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Sammanfattning 
Revisorer har sedan länge kopplats till professionella bedömningar men idag visar trenden allt mer på ett 

arbetssätt med mer användning av formalia. Även ett behov av revisorns tjänster och konsulttjänster 

förekommer allt mer hos klienten. Syftet med studien är att förstå hur klienten upplever revisorns 

användning av formalia i arbetsprocessen gentemot klienten i form av olika formella dokument för både 

stora som små företag.  

Studien bygger på en kvalitativ undersökning och abduktiv ansats då vi växlar mellan empirisk och 

teoretisk reflektion. Vår intervjuguide var till en början utforskande och utvecklades till att bli mer 

semistrukturerad. För att uppnå syftet med studien har vi genomfört elva intervjuer där vi har begränsat  

vårt urval till klienter som arbetar som redovisningsansvarig/chef och ekonomiansvarig/che f i södra 

Sverige. Eftersom revisorns tjänster erbjuds till klienten är denna studie analyserad utifrån ett 

klientperspektiv. Klientperspektivet hjälper oss att besvara frågor kring hur revisorer arbetar med formalia 

och hur dessa upplevs.  

Denna studie bidrar till diskussionen kring klienten som erhåller en formalia att följa, likt en 

förberedelselista, inför varje bokslutsmöte med revisorn. Utifrån förberedelselistan förbereder klienten 

dokument som efterfrågas av revisorn. Resultatet indikerar att klienter ställer sig positivt till arbetet med 

formalia där onödiga moment reduceras i samarbetet med revisorn och att arbetet med formalia gynnar 

klientens verksamhet på så sätt att verksamheten kan visa sin legitimitet gentemot sina intressenter. Vi 

identifierar klientens upplevelser kring revisorns användning av formalia och visar en förståelse för 

klientens synpunkter och värderingar vid revision. 
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Abstract 
Accountants have long been linked to professional judgements but the current situation shows an 

increasing trend on an approach with more use of formality. The client is in existing need of use of audit- 

and consulting services. The study’s purpose is to contribute better understanding and analysis of how 

clients perceive auditors’ structural use of formalities towards them.  

The study is based on a qualitative survey with abductive approach as we alternate between empirical 

and theoretical reflection. The interviewguide has evolved to become more semi-structured. In order to 

achieve the purpose of the study we have completed eleven interviews which we have limited our 

selection to clients in southern Sweden. As the auditor’s services are offered to the client, this study is 

analyzed based on clients’ perspective. The clientperspective helps us to answer questions concerning 

how accountants are working with formalities and how these are perceived.  

This study contributes to discussion of clients who receives formality, similar to a preparation list, before 

each year-end meeting with the auditor. Based on the preparatory list, the client prepares documents  

requested by the auditor. It indicates that the client is in favor of working with formalities with reduced 

unnecessary moments under the cooperation. To work with the formalities favors the client's business so 

that they can prove its legitimacy to stakeholders. We are identifying client experiences of auditor’s use 

of formalities and presenting an understanding of client’s views and values at audit.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund följt av en diskussion kring ämnet. 

Slutligen kommer detta att leda fram till en frågeställning samt syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Intressenter spelar en central roll i många företags verksamheter då dessa intressenter är 

aktörer som påverkas av verksamheten och som även har möjlighet att påverka den 

(Pesqueux & Damak-Ayadi, 2005). Att intressenter utgör en betydande roll för 

verksamhetens existens gör att det är viktigt för företag att ha en bra relation till sina  

intressenter (Deegan, Rankin, & Tobin, 2002). Företaget lockar till sig alltfler intressenter 

genom att uppvisa trovärdig information om företaget (FAR Förlag, 2006). För att ett 

företag ska kunna uppvisa denna typ av information till sina intressenter behöver dem 

många gånger en revisor och det är även här ett samspel mellan företag, som revisorers 

klienter, och revisorer oftast uppstår. Att ge intressenterna den information som efterfrågas, 

förutsätts att klienten är beroende av revisorns tjänster. Revisorns roll resulterar i att kritiskt 

granska, bedöma samt uttala sig om företagets finansiella information i årsredovisningen 

och har även en skyldighet att granska ledningens förvaltning av företaget (Öhman, 

Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). Ett samspel mellan en klient och en revisor grundar 

sig i att klienten är i behov av revisorns tjänster och är insatt i vad revision handlar om, det 

vill säga att revisorn uppfyller klientens behov och tillförser företaget med rätt information. 

Ett krav från klienten är att revisorn skall ha fördjupat sig i verksamheten för att förstå vilka 

risker som finns och vilka som kan uppstå i den finansiella rapporten innan revisorn lämnar 

revisionsberättelse om företaget (Carrington, 2010).  

 

Inom revisionsbranschen har ett omdebatterat dilemma uppstått gällande hur 

revisionsprocessen skall se ut. Vissa revisionsbyråer förespråkar ett arbetssätt som utgörs 

av olika strukturer som exempelvis rutiner och formalia medan andra förespråkar revisorer s 

professionella bedömningar. Det omdebatterade dilemmat förutsätter också att revisorns 

tjänster gentemot klienten har ändrats. I denna studie talar vi om ett strukturerat arbetssätt 
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som är uppbyggd av formalia och olika rutiner som utförs av revisorn vidare till klienten. 

Dilemmat att hitta en balans mellan struktur och bedömning för revisorerna har gjort det 

svårt för klienten att veta vad de kommer att få ut av tjänsten (Power, 2003). Exempel på 

formalia är bland annat olika underlagsdokument som revisorn använder gentemot sina 

klienter i form av checklistor, manualer och andra åtgärdsdokument. Formalia är en form 

av det strukturerade arbetssättet som förespråkas i revisorns dagliga arbete även idag 

(Broberg, Umans, & Gerlofstig, 2013), detta tillvägagångssätt utgörs av att revisorer arbetar 

utifrån olika riktlinjer, instruktioner, datorstöd m.m. Ett annat tillvägagångssätt består av 

revisorns individuella bedömningar och innebär att revisorn gör egna bedömningar med 

olika aspekter i beaktande. Med andra ord kan detta beskrivas genom att revisorn tänker 

med magen och litar på sin känsla när bland annat revision görs (Öhman et al., 2006). I takt 

med att klienten väljer att köpa olika tjänster ifrån revisionsbolag, är det därför viktigt att 

ta reda på hur klienter förhåller sig till revisorers användning av formalia i arbetsprocessen. 

Valet av vilken revisionsbyrå som klienterna köper tjänster ifrån har att göra med att 

klienten efterfrågar en viss typ av tjänst. Varför många klienter väljer att köpa olika tjänster 

från en och samma revisionsbyrå har att göra med att all information om verksamheten 

redan finns där och byrån kan därför på så sätt erbjuda rätt tjänster (Svanström, 2013). Vid 

exempelvis en förändring av klientens verksamhet köper klienten konsulttjänster av 

revisionsbyrån för att få nya idéer och nytt perspektiv om verksamheten. Klienten 

efterfrågar denna typ av experthjälp av revisionsbyrån för att kunna tillföra rätt kompetens 

för en förändring i sikte (Jacobsen, 2005).  

Idag ligger fokus på att revisorer gör affärer i samhället där de har utvecklats till att agera 

mer som konsulter, vilket har tagit mer plats än revisionsdelen (Öhman, 2007). Det är 

främst sedan 1970-talet som revisionsbranschen utvecklats till att använda mer formalia i 

samband med revisionen (Cushing & Loebbecke, 1986). Utvecklingen av revisorsro llen 

har väckt diskussioner om att revisorer inte skall syssla med konsulttjänster eftersom det 

bidrar till att revisorerna agerar mer som affärsmänniskor än revisorer (Ibid.). En annan 

orsak till att klienter väljer att ha en revisor är för att revisorerna har blivit alltmer kunniga 

inom företag och företagande och kan på så sätt erbjuda konsulttjänster. Klienten 

efterfrågar någon som förstår deras verksamhet och idag fokuserar revisorer allt mer om att 

få kännedom om klientens verksamhet, det vill säga en bredare förståelse för företag 

(Bierstaker, Burnaby, & Thibodeau, 2001). 
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1.2 Problematisering 

Inom revisorsyrket har en tydlig utveckling skett där revisorn numera även arbetar med 

andra tjänster utöver revision. Dessa tjänster består bland annat av skatterådgivning, 

finansiering och företagsvärdering (SOU, 1999:43) Det har även konstaterats att en 

utveckling har skett inom yrket där det på senare tid har uppstått en trend åt en större 

användning av formalia än bedömning i revisorns arbete (Öhman et al., 2006) vilket 

motiveras av Cushing och Loebbekke (1986) att en arbetsprocess utifrån formalia skapar 

effektivitet genom att reducera moment i revisorernas arbete som inte är nödvändiga. 

Anledningen till utvecklingen av revisionsbranschen är ett resultat av den avskaffade 

revisionsplikten (Regeringen, 2010) där revisorn tidigare betraktats som en oberoende 

granskare men som idag är mer insatt i klientens verksamhet. Utvecklingen bidrog till att 

revisorn som tidigare betraktats som enbart en revisor har nu utvecklats till att även arbeta 

med konsultation åt sina klienter där hens kompetens och kommunikation spelar en 

viktigare roll (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Denna utveckling av 

revisionsbranschen har visat sig vara nödvändig för att kunna matcha klienternas krav 

bättre och för att bygga upp en långsiktig relation med klienterna (van der Walt, Scott & 

Woodside, 1994). För klienten är revisorn den närmaste konsulten som är väl insatt i 

verksamheten och som besitter företagsekonomisk kompetens och som kan ge anpassad 

rådgivning (Sturdy, Clark, Fincham, & Handley, 2009). En hög revisionskvalitet visar sig 

positivt för klienten genom att revisorn har förmågan att upptäcka väsentliga fel i 

klientföretagets redovisning, förmå klienten om att åtgärda eventuella brister och rapportera 

om brister som kvarstår eller som är av särskilt allvarlig karaktär. Slutligen krävs även 

tillräcklig integritet gentemot klienten och dess styrelse för att rapportera om bristerna i 

revisionsberättelsen. Användningen av formalia medför en mer direkt koppling till 

rapporter med upptäckta brister och åtgärdsförslag som revisorer lämnar till sina klienter, 

så kallad formalia. Ett införande av detta arbetssätt som följer en större användning av 

formalia resulterar i att revisorer får mer tid till att sätta sig in i klienters verksamhet för att 

finna eventuella risker och väsentligheter som kan påverka företagets finansiella ställning. 

Detta skapar gynnsammare förutsättningar för klienten genom att följa revisorns arbete 

utifrån formalia och även få en bredare förståelse kring arbetet vilket i sin tur innebär att 

revisorns roll har ändrats för att tillgodose klientens behov bättre genom att klienten inte 

behöver betala för onödig tid/tjänst. Cushing och Loebbekke (1986) menar att en 

arbetsprocess utifrån formalia skapar effektivitet genom att reducera moment i revisorernas 
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arbete som inte är nödvändiga. För klienten innebär detta att ju mer revisorer arbetar efter 

formalia i sin arbetsprocess, desto mer tid frigörs så att revisorn kan sätta sig in i 

verksamheten samt erbjuda andra tjänster till klienterna. Detta har en stor betydelse för 

klienterna eftersom att verksamheten behöver visa goda resultat för intressenterna för att 

fortsätta sitt samarbete. Relationen mellan klient och revisor har blivit allt viktigare över 

tiden och att vara klientorienterad innebär för klienten att revisorn bland annat är öppen för 

att lösa klientens problem. Vidare resulterar detta i att klienterna är beroende av revisorns 

tjänster. Samspelet mellan revisor och klient påverkas av kommunikationen mellan dessa 

parter och även revisorns ansvar vid revision. Smith et al., (2001) menar att det finns olika 

uppfattningar om hur stor del av revisionen som skall bestå av formalia och hur stor del 

som skall bestå av bedömningar. Vidare finner vi att Öhman et al., (2006) beskriver att en 

arbetsprocess i form av formalia, standarder och riktlinjer i arbetsprocessen skapar en 

trygghet hos revisorer. Klienten ställer krav på revisorn som anses vara självklara men inte 

hänger samman med revisorn. På så sätt uppstår ett förväntningsgap när klientens 

förväntningar på en oberoende revisor inte motsvarar dennes kompetens och arbetsuppgift 

som ibland kan orsaka problem för både revisor och klient när samarbetet brister (Revision 

– En praktisk beskrivning, 2006). Cushing & Loebbecke (1986) menar att 

revisionsprocessen bör struktureras genom en beskrivande, logisk ordning av olika 

bestämmelser och tillvägagångssätt med hjälp av granskningsprinciper och andra verktyg 

som hjälper revisorn att utveckla en bättre förståelse för klientens verksamhet. Det 

föreligger många oroligheter och kritik kring ökad användning av formalia och har en grund 

i legitimitet och kontroll. En förbättrad användning av formalia kan värna om revision och 

revisorerna (Öhman et al., 2006) samtidigt som det kan hantera processen och underlätta 

olika revisionskontroller och kommunikation.  

 

Enligt Power (2003) består revisionsarbetet av två delar, ett arbetssätt med användning av 

formalia samt revisorns egna professionella omdöme, där revisorns användning av formalia 

gentemot sina klienter bidrar till legitimitet. Power (2003) menar på att det är den ökade 

efterfrågan på legitimitet av klienten som bidrar till att det spelar en viktig roll för både 

klienter och revisionsbyråer idag. Arbetssätt med formalia kan vidare ge upphov till ökad 

effektivitet då revisorer väljer att använda koordination och kontrollmekanismer vid 

osäkerheter, på så sätt anses detta nödvändigt för revisionsbyråer (Öhman et al., 2006). 

Klienter är beroende av revisorer då dem fyller en viktig samhällsfunktion och besitter med 
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kunskap och utbildning som används i deras professionella omdöme (Brante, 2005) samt 

hålla regelstyrd ordning. Genom att tillämpa formalia i arbetsprocessen kan det vara enklare 

för revisorn att arbeta, exempelvis utifrån en checklista för att enklare uppfylla kraven som 

sätts på revisorn vid revisionsprocessen (Carrington, 2010). Denna användning av 

checklista är anledningen till den höga trovärdigheten (Fausett, Propst, Van Doren, & 

Clark, 2011). Inom revisionsbranschen har det blivit alltmer kommersialiserat efter den 

utveckling som skett inom branschen. För revisorn betyder detta att ett mervärde skapas för 

sin klient och konsultrollen blir mer betydelsefull för revisorer och revisionsbyråer. 

