kännetecken de anser vara mest 

väsentliga och passande i beskrivningen av en god revisor. Det blir genom en sådan 

studie möjligt att jämföra professionens bild av en god revisor med omgivningens 

förväntningar. Dessutom kan storleken av förväntningsgapet om vad en god revisor bör 

besitta identifieras och utifrån det ges möjlighet att minimera förväntningsgapet.  
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Med hänsyn tagen till studiens tidsaspekt, där 13 år analyserats, är ännu ett förslag till 

fortsatt forskning att genomföra en likartad studie över en längre tid. Därmed blir det 

möjligt att identifiera fler trender och gap i beskrivningen av en god revisor.  
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