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Sammanfattning 

 

Det går inte att undgå hur viktigt revisorers oberoende är och “revisorns oberoende ses av 

många som revisionens professionella hörnsten”. Revisorer och revisionsbolagen har ändå 

varit inblandade i flera företagsskandaler och deras professionalitet har ifrågasatts av flera 

forskare. Revisionen har under de senaste trettio åren gått ifrån att vara strikt reglerad till att 

bli mer affärsmässig. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka “om revisionsbolagen framställer sitt oberoende på 

sina webbsidor?” Det som studerades var om revisionsbolagen framställer sig professionellt 

eller affärsmässigt. En kvalitativ studie genomfördes, där “the Big Four” revisionsbolagens 

webbsidor studerades. Ett teoriavsnitt om professionalitet och affärsmässighet har legat till 

grund för bildandet av en analysmodell, som varit behjälplig i tolkningen av de begrepp 

bolagen använder  i sin beskrivning av sig själva. Resultatet visar att  inget av 

revisionsbolagen framställde sig som professionell och därmed konstaterades det att bolagens 

oberoende inte gavs ett stort utrymme i beskrivningar på deras webbsidor. 

 

Nyckelord: Revisor, oberoende, professionell, affärsmässig, “the Big Four” revisionsbolagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningsförteckning 

 

AICPA- American Institute of Certified Public Accountants är en amerikansk organisation 

som företräder revisionsbranschen (AICPA, 2011 ) 

E&Y-Ernst & Young 

FAR- Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

FI- Finansinspektion en svensk myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden och 

verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn (FI,2011) 

HQ Bank- Hagströmer & Qviberg 

IAASB-International Auditing and Assurance Standards Board är ett oberoende organ som 

faställer standarder som innehåller revision, granskning och andra kvalitetsstandare som 

skalla tillämpas i den globala revisionsbranschen (IAASB,2011) 

IFAC- International Federation of Accountants är den globala organisationen för 

revisionsbranschen (IFAC,2011) 

ISA- International Standards on Auditing är professionella standarder för att genomföra en 

revision av finansiell information (ISA, 2011) 

ISB- Independence Standards Board standarder som tillsattes av PCAOB och SEC med 

uppgift att arbeta fram regler för revisorers oberoende  (ISB,2011) 

NPM- New Public Management 

PCAOB- Public Company Accounting Oversight Board är en extern och oberoende 

tillsynsorgan för revision (PCAOB,2011) 

SEC-The Securitas and Exchange Commission amerikanska myndigheten som skyddar 

investerare, upprätthåller rättvisa och övervakar företagen på finansmarknaden (SEC,2011) 

“The big four”- samlingsbegrepp där de fyra världsledande revisionsbyråerna Deloitte, 

KPMG, PwC och Ernst & Young (E&Y) ingår (EU,2010) 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
“Revisorns oberoende ses av många som revisionens professionella hörnsten”(Imhoff och Jr, 

1978, s.869) 

Företagsskandaler och finanskriser har avlöst varandra under de senaste tio åren, vilket har tvingat 

normgivare och lagreglerare inom revision att vidta åtgärder. Flera normgivande organisationer, 

såsom AICPA, PCAOB och SEC, kräver att revisorer ska vara oberoende, både faktiskt och 

synligt (Gramling och Karapanos, 2008). SEC har satt upp tydliga regler för hur revisionsbolagen 

ska hantera kravet på oberoende men dessa har ändå visat sig vara svåra att följa. Ett tecken på 

detta är att skandalerna fortsätter på finansmarknaden trots införandet av de nya reglerna 

(Palmrose och Saul, 2001). Beviset på hur viktig revision är för samhället är att den är lagstadgad. 

Med denna lagstiftning har revisionskårens ställning på marknaden stärkts, vilket också har ökat 

efterfrågan av revisionstjänster (Power, 1997).  Revisorerna och revisionsbolagen strävar efter att 

de ska betraktas som professionella, oberoende, etiska och att deras syfte är att tjäna 

allmänintresset. De är trots det inblandade i återkommande bedrägerier och ekonomiska kriser 

(Sikka, 2009).   

De största företagsskandalerna har under den senaste tiden uppkommit i USA, bland annat Enron, 

Worldcom, Adelphia och Tyco, där tusentals människor drabbades och fick lida stora ekonomiska 

förluster. I skuggan av dessa blev normgivarna i USA tvungna att ändra i regler för hur revision 

ska vara och Sarbanes-Oxley Act infördes år 2002. Syftet med den var att återställa revisorernas 

integritet och allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden. Revisionens affärsetik och 

etiska koder var två stora områden för normgivarna att titta närmare på (Orin, 2008). Europa har 

inte haft mindre anledning till att inte se över revisionens arbete. Efter den senaste finanskrisen, 

som skapade stor turbulens på finansmarknaden, har investerare och andra intressenter ställt högre 

krav på revisorers oberoende (Lakis, 2008). IFAC har hand om säkerställningen av revision och de 

har en underorganisation, IAASB. Syftet för IAASB är att ta fram en gemensam standard för hur 

revisionen ska säkerställas och hur revisorers oberoende ska garanteras, vilka alla 

revisionsbolagen är förpliktade att följa (FAR, 2011a).  

Externa revisorer anlitas för att utföra en oberoende granskning av företagets finansiella rapport, 

som ska följa rådande lagar och regler. Försäkran om revisorers och revisionsbolagens oberoende 

är avgörande för många, såsom företagets investerare, långivare, anställda och strategiska partners. 



Dessa intressenter förlitar sig på att företagets finansiella redovisning är tillförlitlig. Det granskade 

företagets intressenter har rätt att kräva att revisorerna lever som de lär. Revisorerna är förpliktade 

att vara oberoende, vilket ger revisionen dess värde och acceptans (Power, 1997). Att agera etiskt 

är viktigt för bevarandet av revisorns professionalitet (Jeffrey och Weatherholt, 1996), men den 

har gradvis förlorat sin innebörd (Wyatt, 2004, s.45). Revisionskåren har genomgått stora 

förändringar de senaste trettio åren. Wyatt (2004) hävdar att revisionsbolagens kulturer gradvis har 

förändrats från att leverera professionella tjänster på ett professionellt sätt till ett mer 

lönsamhetstänkande och en betoning på stigande omsättning (Wyatt, 2004, s.49). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Revisorer som äventyrar sitt oberoende försämrar ryktet för det revisionsbolag de arbetar för. Ju 

mer en revisor riskerar sitt oberoende, desto större bör konsekvenserna bli för revisionsbolagen. I 

och med att revisorer representerar det bolag som de arbetar för. I Sverige under den senaste tiden 

har kritik från FI riktats mot en av KPMGs revisorer i samband med HQ-bankens skandal. Enligt 

Svenska Dagbladet har FI påstått att KPMGs revisor har missköt sig när det gäller att granska de 

grundläggande granskningsuppgifterna. FI ska dessutom ha sagt att HQ-bankens ledning satte 

press på revisorn, som inte förmådde att stå emot (Almgren, 2011). 

Revisorns roll som oberoende granskare har alltid varit omdiskuterad (Lakis, 2008). Redan år 

1898 skrev Robert Hiester (Nouri och Lombardi, 2009) om revisorsyrket och intresset för 

revisorer har inte svalnat, tvärtom har det blivit allt större, vilket tyder på att revisorsrollen i 

samhället är omfattande. Revisorers roll i samhället har erhållit en betydelsefull plats men de 

finansiella skandalerna under de senaste tio åren har lett till att revisorer blivit alltmer ifrågasatta, 

både av allmänheten och av myndigheter. Detta bör ha lett till att revisorer är måna om att vara 

mycket tydliga med att vara oberoende i sina ageranden. 

Finansmarknadens globalisering och komplicerade ekonomiska aktiviteter har resulterat i 

revisionsyrkets stora och snabba förändringar.  Fler kvalificerade revisorer behövs för att hinna 

kontrollera den snabbväxande kapitalmarknaden. Företagen är dock inte alltid villiga att betala 

stora summor för revision (Lakis, 2008). Detta har lett till att marknaden för revisorer är mer 

konkurrensutsatt.  

En revisor är anlitad av företaget för att denne ska granska den finansiella rapporten. Det ger en 

möjlighet för intressenter att erhålla en korrekt och rättvisande bild av företaget. Revisorn är 



utvald av företagets aktieägare, vilka många gånger inte är väl insatta i företagets verksamhet. I 

den utsträckning det går bra för företaget väljer aktieägarna att gå efter vad företagsledningen 

anser är bra för verksamheten. Således väljer vanligtvis aktieägarna det revisionsbolag som 

företagsledningens revisionsutskott har rekommenderat. Revisionsbolagen har ett dilemma, 

eftersom de ska bevara aktieägarnas intresse, men det är företagsledningen som ska bli 

tillfredsställd av de tjänster som revisionsbolaget tillhandahåller och det är den som avgör deras 

fortsatta uppdrag hos företaget. Detta dilemma har konstaterats av Jenkins och Lowe (1999), som 

säger att revisorer befinner sig i en knepig situation gällande deras agerande som oberoende 

granskare. Arvodet för revisionen bestäms i uppgörelser mellan dem som ska granskas och dem 

som ska sköta granskningen (Jenkins och Lowe, 1999). I en studie av Beattie och Brandt (1999), 

har det framkommit att revisorerna själva upplevde det ekonomiska beroendet av en klient som ett 

hot mot deras oberoende.  