Kommersialiseringen har bidragit till viktig kommunikation mellan revisionsbyråerna och 

nuvarande samt potentiella klienter, dels för att konkurrera med andra revisionsbyråer, dels 

för att skapa kundnöjdhet. Vidare har detta bidragit till en ny syn på oberoendet och även 

fler metoder för att säkerställa att det inte påverkas har utvecklats. Trots denna förändring 

inom revisionsbranschen hittar vi förvånansvärt lite forskning om hur klienterna upplever 

förändringen av revisorsyrket där revisorerna arbetar med mer formalia gentemot sina 

klienter. Därför kommer studien att beröra hur klienter upplever revisorers användning av 

formalia i sitt arbete gentemot klienterna och för att få en bredare förståelse kommer vi 

även att tala om hur klienter upplever den normativa press som utövas av revisorer under 

samarbetets gång. Detta innebär att revisorer i sin profession utövar en normativ press på 

klienterna genom att tala om för dem hur dem bör agera. DiMaggio & Powell (1983) pratar 

om att organisationer agerar liknande då det finns en strävan att uppnå legitimitet. En 

mekanism som styr hur organisationer anpassar sig är då revisorer kan utöva en normativ 

press och då företag litar på att revisorer gör saker rätt (Öhman et al., 2006). Detta medför 

att klienten känner en form av press utav revisorn för att det inte ska leda till en oren 

revisionsberättelse som kan påverka relationen mellan klienten och dess intressenter. 

Klienten ser revisorn som en expert inom sitt område (Sturdy et al., 2009). Då revisorer 

sätter krav på att korrigera felaktigheter som kan uppstå bidrar det till att klienterna har ett 

förtroende för revisorerna och agerar utifrån vad dem säger. Tidigare forskning om formalia 

och bedömningar i revisorns arbetsprocess har ofta lyft fram revisorns eller olika 

intressenters syn, i denna studie avser vi därför istället problematisera kring hur klienter 

upplever revisorers användning av formalia. 
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1.3 Problemformulering 

Vår bakgrund och problematisering har lett oss till följande frågeställning: 

- Klienters upplevelser av revisorers användning av formalia i arbetsprocessen. 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att förstå hur klienter upplever revisorers användning av formalia i 

arbetsprocessen.   
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2. Vetenskaplig metod 

 I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga ansats och metod till att motiveras. 

Därefter presenteras en kort beskrivning utav referensramens uppbyggnad tillsammans 

med förklaring kring teorivalet. Kapitlet presenterar även en genomgång av den 

empiriska metoden.

 

2.1 Vetenskaplig metod 

Studiens syfte och frågeställning ligger till grund för vilket val av metod och vilken ansats 

som bör användas (Trost, 2010). Eftersom att det empiriska tillämpningsområdet successivt 

utvecklas under processens gång samtidigt som teorin justeras och förfinas, så bygger vår 

studie på en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta innebär i sin tur att nya 

aspekter av det undersökta fenomenet föds fram vilket resulterar i att teorin ständ igt 

förändras och utvecklas (Alvesson & Sköldberg, 1994). Alvesson & Sköldberg (1994) 

menar att med hjälp av tidigare teorier inom ämnet kan verkligheten uppfattas för att hitta 

mönster och förståelse för verkligheten. Enligt Alvehus (2013) kan detta i sin tur leda till 

en förnyad teoretisk insikt i det empiriska materialet. Vidare menar Alvehus (2013) att man 

kan växla mellan empirisk och teoretisk reflektion där man parallellt arbetar med empiri 

och teori. Drag ifrån både induktion och deduktion kan observeras i ett tillvägagångssä tt 

som bygger på en abduktiv ansats men trots detta ska en abduktiv ansats inte betraktas som 

en blandning av dessa två eftersom att den tillför nya och egna detaljer (Alvesson & 

Sköljdberg, 2008). Däremot kan man betrakta en abduktiv ansats som en växling mellan 

empirisk och teoretisk reflektion där man parallellt arbetar med teorin och empirin 

(Alvehus, 2013). Enligt Alvesson & Sköljdberg (2008) förnyas tillämpningen på flera fall 

genom att man med hjälp av både befintliga och nya insikter samt referensramar skaffar sig 

kunskap om teoretiska mönster i det empiriska materialet vilken även görs för att styrka 

varje enskilt fall.  

 

Då vår studie syftar till att förstå hur klienten upplever revisorns användning av formalia 

gentemot dem och klienters resonemang är det rimligt att använda en kvalitativ metod 

(Trost, 2010). En kvalitativ forskning bidrar till att erhålla en djupare kunskap och eftersom 
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att studiens fokus kommer att ligga på klientens upplevelser, lämpar sig en kvalitativ ansats 

bättre för vårt ändamål. En kvalitativ studie bidrar till en förståelse av respondenternas 

upplevelser, åsikter och värderingar istället för en förklaring av detta. Den kvalitat iva 

forskningen blir på så sätt mer flexibel och de ställda frågeställningarna fördjupas 

fortlöpande (Olsson & Sörensen, 2012). Enligt Denscombe (2009) är den kvalitat iva 

forskningsansatsen fördelaktig när det gäller att hantera komplexa och komplicerade 

situationer på grund av dess tolkande tillvägagångssätt. Då studien syftar till att förstå hur 

klienter upplever revisorers användning av formalia och grundar sig på tidigare forskning, 

karaktäriseras studien av ett hermeneutisk angreppssätt som syftar till att tolka och skapa 

en förståelse för det undersökande fenomenet. Hermeneutiken menar att varje företeelse 

behöver ligga till grund för tolkning, därför kännetecknas denna forskningsfilosofi av att 

den förklarar människors beteenden och handlingar (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.2 Empirisk metod 

2.2.1 Datainsamling 

Metodvalet väljs utifrån studiens problemfråga (Alvehus, 2013). Då vår problemfråga 

kräver data som baseras på klienters upplevelser av revisorns användning av formalia för 

att besvara på vår problemfråga är intervjuer som datainsamlingsmetod att föredra. 

Intervjuer är också lämpliga som metod om studien omfattar frågor om komplexa och 

subtila företeelser (Denscombe, 2009). Enligt Qu & Dumay (2011) har intervjuer som 

forskningsmetod stött på en del kritik som ifrågasätter om kvaliteten på kvalitat iva 

undersökningar behandlar frågor om representation, trovärdighet, tillförlitlighet och 

validitet och enligt Roulston (2010) ifrågasätts även pålitligheten, riktigheten och 

sanningshalten i respondenternas påståenden. Detta innebär att det finns en risk med att låta 

respondenter få verka i forskningens tjänst för att producera den data som behövs (Qu & 

Dumay, 2011). Roulston (2010) menar på att respondenterna är subjektiva, det vill säga att 

respondenterna färgas av deras tidigare erfarenheter och förhållanden och kommer i 

fortsättningsvis att förändras beroende på hur omständigheterna ser ut. Om denna studie 

skulle göras om skulle det därför innebära att resultaten kan se annorlunda ut. För forskaren 

kan intervjuer som metodval innebära en del nackdelar då intervjuer kräver mycket tid, 

databearbetningen och analysen av den är komplicerad, samtidigt som det finns en risk för 
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intervjuareffekt (Denscombe, 2009). De risker och den kritik som tillkommer med intervju 

som metodval går att minimeras genom att författarna kompletterar med andra metoder för 

att stärka validiteten eftersom att vissa anser att intervjuer ger otillräcklig data (Roulston, 

2010). Denscombe (2009) menar att kvalitativ forskning har en tendens att basera sig på ett 

litet antal fall vilket ger upphov till frågan om det är möjligt att generalisera med 

utgångspunkt i ett så litet antal. Eftersom att vi gjort en liten studie så kommer inte våra 

svar att vara generaliserbara och vår mening har inte varit att generalisera utan att fördjupa 

vår förståelse för hur klienterna upplever revisorernas användning av formalia.  

 

Validitet testas genom att undersöka huruvida man som forskare lyckats mäta det man från 

början avsett att mäta (Alvehus, 2013). I vår studie, vilken baseras på en abduktiv ansats 

där både vårt empiriska och teoretiska perspektiv ändrats under arbetets gång, är validiteten 

svår att mäta men vi anser att vi har mätt vad vårt syfte var. Validitet innebär i vilken 

utsträckning något verkligen mäter det som avses att mätas. Enligt Denscombe (2009) 

används begreppen trovärdighet och tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet vilka 

används vid en kvantitativ metod. I kvalitativa studier används begreppet trovärdighet 

istället för validitet just för att kvalitativa forskare inte kan påvisa att deras data är exakta 

och träffsäkra. Detta innebär i sin tur att om denna studie skulle gjorts om så kan samma 

resultat inte garanteras. Tillförlitligheten, eller med andra ord reliabiliteten, innebär att det 

måste vara möjligt att granska forskningsprocessen (Ibid.). För att få så hög validitet som 

möjligt har vi valt att intervjua klienter till revisorer för att förstå deras upplevelser om det 

samarbete som finns mellan klienten och revisorn. Vid samtliga intervjuer har vi utgått 

ifrån vår intervjuguide (Bilaga 1) och vi tror att det har påverkat studiens trovärdighet 

positivt genom att vi som forskare fick en bra översikt över vilka frågor som ställdes och 

såg till att samtliga frågor blev besvarade. Intervjuareffekt är något som Patel och 

Davidsson (2003) nämner som en möjlig påverkan på trovärdigheten. Närmare innebär 

begreppet att risken för att respondenten kan påverkas av intervjuaren under intervjun. 

Vidare betyder detta att svaren från respondenterna kan snedvridas om respondenterna 

förstår vilka svar som förväntas av dem. Som intervjuare och som forskare var vi medvetna 

om dessa risker och har därför lagt stor fokus på att reducera intervjuareffekten genom att 

ställa tydliga frågor utan ledande frågor.  
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2.2.2. Intervju som metod 

Eftersom att studien genomförs under en begränsad tidsperiod är tvärsnittsstudie att 

föredra. Den mest lämpliga insamlingsmetoden för vår studie är intervjuer eftersom dessa 

är väldigt användbara som insamlingsmetod vid en insamling av data då det baseras på 

åsikter, uppfattningar och känslor. Metoden är även användbar när undersökningen 

omfattar frågor och kan anses vara personliga eller känsliga (Denscombe, 2009). Våra 

intervjuer har genomförts både genom personliga intervjuer och telefonintervjuer på grund 

av begränsad tid och access. Av dessa skäl har vi därför även avgränsat vårt urval till södra 

Sverige.  

Vid de personliga intervjuerna, vilka är relativt enkla att anordna, har vi som författare en 

direktkontakt med respondenten som bidrar till en kommunikation och återkoppling 

(Denscombe, 2009). Även de intervjuer som genomfördes över telefon där respondenten 

fick svara och berätta, detta var mer likt en dialog med ett förutbestämt ämne (Darmer & 

Freytag, 1995). Nackdelen med telefonintervjuer är att intervjuaren inte lika lätt kan känna 

av om respondentens information är riktig, detta har vi tagit hänsyn till genom att vi 

utvecklat vår intervjuguide och genom att ställa följdfrågor för att få en större inblick 

utifrån deras perspektiv. Genom att som intervjuare leda och kontrollera intervjun bidrar 

det till att vi kan omformulera frågan så att respondenten förstår innebörden. Innan vi 

intervjuar är det viktigt att vi har skaffat oss förkunskaper så att vi vet vad som är känt 

respektive inte känt samt att vi kan ställa frågor utifrån ett riktat syfte. Dock måste vi som 

författare vara öppna för att fånga in ny kunskap (Denscombe, 2009). Trots att intervjuer 

är en effektiv insamlingsmetod av data möts det av en del kritik (Qu & Dumay, 2011) där 

bland annat pålitligheten, trovärdigheten och sanningshalten ifrågasatts (Roulston, 2010). 

En annan nackdel med intervju som insamlingsmetod är att det är tidskrävande och att data 

lätt kan färgas av intervjuaren om denne inte är objektiv (Denscombe, 2009).  

 

2.2.3 Urvalsram 

Då vår studie berör hur klienter upplever revisorers användning av formalia strävar vi efter 

att samla data genom intervjuer av elva respondenter som arbetar som 

revisionsansvarig/chef eller ekonomiansvarig/chef på olika företag och har kontakt med en 

extern revisor. Intervju med elva respondenter inom detta yrke upplevs som tillräckligt för 

att erhålla en ökad förståelse kring hur klienter upplever revisorers användning av formalia 
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och för att kunna göra en mer pålitlig analys. Intervju som insamlingsprocess av 

information kräver övervägning av vissa beslut såsom vilken typ av intervju som skall 

genomföras, analys av data som insamlats och hur många respondenter som krävs för att 

kunna samla in tillräckligt med information till studien (Qu & Dumay, 2001). En kvalitat iv 

forskning kräver även ett urval av respondenter där ett homogent urval bidrar till att kunna 

göra direkta jämförelser medan ett heterogent urval bidrar till att få en bredare insikt i det 

fenomen som studeras. Problemfrågan som skall undersökas bestämmer vilket urval som 

skall väljas (Alvehus, 2013). Tidigare studier har många gånger kommit fram till att 

revisorer alltmer arbetar med formalia i sin arbetsprocess, därför är det viktigt att 

respondenterna kan redogöra för hur revisorerna arbetar med formalia gentemot dem som 

klienter för att vi skall få en inblick och förståelse. Respondenternas redogörelse är viktig 

för att vi skall kunna jämföra med hur det tidigare sett ut och för att vi vidare skall kunna 

göra en jämförelse med hur revisorers användning av formalia kan upplevas utifrån 

klientens perspektiv. Det är viktigt att respondenterna är väl insatta i arbetsprocessen med 

revisorn för att kunna besvara våra frågor.  

 

2.2.4 Intervjuteknik 

Denscombe (2009) tar upp tre olika typer av intervjuer som används inom forskning: 

strukturerade-, semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Vid en strukturerad 

intervju kontrolleras frågorna och svaren av forskaren som ställer frågorna i samma ordning 

oavsett respondent (Ibid.). Flexibiliteten i denna typ av intervju är begränsad vilket kan ses 

som en nackdel. En annan nackdel med strukturerade intervjuer är att täckningsgraden inte 

är lika stor som med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Qu & Dumay, 2011). 

Vid ostrukturerade intervjuer är forskaren lite tillbakadragen och låter respondenten leda 

intervjun utifrån forskarens valda tema eller ämne (Denscombe, 2009). Den ostrukturerade 

intervjun kan efterliknas ett öppet samtal utifrån valt ämne (Alvehus, 2013). Saunders et 

al., (2009) nämner att genom semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer samlas data 

in till kvalitativa studier. Semistrukturerade intervjuer, som anses vara den vanligaste typen 

av intervjuinsamlingsmetoderna, bygger på en intervjuguide där det är tänkt att samla in 

data genom intervjuer som skall täcka olika teman och där forskaren kan styra intervjun i 

riktning mot ämnen och frågor som är tänkta att undersökas (Denscombe, 2009). Alvehus 
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(2013) nämner att även om forskaren kan styra intervjun så måste forskaren även ta hänsyn 

till att vara aktiv under intervjun och ställa följdfrågor.  