På 1990-talet skedde en förändring i revisionen, som innebar att fokus lades på kundvärde och inte 

på den reglerande aspekten (Humphrey och Moizer, 1990). Revisionsbolagens tjänster har utökats 

till att omfatta även icke revisionstjänster, och eftersom det har gett bolagen ytterligare intäkter har 

det i allmänhet setts som en integrerad del av den breda revisionsprocessen och inte som fristående 

uppdrag (Wyatt, 2004, s.47). ”The Big Four” revisionsbolagen anger att revisorer ska försöka öka 

kundtillfredsställelsen (Wyatt, 2004, s.101). Att revisionsbolagen tillhandahåller icke 

revisionstjänster har oroat SEC, som menar att vissa tjänster hotar revisorernas oberoende (Wyatt, 

2004, s.49). Ingen lagstiftning kommer sannolikt att lösa de beteendeförändringar som har 

utvecklats inom revisionsbolagen under de senaste trettio åren och om de ska överleva måste 

bolagsledningarna inse att det måste ske större interna förändringar (Wyatt, 2004, s.52).  

 

1.2.1Problemformulering 

Revisionsbolagens inblandning i de senaste tio årens företagsskandaler har varit omfattande och 

de har fått utstå mycket kritik från olika håll. Flera forskare, till exempel Wyatt (2004), menar att 

revisionsbolagen har gått från ett professionellt förhållningssätt till ett mer affärsmässigt, således 

är det intressant att studera om revisionsbolagen visar/lyfter fram sin oberoende ställning.  

Framställer “the Big Four” revisionsbolagen sig professionellt eller affärsmässigt på de svenska 

webbsidorna?  

 



1.3 Syfte  

Studien avgränsas till att studera “the Big Four” revisionsbolagen vilka är marknadsledande (EU 

kommisionen, 2010, s.16-17). I studien studeras huruvida “the Big Four” revisionsbolagen 

framställer sig som professionella eller affärsmässiga. Syftet med denna studie är att utifrån detta 

konstatera om “the Big Four” revisionsbolagen framställer sitt oberoende på sina webbsidor.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Den teoretiska referensramen 

2.1 Vad menas med oberoende? 

Begreppet oberoende kan definieras på flera olika sätt. I Svenska Akademins Ordbok förklaras 

oberoende som ”att någon är självständig i förhållande till någon annan” (Svenska Akademiens 

ordbok, 2011). Enligt Power (2003) anses revisor vara oberoende i sitt arbete när en granskning av 

klienternas finansiella rapporter och bokslut genomförs utan underliggande incitament. Med andra 

ord handlar revisorers oberoende om huruvida revisorn väljer att genomföra en noggrann, opartisk 

och självständig revision eller alliera sig med företagsledningen (Moore et al., 2006). Även om 

revisorn är oberoende i sitt sinne måste han eller hon bevisa det genom sitt agerande (Richard, 

2006). En djupt rotad syn är att revision som inte utförs oberoende inte har något värde (Power, 

1997, s.132). 

Diamant utgår i sin avhandling från ”att begreppet oberoende skall ses som det samlade knippet 

av krav som uppställs på revisorns agerande för att han skall kunna uppnå den efterfrågade 

opartiskheten, objektiviteten och självständigheten” (Diamant, 2004, s.30-31). ISB i USA hävdar 

att en revisors oberoende bygger på att vara fri från alla tryck och övriga faktorer som kan påverka 

förmågan att fatta beslut utan förutfattade meningar. Med andra ord har oberoende ett nära 

samband med objektivitet (Diamant, 2004, s.30). 

Redovisningens kvalitet ur ett ekonomiskt perspektiv kan definieras som sannolikheten att en 

revisor både upptäcker ett brott i en klients redovisningssystem och anmäler brottet (DeAngelo, 

1981a, s.186). Detta tyder på att redovisningens kvalitet bygger på både kompetens och ett 

oberoende (Beattie et al., 2001, s.14). 

Valet av trovärdiga revisorer visar på företagsledningens ärlighet och kvalitet för intressenterna 

(Beattie et al., 2001, s.13). Företagsledningens trovärdighet ökar om de finansiella rapporterna är 

säkerställda av en oberoende revisor (Imhoff och Jr, 1978).  Revisorn ska kunna försäkra sin roll 

som objektiv och oberoende granskare inför eventuella motstridiga intressen (Nouri och 

Lombardi, 2009). 

Power (1997) skiljer mellan organisatoriskt och operationellt oberoende. Det operationella 

oberoendet skall existera under revisionsprocessen, det vill säga utgöra en del i arbetet. 

Organisatoriskt oberoende berör på vilket sätt en revisor utses, utvecklingen av etiska regler för att 



säkerställa opartiskhet och frågan om ekonomisk rådgivning utförd av revisorn äventyrar dennes 

granskningsroll (Power, 1997, s.132).  

Revisorers oberoende är uppdelat i två kategorier; faktiskt och synbart oberoende. Med faktiskt 

oberoende menas ”det sinnestillstånd som tillåter en individ att uttala en slutsats utan att 

påverkas av influenser som äventyrar det yrkesmässiga omdömet samt att agera med integritet, 

opartisk och professionell skepsis” (FAR, 2008, s.160). Medan med synbart oberoende menas ”att 

undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en välinformerad 

och omdömesgill person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna 

motåtgärd, rimligtvis skulle dra slutsatsen att integriteten, objektiviteten eller den professionella 

skepsisen hos ett revisionsföretag eller person i ett bestyrkande team, äventyras” (FAR, 2008, 

s.160).  

 

2.2 Agentteori 

Företagsledare (agenter) anlitas för att verkställa vissa uppgifter för ägares räkning (Diamant, 

2004, s.172). Ägarna (principaler) anställer företagsledarna för att de ska verkställa ett arbete, 

vilket de får ersättning för (Jensen och Meckling, 1976). Förhållandet mellan dessa parter är inte 

alltid fri från intressekonflikter. Diamant hävdar att det finns en inbyggd motsättning mellan 

företagsledningens intressen och principalerna. Båda dessa grupper vill maximera sitt eget 

välstånd och bolagsledningen kan agera opportunistiskt på bekostnad av principalerna (Diamant, 

2004, s.79). 

Principal agent förhållande föreligger inte bara mellan ägarna och den som är redovisningsskyldig. 

Ett sådant förhållande existerar likaså mellan företagets investerare och revisorer (Lee, 1994). 

Investerare (principaler) får hjälp av revisorer (agenter), då dessa ska genomföra ett uppdrag för 

investerarnas räkning (Öhman, 2007, s.28). En revisor kan betraktas som en agent med 

arbetsuppgifter att bevaka en annan agent, eftersom revisorernas uppdrag omfattar att följa 

företagsledningarnas ageranden (Eisenhardt, 1989). Således blir revisorn en andra gradens agent 

(Shapiro, 1987).  

Revisors situation kompliceras ytterligare av att det inte endast är investerarna som verkar som 

revisorernas ”principaler”. Att revisorers arvoden, som de får för att övervaka företagsledarna, 

fastställs i uppgörelser mellan företagsledarna och revisorerna (Jenkins och Lowe, 1999) gör även 

företagsledarna till principaler i sin relation till revisorerna. Således tjänar revisorn i sin agentroll 



två principaler samtidigt (Öhman, 2007, s.29). Den starka kopplingen till företagsledningarna och 

den opersonliga relationen till företagens ägare sätter revisorns oberoende på spel och det blir 

svårt för revisorerna att upprätthålla sitt oberoende (Diamant, 2004, s.184). Revisorerna har en 

benägenhet att alliera sig med företagsledningen (Wolf et al., 1999). Det finns en risk att 

revisorerna överger sitt uppdrag att skydda företagens intressenter (principalerna) för att istället 

fungera som sina klienters advokater (Jenkins och Lowe, 1999). Eftersom revisorn är dubbelagent, 

både företagets intressenters och företagsledningens, kan man inte bortse från revisorns oberoende 

(Diamant, 2004, s.173). Revisorn ska vara oberoende av företagsledningen, men enligt Diamant är 

problemet att revisorn kan ha incitament att avvika från sin plikt att tillvarata ägarnas intressen 

(Diamant, 2004, s.173).  

En annan problematik som hotar revisorernas oberoende enligt Diamant är revisorernas 

ekonomiska egenintresse, vilket Diamant förklarar med den så kallade ekonomiska incitament 

modellen (Diamant, 2004, s.173 & 176). Det förmodas att revisorn är ”rational economic man”, 

vilket betyder att revisorn har två syften med sitt arbete. Revisorn vill maximera sin inkomst och 

minimera riskerna för sin verksamhet (Diamant, 2004, s.175). Detta kan medföra att revisorn vid 

en intressekonflikt i relationen mellan företagsledningen och företagens intressenter kan komma 

att prioritera de intressen som medför att hans egen inkomst stärks eller höjs. Risken för att 

revisorn inte får fortsatt eller nya uppdrag av företagsledningen kan medföra att revisorn avviker 

från sitt uppdrag enligt lag och avtal (Diamant, 2004, s.176). 

Revisorn kan också riskera sitt oberoende på grund av press i form av de sociala band, konflikter 

och/eller påtryckningar som existerar, och därmed agera utanför vad yrkesetiken säger (Diamant, 

2004, s.176). Genom att reglera revisorns oberoende kan revisorn hindras från att försätta sig i en 

situation där hans oberoende hotas eller uppfattas som hotat. För att kunna uppnå revisionens syfte 

måste oberoenderegleringen åstadkomma ett ekonomiskt motiv för revisorn att agera med 

beaktande av sitt ansvar gentemot företagens intressenter samt att se till att motivet syns tydligt 

(Diamant, 2004, s.177). 