 

2.2.5 Analysmetod och bearbetning av material 

Temat i intervjuguiden (Bilaga 1) har konstruerats utifrån den litteratur som presenterats i 

den teoretiska referensramen för att täcka det område vi valt att undersöka. För att 

introducera respondenten till ämnet har vi ställt inledande frågor till respondenten som 

uppvärmning där denne presenterar sig själv och sina arbetsuppgifter. Vidare ställs frågor 

om hur respondenten och revisorn arbetar ihop för att kunna ställa mer ingående frågor om 

hur revisorn arbetar i sin arbetsprocess gentemot respondenten. I vår studie utgår vi ifrån 

en utforskande intervjuguide till en början där vi kan vara flexibla med frågor som vi vill 

ställa för att på så sätt samla in empiri. Den utvecklande intervjuguiden används under vår 

första intervju med respondent A för att kartlägga vilka frågor vi vill ha svar på av våra 

respondenter för att kunna samla in den data vi behöver för vår studie. Efter den första 

intervjun utvecklade vi intervjuguiden till en mer semistrukturerad intervjuguide med ett 

förbestämt tema som vi använde under de andra intervjuerna för att fokusera på för 

insamlingen av data vi ville åt. Under processens gång utvecklade vi ännu en intervjuguide 

(Bilaga 2) som var tänkt att vi skulle ha som stöd ifall vi inte fick tillräckligt med svar ifrån 

respondenterna. Denna intervjuguide kom inte till användning eftersom vi fick tillräck ligt 

med utvecklande svar från respondenterna.  

 

Den kvalitativa metoden är förenlig med intervjuer som ökar förståelse och samspel mellan 

forskare och respondent, då målet är att tillvara på de intervjuades upplevelser och 

erfarenheter inom det specifika området (Alvehus, 2013). Den kvalitativa metoden ger 

upphov till att vi erhåller nyanserade beskrivningar av olika aspekter ifrån respondenterna. 

Därmed har den utforskande intervjuguiden vid början av studien medfört till ändringar 

och har på så sätt utvecklats i efterhand då vi har låtit empirin styra vad intervjuguiden skall 

handla om. Detta skall ge oss en känsla kring relationen som uppstår mellan revisor och 

klient samt deras uppfattning och upplevelser om revisorn. Då den kvalitativa studien är 

förknippad med intervjuer och observationer (Denscombe, 2009), kommer vi att genomföra 

personliga intervjuer och telefonintervjuer med redovisningsansvariga/ekonomichefer på 
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olika företag. Den kvalitativa forskningsmetoden var den mest lämpliga metoden då den 

tillåter oss att kliva in i respondenternas värld för att öka förståelsen kring deras upplevelser 

och åsikter, istället för att dra generella slutsatser. Intervjuerna som genomfördes med 

redovisningsansvariga och ekonomichefer hos de ställda företagen var tankeväckande och 

byggde på ett antal centrala teoretiska frågeställningar. Dessa frågeställningar gav oss bästa 

möjliga insikt och en möjlighet att ställa följdfrågor för ett ökat samspel och interaktion 

med valet av datainsamling, vilket är nödvändigt för att erhålla bättre förståelse och 

validitet (Denscombe, 2009). För att kunna analysera underlaget har vi valt att använda oss 

utav inspelningar på band av intervjuerna för att vidare kunna transkribera informationen. 

Transkription är ett första steg i analysen, där tal förvandlas till text och är ett tolkningssteg 

(Ochs, 1979; referat i Alvehus, 2013). De transkriberade intervjuerna ger upphov till att vi 

kan sortera dessa genom olika teman så att det blir mer systematiskt (Alvehus, 2013). Data 

som har förberetts för analys har identifierats med en unik kod utifrån respondenternas citat 

och enskilda meningar som har tagit fram olika teman. Detta har möjliggjort att vi enklare 

kunnat gå igenom det insamlade materialet och sortera det i olika kategorier. Teman som 

framträdde ur vår analys är förberedelselista, formalia/struktur, konsultation, relation samt 

press. Dessa teman kommer att belysas i nästa kapitel.  

 

2.2.6 Forskarens roll 

Ett sätt att få reda på hur andra personer tänker och känner kring ett speciellt ämne kan 

göras genom intervjuer. På detta sätt erhålls respondentens åsikt och värderingar (Alvehus, 

2013), därför är det viktigt som forskare att vara medveten om sin roll och hur det kan 

påverka deras svar. Intervjuareffekten är något som Denscombe (2009) behandlar i sin bok 

om hur forskarens personliga identitet kan bidra till olika svar hos respondenterna. 

Frågeställningarna kan ge upphov till att svaren ser olika ut då de kan påverkas av skillnader 

i ålder och kön. Med tanke på att denna studie bygger på en abduktiv ansats anser vi att det 

är betydelsefullt att kunna tolka och förstå respondenternas svar genom att vara 

uppmärksam, objektiv och lyssna aktivt för att få så bra underlag som möjligt. Intervjuaren 

kan inte passivt absorbera det som respondenten säger (Alvehus, 2013), därför är det viktigt 

att ifrågasätta vid oklarheter för närmare förklaring och utvecklande av svar. Intervjuer är 

en av de vanligaste metoderna för att komma åt personers subjektiva upplevelser och åsikter 

(Ibid.). Som forskare är det viktigt att beakta dessa färdigheter för att kunna genomföra en 
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god intervju och få ett bra underlag som behövs, då denne även spelar en stor roll som 

intervjuare och har en stor inverkan på sina respondenter.  

 

2.2.7 Presentation av respondenter 

Vi har valt att samla in relevant data för vår studie genom att intervjua personer som är 

bekanta med att ha ett samarbete med en revisor, som har en roll som 

redovisningsansvarig/chef eller ekonomiansvarig/chef. Vi har intervjuat elva personer och 

sammanlagt har vi intervjuer på ca 275 minuter. En överblick på vilka respondenterna är, 

finns i Bilaga 3. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer studiens referensram presenteras genom utvalda teorier 

kopplat till klienten kring förhållandet mellan klient och revisor, revisorns roll, 

revisionsprocessen, struktur och bedömning, användning av struktur i form av formalia 

idag, konsultation samt påverkan på arbetet. 

 

För att få en bredare förståelse till varför ett klientperspektiv spelar en central roll i denna 

studie är det viktigt att förstå varför klienten använder sig utav revisorns tjänster och vad 

det tillför klienten. De grundläggande teorierna i vår studie är följande: institutionell teori, 

legitimitetsteorin, revisionsprocessen, struktur kontra bedömning, revisorns oberoende och 

revisorn som konsult samt konsulters arbete i företag. Teorierna kommer inte att besvara 

vår föreställning men är relevanta för vår forskning.  

 

3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar att organisationer påverkar eller påverkas av intressenter samt 

hur organisationer följer formella och informella lagar och regler. Teorin förklarar även hur 

organisationer agerar och handlar samt hur deras agerande och handlingar påverkar andra 

organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009 refererad i Zucker, 1987). Vidare förklarar 

institutionell teori även varför företag inom samma bransch tenderar att bli homogena 

(Deegan & Unerman, 2011). DiMaggio & Powell (1983) förklarar att vi nybildade företag 

skiljer sig företagen åt vad gäller struktur och tillvägagångssätt vad gäller satsning av 

resurser och ju mer etablerade företagen blir desto mer homogen andra företag inom samma 

bransch blir företaget. Den institutionella teorin förklarar vidare hur organisationsformer 

och metoder accepteras av samhället för att uppnå bland annat legitimitet. I korta drag 

innebär det att ett företag erhåller legitimitet genom att de lever upp till de förväntningar 

som ställs från samhället. För att bevara legitimitet och för att överleva på lång sikt, krävs 

det att företaget hänger med i samhällets utveckling och anpassar sig efter dessa 

förändringar (Brown & Deegan, 1998). Mer om legitimitet kommer att behandlas närmare 

under rubriken: Förhållandet mellan klient och revisor – legitimitet.  
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Inom institutionell teori förklaras utifrån två dimensioner. Den ena termen utgörs av 

isomorfism och den andra termen utgörs av ”decoupling” (Deegan & Unerman, 2011). 

Isomorfism är den process som bidrar till att företagen blir mer likartade. Vidare består 

isomorfismen av tre olika mekanismer som förklarar isomorfismen vidare. Första 

mekanismen, tvingande isomorfism, förklarar genom att företag har krav på sig för att 

uppnå/bevara sin legitimitet. Dessa påtryckningar kan komma från exempelvis viktiga 

intressenter till företaget (Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell). Den andra 

mekanismen, mimetisk isomorfism, uppkommer genom att företag tenderar att efterlikna 

andra företag när det råder osäkerhet (DiMaggio & Powell, 1983). Den tredje och sista 

mekanismen, normativ isomorfism, innebär en strävan att organisationer skall anpassa sig 

till de regler och standarder som gäller för professionen, landet och där företag påverkas av 

sådana kulturella förväntningar som finns för branschen (Deegan & Unerman, 2011). En 

normativ isomorfism kan ses som en förväntan att revisorerna skall agera professione llt 

och följa de redovisningsstandarder som finns för branschen (DiMaggio och Powell, 1983). 

Deegan & Unerman (2011) förklarar att vid bildandet av en ny verksamhet finns det en 

strävan att likna andra organisationer inom samma bransch genom att anpassa de normer, 

förväntningar och värderingar som finns. Denna homogenisering förklaras genom den 

normativa isomorfismen där påtryckningar förekommer från exempelvis en profession eller 

en utbildning, kan bidra till att organisationer agerar liknande för att de skall efterlikna 

varandra (DiMaggio och Powell, 1983).  Enligt Deegan & Unerman (2011) förklaras 

normativ isomorfism som normer och certifieringar vilka indikerar åt företag att göra saker 

på ”rätt sätt”.  Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det två typer av normativa 

isomorfismer, nämligen profession och utbildning. Deegan & Unerman (2011) förklarar att 

professioner har stor påverkan i företags sätt att formulera sin finansiella rapportering och 

intressenter använder sig av normativ isomorfism, i form av lagar och regler, för att företag 

ska följa de krav som ställs. Decoupling är en annan term av institutionell teori som ofta 

nämns i samband med den institutionella teorin och förklarar ytterligare varför företag 

tenderar att bli mer homogena och innebär i sin tur att företag upplever ett behov att 

redovisa enligt rätta metoder för att kunna bevisa sin legitimitet utåt (Deegan & Unerman, 

2011). Institutionell teori förknippas med både intressent- samt legitimitetsteorin vilka 

vidare förklarar företags redovisning genom att skapa en förståelse om hur företag och 

organisationer tenderar att förändras genom olika påtryckningar och krav som samhället 

ställer (Deegan & Unerman, 2011).  
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DiMaggio och Powell (1983) menar att isomorfism uppstår som ett resultat av att 

organisationer vill uppnå legitimitet. Varför organisationer strävar efter homogenise r ing 

beror på att stora skillnader mellan organisationer inom samma bransch kan orsaka problem 

där det finns en risk att legitimiteten utsätts för fara. För revisorns klienter skulle det 

innebära en brist på förtroende i revisorn professionella arbete och skulle vidare kunna 

innebära att klienten byter revisor. I sin tur skulle detta kunna innebära för klienten att 

revisorn inte är lika mycket insatt i verksamheten och kan därför inte rådgöra om väsentliga 

händelser för klientens verksamhet.  

 

Den normativa isomorfismen är den påverkansfaktor som bäst passar in i vår studie 

eftersom revisorn är den som utövar en normativ press på klienten. Den normativa pressen 

från revisorn till klienten visar sig bland annat i revisorns användning av formalia. Detta 

kan medföra till att klienten upplever ett form av styre ifrån revisorn som utövar den 

normativa pressen och kräver att klienten ska agera och anpassa sig till regler och även 

förväntningar som finns vid revision. Denna normativa press föreligger hos klienten som 

förväntas uppvisa god information till sina intressenter. I praktiken kommer detta att prövas 

genom att ta reda på hur klienten handskar situationen och uppvisar för revisorn utifrå n 

klientens erfarenheter. Det är viktigt för revisionsyrket att fortsätta sin existens genom att 

tillämpa normativ press på sina klienter vilket ska bidra till att företag som har revisorer är 

mer legitima och kan enklare överleva på marknaden. En revisors arbete i en verksamhet 

innebär att revisorn granskar de finansiella rapporterna för att väsentliga fel i redovisningen 

ska reduceras, i sin tur bidrar detta till högre trovärdighet gentemot intressenterna. Cassel 

(1996) menar på att revisorn kan genom att granska och verifiera verksamhetens finansie l la 

information skapa ett bedömningsunderlag för intressenterna vilket stärker verksamhetens 

affärsrelation med intressenterna. Chow (1982) förklarar att klienter kan anlita en revisor 

vars syfte är att minska den osäkerhet som kan förekomma hos klientens intressenter. 

Vidare förklarar författaren att detta är en möjlighet för klienterna att få tillgång till 

intressenternas resurser. För klienten innebär revision att ge konkret bild av verksamhetens 

ekonomiska situation och att de affärshändelser som har skett ska redovisas på korrekt sätt 

för att kunna försäkra att verksamhetens ekonomiska ställning speglas i 

redovisningshandlingarna. Enligt Tabone & Beldacchino (2003) har verksamhetens 

redovisningshandlingar en stor betydelse för många intressenter och för relationen mellan 
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klienten och intressenterna. Författarna påpekar att det finns två typer av intressenter och 

det är inte enbart parter som har ägarskapsintresse utan även externa intressenter så som 

skattemyndigheter, kreditgivare, leverantörer etc. som har nytta av noga granskad 

redovisning. Enligt Hayes, Dassen, Schilder & Wallage (2005) är syftet med revision att 

revisionen höjer kvaliteten i redovisningen samt att företag rekommenderas att anlita en 

revisor för att skapa tillförlitlighet för intressenterna. Revisionens betydelse för 

intressenterna är att de externa intressenterna framförallt ska våga lita på den information 

som presenteras om verksamheten och förhoppningsvis ska resultera i att affärsrelationen 

kan fortsätta med klienten. Alltså har revisorn en stor betydelse för klienten, både för en 

rättvis bedömning av verksamheten och för att möjliggöra samarbeten med intressenter.  

 

3.2 Förhållandet mellan klient och revisor – legitimitet. 

Klienter är måna om sina intressenter då dessa är de aktörer som både påverkas och kan 

påverka verksamheten (Pesqueux & Damak-Ayadi, 2005) och därför är det viktigt att 

företaget visar trovärdig information (FAR Förlag, 2006). För att kunna ge intressenterna 

denna information är det en stor förutsättning om företaget har en revisor och erhåller 

revisorns tjänster. Power (2003) menar att det är den ökade efterfrågan på legitimitet som 

gör att användning av formalia är viktigt för revisionsbyråer idag, för både klient och 

revisor. Behovet av att skapa legitimitet är en faktor till att införa en mer strukturerad 

arbetsprocess i form av användning av formalia (Power, 2003). Användningen av formalia 

antas dominera på grund av det ökade behovet av att skapa legitimitet och även för att det 

är lättare för revisionsbolagens ledning att kontrollera verksamheten. Genom att arbeta efter 

en arbetsprocess innehållande mer formalia, kan revisorn i efterhand lättare stödja sina 

åtgärder på tidigare fastställda handlingsplaner och på så sätt försvara sitt agerande.  

 

Arbetssätt med formalia kan vidare ge upphov till ökad effektivitet då revisorer väljer att 

använda koordination och kontrollmekanismer vid osäkerheter, på så sätt anses detta vara 

nödvändigt för revisionsbyråer (Öhman et al., 2006). Saltiero (2012) fastställer att revisorns 

beslut är beroende av de informella förhandlingar, i form av formalia, med klienten som 

regelmässigt sker vid revision för att upprätthålla kommunikationen avseende olika 

åtgärder. Klienten strävar även efter legitimitet, vilket innebär att fler intressenter får 
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positiva reaktioner på organisationen (Suchman, 1995). För att en klient ska acceptera en 

revidering i verksamheten krävs det att revisorn har samtliga parters förtroende för att 

genomföra denna förändring (Öhman, 2007). Klientens förtroende för revisorn grundar sig 

i att revisorn är en oberoende och objektiv part samt har god kompetens (Ibid.). Med tanke 

på att revisorer besitter med en god kunskap har de vidare goda förutsättningar och på så 

sätt uppstår en ökad trygghet och tillit hos klienten. Vid revision spelar klienten en viktig 

roll och söker även trygghet hos revisorn, de förlitar sig på revisorns bedömning och den 

kompetens som de innehar för att vidare kunna hantera problem som uppstår. Företagets 

legitimitet skapas av revisorn men ges utav intressenterna, vilket i sin tur innebär att det 

måste finnas en likhet mellan revisorers handlingar och intressenternas värderingar om 

legitimitet (O’Dwyer, 2002). Revisorns användning av formalia genererar förtroende till 

bland annat klienten då denne kan kontrollera vad revisorn har gjort. Detta leder till att 

klienten upplever ett behov av rådgivning vid revision för en vidare utveckling och ständigt 

kunna förändra verksamheten, på så sätt krävs det utav klienten att använda sig utav 

formalia för en förbättrad kontroll vilket även speglade sig i isomorfismen. Det är väsentligt 

för klienten att uppnå vissa förändringar som kan påverka företaget i rätt riktning och 

anpassa sig efter dessa. Dokumentationen av granskning medför att revisorn i efterhand 

kan visa att de har agerat enligt protokoll och därigenom legitimerar sitt handlande (Öhman, 

2006; Westerdahl, 2005; Power, 2003).  

 

Olofsdotters (2012) studie visar att en kombination med konsulter och företag ger upphov 

till en mer effektiv form av arbetskraft tack vare konsultens kompetens och konsultens nya 

perspektiv, vilket uppskattas av klienten som efterfrågar effektivitet och andra former av 

rådgivning. Rådgivning ger upphov till en kommunikation mellan klient och revisor, detta 

är väsentligt för att kunna skapa en relation och få bättre insikt i verksamheten. Revisorer 

försöker att skapa, övervaka samt påverka klientens organisation i termer av deras 

sannolika stöd för att åstadkomma förändring. Det sker enklast genom en ömsesidig 

kommunikation och ett samarbete mellan klient och revisor (Broberg et al., 2013). Det 

största hotet för revisorns oberoende är den nära relation mellan revisorn och bolaget som 

revideras (Jeppesen, 1998) samtidigt som tidigare forskning visar att en god relation mellan 

klient och revisor kan vara avgörande för om klienten väljer att fortsätta anlita samma 

revisionsbyrå (Ruyter & Wetzels, 1999). En användning av formalia underlättar 

kommunikationen mellan parterna då det ger ett formellt sätt att kommunicera bakgrund 
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och struktur kring förändringsprocessen. Klienten ser värdet i att ha en ren revision, därför 

har revisorer en stor betydelse för företaget och dess verksamhet. Revisorer har en 

skyldighet att behålla en kommunikation med sina klienter och kunna kritisera vilka brister 

som kan uppkomma (Carrington, 2010). Det är betydande för revisorn att vara 

klientorienterad och vara insatt i klientens verksamhet. På så sätt skapas en bättre kunskap 

för verksamheten och ger upphov till samförstånd mellan parterna.  

 

3.3 Revisionsprocessen 

Alla typer av revision behandlar en systematisk process för att objektivt erhålla och värdera 

bevis för påståenden om ekonomiska åtgärder för att fastställa graden av överensstämmelse 

mellan dessa kriterier och även kommunicera ut resultatet av undersökningen till 

intresserade användare. Vid revision arbetar revisorer utifrån en revisionsprocess med 

klienten som består av fyra delar: företagsledningens påståenden, revisorns 

bestyrkandeåtgärder, dokumentationen av dessa bestyrkandeåtgärder samt revisorns 

rapportering. Genom revisionsprocessen skapas revisionen och även en försäkran och 

komfort för klienten (Carrington, 2010). En effektiv revision tyder på att revisorn har 

fördjupat sig i företaget för att få en god förståelse kring vilka risker som finns och kan 

uppkomma i den finansiella rapporten. Detta kräver att revisorn är uppmärksam och 

planerar revisionsprocessen efter detta. Det första steget i revisionsprocessen består av 

räkenskapspåståenden som företagsledningen ställt upp. Detta bestyrkas sedan av revisorn 

i nästa steg genom tillförlitliga ”bevis”. Därefter sker en dokumentation av 

bestyrkandeåtgärderna som bland annat kan användas som referens till 

revisionsberättelsen. Målet med revisionen är rapporteringen, vilket är det sista steget då 

revisorn lämnar en revisionsberättelse och rapporterar den årliga revisionen med 

myndigheterna som granskas (Carrington, 2010). Vid revision stäms detta av med klienten 

som lämnar väsentlig information utifrån revisorns användning av formalia. 

Revisionsprocessen är i stor utsträckning standardiserad och grundar sig på olika modeller 

och regler, därför är det inte heller konstigt att det förekommer tolkningsskillnader på hur 

rutinerna i revisionsprocessen används. Vid denna process finns det två återkommande 

begrepp som diskuteras, nämligen väsentlighet och risk (Power, 2003). Väsentlighet 

innebär att det föreligger störst risk att felbedömningar kan ske och risk ger oss en osäkerhet 
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i en framtida situation (Carrington, 2010). Dessa begrepp är viktiga att ta hänsyn till för att 

vidare kunna undvika att revisionen blir fel. 

 

En formell revisionsprocess innebär en ökning av kvalitet och effektivitet i revisionen, detta 

visar att användning av formalia medför en fördjupad förståelse hos revisionsbyråerna. 

Klienten förbereder dokumentation och handlingar enklare genom en form av formalia som 

följs vid revision. Större företag försöker anpassa revisionsprocessen för att kunna 

balansera användningen av formalia mot revisorns självständiga omdöme (Power, 2003). 

3.4 Struktur kontra bedömning  

Revision är en reglerad funktion och baseras på revisorns professionella bedömningar. Vid 

revision arbetar revisorer utifrån revisionsprocessen som i stor utsträckning är 

standardiserad och grundar sig på olika modeller och regler. Revisionsprocessens olika 

modeller och regler har gett upphov till skillnader i tolkningar av hur rutiner används i 

revisionsprocessen (Power, 2003). Skillnaderna i tillämpningen av revisionsrutiner i 

revisionsprocessen karaktäriseras av tillvägagångssätten struktur kontra bedömning 

(Dirsmith och McAllister, 1982 refererad i Power, 2003) och förklaras som ett struktur -

kontra-bedömning-dilemma (Smith, Fiedler, Brown & Kestel, 2001). Struktur innebär att 

revisorns arbetsprocess till stor del styrs av riktlinjer, instruktioner, datorstöd och liknande 

vid revision i form av så kallad formalia. Bedömning innebär att det finns utrymme för 

revisorns individuella bedömningar med olika aspekter i beaktande (Dirsmith och 

McAllister, 1982). För en ökad effektivitet arbetar klienten utifrån struktur i form av 

formalia vid revision.  

 

Dilemmat mellan struktur och bedömning har uppstått som ett resultat av hur olika revisorer 

avgör hur revisionsprocessen skall se ut och hur mycket som skall bestå av strukturer, i 

form av användning av formalia, och revisorns egna bedömningar (Power, 2003). För att 

förstå hur organisationer i företag fungerar belyser Dirsmith & Haskins (1991) 

tillvägagångssätten struktur och bedömning genom två olika perspektiv. Det ena 

perspektivet utgörs av ett mekaniskt perspektiv där revisionen ses som en formell process 

och präglas av kvantitativa inslag där varje enskild del i företaget är av särskild betydelse 

för revisionen. Det andra perspektivet utgörs av ett organiskt perspektiv som präglas av 

kvalitativa inslag där företagets helhet ses till vid revision. Beroende på hur verkligheten 
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ser ut sker en anpassning av revisionsprocessen där revisorerna bestämmer hur 

uppdelningen av struktur och bedömning kommer att se ut (Power, 2003).  

 

Det diskuteras huruvida en strukturerad revisionsprocess skapar legitimitet och kontroll. 

Det föreligger många diskussioner om användandet av strukturer och bedömningar som ett 

tillvägagångssätt där både för- och nackdelar belyses. Klientens behov av en användning i 

form av formalia förenklar arbetsprocessen både före, under och efter revision. Detta 

medför till ökad kontroll och kvalitet av revisionsprocessen i verksamheten.   Att hitta en 

stabil balans mellan användning av formalia och bedömning är svårt att hitta i 

revisionsbranschen (Power, 2003). Ett resultat av att enbart arbeta med formalia i 

revisionsprocessen innebär en stor risk att revisorer hamnar i ett enformigt tänkande som 

vidare kan ge upphov till att relevant information hamnar åt sidan (Cusching och 

Loebbecke, 1986). Trots att revisorer är ”regelföljare” till grunden förknippas revision med 

revisorers professionella bedömningar, vilket är en grund för klientens känsla av tillit och 

trygghet. Professionella bedömningar är något som behövs för att klara av det komplexa 

arbete som revisorerna utför vid revision (Sullivan, 1984). Ett strukturerat arbetssätt kan 

visa sig vara betydande för revisorers framtida existens i företag då formalia kan uppvisa 

revisorers noggrannhet samtidigt som det är viktigt att vara uppmärksam på relevant 

information som kan vara till god hjälp vid revisionsprocessen för både klienten och 

revisorn (Smith et al., 2001). Power (2003) menar att en stabil balans mellan användning 

av formalia och bedömning i revisionsprocessen är svår att hitta och förklarar att både 

företag och professionella institut har försökt skapa program för att standardisera 

tillvägagångssättet i revisionsprocessen men präglas fortfarande av olika varianter och 

tillämpningar. Trenden i revisionen lutar idag mer åt ett strukturerat tillvägagångssä tt 

(Broberg et al., 2013). Enligt Öhman (2007) har formalia tagit mer plats i revisionen idag 

eftersom revisorer dagligen arbetar med datorer som är ett viktigt verktyg i arbetsprocessen. 

Det krävs utav klienten att använda sig utav formalia vid revision för en förbättrad kontroll. 

Revisionsprogram online som revisorer arbetar med vid revision har tagit över det 

traditionella pappersarbetet och kommer att bli alltmer vanligare. Bierstaker et al. (2001) 

beskriver att pappersarbetet kommer i framtiden att ersättas helt med revisionsprogram 

online. 
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Att trenden idag lutar åt mer användning av formalia i revisorns arbetssätt speglas av 

behovet från revisionsbyråerna att kunna kontrollera kvaliteten i arbetet som utförs av 

revisorerna (Power, 2003). Power (2003) menar att mer användning av formalia bidrar till 

ökad legitimitet i byråerna vilket är betydande att ha i den sortens bransch. Ett strukturerat 

arbetssätt i dagens läge möjliggör för revisorer att hantera risker inom revision och företag 

samt möjliggör för mer tid till att vara ute hos klienten och kunna identifiera eventue lla 

risker (Dirsmith & Haskins, 1991). På så sätt kan en ökad trygghet och tillit uppstå hos 

klienten. De nya internationella standarderna, ISA, har bidragit till att en ökad användning 

av formalia i revisionsbranschen blivit alltmer attraktiv samtidigt som behovet av 

individuell bedömning har avtagit (Öhman et al., 2006). 

 

3.5 Oberoendet – revisorns roll 

Inom revisionsyrket föreligger viktiga faktorer inom revisorns arbete och några utav dessa 

faktorer behandlar planering, granskning och bedömning. Det är även en viktig grund för 

att klienter skall hantera sina skyldigheter vid revision. Vidare är det väsentligt för revisorn 

att kunna uttala sig om årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning för 

att göra det möjligt att lämna revisionsberättelse (Carrington, 2010). Man talar om att en 

hög revisionskvalitet kan definieras som förmågorna att upptäcka väsentliga fel i 

klientföretagets redovisning, att förmå klienten om att åtgärda eventuella brister och 

rapportera om brister som kvarstår eller som är av särskilt allvarlig karaktär. En oerhört 

viktig faktor i revisorns arbete behandlar även dennes oberoende gentemot klientens 

redovisade rapporter, men även för klientens intressenter så som exempelvis aktieägarna. 

Johnstone, Sutton och Warfield (2001) menar att oberoendet är den viktigaste tillgången 

inom revisionsyrket. Revisorernas arbete har fått en inriktning mot att upptäcka och åtgärda 

brister hos klienten, samtidigt som revisionsberättelserna förblir rena. Med tanke på att 

revisorns främsta uppgift är att utföra en granskning av klientens redovisning och uttala sig 

om informationens kvalitet, är det viktigt för revisorn att vara oberoende i syfte för att den 

ekonomiska informationen skall bli så trovärdig som möjligt.  

 

Det handlar om hur klientens intressenter såsom aktieägare, företagsledning och hur ägarna 

uppfattar revisorn. Inte minst är oberoendet i relation till klienten centralt, men också till 
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ägarna, då den tekniska logiken förutsätter att det är revisorsprofessionen som bedömer 

tjänstens kvalitet. Revisorer har till uppgift till att kunna bevisa för sin omgivning att arbetet 

utförs oberoende av andra faktorer för att kunna fånga intressenters förtroende för företaget. 

Det är väsentligt för klienten att känna trygghet vid revision. Revisorn kan inte låta sig bli 

påverkad av yttre påtryckningar, denne skall vara så kompetent att hen skall kunna stå för 

sina åsikter och vilka beslut hen tar för att behålla status och kvalitét som en professione ll 

granskare. Forskning om detta talar om att revisorer spelar en stor roll och har på så sätt 

stor påverkan på företagsledning och företagets intressenter(Bazerman, Morgan, 

Loewenstein, 1997), därför förväntas det av dem att de skapar långsiktiga, värdefulla 

relationer med klienten för att vidare behålla revisionens kvalitét. En revision innefat tar 

även att kommunicera ut resultatet av undersökningen till den revisionen gjordes för eller 

av. Saltiero (2012) fastställer att det numera är allmänt accepterat att revisorns beslut om 

rapportering är beroende av de informella förhandlingar med klienten som regelmäss igt 

sker under revisionsprocessen. Kommunikationen avseende olika åtgärder sker med hjälp 

av icke-offentliga formaliabrev så som olika underlag i form av checklistor m.m.  