 

2.3 Logiken bakom professionalitet och affärsmässighet 

Företagsskandaler under de senaste tio åren tyder på att det skett en erosion av yrkesetiken och en 

förändring av vad samhället uppfattar som professionalism. Traditionellt sett är professionalism en 

logik som står i motvikt till marknadens och statens logik (Freidson, 2001). Huvudlogiken hos 

marknaden är ”ackumuleringen och kommersialiseringen av mänsklig verksamhet” (Friedland & 



Alford, 1991, s.248) och huvudlogiken hos staten är ”rationalisering och regleringen av mänsklig 

verksamhet av juridiska och byråkratiska hierarkier” (Friedland och Alford, 1991, s.248). Den 

traditionella professionalismens huvudlogik är ”skapandet av ett socialt rum som är oberoende och 

självständigt från både stat och marknad” (Friedson, 2001; Greenwood & Suddaby, 2005 refererad 

i Suddaby, 2009, s.410) En erosion av yrkesetiken i revisionsbolagen tyder på bristande 

professionalism eller förändring av logiken som professionalism traditionellt sett bygger på 

(Hanlon, 1994 refererad i Suddaby, 2009, s.410) 

Sociologer pekar på organisatoriska sammanhang och innehållet i revisionsarbetet som en möjlig 

förklaring till erosion av yrkesetiken (Suddaby et al., 2009, s.409). Det finns en eskalerande 

medvetenhet om att organisatoriska förändringar underlättas genom dramatiska förändringar i 

kärnvärden som genomsyrar revisionsarbetet (Greenwood & Hinings, 1996 referad i Suddaby, 

2009, s.410) 

Proletariseringsteorin hävdar att professionell arbetsmodell och byråkratisk arbetsmodell är två 

motstridiga företeelser (Scott, 1966 refererad i Suddaby et al., 2009, s.410). Den idealiska 

professionella modellen bygger på individer som antas ha de kunskaper och färdigheter som krävs 

för att utföra sitt arbete och ges en betydande frihet att bestämma hur och när arbetet kommer att 

ske. Den byråkratiska modellen bygger på att effektivitet är den primära målsättningen, där den 

individuella bedömningen äventyras av organisatorisk kontroll som syftar till att göra arbete till 

rutin. Att placera professionella revisorer i en byråkratisk arbetsmiljö, som enligt Suddaby (2009) 

är stora bolag såsom “the Big Four” revisionsbolagen, kommer enligt proletariseringsteorin 

innebära att professionella värden med tiden kommer att urholkas (Suddaby, 2009, s.410f). 

I kontrast till proletariseringsteorin står anpassningsteorin, vilken innebär att de professionellt 

verksamma kan fjärma sig ifrån den organisatoriska kontrollen. Detta möjliggörs genom att skapa 

organisatoriska barriärer runt professionella avdelningar i en stor byråkratisk organisation. På det 

viset bevaras professionella normer och yrkesetik samtidigt som professionella revisorer 

uppmuntras att etablera nära relationer till deras klienter. Det finns ingen inneboende konflikt 

mellan det professionella yrket och byråkrati enligt anpassningsteorin. De flesta empiriska studier 

som gjorts stödjer övervägande anpassningsteorin. Kvalitativa undersökningar av ”the Big Four” 

revisionsbolagen visar dock att enskilda revisorer är föremål för en rad socialiseringsmetoder och 

disciplinära metoder konstruerade för att anpassa professionella och organisatoriska målsättningar, 

vilket begränsar professionellt omdöme (Suddaby et al., 2009, s.411). 



 

2.4 Professionalitet 

Oberoende är grundläggande för att revisionsbolagen ska anses vara professionella (Suddaby et 

al., 2009, s.409). Oberoende bör vara en orubblig hörnsten i revisionsarbetet (EU kommisionen, 

2010, s.11) och det finns fler organ som reglerar kravet på revisorers oberoende. De gångerna 

revisionsbolagen väljer att benämna sina uppdragsgivande företag som “klienter” framställer sig 

revisionsbolagen professionellt. Detta på grund av att en klient är den som söker råd av 

professionella rådgivare som advokat, revisor, arkitekt och så vidare (World English Dictionary, 

2011a). 

Revisionsbolagskommittén hävdar att begreppet oberoende bör undvikas i lagstiftningen, då det 

kan uppfattas som ”ett absolut tillstånd som professionella revisorer måste uppnå” (SOU, 1999:43, 

s.141). Revisorslagen (RevL 2001:883, 20§) använder istället begreppen opartiskhet, 

självständighet och objektivitet (Diamant, 2004, s.29-30) . 

IFAC föreskriver att revisorn ska vara oberoende av det företag som revideras. Ett oberoende 

innebär att ett uttalande kan genomföras utan påverkan och det förbättrar revisorns möjlighet att 

uppträda med integritet, vara objektiv och förhålla sig professionellt skeptisk (FAR, 2011b). 

Revisorer ska följa relevanta yrkesetiska krav för att uppnå god yrkessed. De grundläggande 

principerna för god yrkessed är hederlighet, objektivitet, professionell kompetens, vederbörlig 

omsorg, tystnadsplikt och professionellt uppträdande (FAR, 2011c).  

Professionell skeptisk inställning är ett annat krav och innebär att en revisor ska vara 

professionellt skeptisk, med andra ord ifrågasättande, vid planering och utförande av en revision, 

och vara uppmärksam på att det kan finnas omständigheter som gör att de finansiella rapporterna 

innehåller väsentliga felaktigheter. En revisor ska dessutom använda sitt professionella omdöme 

när densamma gör en bedömning (FAR, 2011b).  

Revisorerna kan fylla en viktig funktion som bolagens granskare av finansiella rapporter genom 

att aktivt ifrågasätta ledningens uppgifter ur ett användarperspektiv. Dock har ett flertal 

undersökningar visat att företag i allt större utsträckning är benägna att bestrida revisorernas 

slutsatser (EU Kommisionen, 2010).  

 

 



2.5 Affärsmässighet 

Vissa kritiker har hävdat att revisorernas yrkesetik håller på att ge vika för en mera "affärsmässig" 

inställning (EU Kommisionen, 1996, s.20). Kolthoff et al (2007)  hävdar att sedan slutet av 1980-

talet har den offentliga förvaltningen och revisionsbranschen börjat använda sig av en mer 

affärsmässig strategi, som han kallar NPM. 

De första principerna för NPM definieras av Pollitt (1993) som: ökning av effektivitet, 

användningen av allt mer sofistikerad teknik, en arbetskraft disciplinerad till produktiviteten, 

tydligt genomförande av professionell förvaltningsroll och chefer ges rätten att förvalta (Pollitt 

1993 s.2-3 refererad i Kolthoff et al., 2007) . Walsh (1995) har utvecklat andra principer för NPM 

vilka är: ständiga förbättringar i kvaliteten, betoning på decentralisering och delegering samt 

lämpliga informationssystem (Walsh 1995 refererad i Kolthoff et al., 2007). 

Affärsmässighet är att göra goda affärer med kunden. Kund är den som köper tjänster eller varor 

från en säljare (World English Dictionary, 2011b). Resultatet av en god affär är då både köpare 

och säljare är nöjda på kort och lång sikt. Hög affärsmässighet blir ett medel för att göra goda 

affärer, vilket leder till hög lönsamhet (Nordström och Welander, 2007, s.23 ). Affärsmässighet 

uppnås genom att vara stolt över det egna företaget/organisationen, vara öppen för lösningsidéer 

och tro på lösningen, vara positiv till köparen/säljaren, se hindren utan att fokusera på dem, vilja 

göra affärer och tro på den överenskomna affären (Nordström och Welander, 2007, s.27 ). Vidare 

är det viktigt att agera ärligt, entusiastiskt och vara aktiv i affärsprocessen, använda den 

mötesform affären kräver, fråga och lyssna aktivt för att säkerställa rätt lösning, våga ta nästa steg 

och argumentera utifrån köpares problem/behov (Nordström och Welander, 2007, s.28 ). 

Percy (1997) påstår att det idag är vanligt att toppföretag verkar för att revisionsprocessen ska 

fokusera på ”added value” kvalitéer (Percy, 1997, s.100). Dessa kvalitéer sammanfattas i 

akademiska sammanhang som “tjänsternas kvalitet” och “kundtillfredsställelse” (Percy, 1997, 

s.101). “Tjänsternas kvalitet“ bestäms av klientföretagets attityd till revisorn och revisionsbolaget 

(Cronin & Taylor, 1994). Duff (2004) inkluderade “tjänsternas kvalitet” i konceptet 

revisionskvalitet, vilket traditionellt sett endast omfattar en revisors tekniska kompetens och 

oberoende (Duff och Scotland, 2004; DeAngelo, 1981b). Med “kundtillfredsställelse“ menas den 

bedömning kunden gör vid tjänstens utförande (Cronin och Taylor, 1994). Niklas Hellman (2006, 

s.102) refererar till Behn et al. (1997) som i sin studie utgick från idén att “några av faktorerna 

som genererar hög revisionskvalitet också kommer att generera kundtillfredsställelse”. Några av 



dessa faktorer var “revisorns lyhördhet för kundtillfredsställelse” och “branschkunskap” (Behn et 

al., 1997).  

Behn et al (1997) konstaterar att det finns ett negativt samband mellan revisors skepsis och 

kundtillfredsställelse. I detta ligger en potentiell konflikt vilket kan äventyra revisors oberoende i 

och med att revisionsbolaget arbetar med att förbättra kundtillfredsställelsen och därmed tillväxten 

i revisionsbolaget (Behn et al., 1997). Deruyter och Wetzels (1999) påstår att “tjänsternas kvalitet 

samt förtroende har en positiv inverkan på emotionellt engagemang i revisor- kund förhållanden” 

(Deruyter och Wetzels, 1999, s.70).  