Bazerman, et al. (1997) spekulerar om att revisorn spelar en betydande stor roll samt har 

en stor påverkan på företagsledningen och företagets intressenter. Ett syfte med revidering 

är att skydda den önskade säkerhetsgraden, men då förväntas och krävs det av revisorn att 

visa sin kompetens på att kunna framföra sina åsikter med opartiskhet. Däremot använder 

revisorer begreppet oberoende just för att referera till revisorernas kapacitet att utföra 

objektiva bedömningar i sin granskning samt att vara fria från omgivningens påverkningar 

eller inflytanden (Bazerman, et al., 1997). Det krävs och förväntas av revisorer att 

presentera sin kompetens genom att framföra sina åsikter med opartiskhet. Klienten förlitar 

sig på revisorn och har en skyldighet att lämna information för att på så sätt få återkoppling 

tillbaka. Även om revisorn spelar en oberoende part inom sitt yrke, så har de dock inte 

möjligheten att få kunna utföra vilka tjänster som helst på grund av regler som sätter gränser 

då de ställer speciella krav på revisionsbyråerna (Carrington, 2010). Forskning om detta 

menar att revisorns oberoende anses vara den mest viktiga tillgången inom revisionsyrket 

och på så sätt är det vitalt att förstå vilken risk det finns samt kunna ifrågasätta revisorns 

grad av oberoende (Johnstone, Sutton, Warfield, 2001).  

 

Alla revisorer befinner sig i ett fundamentalt dilemma och förväntas nämligen vara 

oberoende av klienten de granskar samtidigt som de i hög utsträckning är beroende av 
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samma klient. I detta sammanhang talar vi även om relationen mellan klient och revisor 

som har allt blivit viktigare över tiden och att vara klientorienterad innebär bland annat att 

vara öppen för att lösa klientens problem. Revisorer har både skyldigheter och möjlighe ter 

inom sitt område som måste tas hänsyn till vid granskning av företags redovisning som 

skall uppfyllas genom ansvar och tillit. Klienten förväntar sig rätt granskning och 

bedömning för att vidare förändra sin verksamhet i sikte. Detta är några av 

förutsättningarna som förväntas utav revisorn. Att följa lagen är därför viktig så att 

redovisningen inte blir granskad på ett felaktigt eller ett orättvist sätt.  

 

3.6 Revisorn som konsult  

Rådgivning och konsultation är viktiga faktorer inom revisorernas arbetssätt, dessa 

behandlar en väsentlig kommunikation mellan konsult och klient vid revision då klienten 

upplever ett behov av konsultation vid revision för att ständigt kunna förändra och förbättra 

verksamheten. Konsulttjänster anses vara ett viktigt medel vid nya koncept och praxis i 

organisationer. Inom revisionsbyråer spelar revisorer även en roll som konsult, de anses 

vara innovatörer som för ny kunskap genom rådgivning vidare till sina klienter (Sturdy et 

al., 2009). Konsulter beskrivs som framstående kunskapsmäklare då de distribuerar ny 

kunskap, med detta menar McKenna (2006) att konsultverksamheten blivit en väsentlig 

institutionell lösning till ledningen. Synen på konsulter som experter eller ”objektiva 

outsiders” avspeglas i en grad av samförstånd över kunskap (Sturdy et al., 2009). Ändringar 

av lagar och föreskrifter har medfört med tiden till en förändring av revisorns roll, vilket 

även innebär att revisorer har en skyldighet i att behålla en kommunikation med sina 

klienter som går under namnet revisionsrådgivning och kritiserar brister som uppkommer i 

det granskade materialet. Detta är en typ av rådgivning som utgör en del av 

revisionsverksamheten och krävs ifrån klienten. Bland dessa tjänster ingår 

redovisningstjänster såsom företagsbokföring och redovisning med hjälp till att deklarera 

samt ges rådgivning kring skatt och personal, riskhantering och affärsutveckling. Stora 

revisionsbyråer levererar ofta denna typ av konsultation åt sina klienter för att skaffa sig en 

bättre kunskap om deras verksamheter och vidare erbjuda sina klienter mervärde för att på 

så sätt få god revision (Carrington, 2010). Numera erbjuder revisorer denna typ av 

konsultliknande tjänster, vilket utgör en väsentlig del av revisionsbyråernas verksamhet då 

klienten upplever ett stort behov av konsultliknande tjänster för en vidare utveckling. 
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Revisorers affärer i samhället och deras utveckling har inneburit till att de betraktas mer 

som konsulter i dagens läge (Öhman, 2007), vilket klienten är i nöd av. Med tanke på att 

revisorer besitter med en god kunskap har de vidare goda förutsättningar till att konkurrera 

på andra marknader än revisionsmarknaden, på så sätt har många revisionsbyråer valt att 

ge sig in i konsultbranschen. Detta har medfört till bättre kompetens inom företagande vid 

erbjudande av ökade konsulttjänster för revisorerna och uppskattas av klienter. Revisorer 

har dock inte möjligheten att få kunna utföra vilka tjänster som helst, regler för detta 

oberoende sätter gränser då de ställer speciella krav på revisionsbyråerna (Carrington, 

2010). 

 

Revisorns roll avser att presentera en oberoende uppfattning av klienters finansie l la 

rapporter. Sutton (1997) talar i sin artikel om vilka risker det finns, risken för privata 

intressen som hamnar före investerarnas eller att det kan uppfattas på det viset av 

omgivningen. Den grundläggande och påverkande faktorn är i vilken grad som revisorn 

blir inblandad i klientens vinst och styre, antingen som rådgivare eller konsult. Klienten 

spelar en viktig roll vid konsultation och förlitar sig på revisorns bedömning för att vidare 

kunna hantera problem som uppstår. Trots alla studier som har genomförts inom 

revisionsyrket föreligger det fortfarande osäkerheter kring revisorns oberoende och 

objektivitet. Revisorer har till uppgift att skapa långsiktiga och värdefulla relationer med 

klienten vid utförande av konsulttjänster för att bevisa att arbetet och revisorns 

beslutsfattande sköts oberoende av annat. Klienten behöver på så sätt lämna ut all viktig 

information för att få bästa rådgivning. Oberoendet hos revisorerna ger upphov till att de 

kan sälja konsulttjänster och på så sätt fånga klientens förtroende för företaget. Om revisorn 

misslyckas med att bevisa hur denne är kvalificerad för det arbete som krävs och utförs 

oberoende av annat, då räknas revisionsarbetet som oprofessionellt med oduglig kvalitet. 

Detta medför till att klienten får ett förlorat förtroende för revisorn och ett försämrat rykte 

hos revisionsbyrån. Det kan finnas andra faktorer som har en negativ påverkan på revisorns 

oberoende, ett av dessa är icke-revisionstjänster (Quick & Warming-Rasmussens, 2009). 

Icke-revisionstjänster möjliggör en ökad förståelse för företag och medför till ökade 

chanser att kunna upptäcka fel i redovisningen vid granskning. Skatterådgivning och 

tjänster som kan kräva lagar och avtal är en typ av dessa tjänster. Det som kan försämras i 

situationer då revisorn beslutar för att rapportera vilka fel som upptäckts är kvalitén på 

revisorns granskning. Detta kan bero på att revisionsbyrån blir beroende av inkomsten från 
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icke-revisionstjänster och väljer kanske att inte rapportera felen som hen har upptäckt. 

Revisorns oberoende kan påverkas negativt på grund av inkomsten som revisorn kan tjäna 

in ifrån denna typ av tjänst, dock möjliggör det en fördjupad kunskap kring företaget då 

revisorn kan finna fler brister i redovisningen och på så sätt skapar det mer lönsamma 

förutsättningar för framtida revision. Detta leder till att förtroendet för revisorns oberoende 

kan öka vid val av att andra revisionsbyråer sköter inkomsten av denna tjänst än den som 

reviderar för företaget (Ibid). 

 

Den organisatoriska gränsen är avgörande här, konsulter uppfattas som utomstående och 

oberoende av organisationen tillsammans med sin expertis. I grunden anses konsulter vara 

konservativa istället för innovativa i termer av den kunskap som de tillför sina klienter 

(Sturdy et al., 2009). Konsultation är avgörande för revisorns sätt att agera och arbeta som 

konsult, det ger upphov till bättre samförstånd och kommunikation mellan klient och 

revisor.  

 

3.7 Konsulters arbete i företag 

Företag genomför alltmer förändringar inom sina verksamheter vilket gett upphov till 

konsultverksamhetens alltmer betydande roll. Klienter väljer att hyra in externa konsulter 

för att förändra saker i sin verksamhet. En anledning till att konsulter hyrs in är den 

kompetens som konsulten innehar och är den kompetens som klienten saknar för att som 

målsättning förändra verksamheten sett utifrån ett nytt perspektiv (Jacobsen, 2005). 

Revisorer ses både som revisorer och även som konsulter, de arbetar utifrån olika metoder 

och modeller. För att få en bredare inblick i hur konsulter och klienter samarbetar är det 

nödvändigt att få en inblick i hur konsulter arbetar i företag. I denna del innebär konsult en 

utomstående person med den kompetens som klienten söker. Konsulten är expert i det 

område som hen agerar inom (Sturdy et al., 2009). Olofsdotters (2012) studie visar att en 

kombination med konsulter och företag ger upphov till en mer effektiv form av arbetskraft 

tack vare konsultens kompetens och konsultens nya perspektiv då klienten söker efter 

effektivitet och andra former av rådgivning. Oftast är konsulten som inhyrd och en extern 

part ett positivt bidrag till företaget då konsulten utifrån ett nytt perspektiv kan påverka 

företagets förändring i rätt riktning (Olofsdotter, 2012).  
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I en studie av Werr, Stjernberg och Docherty (1997) intervjuades fem olika konsultföre tag 

i mån om att kartlägga konsulters arbete i företag där studien kom underfund med att 

konsulter på uppdrag arbetar på en detaljerad nivå. Detta beskrivs av det formella 

tillvägagångssättet i arbetsprocessen. Ett formellt tillvägagångssätt består av olika typer av 

checklistor där konsulterna stödjer sitt arbete vid bland annat identifiering av vilken metod 

som lämpar sig för processen och för att vidare anpassa metoden i förändringsprocessen 

utifrån klientens specifika situation (Ibid.). För klienten är det är väsentligt att uppnå vissa 

förändringar som kan påverka företaget i rätt riktning och anpassar sig efter detta. Olika 

faser i förändringsprocessen består av checklistor som används för insamling av 

information och för en vidare analys av förändringsprocessens tillvägagångssätt. Trots 

detaljerade metoder är konsulterna inte bundna till att följa dem eftersom behovet att 

anpassa processen efter klientens specifika situation är större. Genom en anpassning av 

metoderna ”tillåts” konsulterna att vara kreativa i arbetsprocessen och spelar en stor roll i 

förändringsarbetet. Med detta menas att de enkla problemen hanteras genom att tillämpa 

en metod men för att lösa mer avancerade problem krävs också kreativa lösningar (Ibid.). 

En detaljerad metod upplevs som ett stöd för konsulterna och bidrar med en känsla av inre 

säkerhet för både klienten och konsulten (Ibid.). Vid nya uppdrag anpassar sig konsulten 

efter den nya kulturen i företaget, den nya rollen och den nya positionen (Olofsdotter, 

2008). Konsultarbetet i företaget spelar en viktig roll eftersom att den kompetens som de 

anställda har är ganska begränsad. Genom inhyrning av konsulter ökar denna kompetens 

och medför till att andra beslut kan fattas (Alvesson, 2000). Metoder frambringar inte 

framgång av sig själv utan måste kontrolleras av konsultens erfarenhet. Metoder är ett 

viktigt stöd för konsultens tillvägagångssätt i förändringsprocessen där de fungerar som en 

guide för konsulten. Genom att tillhandahålla denna form av formalia, som naturligtvis inte 

behöver följas exakt, kan metoder stödja konsultens reflektion över förändringsprocessen 

eftersom de åtgärder som finns återfinns även i checklistan. Genom att arbeta utifrån 

metoder kan det minska risken att missa viktiga steg i processen. Metoden sägs kunna 

underlätta kommunikationen mellan klient och konsult då det ger ett formellt sätt att 

kommunicera bakgrund och struktur kring förändringsprocessen. Metoden kan göra en 

kompetent konsult bättre men kan inte kompensera en konsult som saknar grundläggande  

färdigheter, denna metod kompletteras även med andra verktyg (Werr et al., 1997). Det är 

av stor vikt att klienten söker kommunikation och rådgivning vid revision, detta försöker 
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konsulter att skapa, övervaka samt påverka intressen och nyckelpersoner eller grupper i 

klientens organisation i termer av deras sannolika stöd för att åstadkomma förändring 

och/eller generera framtida intäkter (Sturdy et al., 2009). För att revisorn som konsult skall 

kunna genomföra ett bra arbete måste kunskap om företaget som köper konsulttjänsten 

erhållas. Det sker enklast dels genom en ömsesidig kommunikation mellan klienten och 

konsulten och dels genom samarbete mellan parterna (Broberg et al., 2013). En ökad 

förståelse om företaget ger upphov till att konsulten förstår företagets verksamhet, 

förhållande och omgivning (Ibid). Svanström (2013) beskriver att det starkaste argumentet 

för försäljning av konsulttjänster har att göra med revisorns förståelse för företaget.  
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4. Empirisk analys 

I detta kapitel kommer empirin som samlats in att analyseras. Analysen baseras på de 

intervjuer som vi gjort som sedan transkriberats. Teman har utifrån transkriberingarna 

skapats och vilka anses relevanta till studiens syfte. Avslutningsvis följer en 

sammanställning av empirin. 

 

Den insamlade empirin har tillsammans med tidigare forskning och teorier bidragit till att 

analysera hur klienter upplever revisorers användning av formalia i arbetsprocessen 

gentemot klienten. En genomgång av hur klienter påverkas av intressenter och av att 

använda revisorns tjänster gör det lättare att analysera klientens upplevelser. Först och 

främst är det viktigt att förstå revisorns betydelse för klienten, revisorns arbete gentemot 

klienten som i sin tur har ett samband med hur intressenter påverkas av klientens 

användning av tjänster inom revision.  