Oberoende påverkas av ekonomiska och regulatoriska faktorer vilka är: revisorns ekonomiska 

beroende av sin klient, konkurrens inom revisionsmarknaden, provision på icke revisionstjänster 

och slapphet i regelverket (Beattie et al., 2001, s.20). En revisors oberoende kan hotas enligt FAR 

genom vänskapshotet eller förtroendehotet. Detta hot innebär att revisorn har en nära personlig 

relation till sin klient som ska granskas eller har antagit ett okritiskt förhållningssätt till klientens 

verksamhet. En revisor ska avstå från ett uppdrag i revisionsverksamheten om det finns 

omständigheter som kan äventyra förtroendet för revisorns oberoende. Att anlita revisorn för 

uppdrag vid sidan av själva revisionen kan innebära vissa risker. Vissa uppdrag kan leda till att 

revisorn mister en del av sin självständighet och opartiskhet i revisionsuppdraget (FAR, 

2011d).  Det finns en inneboende problematik i att revisorer arbetar i en icke-traditionell 

arbetsmiljö (Aranya & Ferris, 1984; Benson, 1977; Blau & Scott, 1962; Gunz & Gunz, 1994; 

Sorensen & Sorensen, 1974; Wallace, 1995 referad i Suddaby et al., 2009, s.410) Den traditionella 

arbetsmiljön utgör revisionsbolag som sysslar med revision. En icke-traditionell miljö utgör 

revisionsbolag som förutom revision erbjuder diverse rådgivningstjänster.  

 

2.6 Den teoretiska analysmodellen/Opperationalisering 

Med hjälp av teorin som utformats i denna studie har en analysmodell utarbetats, vilken anknyter 

till det empiriska materialet. En del i teoriavsnittet definierar vad oberoende är och enligt denna är 

det grunden till revisorers professionalitet. Teorin redogör dessutom för i vilka situationer 

revisorer kan riskera sitt oberoende. Hoten mot oberoendet kan kopplas till affärsmässighet i 

revisionsverksamheten. Analysmodellen/operationaliseringen utgör grunden för hur det empiriska 

materialet har analyserats i denna studie. 

 

 



Modell 1. Den teoretiska analysmodellen 

Professionell (oberoende) Affärsmässig (beroende) 

Oberoende, opartisk, självständig, 

objektiv, ifrågasättande, yrkesetik, 

lagstadgad, garanti, god yrkessed, 

hederlighet, professionell kompetens 

och skepsis, vederbörlig omsorg, 

tystnadsplikt, integritet, uppmärksam, 

kritisk bedömning, yrkesmässig 

omsorg, klient, aktieägarnas intresse 

God affär, öppen för lösningsidéer, tro på 

lösningen, positiv till köparen, se hinder utan att 

fokusera på dem, vilja göra affär, entusiastisk, 

säkerställa rätt lösning, ” added value” kvaliteter, 

tjänsternas kvalitet, revisorns lyhördhet för 

kundtillfredsställelse, branschkunskap, förtroende, 

engagemang i revisor- kund förhållanden, lyssna 

till kundens argument och finna 

samförståndslösningar, ökning av effektivitet, 

användningen av alltmer sofistikerad teknik, en 

arbetskraft disciplinerad till produktiviteten, tydligt 

genomförande av professionell förvaltningsroll 

 Denna modell används för att sortera det empiriska materialet.   

Det är väldigt viktigt att läsarna är införstådda med att professionellt i denna studie är 

detsamma som oberoende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metod  

3.1 Ämnesval 

Avsikten med denna studie är att undersöka huruvida ”the Big Four” revisionsbolagen framställer 

sig som professionella eller affärsmässiga på deras respektive svenska webbsidor, med en 

koppling till revisionsbolagens oberoende. Internet är den främsta sökmotorn, därmed väljer 

författarna att studera denna kommunikationskanal. Webbsidor utgör en kommunikationskanal för 

revisionsbolagen som underlättar spridning av information ut i samhället och är en plats att 

presentera sina tjänster och värderingar på. 

Ämnesvalet för studien bestämdes efter att ha kommit i kontakt med revisors oberoende 

problematik under kursen Accounting Issues, företagsekonomi C. Ett flertal studier har gjorts om 

revisorers oberoende dock med annan inriktning än den i följande studie. Ingen tidigare funnen 

studie kopplar revisionsbolagens oberoende till professionalitet och affärsmässighet, för att utifrån 

dessa två begrepp konstatera om revisionsbolagen framställer sig som oberoende. Författarna har 

inte hittat några andra studier som undersöker om revisionsbolagen väljer att framställa sitt 

oberoende i sin marknadsföring.  

 

3.2 Metodval 

Den metod som lämpar sig bäst för studien är en kvalitativ metod. Författarna analysera 

revisionsbolagens texter som finns på deras webbsidor, för att undersöka i vilken utsträckning 

revisionsbolagen framställer sig professionellt och/eller affärsmässigt. Eftersom kvalitativa data 

inte mäts i siffror räcker det med att påstå att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de 

förekommer (Ahrne och Svensson, 2011, s.12). För att kunna besvara studiens frågeställning 

behövs ett lämpligt metodval, som skapar en väg för studien som tar författarna ”från brist på 

kunskap till kunskap, från en observerad fråga till ett svar, från ett problem till en lösning” (Ahrne 

och Svensson, 2011, s.19). Startpunkten i studien var således att samla in information om 

respektive revisionsbolags beskrivning av sin revisionstjänst och om deras värderingar.  

En problematik i utförandet av kvalitativa studier är att författarna kan snedvrida och lägga in egna 

värderingar i tolkningen av information (Ahrne och Svensson, 2011, s.21). För att kunna undvika 

denna problematik har stora ansträngningar gjorts för att bibehålla ett neutralt och ett objektivt 

synsätt på det material som samlats in i syfte att kunna besvara studiens forskningsfråga.  



Studien har en deduktiv ansats. Deduktion innebär att man härleder slutsatser utifrån teoretiska 

antaganden. Att studien utgår från det deduktiva angreppssättet innebär att befintlig teori 

bestämmer vilken sorts information som ska samlas in, hur den ska tolkas och hur forskarna ska 

relatera till den redan existerade teorin (Patel och Davidson, 2003). Då författarna anser att studien 

har flera teoretiska perspektiv, som kan appliceras på forskningsfrågan, anses studien ha en 

deduktiv ansats (Saunders et al., 2009).  

 

3.3 Insamlingsmetod  

Forskningsfrågan och dess syfte avgör vilket insamlingsmaterial som behövs. I empirisk forskning 

måste författarna samla in information, som därefter bearbetas för att sedan förmedlas till läsarna. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är den stora utmaningen för forskare att välja rätt information 

och metod i sin insamling av information. Forskarna för denna studie har därmed varit 

konsekventa i sin insamling av information, eftersom information från samma kategorier på 

respektive undersökta revisionsbolags webbsida samlats in. Genom att studera samma kategori 

och samla in samma sorts information blir tolkningen av materialet för respektive revisionsbolag 

mer rättvisande. 

Empiridelen i studien utgör information från revisionsbolagens webbsidor. Forskarna valde att leta 

efter information under rubriker som handlade om hur företagen beskrev sig själva. De kategorier 

som studerades var ”om oss”, “vilka vi är” och “revision”, vilken återfanns under rubriken “våra 

tjänster”. Anledningen till att dessa kategorier valdes var att studiens frågeställning kunde 

besvaras utifrån dem, samt att alla företagen hade dessa kategorier, vilket gjorde studiens 

undersökning mer konsekvent.  

En stor del av studiens information är sådan information som tidigare har samlats in och bearbetats 

det vill säga sekundärdata (Saunders et al., 2009, s.256). De sekundärdata som återfinns i denna 

studie är hämtad från de relevanta vetenskapliga artiklar som lästs i förhoppning om att erhålla en 

förståelse för studiens kommande arbete. På samma sätt är textutdrag från respektive bolags 

webbsida också sekundärdata till studien. I och med att studien utgår från ”the Big Four” 

revisionsbolagen i Sverige studerade forskarna endast de svenska webbsidorna till den empiriska 

delen. 

Insamlingen av relevant material skedde både på internet och i tryckt material. Materialet hittades 

på flera relevanta webbsidor, såsom Revisionsnämndens, EUs och  FARs webbsida. Uppsala 



universitets biblioteksdatabas, Business Source Premier och Google Scholars, användes frekvent i 

sökandet efter fakta. Begrepp som revisor, oberoende, agentteori, professionalitet, affärsmässig, 

“the Big Four” och revision användes på både svenska och engelska i sökandet efter information. 

En stor mängd betydelsefull och relevant information hittades. Det utvalda materialet var i 

huvudsak relevant för och användbart i teoriavsnittet. 

 

3.4 Bearbeting av insamlad information 

Det empiriska materialet som har samlats in har bearbetats och analyserats. Bearbetning av 

materialet innebär att det aktivt sorteras, ordnas och kategoriseras för att lättare finna svar på 

frågeställningen (Ahrne och Svensson, 2011, s.25). Materialet ska med andra ord bearbetas genom 

att struktureras och sammanfattas. Sedan användes studiens teori som ett verktyg vid analys av 

empirin och utifrån det dra slutsatser om revisionsbolagen framställs som oberoende på sina 

webbsidor. Genom att endast studera kategorier på webbsidorna där respektive revisionsbolag 

beskriver sig själv och sin revision har selektiva delar av materialet valts ut. Detta gjordes genom 

att bara ta till vara på de olika begrepp som finns i den teoretiska analysmodellen. Ibland har 

bolagen framställt sig med begrepp som är synonymer till begreppen i den teoretiska 

analysmodellen. Dessa synonymer har författarna valt att inkludera i de olika kategorierna. 