 

4.1 Användning av formalia 

Att klienten utsätts för revisorers användning av formalia i samarbetet har bidragit till att 

onödiga moment i arbetet reduceras diskuterar Cushing & Loebbekke (1986) i sin artikel 

”Comparison of audit methodologies of large accounting firms”. Artikeln belyser hur 

revisionsbranschen utvecklats till att mer och mer arbeta utifrån formalia i revisorns 

arbetsprocess och hur användningen av formalia skapar effektivitet genom att reducera 

moment i revisorernas arbete som inte är nödvändiga. Vidare förklarar författarna att 

revisionsprocessen bör struktureras utifrån olika granskningsprinciper för att bidra till att 

revisorn ska sätta sig in mer i klientens verksamhet.  

 

Resultatet av vår studie visar att klienterna upplever en större användning av formalia i 

revisorns arbete. Denna utveckling beskrivs även i andra studier. Broberg (2013) förklarar 

att formalia har tagit alltmer större plats i revisorers arbetssätt. Power (2003) menar att 

trenden lutar åt ett mer formellt arbetssätt eftersom att det finns ett behov i byråerna att 

kontrollera kvalitén i revisorernas prestationer och att revisorers arbete kan kontrolleras 

genom olika typer av formalia vilket i sin tur bidrar till legitimitet i byråerna och vilket 
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resulterar i att klienter känner ett behov att ha en revisor för att kunna uppvisa trovärdighet 

för sina intressenter. Resultatet av studien visar även på att respondenterna tycker att 

revisorns användning av formalia i arbetsprocessen gentemot klienterna är positivt 

eftersom att formalia bidrar till att klienten kan följa revisorns arbete samtidigt som klienten 

kan uppvisa trovärdiga resultat till sina intressenter. Smith et al. (2001) menar att formalia 

i revisorers arbetssätt kan uppvisa revisorers noggrannhet vilket också kan uppfattas som 

en säkerhet men att det finns olika uppfattningar om hur stor del av revisionen som ska 

bestå av formalia och hur stor del som ska bestå av bedömningar. Tidigare forskning visar 

att trenden idag lutar åt en större användning av formalia i revisorns arbete (Power, 2003) 

och att det bidrar till att revisorer får mer tid till att vara ute hos klienten och lära känna 

verksamheten för att vidare kunna identifiera eventuella risker (Dirsmith & Haskins, 1991). 

En av respondenterna förklarade att samarbetet mellan klient och revisor har ändrats med 

åren och att det numera består av till stor del av användning av formalia i arbetssättet mellan 

dem för att effektivisera arbetet mellan parterna. Vidare betyder detta att klienter också 

efterfrågar revisorns noggranna arbete för att kunna säkerställa information om 

verksamheten som sedan vidare uppvisas till intressenterna. Respondenterna berättar även 

att användningen av formalia är betydelsefull för klienten då mer tid ges till klienten att 

förbereda den information som revisorn vill ha samtidigt som klienten kan följa revisorns 

arbete genom den formalia som delats ut, bland annat i form av en förberedelselista. Detta 

resulterar vidare i att användningen av formalia frisätter tid åt revisorn att sätta sig mer in i 

klientens verksamhet. För klienten innebär revisorns arbete att minska väsentliga fel i 

redovisningen, vilket skapar högre trovärdighet gentemot klienternas intressenter. I vår 

teoretiska referensram, i enlighet med Cassel (1996), granskar och verifierar revisorn 

verksamhetens finansiella information för att sedan ge ett bedömningsunderlag till 

klientens intressenter vilket bidrar till att verksamhetens affärsrelation med intressenterna 

stärks. Respondenterna nämnde också att en god relation till intressenterna är mycket 

viktigt eftersom att verksamhetens existens är beroende av dem.  

 

Användningen av formalia i revisorns arbetssätt är det som idag förespråkas (Broberg, 

Umans, & Gerlofstig, 2013), och innebär att revisorer arbetar utifrån olika riktlinjer, 

instruktioner, datorstöd m.m. Ett formellt arbetssätt innebär att revisorns arbetsprocess till 

stor del styrs av riktlinjer, instruktioner, datorstöd och liknande vid revision i form av så 

kallad formalia. Carrington (2010) menar att ett formellt arbetssätt underlättar revisorns 
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och klientens arbete om dem exempelvis arbetar utifrån en checklista som revisorn ger till 

klienten. Användningen av checklistan bidrar till hög trovärdighet (Fausett et al., 2011). 

Den ökade efterfrågan på legitimitet gör att användningen av formalia har ökat och är viktig 

för både klient och revisor (Power, 2003). När klienten fått checklistan av revisorn kan 

klienten enklare förbereda dokument inför revisionen.  

 

Resultatet av studien visar att revisorns formella arbete gentemot klienterna är ett utmärkt 

hjälpmedel för klienterna att förbereda sig utifrån för att det ska gå smidigt till när revisorn 

och klienten ses för revision. Det formella arbetssättet reducerar även onödiga moment som 

klienten inte vill betala för om det är sådant som dem själva kan göra. Dock så kan revisorns 

formella arbetssätt upplevas av klienten som otydlig eftersom att klienten har svårt att veta 

om de dokument som tagits fram och det arbete som lagts bakom är tillräckligt. Vidare 

beskriver klienterna att genom att arbeta utifrån formalia har bidragit till att det är enklare 

att följa verksamhetens utveckling och på så sätt är det också enklare att anpassa 

verksamheten i den riktning som samhället kräver. Respondent H uttryckte sig på följande 

sätt om upplevelsen att arbeta utifrån formalia: 

”Alltså, det gör ju att vi kan förbereda oss annars så blir det ju inte ju inte lika 

effektivt för då så får vi stå och göra det när dem är här så det är ju mycket mer 

effektivt, både för dem och för oss. För kan vi ta fram materialet innan och dem 

granskar när dem är här och ställer frågor än att vi först när de kommer hit att 

jaha, detta vill jag ha och så ska vi ta fram materialet och sen så, så det är ju 

mycket mer effektivt, absolut.” (Respondent H) 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att klienter upplever att revisorers arbete 

till stor del består av formalia i arbetsprocessen och att detta är en trend som vi, utifrån 

respondenternas svar, förväntar oss ska fortsätta framöver. Resultatet av vår studie visar 

även att klienterna har en positiv inställning till att revisorers användning av formalia ökat, 

vilket bidrar till att klienterna känner en form av säkerhet vid revisionsprocessen eftersom 

att arbetet sker till stor del utifrån formalia.  
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4.2 Uppfattningar om revisor och konsult 

4.2.1 Förväntningar och förtroende 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för klientens upplevelser kring hur revisorn är insatt 

i verksamheten och vilka förväntningar de ställer på revisorn. Vi kommer även att fördjupa 

oss kring klientens förtroende till revisorn som bidrar till att behovet förstärks. Tidigare har 

vi talat kring revisorns skyldigheter och möjligheter inom sitt område som de tar hänsyn 

till vid granskning av företagets redovisning, detta skall uppfyllas genom ansvar och tillit. 

Denne skall vara så kompetent att hen skall kunna stå för sina åsikter och beslut som tas 

för att behålla sin status och kvalitet som en professionell granskare (Sutton, 1997). För att 

få en god inblick och förståelse kring existerande risker för klienten och vilka som kan 

uppkomma i verksamheten krävs det utav revisorn att fördjupa sig i företaget. Klienten har 

även olika förväntningar på revisorn som exempelvis att vara uppmärksam, vilket tyder på 

en effektiv revision (Carrington, 2010). Genom att som revisor ta hänsyn till väsentlighe ter 

i företaget kan felaktigheter i revisionen undvikas (Carrington, 2010), detta på grund av att 

revisorer spelar en viktig roll för klienten och har en stor påverkan på både företagsledning 

och intressenter (Bazerman et al., 1997). Detta lyfter även merparten av respondenterna 

som tycker att revisorer arbetar utifrån olika formalia och erbjuder ett utfall som förväntas 

av klienten. På ett övergripande plan handlar revisorernas utmaning om hur de skall hantera 

de skilda förväntningar som ställs på professionen, vilket har direkt att göra med att 

tillfredsställa klientens intresse. Genom att sammanställa deras förväntningar som ställs på 

revisorn kan vi tolka att samtliga respondenter ansåg att det är av stor vikt att revisorn är 

klientorienterad och lyhörd för det som klienten bryr sig om. En viktig aspekt i klientens 

förväntningar behandlar även intresset för vad revisorn gör, då många klienter vill få en 

bredare förståelse kring arbetet som görs och ifrågasätter för att få den information de 

behöver. Förtroendet är även en central del i samarbetet mellan klient och revisor, detta 

tolkar vi enligt samtliga respondenter. Som klient upplever alla respondenter att det är 

viktigt att känna en tillit och ha ett förtroende för revisorn. Tillsammans skapar både 

revisorn och klienten ett förtroende som utvecklas under revisionen, detta medför till att 

båda parter får en bättre förståelse för varandras handlingar. Respondent H uttrycker sig på 

följande sätt om förhållandet mellan klient och revisor: ”Det är mer nu man har mer dialog 

med revisorn än förut… Man ska se dem som hjälp. En resurs att utnyttja. Någon 

utomstående som är lite mer insatt i verksamheten än en vanlig”. Respondenten upplever 
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att det finns en dialog mellan klient och revisor idag, vilket har att göra med att revisorers 

arbete med formalia gentemot klienten bidrar till att mer tid finns till att sätta sig in i 

klientens verksamhet. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen, 

vilket i sin tur förutsätter att kapitalmarknadens aktörer har förtroende för revisorerna. 

Många klienter upplever att revisorer arbetar mer med formalia för att få mer tid att 

identifiera eventuella väsentligheter och risker i företaget, detta görs för att höja kvaliteten 

i sitt arbete. Ur respondenternas resonemang kan vi tolka att formalian, som revisorn arbetar 

med gentemot dem, visar sig vara ett bra sätt både för klienten och för revisorn att förbereda 

sig för vad som kommer härnäst. En hög revisionskvalitet kan definieras som förmågan att, 

för det första upptäcka väsentliga fel i klientföretagets redovisning, för det andra förmå 

klienten att åtgärda eventuella brister och för det tredje att rapportera om brister som 

kvarstår eller är särskilt allvarliga. På så sätt ger förberedelser upphov till mer tillgänglighet 

och tid för revisorn att befinna sig ute hos klienten och få en god inblick i verksamheten. 

På samma sätt agerar revisorn även som en konsult. Respondenterna har lyft fram hur 

formalia kan komma att se ut genom exempelvis olika förberedelselistor som även 

effektiviserar revisorns arbete. Detta ställde dem sig positiva till med tanke på att klienten 

inte vill betala för sådant som dem klarar av att förbereda tidigare. Många företag kräver 

och förväntar sig av revisorerna att de sätter in sig i deras verksamhet och med hjälp av sin 

kompetens framföra åsikter kring verksamheten. Det framhävs utav två av respondenterna 

som tidigare hade arbetat som revisorer och har uttryckt sig på följande sätt om deras 

förväntningar av en revisor. Respondent E menar att förväntningarna på revisorer är att 

dem skall vara pedagogiska och förklarar hur klienterna skall gå tillväga för att förbereda 

rätt material medan Respondent F uttrycker sig på annat sätt och menar att de största 

förväntningarna är att revisorn skall ha gått igenom väsentligheter och risker i företaget 

samtidigt som revisorn även ser över helheten i företaget så att rutiner och så vidare 

fungerar. Respondent E förväntar sig också att det skall finnas ett förtroende mellan klient 

och revisor i form av att klienten ska kunna lita på att den kompetens som revisorn har skall 

vara tillräcklig för att revisionen ska bli rätt. På så sätt känner klienten en tillit för revisorn 

så redovisningen inte blir granskad på ett felaktigt sätt. Respondent D, som tidigare inte har 

arbetat med revision, förväntar sig ett professionellt team som vet vad dem gör och 

upptäcker väsentliga fel. Respondent A förväntar sig revisorn ska prestera genom att 

återkoppla med feedback på vad revisorn tittat på i företaget som kan förbättras. En annan 

respondent uttryckte sig på följande sätt om dennes förväntningar på revisorn:  
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”Alltså jag har ju förväntningar att kunna ha dem som ett bollplank. Alltså, när 

jag inte vet hur jag ska göra då ringer jag till revisorerna och då ringer jag oftast 

till den som är påskrivande revisor.” (Respondent I) 

 

Ur respondenternas svar kring deras förväntningar på revisorer kan vi tolka att de skall 

kunna förlita sig på deras professionella bedömningar samt beslut som denne tar. Vi får 

intrycket av att klienten vill känna en säkerhet i revisorns arbetssätt och att revisorn faktiskt 

har en inblick i deras verksamhet genom de underlag som de tillhandahåller för att på så 

sätt ge rätt återkoppling. Respondent H tycker även att revisorer bör vara insatta i 

verksamheten för att kunna märka de väsentligheter och risker som finns för att förhindra 

felbedömningar. Vidare lyfter samtliga respondenter fram att det finns en strävan att vilja 

förtydliga vilka risker det finns i att felbedömningar kan ske och att identifiera risker. En 

revisor som är tydlig med användningen av formalia gentemot klient ökar klientens 

förtroende för revisorn och även intressenters förtroende för företaget. Det är av särskild 

betydelse för företagen att ha en relation mellan klient och revisor som bygger på 

förtroende. Många av våra respondenter upplever detta som en bas för att revisionen skall 

fungera på bästa sätt och utvecklas genom ömsesidigt förtroende. I de flesta fall handlar det 

om att få en bra kontakt med revisorn redan från början och känna en tillit för att kunna 

utvecklas tillsammans. Kommunikation ser olika ut beroende på hur stort företaget är och 

är av stor vikt för både klient och revisor som är beroende av de informella förhandlingar 

som regelmässigt sker under revisionsprocessen. I detta sammanhang talar vi även om 

relationen mellan klient och revisor som har allt blivit viktigare över tiden och att vara 

klientorienterad innebär bland annat att vara öppen för att lösa klientens problem. Flera av 

respondenterna upplever en bekvämlighet i att ha en och samma revisor som de har haft i 

många år, de menar att revisorn är redan insatt i verksamheten och vill det bästa för dem. 

De kan vända sig till revisorn och rådfråga dem för att få den hjälpen de behöver. På så sätt 

byggs förtroendet upp, för både klienten och revisorn. Många av respondenterna känner 

igen sig själva i revisorns arbete med tanke på att de tidigare även har arbetat som revisorer. 