 

3.5 Kategoriindelning 

En teoretisk analysmodell arbetades fram för att kunna utföra en kritisk diskursanalys av studiens 

empiri. Diskursanalys är en textanalys där texter analyseras i ett sammanhang och där det 

underförstådda ses som viktigt (Ahrne och Svensson, 2011, s.138), således var författarna inte 

endast intresserade av själva begreppen utan också i vilket sammanhang dessa begrepp användes. 

För att kunna analysera det empiriska materialet, är teori ett stort hjälpmedel (Ahrne och 

Svensson, 2011, s.182). Studiens teoretiska analysmodell har därmed varit till hjälp vid kodning 

och kategoriindelning av det empiriska materialet. 

Den teoretiska analysmodellen är uppbyggd av begrepp som har kodats i kategorierna 

affärsmässig och professionell, vilka skapades utifrån teoriavsnittet. Begrepp som förknippas med 

professionalitet och affärsmässighet placerades under respektive kategori. För att kunna hantera 

problematiken kring när revisionsbolagen framställer sig i lika stor utsträckning som 



professionella som affärsmässiga utformas ytterligare en kategori. Denna kategori benämns 

professionell och affärsmässig och omfattar samtliga begrepp som utgör de två tidigare nämnda 

kategorierna. För att avgöra vilken kategori respektive revisionsbolag bör tillhöra räknar forskarna 

antalet begrepp som återfinns under respektive kategori (se bilaga 1). Den teoretiska 

analysmodellen ska vara till hjälp för att analysera empirin och presentera studiens slutsatser. 

Det var inte endast antalet begrepp som avgjorde vilken kategori respektive revisionsbolag 

hamnade under. Hänsyn togs dessutom till om revisionsbolagen beskriver sig direkt eller indirekt; 

med detta menas att vi undersöker om de använder “våra revisorer” eller “vår revision” i sin 

beskrivning eller om de refererar till “revisorer” eller “revision” i allmänhet.  

Då detta arbete handlar om oberoende bör det nämnas hur oberoendet ska tolkas utifrån 

kategorierna affärsmässig och professionell. I teoriavsnittet professionalitet påvisas det att det 

finns ett samband mellan att vara professionell och att vara oberoende. Ett professionellt 

handlande förutsätter ett oberoende förhållningssätt. Professionallitet och affärsmässighet är 

varandras motsatser och det kan därför anses vara svårt att kombinera de båda kategorierna i 

revisionsarbetet. Under den teoretiska analysmodellen framgår det vilka begrepp som likställs med 

oberoende och vilka som likställs med den motsatta kategorin, affärsmässighet. Beroende på hur 

de olika revisionsbolagen beskriver sig på sin respektive webbsida har de placerats under de olika 

kategorierna 

 

3.6 Analysmetod 

För att underlätta studien skapades en analysmodell.  De empiriska data i studien förstods bättre i 

och med att de jämfördes med relevanta teorier och analyserades med hjälp av den teoretiska 

analysmodellen. Analysmodellen har varit till forskarnas hjälp för att kunna identifiera 

antydningar till huruvida revisionsbolagen framställer sig professionella eller affärsmässiga. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011, s.26) är forskarnas roll i en kvalitativ undersökning viktig och 

omfattande. Detta på grund av att kvalitativ analysmetod kan medföra att författarna lägger in 

egna värderingar och tolkningar, vilket påverkar studiens slutsats. Författarna har dock försökt att 

ha ett objektivt förhållningssätt för att inte lägga in egna värderingar i tolkningen av empirin, 

således kan det sägas att forskningsmaterialet har analyserats på ett opartiskt sätt.  

Att analysera kvalitativa data förutsätter att det empiriska materialet sorteras, reduceras och 

argumenteras för (Ahrne och Svensson, 2011, s.194). Författarna har sorterat det empiriska 



materialet, för respektive revisionsbolag, under de olika kategorierna i analysmodellen. Genom att 

inte ha med allt bolagen skriver på sina webbsidor har det empiriska materialet reducerats till att 

enbart omfatta den information som är relevant med studiens syfte i åtanke. Ahrne och Svensson 

(2011) menar att det är väldigt viktigt att bli förtrogen med sitt material och för att få till en bra 

analys förutsätter det att författarna på nytt undersöker materialet som om det vore okänt (Ahrne 

och Svensson, 2011, s.197). Författarna har därför läst det insamlade materialet flera gånger och 

bearbetat det för att kunna sortera materialet till en empiri som går att analysera. 

Forskningsfrågan, “framställer “the Big Four” revisionsbolagen sig som professionella eller 

affärsmässiga”, besvaras med hjälp av diskursanalys. Denna analys utgår ifrån att perceptioner, 

hur man tolkar företeelser i sin omvärld, varierar mellan samhälle och epok. Med hjälp av språket 

kan omvärlden tolkas, vilket har konsekvenser för människor (Ahrne och Svensson, 2011, s.150-

151). Med detta sagt vill författarna tydliggöra att forskningsfrågans svar är av betydelse för 

samhället och att tolkningen av forskningsmaterialet skulle kunna ha sett annorlunda ut, om 

författaren befunnit sig i en annan epok eller i ett annat samhälle. Vidare är författarna medvetna 

om att hur de än tolkar materialet kan ha konsekvenser för de berörda revisionsbolagen och därför 

är det viktigt att redan här tydliggöra att författarna, med hjälp av den teoretiska analysmodellen, 

enbart återger det de har sett. Författarna är medvetna om att deras slutsats kan tolkas generellt, 

därför är det viktigt att förtydliga att det inte är avsikten med denna studie.  

 

3.7 Källkritik 

Under studiens gång har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt till de källor som 

informationen har hämtats ur. För att erhålla en säkerställd trovärdighet gällande källorna var 

författarna noga med att använda relevanta källor som var lämpliga och avsedda för studiens 

ämnesområde, samt valt bort alla tvetydiga källor.  

 

3.8 Studiens trovärdighet 

Det insamlade materialet, vilket ska besvara forskningsfrågan, ska vara relevant och tillförlitligt. 

Forskningar syftar till att ge en tilltro till det som står i studien. Studien bör därför vara trovärdig 

och vetenskapen i studien ska vara empiriskt underbyggd. Forskning ska byggas på 

undersökningar och inte gissningar eller spekulationer (Ahrne och Svensson, 2011, s.27). 



Det är viktigt att reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, för studien är hög (Patel och 

Davidson, 2003, s.76-86).  För att stärka studiens reliabilitet har samma sorts information under 

samma kategorier från de respektive revisionsbolagens webbsida inhämtats. Reliabiliteten har 

dessutom stärkts ytterligare genom att det har varit tre författare som individuellt har studerat 

samma forskningsmaterial, det vill säga den inhämtade informationen från revisionsbolagens 

webbsidor. Det har gjorts genom att materialet lästs flera gånger av författarna, vilket har 

minimerat systematiska fel i insamlandet och tolkningen av det empiriska materialet (Ahrne och 

Svensson, 2011, s.81).  

Vidare har författarna diskuterat och argumenterat för hur informationen har tolkats, för att sedan 

komma överens om en enhetlig slutsats. Reliabiliteten för studien kan påstås vara hög, på grund av 

den information, som ligger till grund för denna studie, är vad revisionsbolagen själva sagt om sig 

och sin verksamhet. Det är inte enstaka medarbetare som står bakom informationen, utan det antas 

vara revisionsbolaget i stort, alla från VD till revisorerna, som ställer sig bakom det som står på 

den egna webbsidan. Således anses informationen vara aktuell och tillförlitlig. 

Det som kan påverka studiens reliabilitet negativt är att författarna omedvetet utgår ifrån vissa 

antaganden i tolkningen av empirin, eftersom författarna inte kan veta hur revisionsbolagen har 

tänkt och resonerat kring begreppen de använder sig av i sin beskrivning. Det går inte att vara 

säker på att begreppen har tolkats i enlighet med vad revisionsbolagen har haft för avsikt med den 

studerade beskrivningen. Eventuella feltolkningar skulle kunna ha minimerats om de olika 

revisionsbolagen hade intervjuats, men eftersom tidsramen för denna studie var begränsad uteslöts 

denna möjlighet. 

För att försäkra sig om att forskarna studerade det som var ämnat att studera, och där igenom 

uppnå validitet i studien, har forskarna varit angelägna om att härledningen från teori till 

forskningsfrågan varit logisk och genomtänkt. Forskarna har i denna studie försökt eftersträva en 

hög validitet genom att undersöka den aktuella webbsidan för respektive revisionsbolag, vilken är 

den som är tillgänglig för allmänheten. Validiteten för denna studie kan påverkas negativt, då det 

är väldigt enkelt att ändra information på webbsidor, när informationen på webbsidan är ändrad 

går det inte att söka upp den igen, vilket gör att denna studies forskningsresultat blir inaktuellt. 

Detta är forskarna medvetna om men det går dock inte att kontrollera denna problematik.  

 



4. Empiri och Analys 

4.1 Kort om de olika revisionsbolagen 

4.1.1 KPMG 

Företaget ser sig själv som ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med ett globalt nätverk. 

Företaget har 138 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har de 60 kontor med 1500 medarbetare 

(KPMG, 2011b). Affärsidén med deras kunskap är att de skapar värde för kunder, medarbetare 

och kapitalmarknad. De har även kunder i mindre, medelstora och ägarledda företag. Offentlig 

verksamhet, ideella och icke vinstdrivande organisationer är också kunder till KPMG (KPMG, 

2011b). 

 

4.1.2 Ernst & Young (E&Y) 

E&Y har 141 000 medarbetare i 140 länder. Deras vision är att vara ett revisionsföretag som 

bidrar mest till kunders framgång genom att skapa värde och förtroende. En faktor som bidrar till 

ett lyckat arbete är samverkan. Deras värderingar vägleder dem i deras dagliga arbete och skapar 

samsyn kring frågor som kvalitet och integritet (E&Y, 2011b). 

 

4.1.3 PwC 

PwC beskriver sig som en ledande aktör i Sverige och globalt. Det globala nätverket består av 161 

000 medarbetare i 154 länder. I Sverige har PwC 3700 medarbetare och 130 kontor. Deras 

affärsidé är att de ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad 

rådgivning inom finansiella och angränsade områden. Med denna affärsidé kan internationella och 

svenska företag samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor uppnå trygghet och 

värdetillväxt (PwC, 2011b). 

 

4.1.4 Deloitte 

Deloitte finns i 140 länder med cirka 171 000 medarbetare och i Sverige finns de på 30 

orter(Deloitte, 2011f, s.3). Företaget beskriver sitt företag som ett varumärke vilket omfattar 

tiotusentals specialister i oberoende firmor runtom i världen. Deloitte AB ingår i och är medlem av 



Deloitte Touche Tohmatsu  Limited (DTTL), som är ett privat företag i Storbritannien (Google, 

2011). 

 

4.2 Empiriska resultat och analys 

4.2.1KPMG 

KPMG har, i sin beskrivning av sig själv och sin revisionstjänst, använt begreppen som enligt den 

teoretiska analysmodellen är affärsmässiga elva gånger.  De begreppen var: skapa värde för 

kunder, revision i första hand ska skapa förtroende. vi möter våra kunders behov med 

kvalificerade tjänster, arbetar tillsammans, värdesätter individen, kommunicerar öppet och ärligt, 

ett integrerat arbetssätt, förslag till förbättringar och våra kunder.  

Antal gånger då KPMG beskrev sig, enligt teorin, som professionell var tolv gånger. Dessa 

begrepp var: söker fakta och förmedlar insikt, agerar med integritet, kvalitetssäkra företagens 

ekonomiska information till marknaden samt ägarna. Revision gör att det går att lita på företagets 

ekonomiska information. Revision är en certifiering till nytta såväl för företaget som för kunder, 

leverantörer, banker, ägare och andra intressenter. Revisionens främsta uppgifter att förse 

ägarna med en oberoende och trovärdig granskning av företagets redovisning. Säkerställa för 

ägare, styrelse och ledning att företaget följer gällande spelregler.  Att upptäcka fel och brister 

innan skador inträffar. Ett stöd till företaget att efterleva formella regler.  

KPMG säger att deras affärsidé är att skapa värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad 

och visionen är att vara ledande på de marknader där de verkar (KPMG, 2011b). Om bolaget hade 

valt begreppet klienter istället för kunder hade det tolkats som en professionell beskrivning, då 

revisionsbolag anses vara professionella när de refererar till de som anlitar dem som klienter, 

enligt den teoretiska analysmodellen. Dock har KPMG använt begreppet kunder, vilket är ett 

affärsmässigt begrepp enligt den teoretiska analysmodellen. 

KPMG skriver att deras värderingar är att föregå med gott exempel och att de arbetar tillsammans, 

värdesätter individen, söker fakta och förmedlar insikt, “kommunicerar öppet och ärligt”, 

engagerar sig i samhället och agerar med integritet (KPMG, 2011b). Under rubriken “vilka vi är” 

på KPMGs webbsida finns underrubriken “KPMG i korthet”, under vilken det går att läsa att: 

”revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till 

marknaden samt ägarna” (KPMG, 2011b). KPMG påstår sig ge en revision som bygger på 

förtroende mellan marknadens aktörer och skapar förutsättningar för goda affärer (KPMG, 2011d). 



KPMG skriver att det är revisionens uppgift att förse ägarna med en oberoende verksamhet, och 

därmed säkerställa trovärdig granskning av företagets redovisning för ägare, styrelse och ledning 

att företaget följer gällande spelregler (KPMG, 2011d). Revisionsbolaget fortsätter att skriva att de 

vill bidra till att deras kunder får bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om var 

riskerna och möjligheterna finns (KPMG, 2011d). 

När bolaget säger att de arbetar tillsammans, kan det av sammanhanget tolkas som att de arbetar 

tillsammans med sina kunder, och att arbeta tillsammans med kunder är ett affärsmässigt 

agerande, dessutom kan det hota deras oberoende. Däremot är att agera med integritet och 

kvalitetssäkra information för marknaden och ägare förknippat med professionalitet, då teorin om 

professionalitet hävdar att en professionell revisor agerar med integritet. Genom att nämna att de 

ger marknaden och företagens ägare en kvalitetsförsäkran framställer sig KMPG som 

professionella, genom att bolaget visar att de tjänar allmänheten och de reviderade företagens 

aktieägare. 

KPMG menar att för många som leder ett mindre eller medelstort företag handlar revision i första 

hand om att skapa förtroende (KPMG, 2011c). En kvalificerad extern revision bekräftar att den 

ekonomiska information företaget lämnar ut går att lita på. KPMG konstaterar att det leder till en 

certifiering till nytta såväl för företaget som för kunder, leverantörer, banker, ägare och andra 

intressenter. Med en revision får banker, finansiärer och övriga kreditgivare ett oberoende 

underlag för kreditbedömning. Leverantörer får en kvalitetssäkrad bild av företagets finansiella 

ställning (KPMG, 2011c). Att revision i första hand handlar om att skapa förtroende är en 

affärsmässig beskrivning, vilket den teoretiska modellen visar. När bolaget beskriver sin revision 

för mindre och medelstora företag är KPMG inte tydlig med sitt oberoende och den beskrivning de 

ger är mer i allmänna ordalag och det går inte att läsa om deras egna revisorer och revision. 

Revision hjälper dessutom ägaren och/eller VD att få en kontroll och översyn av ekonomiarbetet 

när dessa har en operativ roll utanför ekonomiavdelningen. ”Under granskning och revision har vi 

många gånger möjlighet att upptäcka fel och brister innan skador inträffar”(KPMG, 2011c). 

Revisionsbolaget skriver också att de ger proaktiv rådgivning till företag och att revisionen skapar 

förtroende i affärsrelationer (KPMG, 2011c). 

I sin kommunikation som är riktad till Internationella och nationella storföretag säger KPMG: ”Vi 

möter våra kunders behov med kvalificerade tjänster inom extern- och internrevision” (KPMG, 

2011a).  Vidare säger bolaget att deras revision är lösningsorienterad och bygger på ett integrerat 

arbetssätt vilket är baserat på en IT-orienterad ansats. Bolaget säger också att de i sin rapportering 



till företagsledning, styrelse och ägare presenterar på ett tydligt sätt sina förslag till förbättringar. 

Vidare skriver revisionsbolaget att deras revision bidrar både till en effektiv kontrollstruktur och 

till en trovärdig intern och extern ekonomisk information av hög kvalitet. ”I dagens omvärld med 

ett allt större tryck på regulatoriska förändringar är vi också ett stöd till företaget att efterleva 

formella regler” (KPMG, 2011a). KPMG beskriver sin revisionstjänst till internationella företag 

och till stora nationella företag och organisationer som framtidsorienterade och mycket 

specialiserade. “Vi möter våra kunders behov med kvalificerade tjänster” (KPMG, 2011a).  Än en 

gång kallar KPMG sina klienter för kunder och att använda en IT-baserad ansats är vad 

teorimodellen kallar affärsmässighet. Att hjälpa de reviderade företagen att efterleva formella 

regler, kan däremot tolkas som att KPMG vill förtydliga sitt oberoende och sin professionalitet, 

vilket den teoretiska analysmodellen stödjer. 

 

4.2.2 Ernst & Young (E&Y) 

Vid åtta tillfällen nämnde E&Y begrepp som, i den teoretiska analysmodellen, förknippas med 

affärsmässighet. Dessa begrepp var: kunders framgång, skapa värde och förtroende, samverkan, 

laganda, vi är engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt.  

De professionella begreppen, med stöd av teoretiska modellen, vilka E&Y framställer sig 

med  nämndes också åtta gånger. De professionella begrepp var: vilka är våra opartiska och 

självständiga revisorer, kraven från myndigheter, integritet, högt ställda krav och gör aldrig 

avkall på kvaliteten i uppdragen, på professionell grund och trygghet.  

”Våra opartiska och självständiga revisorer” hjälper företagen att uppfylla kraven de har på sig 

från myndigheter och intressenter när det gäller den finansiella rapporteringen, detta skriver de 

under extern revision (E&Y, 2011a). Den teoretiska analysmodellen och revisorslagen säger att en 

oberoende revisor är opartisk, självständig samt hjälper företagen att uppfylla krav som 

myndigheter och intressenter har på dem, när det gäller den finansiella rapporteringen. Dessa 

egenskaper förutsätts för att revisorn ska kunna agera professionellt. När E&Y säger att de hjälper 

företagen att uppfylla kraven de har på sig från myndigheter eller när det gäller den finansiella 

rapporteringen, vill revisionsbolaget framställa sig själva som professionella, och teorin stödjer 

E&Y i det. 