Det ligger en stor vikt på förtroendet som finns för revisorn eftersom klienten vill känna en 

säkerhet i revisorns arbetssätt och att denne fattar rätt beslut för deras verksamhet. Detta 

tyder på att många av de intervjuade upplever att förtroendet är viktigast att arbeta med 

under revisionen eftersom det ger upphov till vilka beslut som kommer att tas. 
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Ur respondenternas synvinkel förefaller det att klienten upplever revisorns användning av 

formalia som ett bevis på att revisorerna har gjort sitt jobb och motiveras av klientens 

förtroende för revisorn. Revisorn skapar ett förtroende hos klienten genom sin användning 

av formalia i form av att klienten kan få en uppfattning om vad revisorn går igenom i 

verksamheten. Flertal respondenter antyder att en arbetsprocess som innehåller formalia 

kan ses som ett bevis på att revisorn har utfört det dem skall ha gjort. Revisorn arbetar 

utifrån revisionsprocessen som grundar sig på olika regler, dessa regler och riktlinjer som 

finns inom området måste följas av revisorn under revision. Vid sammanställningen av 

respondenternas svar och upplevelser finner vi att många utav respondenterna redan 

förväntar sig att revisorn innehar rätt kompetens och vet vad dem gör när olägenhe ter 

uppstår men även att de följer ett arbete styrt av formalia vid revision som ger upphov till 

bästa, möjliga resultat för båda parter. På så sätt skapas det en form av kontroll och 

trovärdighet utav revisorn. Klienten upplever dock att formalia i arbetsprocessen inte är av 

särskild betydelse utan endast finns till för att ange vad revisorn vill ta del av vid ett möte. 

Respondenten beskriver denna form som en enkel lista som radar upp olika krav som 

revisorn vill att klienten uppfyller. Dock framhäver flera av respondenterna att det har 

pågått i så många år att de faktiskt inte förväntar sig något annat även om de hade önskat 

att revisorn använder sig av ett arbetssätt innehållande mer formalia. Många gånger har 

användningen av formalia försökt att standardisera tillvägagångssättet i revisionsprocessen, 

dock lutar trenden mer åt ett tillvägagångssätt av större användning av formalia i dagens 

läge. Detta speglar behovet av att kunna kontrollera kvaliteten i arbetet som utförs av 

revisorn, vilket flera av respondenterna är eniga om. Respondenterna anser att formalia är 

ett hjälpmedel som underlättar arbetet och är ett arbetssätt som revisorn behöver arbeta mer 

med för att kunna få mer tid som kan ägnas åt klientens verksamhet. De menar att formalia 

har tagit mer plats i revisionen idag och blivit mycket bättre jämfört med tidigare eftersom 

revisorn upplevs vara mer insatt i klientens verksamhet. Detta medför därmed en mer direkt 

koppling till de rapporter med upptäckta brister och åtgärdsförslag som revisorerna lämnar 

till sina klienter. Ur klientens perspektiv var formalia, och även förmågan hos revisorn att 

kommunicera innehållet, helt centrala för den nytta som de uppfattade att de hade av 

revisorns arbete. Samtliga respondenter förklarar att de föredrar dessa förberedelselis tor 

och anser att ju mer formalia som finns, desto mer kan dem förbereda sig inför olika möten 
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med revisorn. På så sätt slipper revisorn att plocka fram vad som behövs och ödsla tid åt 

det när hen väl är i verksamheten. 

 

4.2.2 Relationen  

Tidigare har det nämnts att relationen mellan klient och revisor har blivit viktigare över 

tiden och att vara klientorienterad innebär bland annat att vara öppen för att lösa klientens 

problem.  

En viktig del i samspelet mellan revisor och klient behandlar klientens förståelse för 

revision och vad en revisor egentligen arbetar med. Det största hotet för revisorns 

oberoende är den nära relation mellan revisorn och bolaget som revideras (Jeppesen, 1998) 

samtidigt som tidigare forskning visar att en god relation mellan klient och revisor kan vara 

avgörande för om klienten väljer att fortsätta anlita samma revisionsbyrå (Ruyter & 

Wetzels, 1999). Samspelet påverkas av kommunikationen mellan dessa parter och även 

revisorns ansvar vid revision. Det bekräftas av respondenterna att det finns en tydlig och 

ömsesidig relation mellan klient och revisor samt att revisorer även agerar som konsult vid 

revision, där konsulttjänster erbjuds vilket uppskattas av klienten. Rådgivning ger upphov 

till en bättre kommunikation mellan klient och revisor, detta är väsentligt för att kunna 

skapa en relation och få bättre insikt i verksamheten. Det medför till att revisorn även kan 

agera som en konsult åt sina klienter, då de erbjuder ny kunskap genom rådgivning vidare 

till sina klienter (Sturdy et al., 2009). Två av respondenterna beskrev kommunikationen på 

följande sätt: 

”Vi har ett väldigt bra samarbete med våra revisorer så att det är inte bara vid 

revisionen utan det är ofta, ibland kan det vara att man själv kört fast och då 

anlitar man dem i olika frågeställningar.” (Respondent F) 

 

”Alltså, jag känner ju att man vill ha ett bra samarbete och att vi ska ha det så 

rätt som möjligt och de säger ju inte detta för att dem tycker det är roligt utan 

dem säger ju detta för att dem tycker att här bör ni göra så här för det är god 

redovisningssed eller något sånt. Så att man ser över.” (Respondent H) 
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Respondenterna hade delade meningar om relationen mellan revisorn och klienten. Några 

respondenter tyckte att det fanns brister i kommunikationen och önskade att den var bättre. 

En god kommunikation bidrar till att relationen mellan klienten och revisorn stärks och blir 

ömsesidig. En relation mellan klient och revisor utgör en viktig del inom 

revisionsbranschen, det finns en vilja att skapa en personlig kontakt genom en god 

kommunikation. Revisorer har en skyldighet att behålla en kommunikation med sina 

klienter och kunna kritisera vilka brister som kan uppkomma (Carrington, 2010). Det finns 

mycket som talar för att informationen som kommuniceras i formalia är relevant genom att 

klienten ställer krav på revisorn att lämna relevanta synpunkter på brister och möjliga 

förbättringar. För att vara klientorienterad krävs det att revisorn är lyhörd och insatt i 

klientens verksamhet. På så sätt skapas en bättre kunskap för verksamheten som ger upphov 

till en god kontakt och relation mellan dessa parter. Revisorer har till uppgift att skapa 

långsiktiga och värdefulla relationer med klienten som särskilt efterfrågas av klienten. 

Detta uttrycks utav Respondent D: 

”Som jag ser på revisorn så är det ett legalt måste att jag måste ha någon som 

skriver på min årsredovisning. Jag vill ju ha något i utbyte också, en 

professionell partner att kunna föra en dialog med.” (Respondent D) 

 

Många av respondenterna menar att de oftast har en löpande dialog med revisorn vid frågor 

eller funderingar som ställs. De beskriver sina dialoger som väldigt informella och öppna. 

Flera av respondenterna upplever att det brister i kommunikationen och hade önskat sig en 

bättre kontakt och samarbete för att skapa en god relation mellan klient och revisorn. Dock 

är dem ganska tydliga med vilken sorts kontakt de har, vare sig om det är informellt eller 

inget alls. Att kunna ha ett samarbete och en god kontakt med revisorn har visat sig vara av 

särskild betydelse för klienten. Respondenterna menar att ett gott samarbete bör inkluderas 

i hur revisorn arbetar, det är en av förutsättningarna för att få bättre samförstånd. 

 

4.2.3 Konsulttjänster 

Detta avsnitt redogör för klientens syn på konsulter och konsulttjänster. Revisionsbyråe rnas 

möjligheter att erbjuda konsulttjänster ser olika ut beroende på om deras klient betraktas 

som ett mindre eller ett större bolag. Det framgår tydligt utav flera respondenter att 
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konsulttjänster köps in utöver revisionsdelen. Klienten bekräftar även att de köper in 

konsulttjänster av någon som kan verksamheten, eftersom att dem kan styra en förändring 

i rätt riktning (Jacobsen, 2005). Valet av konsult har också att göra med begreppet 

förtroende som tagits upp i den första delen. Så här uttrycker sig en av respondenterna 

angående konsulttjänster: 

”Tjänster där jag använder revisorn som bollplank ingår inte i revisionen, det 

får man köpa till alltså så prispressat som det är så ingår det inte. Man kan nog 

inte säga att det har ingått tidigare heller. Det har alltid varit att man får köpa 

till konsulttjänster.” (Respondent H) 

 

Det finns en bidragande faktor till att klienter väljer att köpa konsulttjänster ifrån samma 

revisionsbyrå med anledning av att byrån redan är insatt i verksamheten och kan erbjuda 

rätt tjänster (Svanström, 2013). Några av respondenterna föredrog att hyra in konsulter ifrån 

det revisionsbolag som redan är insatt i verksamheten och som sköter revisionsdelen medan 

någon annan respondent ansåg också att en byrå som redan är insatt i verksamheten kan 

lättare identifiera risker när dem arbetar med formalia. När det frågades om hur revisorer 

tidigare arbetade med formalia jämfört med idag, fick vi ett svar ifrån Respondent H, som 

tidigare har arbetat som revisor, och uttrycker sig på följande sätt: 

”Det var inte lika tydligt vad man hade gjort och så här. Nej, jag känner det. Så 

det har blivit tydligare för de väsentliga sakerna. Man förtydligar detta här, 

detta pratar man ju tydligare om… revisionens risker.” (Respondent H) 

 

Respondentens synsätt sammanfaller med att kvalitén på revisionen blir högre om revisorn 

satt sig in i verksamheten och kan därför också identifiera väsentliga risker (Svanström, 

2013). Formalia i revisorns arbetssätt möjliggör för revisorn att finna och hantera risker i 

klientens verksamhet samt reducera onödiga moment för att istället kunna vara ute hos 

klienten mer och lära känna verksamheten (Dirsmith & Haskins, 1991). Anledningen till 

att en av respondenterna samarbetar med ytterligare en byrå där dem hyr in konsulter ifrån 

har att göra med att klienten var nöjd med den förra byrån och ville behålla konsultationen 

därifrån. En ömsesidig kommunikation och ett samarbete mellan klient och revisorn som 

konsult medför till att konsulten kan utföra ett bra arbete genom den kunskap som erhålls 
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(Broberg et al., 2013). Med tanke på att konsulter oftast ses som objektiva ”outsiders” anser 

vissa av respondenterna att konsulter levererar den kompetens som efterfrågas och erbjuder 

den hjälp som behövs eftersom de är väl insatta i verksamheten. Det starkaste argumentet 

för konsulttjänster beskrivs av Svanström (2013) att det grundar sig i revisorns förståelse 

för verksamheten, detta utgör även en väsentlig del av revisionsbyråernas verksamhet. 

Processen med att erbjuda revision och konsulttjänster involverar ofta få personer i små 

bolag jämfört med stora bolag. Exempelvis kan det innebära att en revisor i små bolag har 

större möjlighet att använda den införskaffade kunskapen under revision som underlag vid 

konsulttjänster. En respondent uttrycker sig följande huruvida konsulttjänster hyrs in 

utöver: 

”För två år sen sålde vi ett dotterbolag, då hade vi värderingar och såna bitar 

som var komplicerade och då köper man ju den tjänsten men det är rätt så 

naturligt att man köper den tjänsten av det revisionsbolag som man redan har 

eftersom att dem redan är inne och kan vår verksamhet. Det har ju mest varit 

något extraordinärt. Det var rätt så problematiskt tidigare så då tog vi hjälp av 

revisorerna men så skickade dem det vidare. Nej, men oftast så vill man ha 

revisorn… men det är inte revisorerna som tar den typen av arbete utan det är 

oftast skattekonsulter eller något sånt som man köper konsultinsatsen av.” 

(Respondent I) 

 

Utifrån respondenternas svar får vi uppfattningen att klienten räknar med att revisorn även 

ställer upp i form av en konsult vid revision. Många av våra intervjuade respondenter 

upplever att det är lite besvärligt med att köpa till dessa tjänster som egentligen borde ingå 

i revisorns arbete. Även om klienten får tillräckligt med information i vad som behövs 

under manual och önskelistorna så hade de flesta önskat sig en ytterligare konsultation inom 

vissa områden. Konsulter försöker åstadkomma förändringar inom företag som behöver 

det, i form av försäljning av konsulttjänster. Företagen som köper dessa tjänster förväntar 

sig att konsulten genomför ett bra arbete med hjälp av den kunskap de har om 

verksamheten. Detta bidrar till en ökad förståelse hos konsulten och uppstår ifrån en 

ömsesidig kommunikation mellan klient och konsult. Utifrån respondenternas perspektiv 

får vi uppfattningen att de anser att konsulten innehar rätt kompetens för att kunna tillföra 

ny kunskap till klienten genom att arbeta med formalia för att bidra till god kommunika tion 
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och rådgivning. För klienten är det viktigt att anlita en väl kompetent konsult i de situationer 

där revisorn inte känner sig hemma. Samtidigt som konsulten genom formalia bidrar till 

god kommunikation och rådgivning ger konsulten även nya perspektiv till klienten genom 

att komma utifrån med nya insikter utöver verksamhetens kompetens. Det framgår även 

tydligt utav respondenterna att klienten efterfrågar nya perspektiv för att verksamheten 

ständigt skall utvecklas i rätt riktning. Den insatte konsulten arbetar mer med formalia och 

tenderar att överföra detta på klienten. Ett arbetssätt innehållandes formalia möjliggör för 

både revisorer och konsulter att hantera risker inom revisionen och verksamheter. Att arbeta 

efter ett arbetssätt med formalia möjliggör för mer tid till att vara ute hos klienten och kunna 

identifiera eventuella risker som kan uppkomma. Vi har fått intrycket att många utav av 

våra respondenter föredrar att arbeta med formalia och hyr gärna in externa konsulter för 

att förändra vissa saker i verksamheten. Konsulter har väldigt goda kunskaper som bidrar 

till goda förutsättningar att utveckla klientens verksamhet i rätt riktning samtidigt som de 

arbetar mer med formalia, vilket uppskattas av klienten, och syftar till att föra över detta på 

klienten eftersom det leder till ett underlättande och förbättrat arbete för båda parter. 

 

4.3 Institutionell teori – hur klienten påverkas av revisorn 

Det framgår tydligt i vår teoretiska referensram att klienten utsätts för en press av både 

revisorn och en press att uppvisa god information till sina intressenter. Pressen från revisorn 

kommer som ett krav att klienten ska följa en viss form av formalia vid samarbetet och att 

kunna rätta de fel som uppstått. Pressen utåt till intressenterna handlar om att klienten vill 

visa god information till sina intressenter. Detta för att minska den osäkerhet som kan 

uppstå hos intressenterna (Chow, 1982) och som sedan kan bidra till att klienten kan ta del 

av intressenternas resurser.   

 

Resultatet visar att klienterna utsätts för en form av press av sina revisorer i form av att 

revisorn förväntar sig att klienten ska ta till sig det som har uppmärksammats och 

kommenterats under granskningen samt korrigera det. Klienterna upplever revisorn som 

kompetent inom sitt område och samtidigt så har klienten en förväntan av att revisorn ska 

vara väl insatt i verksamheten. Respondenterna påpekar att en viss form av press är bra 

press och bidrar till att klienten lär sig av sina misstag och följer upp dessa så att misstagen 
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inte upprepar sig. Klienten har ett nära samarbete med revisorn och när underlaget ska 

kompletteras får klienten rekommendationer av revisorn om hur de ska åtgärda problemet. 

Det största kravet som klienten upplever är att ta fram underlaget som efterfrågas av 

revisorn vilket anses vara positivt då klienten blir väl förberedd inför mötet med revisorn. 