E&Ys vision är att vara det revisionsbolag som bidrar mest till medarbetares och kunders 

framgång genom att skapa värde och förtroende, vilket de kan lyckas med genom samverkan. Sina 



värderingar sammanfattar E&Y i tre meningar: ”Vi står för integritet, respekt och laganda. Vi är 

engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt. Vi bygger relationer på professionell 

grund” (E&Y, 2011c). Dessa påståenden kan diskuteras inom ramen för teorin för professionalitet 

och den för affärsmässighet. För att vara professionell måste en revisor utöva sitt yrke med 

integritet. Således framställer E&Y sig som oberoende och professionell. Det som tyder på att 

E&Y till viss del är affärsmässiga är när de påstår att de bidrar till kunders framgång genom att 

skapa värde och förtroende. Att använda sig av förtroende i detta sammanhang kan tolkas som att 

E&Y vill få det reviderade företagets förtroende, och att arbeta för att få ett förtroendet av sina 

klienter/kunder faller inte in under professionalitet. Begrepp såsom värde och förtroende faller in 

under teorin för vad som menas med affärsmässighet. 

Då E&Y nämner begreppet kund istället för klient anses det som affärsmässigt, eftersom enligt 

teoretiska analysmodellen är kunder likställd med affärsmässighet. Att skapa värde för kunden 

torde vara ett hot mot revisionsbolagens oberoende, eftersom att enligt FAR kan oberoendet hotas 

genom förtroende eller vänskap. Det finns risker med att ha en nära relation till sina kunder och 

som E&Y skriver i sin beskrivning att de är värdeskapande och det kan medföra att 

revisionsbolaget framstår som att de prioriterar en revision som ökar kundtillfredsställelsen hos 

deras kunder. E&Y säger att de är engagerade och det kan tolkas som att revisionsbolaget är måna 

om att tillfredsställa sina kunder, således kan bolaget anses vara affärsmässig i den beskrivningen. 

E&Y nämner även ”genom att leva upp till våra värderingar varje dag, i varje uppdrag, ger vi 

våra medarbetare, våra kunder och marknaden trygghet – tryggheten att vi alltid agerar i enlighet 

med våra högt ställda krav och aldrig gör avkall på kvaliteten i våra uppdrag” (E&Y, 2011c). 

Som Nordström och Welander (2007) skriver om hur affärsmässighet ska uppnås är detsamma 

som hur E&Y beskriver att de aldrig gör avkall på kvaliteten i uppdragen. E&Y satsar mycket på 

kundens trygghet och på uppdragen de ska genomföra, vilket tyder på  att ett sådant agerande 

associeras med affärsmässighet och kan diskuteras inom ramen för teorin som behandlar 

affärsmässighet och kundsamarbete. E&Y uppnår hög affärsmässighet genom att vara engagerade, 

ta ledningen och visa vägen framåt under uppdragsprocessen. Teoriavsnittet säger att 

affärsmässighet uppnås bland annat genom att aktivt säkerställa rätt lösning om ett problem finns 

och genom samverkan med kunden. 

 

 



4.2.3PwC  

I PwCs beskrivning kan det konstateras att bolaget vid tio olika tillfällen framställer sig som 

affärsmässig. Begreppen som den teoretiska analysmodellen likställer med affärsmässighet och 

som PwC använder i sin framställning var: löpande rådgivning om ekonomin i företaget, 

bollplank, specialistkompetens, tillgång till hela vårt utbud av ekonomi- och rådgivningstjänster, 

nyttan med revision ligger i vem som utför den, våra kunder, bättre kontroll över sin 

verksamhet, kvalitetsstämpel som skapar förtroende hos dina kunder, leverantörer, 

samarbetspartners och andra intressenter och underlättar affärer och kontakter med dessa och 

hitta rätt lösning.  

PwC framställer sig också som professionell vid olika tillfällen med begrepp som  den teoretiska 

analysmodellen sammankopplar med professionalitet. Antalet gånger bolaget framställer sig som 

professionell är åtta gånger och begrepp var: en revision är en oberoende granskning, en trygghet, 

en oberoende och skicklig revisor skapar trovärdighet och säkerhet för alla inblandade 

intressenter”. revisor kvalitetssäkrar företagens finansiella information, ökar företagen 

trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och 

kunder, en kvalitetsstämpel på hur väl företagets styrning samt interna processer och rutiner 

fungerar, ger konkret hjälp att identifiera problem och hjälp med alla aspekter av oberoende 

granskning. 

I sin beskrivning för mindre och medelstora företag skriver PwC på sin webbsida ”en revision är 

en oberoende granskning som visar hur väl dina rutiner fungerar” (PwC, 2011c). Enligt PwC 

identifierar revisionen eventuella problem i företaget och den kan hjälpa till att hitta rätt lösning på 

dem. ”Därför kan du också använda revisionen som ett verktyg för att utveckla ditt företag. En väl 

genomförd revision ger mer” (PwC, 2011c).  Att PwC identifierar problem och hjälper för att hitta 

rätt lösning är affärsmässighet utifrån den teoretiska analysmodellen. 

Till företagen som ska anlita dem för revision säger revisionsbolaget att genom att låta en revisor 

genomföra en revision av företaget får de en trygghet och bättre kontroll över sin verksamhet. 

PwC säger att de företag som anlitar dem får en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner 

fungerar och visar att företagets finansiella rapporter är i sin ordning (PwC, 2011c). Detta ”skapar 

förtroende hos dina kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och underlättar 

affärer och kontakter med dessa” (PwC, 2011c). PwC skriver om en agent-principal relation som 

uppstår när företagen anlitar PwCs revisor för att genomföra en revision av företaget som ger en 



bättre kontroll över verksamheten. Agenten ska övervaka och granska kommunikationen mellan 

företagsledningen och ägarna. 

PwC säger att förutom att göra en revision kan deras revisorer också ge sina klienter löpande 

rådgivning om ekonomin i företaget. ”Eftersom revisorn har insyn i ditt företag är startsträckan 

kort när du behöver ett bollplank” (PwC, 2011c). Revisionsbolaget försöker sälja sin 

revisionstjänst genom att säga att hos dem får kunder tillgång till revisorer med 

specialistkompetens som arbetar i team. ”Med revisionen som bas får du också tillgång till hela 

vårt utbud av ekonomi- och rådgivningstjänster, från frågor om skatt, till ägarskiften och 

samgåenden” (PwC, 2011c). 

”En oberoende och skicklig revisor skapar trovärdighet och säkerhet för alla inblandade 

intressenter” (PwC, 2011a). Att en revisor kvalitetssäkrar företagens finansiella information ger 

företagen trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare 

och kunder, hävdar PwC. PwC är det bolag som är öppna för alla slags lösningsidéer och 

säkerställer även klientens finansiella information för alla inblandade intressenter. PwC gör affärer 

och tror på den överenskomna affären, eftersom att deras oberoende revisor skapar trovärdighet. 

”Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss 

hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer” (PwC, 2011a). Revisionsbolaget beskriver sina 

revisorer som lyhörda, att de har stor integritet och kan ta egna initiativ (PwC, 2011a). Detta 

skriver de under “det här gör en revisor”. PwC skriver inte om att det är deras revisor utan de 

skriver allmänt om erfarna och välmeriterade revisorer för utförande av en professionell revision. 

Resultatet av ett utfört uppdrag av en erfaren och välmeriterad revisor bidrar till en 

revisionskvalité och denna kvalité innefattar revisorns oberoende och kompetens. Att en revisor är 

lyhörd är en del i att revisionskvalité generas och detta genererar även kundtillfredsställelse, enligt 

Behn et al. (1997). Då revisionsbolaget beskriver att deras revisorer har stor integritet kopplas det 

till ett professionellt beteende och innebär att PwC framställer sina revisorer som oberoende.    

I PwCs beskrivning av sin revision för stora och internationella bolag säger revisionsbolaget att en 

revision genomlyser stora delar av verksamheten och ger en kvalitetsstämpel på hur väl företagets 

styrning samt interna processer och rutiner fungerar (PwC, 2011e). Revisionen ger dessutom 

konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning på dem (PwC, 2011e). Här nämner 

PwC att revisionen ska ge en konkret hjälp att identifiera problem och hitta rätt lösning, vilket 

innebär att revisionen är till hjälp för att granska företagets styrning. Revisionens kvalitetsstämpel 



är beroende av kundens långsiktiga attityd. För att den ska erhålla en kvalitetsstämpel ska kunder 

vara långsiktigt positivt inställda till revisionen (Percy, 1997).      

”Nyttan med revision ligger i vem som utför den” (PwC, 2011d). Vidare säger PwC att revision 

och rådgivning till kapitalförvaltning ställer krav på goda kunskaper om den speciella verksamhet 

som bedrivs, vilket de säger sig ha. Dessutom säger bolaget att revision till bolag inom det 

finansiella området omfattar mervärde i form av löpande stöd och rådgivning samt efterlevnad av 

lagstiftning (PwC, 2011d). PwC säger att deras revisorer är välmeriterade med 

specialistkompetens inom kapitalförvaltning och det finansiella området. ”Våra kunder” är 

fondbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, banker, stiftelser och andra kapitalförvaltande 

organisationer (PwC, 2011d). Här visas ett professionellt synsätt, då PwC skriver att de efterlever 

lagstiftning. Att de även skriver ”våra kunder” styrker ett affärsmässigt uppträdande. Kunder 

definieras som affärsmässigt då det handlar om ett köp av varor och tjänster från ett företag.   

Revisionsbolaget skriver vidare att deras erfarna revisor ger en professionellt genomförd revision 

och företagen kan få hjälp med alla aspekter av oberoende granskning (PwC, 2011e). 

Revisionsbolaget beskriver sina framgångsfaktorer som bland annat förståelse för kundens kultur 

och affärer, proaktivt och affärsmässigt agerande, personligt engagemang och förtroende samt 

fokus på kvalitet och professionalism (PwC, 2011b). 