En annan form av press som klienten upplever är att revisorn gör stickprov för att 

kontrollera att arbetet är fullständigt vilket i sin tur innebär att kontrollen skapar en form 

av homogenisering för att företag ska agera på liknande sätt och försöka efterlikna varandra 

(DiMaggio & Powell, 1983). Resultatet visar även på att klienter anpassar sig efter de lagar 

och normer som finns och upplever att revisorn och revisorns arbete med formalia ger en 

sorts vägledning för klienten och talar om vad de bör göra, istället för vad dem ska göra. 

Ett citat som betonar detta: ”… dem säger ju detta för att dem tycker att här bör ni göra så 

här för det är god redovisningssed” (Respondent H).  

Samtidigt som pressen från revisorn upplevs som riktlinjer för hur arbetet och samarbetet 

ska gå till, med formalia, så upplevs det ibland även att en god kommunikation mellan 

klient och revisor är a och o för att oklarheter om checklistan/underlaget ska redas ut. Det 

visar tydligt på att klienten upplever en normativ press av revisorn. Att ta fram dokument 

och underlag som revisorn kräver utifrån en förberedelselista utgör på så sätt en press för 

klienten. Flertals av respondenterna upplever att det föreligger ett tryck på klienten och att 

de påverkas av de förväntningar som kommer från både revisorerna och från samhället. 

Klienten använder sig utav revisorns kompetens och absorberar denna kunskap för att på 

så sätt få en ren revision. Klienten har ett förtroende för revisorn som en expert inom sitt 

område och tar åt sig vad dem säger eftersom klienten förväntar sig att det som sägs är rätt. 

Detta är en annan press som uppstår när revisorn lägger fram väsentliga punkter som bör 

tas hänsyn till eller korrigeringar som denne vill att klienten behandlar och sköter.  

 

Många klienter, så som företag, upplever att redovisning är svårt att arbeta med och tillå ter 

därför att revisorn sköter det åt dem. Peterson (2012) beskriver att det finns en osäkerhet 

som föreligger inom företagen om hur revision går till och det är en av anledningarna till 

att många företag använder sig utav revisorer frivilligt trots att revisionsplikten avskaffats. 

Ett skäl till detta är att klienter ser en nytta med revision och en revisor om 

informationsmedlare som de är villiga att betala för (Carrington, 2010), exempelvis 

legitimitet och kunna visa god information till sina intressenter. Resultatet visar även att 
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klienten upplever att den normativa press som klienten upplever av revisorns användning 

av formalia medför att klienten anpassar sig till att följa de lagar och regler som finns för 

branschen. Trots att det föreligger en normativ press innebär det inte att klienten är tvingad 

till att genomföra de ändringar som rekommenderas av revisorn. Vi har fått en inblick att 

klienten tar ställning till revisorns åsikter eftersom revisorn agerar även som deras 

rådgivare, dock upplever klienten att det är dem själva som bestämmer vilka slutgilt iga 

beslut som tas över verksamheten. Revisorn finns till för att ge sina råd och synpunkter på 

vad som bör göras, denna inverkan har revisorn på sin klient för att denne skall känna ett 

tryck i sitt arbete men det är inget tvingande. Klienten känner i viss mån att den normativa 

pressen som kommer från revisorn är positiv eftersom att det är en väsentlig del som bidrar 

till trovärdighet om revisorers arbete. Vidare medför denna press att klienten upplever att 

revisorn kan påverka klienten för att få ut kvalitet av den redovisade informationen. Att 

klienterna upplever pressen från revisorn som positiv har att göra med att klienterna vill 

uppvisa god information till sina klienter. Författarna Tabone & Beldacchino (2003) 

förklarar att många intressenter påverkas av verksamhetens redovisningshandlingar och har 

en stor betydelse för relationen mellan klienten och intressenterna. Vidare upplevs detta av 

klienterna att revisorns arbete är betydelsefull för att klienterna ska kunna skapa långvar iga 

affärsrelationer med sina intressenter. Sammanfattningsvis upplever klienten en normativ 

press i form av att anpassa sig till regler och kulturella förväntningar i branschen genom 

revisorers tillämpning av formalia. Klienterna upplever en viss form av press att prestera 

bra utåt till sina intressenter för att fortsätta existera. 
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5.  Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens resultat och slutsatser från analysen. 

Resultatet leder till en diskussion kring vår teori kopplad till utfallet, följt av studiens 

reflektioner och begränsningar. Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning.

 

5.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien är att förstå hur klienten upplever revisorns användning av formalia i 

sitt arbete gentemot dem. Detta syfte har sitt ursprung i ett dilemma kring struktur kontra 

bedömning, där revisionen skiljer sig i sin tillämpning av revisionsrutin. Många företag och 

professionella institut har försökt att standardisera tillvägagångssättet i revisionsprocessen 

men präglas fortfarande av olika varianter och tillämpningar (Power, 2003). Med tanke på 

hur det strukturerade tillvägagångssättet utgörs av ett formellt tillvägagångssätt kan det 

konstateras att klienten tar del av olika former av formalia i arbetsprocessen mellan klient 

och revisor. Genom att utforska klientens arbetssätt under revisionen och vilka krav som 

de ställs inför har medfört till att ge svar på frågan hur klienter upplever revisorers 

användning av formalia.  

 

Svaren som har tagits emot av de elva respondenter tyder på att revisorers användning av 

formalia spelar en betydande roll för klienterna. Det har i studien framkommit att klienter 

upplever revisorns användning av formalia som mer vanligt förekommande idag och är 

positivt eftersom att det reducerar onödiga moment så som att ta fram det underlag som 

klienten själv kan göra utan att betala för. Detta bidrar till att revisorns som konsult ges 

möjlighet att sätta sig in i klientens verksamhet och kan bidra med kommunikation och 

rådgivning till klienten. Klienten upplever att användningen av formalia bidrar till 

förberedelser i form av att det är lättare för klienten att följa med i revisorns arbete och kan 

genom underlaget ta fram dokument som revisorn önskar. Klienter upplever ett behov att 

använda revisorns tjänster eftersom att det finns press utifrån att klientens verksamhet ska 

vara legitimt och uppvisa goda resultat. Klienten ser positivt på detta eftersom att det bidrar 

till långvariga relationer med klientens intressenter. Den normativa isomorfismen kommer 

ifrån att klienten upplever att det finns förväntningar som kommer från revisorn att rätta sig 
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utifrån den formalia som revisorn ger ut. Pressen grundar sig även i att klienten upplever 

att underlagen är de rätta för att intressenterna ska fortsätta samarbetet med dem.  

 

Denna studie ger ett bidrag till en diskussion kring revisorns användning av formalia i 

dagens läge, eftersom en förståelse för användningen av formalia kan öka genom att studera 

både ur ett klient- och revisorsperspektiv samt hur dem ser på ett arbetssätt innehållandes 

formalia. Det finns tecken på att strukturer i form av formalia anses vara något positivt, sett 

utifrån ett klientperspektiv med tanke på att struktur kan komma i en form av exempelvis 

en förberedelselista. Detta hjälper klienten att förbereda sig enklare samtidigt som det 

underlättar arbetet för både klient och revisor. Därmed slipper klienten betala onödiga 

kostnader på att revisorn ska plocka fram sådant material som klienten själv är kapabel till 

att göra. På så sätt upplever klienten att de sparar både tid och pengar som kan ägnas åt 

annat. Undersökningen tyder på att användningen av formalia har en positiv inverkan på 

klientverksamhetens legitimitet, effektivisering av arbetet med revisorn och  högre kvalité 

genom att en större mängd information kan enklare arbetas igenom och innebär att 

felaktigheter kan enklare upptäckas. Slutligen tyder studien på att strukturer i form av 

formalia ger upphov till en effektivisering av både klient och revisorns arbete och medför 

till mer tid för revisorn att få en god inblick i verksamheten och lära känna omgivningen 

för att finna eventuella risker. 

5.2 Egna reflektioner och begränsningar  

Studien har baserat sina resultat på genomförda intervjuer. Vi valde intervjuer som metod 

för att fördjupa oss i fenomenet vilket vi inte tror att vi hade kunnat genom enkäter som val 

av metod. Det innebär att resultatet grundas på vad klienterna säger att dem gör istället för 

att framlägga bevis som tillåter oss att konstatera att så här fungerar det i verkligheten. Vi 

är därför medvetna om att vi inte kan generalisera baserat på våra resultat. Det krävs utav 

en intervjuare att vara så uppmärksam och objektiv som möjligt för att få fram bästa resultat 

som behövs, både under tiden då intervjun genomförs och under analysen av materia let. 

Detta upplevdes som en svårighet just eftersom att studien utgår ifrån klientens upplevelser 

om revisorns användning av formalia. Klienternas svar var svåra att analysera när de ibland 

var motsägande. En användning av semi-strukturerade intervjuer medförde till utvecklande 

svar och resonemang ifrån respondenten, dock var det enkelt att dialogen spann vidare och 

medförde till att vi ibland kom ifrån ämnet. Med tanke på detta kan både objektivitet och 
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reliabilitet ifrågasättas. Tolkning av materialet ger en grund för ett tillförlitligt material, 

detta är av särskild betydelse för studiens presenterade resultat. Vid val av metod användes 

främst telefonintervjuer som insamling av materialet på grund av begränsad tid och access 

som förekom bland båda parter. Intervjuguiden gav till en början inte det resultat som 

önskades med tanke på att det var väldigt utforskande vid starten, det ledde till ett stort 

behov av att göra ändringar och utveckla valet av metod för att få så mycket relevant empiri 

som möjligt. Personliga intervjuer bidrog till att vi kunde ha en dialog med respondenterna 

och vi kunde se dem i sin roll.  

 

5.3 Förslag på framtida forskning 

I denna studie har det upplevts många begränsningar men en djupare studie inom ämnet 

skulle kunna göras med hänsyn tagen till dessa begränsningar. Några av begränsningarna 

behandlar exempelvis att olika observationer kring ämnet skulle kunna göras. Det hade 

bidragit till en djupare förståelse för hur klienten agerar i praktiken och hur arbetet ser ut 

under möten med revisorn. Detta hade kunnat medföra till en bredare insikt i hur hela 

processen går till, vilket har varit svårt att få en förståelse med tanke på studiens val av 

metod. Studien har visat att graden av hur insatt revisorn är påverkar klientens uppfattning 

av användningen av formalia, därför vore det intressant att forska kring hur revisorer 

arbetar med formalia i sina byråer och vilka krav som måste uppfyllas av revisionsbyråerna 

för att arbeta med formalia gentemot klienter. Detta kan göras genom intervjuer samt 

observationer av olika revisionsbyråer som arbetar med formalia. Därefter kan även 

likheter och skillnader belysas. Det vore även intressant om det forskats kring skillnader 

mellan stora och små företag som använder sig av externa revisorer, då forskning ofta 

jämför företag med anonymitet. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och hur du har hamnat här med just detta jobb? 

2. Kan du berätta om hur du arbetar med revisorn? 

3. Hur ofta träffar du revisorn?  

4. Kan du berätta hur det senaste mötet med revisorn såg ut? (Vad som gjordes) 

5. Hur arbetar du med det efter mötet med revisorn? 

6. Hur förbereder du dig inför mötet med revisorn?  

7. Vill du berätta om de krav som ställs på dig inför mötet och efter mötet med 

revisorn?  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide – utforskande 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv (Utbildning, erfarenhet)? 

 
2.  Hur du har hamnat här med just detta jobb? 

 
3. Vilken roll har du i verksamheten? 

 

4. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 

5. Vilket revisionsbolag har ni? 
 

6. Hur ofta träffar du revisorn? 
 

7. Kan du berätta om hur du arbetar med revisorn (Samarbete, kontakt, relation)? 
  

8. Vilka krav ställs på dig inför mötet med revisorn? 
 

9. Hur förbereder du dig inför mötet med revisorn?  
 

10. Har ni någon struktur eller planering som ni tillsammans utgår ifrån med revisorn?  
 

11. Förklara hur det går till och hur du upplever arbetet 

 
12. Vilka förväntningar har du på revisorns arbete (vilket utfall förväntar du dig, mer 

struktur/individuell hjälp)? 

 

13. Vilket blir utfallet av revisorns arbete? 

 

14. Kan du berätta hur det senaste mötet med revisorn såg ut? (Vad som gjordes, hur la 

revisorn fram det? Vilka punkter togs upp?) 
 

15. Hur arbetar du med dina arbetsuppgifter efter mötet med revisorn? 
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16. Vill du berätta om de krav som ställs på dig efter mötet med revisorn?  

 

17. Har ni alltid haft samma revisionsbolag?  

 

18. Om nej, vilket redovisningsbolag hade ni förut? Hur såg det samarbetet ut om du 

jämför med samarbetet idag?   
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Bilaga 3 

 

Intervju med respondenter  

 

Respondent A – Nuvarande befattning är redovisningsansvarig. Intervjun varade i 35 

minuter totalt, bandinspelad telefonintervju.  

Utfördes: 2015-04-27, kompletterades 2015-05-19. 

 

Respondent B – Nuvarande befattning är redovisningsansvarig. Intervjun varade i 10 

minuter, bandinspelad telefonintervju.  

Utfördes: 2015-04-27. 

 

Respondent C – Nuvarande befattning är redovisningschef. Intervjun varade i 10 minuter, 

anteckningsförd telefonintervju.  

Utfördes: 2015-05-11. 

 

Respondent D – Nuvarande befattning är ekonomichef. Intervjun varade i 20 minuter, 

bandinspelad personlig intervju.  

Utfördes: 2015-05-18. 

 

Respondent E – Nuvarande befattning är ekonomichef. Intervjun varade i 25 minuter, 

bandinspelad personlig intervju.  

Utfördes: 2015-05-18. 

 

Respondent F – Nuvarande befattning är ekonomichef. Intervjun varade i 15 minuter, 

bandinspelad telefonintervju.  

Utfördes: 2015-05-19. 
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Respondent G – Nuvarande befattning är ekonomichef. Intervjun varade i 15 minuter, 

bandinspelad telefonintervju.  

Utfördes: 2015-05-19. 

 

Respondent H – Nuvarande befattning är ekonomichef. Intervjun varade i 40 minuter, 

bandinspelad personlig intervju.  

Utfördes: 2015-05-20. 

 

Respondent I – Nuvarande befattning är ekonomichef. Intervjun varade i 20 minuter, 

bandinspelad personlig intervju.  

Utfördes: 2015-05-20 

 

Respondent J – Nuvarande befattning är ekonomisansvarig. Intervjun varade i ca 40 

minuter, anteckningsförd personlig intervju.  

Utfördes: 2015-10-05. 

 

Respondent K – Nuvarande befattning är redovisningsansvarig. Intervjun varade i ca 45 

minuter, anteckningsförd personlig intervju.  

Utfördes: 2015-10-07. 

 

 

 