PwCs vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som 

inger förtroende. En av PwCs värderingar är “teamwork”, vilket står för att komma fram till de 

bästa lösningarna i samarbete med kollegor och kunder. Detta samarbete är en förutsättning för att 

kunna leverera rätt kompetens och rätt lösning utifrån specifikt behov. En annan av PwCs 

värderingar är “leadership”, vilket innebär att PwC leder utvecklingen genom nytänkande och 

handlingskraft. Ett av de långsiktiga mål PwC har med sin verksamhet är konsolidering med fokus 

på lönsamhet (PwC, 2011b). 

PwCs sätt att beskriva verksamhetens framgångsfaktorer som ”proaktivt och affärsmässigt 

agerande”, ”förståelse för kundens kultur och affärer” och ”personligt engagemang och 

förtroende” kan diskuteras inom ramen för teoriavsnittet som behandlar affärsmässighet. PwC 

säger att de i samarbete med kunderna kommer fram till bästa lösningen och detta kan enligt teorin 

riskera deras objektivitet. 

I sin presentation på den egna webbsidan är PwC mer affärsmässig än professionell, eftersom PwC 

är väldigt generaliserande i sin beskrivning av professionell revision. PwC beskriver vad revision 



är och hur en revisor ska agera. PwC säger att ”en revision är en oberoende granskning”, ”en 

oberoende och skicklig revisor”, ”trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, 

myndigheter, medborgare och kunder” och ”krav på trovärdighet som kapitalmarknaden ställer”. 

Dessa ord jämställs med oberoende i enlighet med de rådande regelverken och den teori som 

ligger till grund för denna studie. Det är därmed inte sagt att PwC synliggör sitt oberoende, 

eftersom de beskriver revision i allmänhet och inte den egna revisionen och de egna revisorerna i 

beskrivningen. 

 

4.2.4Deloitte  

Deloittes har använt begrepp som förknippas med affärsmässighet elva gånger i sin beskrivning 

och dessa begrepp var: värdeskapande, genomgående öppen och ärlig kommunikation, nära klient 

kontakt, engagemang och service. specialistkompetens och kvalitet, förbättringsförslag till 

verksamheten, stödjer styrelse och ledning, kostnadseffektivitet.  

Deloitte beskriver sig också som professionell med begrepp, som enligt den teoretiska 

analysmodellen anses förknippade med professionalitet. Dessa begrepp är sju till antalet och var: 

“vi stödjer ägare”, erfarenhet av internationella redovisningsprinciper (IAS/IFRS) och 

börsregler, ”utan att för den skull äventyra vårt oberoende eller det förtroende som aktieägaren 

gett oss”, hög integritet, rättvisande bild av finansiell rapportering, professionellt revision. 

Deloitte beskriver sin revision som proaktiv, och säger: ”en del av vårt arbete i en revision syftar 

till att identifiera områden där vår granskning kan addera mervärde, utan att för den skull äventyra 

vårt oberoende eller det förtroende som aktieägaren gett oss” (Deloitte, 2011b). Vidare säger 

bolaget att de sätter stort fokus på att erbjuda sina klienter en revision som är relevant och 

fokuserad mot de utmaningar och risker som deras klienter står inför (Deloitte, 2011a). 

Genom att säga att deras granskning adderar mervärde (Deloitte, 2011b) beskriver Deloitte sig på 

ett affärsmässigt sätt, då kundvärde och addera mervärde är synonymer till varandra och den 

teoretiska analysmodellen sammankopplar kundvärde med affärsmässighet. Det kan upplevas som 

att Deloitte är medvetna om att detta sätt att beskriva sig på kan tolkas som affärsmässigt, i och 

med att revisionsbolaget direkt därefter skriver ”utan att för den skull äventyra vårt oberoende 

eller det förtroende som aktieägaren gett oss” (Deloitte, 2011b). Oberoende är en förutsättning för 

och grunden för professionellt agerande (Suddaby et al., 2009). Genom att använda begreppet 



klienter förknippas Deloitte än mer samman med professionalitet, enligt den teoretiska 

analysmodellen. 

Deloitte säger att tydlig och öppen kommunikation är en förutsättning för att kunna förstå 

förväntningar och behov, vilket kan leda till konstruktiva förslag till förbättring (Deloitte, 2011b). 

Under rubriken allmänt om revision säger Deloitte att målet med revisionsprocessen är att 

säkerställa en rättvisande bild av den finansiella rapporteringen samt att bidra med 

förbättringsförslag till verksamheten och den interna kontrollmiljön (Deloitte, 2011b). 

Revisionsbolaget påstår sig erbjuda en revision som är anpassad till varje företags specifika 

situation och förutsättningar. ”Vi kan erbjuda en nära klientkontakt karaktäriserad av engagemang 

och service, resurser, specialistkompetens och kvalitet, för såväl det lilla, lokalt verkande företaget 

som för det större företaget med mer nationell eller internationell inriktning” (Deloitte, 2011d). 

”Vi stödjer ägare, styrelse och ledning i att nå företagets mål och bistår i att hantera utmaningar 

som företaget möter” (Deloitte, 2011a). Bolaget säger att de har lång erfarenhet och tradition av 

revision och rådgivning till tillväxt- och entreprenörsföretag och vi har utvecklat en särskild, 

proaktiv lösning för dessa företag och deras ägare. Vidare säger Deloitte att deras revision är 

värdeskapande. Deloitte menar att deras revision bidrar till en god kontrollmiljö, eftersom den 

stärker processer som levererar snabb och högkvalitativ finansiell information (Deloitte, 2011e). 

Under rubriken stora och publika företag säger Deloitte att de centrala punkterna i deras revision 

är: proaktivt, starkt team lett av en erfaren revisorer; ett riskfokuserat, tillgängligt och engagerat 

team med omfattande erfarenhet av internationella redovisningsprinciper (IAS/IFRS) och 

börsregler; ett starkt internationellt nätverk; effektiv och genomgående kommunikation med 

klienter (Deloitte, 2011e). Vidare säger bolaget: ”Oavsett arbetsområde kännetecknas våra 

revisionstjänster alltid av hög integritet, kvalitet, kostnadseffektivitet och ett stort engagemang” 

(Deloitte, 2011c). 

I den teoretiska analysmodellen framgår det att affärsmässighet är detsamma som att vara öppen 

för förbättringsförslag, lyhördhet för kundens behov och säkerställande av rätt lösning. Därmed 

kan det sägas med stöd av teori att Deloittes beskrivning till vis del är affärsmässig. Teoriavsnittet, 

professionalitet, säger att revisorers oberoende riskeras av ett nära klientsamarbete. Och att 

förtegenhet med klienter inte är att vara professionell, således kan detta sätt att beskriva sig på 

tolkas som att revisionsbolaget framställer sig mer som affärsmässig. FAR nämner att integriteten 

kan vara svår att bevara i ett nära samarbete med klienter. 



Sammanfattningsvis kan det sägas att integritet erhålls genom hög yrkesetik och ett prestigefyllt 

framträdande. I yrkesetiken, enligt FAR, är upprätthållandet av ett oberoende en central del i 

revisorsrollen. Deloitte nämner uttryckligen att de inte skall äventyra sitt oberoende, vilket ger ett 

klart besked om att de har en medvetenhet om att de ska vara oberoende i sin revision. Detta 

förstärks ytterligare i och med att de ska utföra sin revision med integritet och kvalitet. Av 

teoriavsnittet framgår att integritet i vissa regelverk likställs med oberoende. Kvalitet i traditionell 

mening innebär att revisorn utför sitt arbete oberoende och innehar hög kompetens, enligt bland 

annat Hellman. De utför revisionen med en professionalitet, vilket kräver ett oberoende 

ställningstagande, vilket konstateras i beskrivningar i FAR.  Deloitte konstaterar dessutom att 

deras uppdrag är för aktieägarna och att de stödjer dessa, vilket åter igen är ett tecken på att de är 

medvetna om att värna om sitt oberoende gentemot sin klient. Sammanfattningsvis kan det i 

Deloittes kommunikation på deras webbsida gå att utläsa ett oberoende, då de är uppmärksamma 

på att det inte ska äventyras.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Slutsats och diskussion 
Den empiriska undersökningen gav svar på studiens problem och syfte. 

Att svara på studiens frågeställning, “framställer sig “the Big Four” revisionsbolagen sig som 

professionella eller affärsmässiga på de svenska webbsidorna?”, visade sig dock inte vara helt 

enkelt eftersom alla bolagen var väldigt varierade i sin beskrivning. 

Författarna har ändå med hjälp av den teoretiska analysmodellen kunnat dra en slutsats och 

resultatet visas i nedanstående modell. 

 

Modell 2: Studiens resultat 

            professionell     

                                      

                  

         affärsmässig  

                       

professionell och affärsmässig 

                                                Deloitte   KPMG, E&Y och PwC  

 

Resultat: Revisionsbolagen - professionella eller affärsmässiga  

KPMG anses framställa sig som både professionell och affärsmässig. Denna slutsats har dragits, 

baserat på antalet gånger KPMG beskriver sig med begrepp förknippade med professionalitet 

respektive affärsmässighet. Kategorin professionell har en enhet mer. Enhet är detsamma som 

antalet begrepp. Observationen att revisionsbolaget i sin beskrivning av sig själva som 

professionella gör den på ett sätt som tolkas som att de inte syftar på sig själva har dessutom varit 

viktig för slutsatsen.   

Antalet begrepp i kategorierna professionell respektive affärsmässig är exakt lika många för E&Y, 

således konstateras det att E&Y är både professionell och affärsmässig.  

Det är två enheter mer i kategorin affärsmässig i resultatet för PwC. Slutsatsen är trots denna 

skillnad att PwC framställer sig som både affärsmässig och professionell. Detta bygger på att 

revisionsbolaget uttrycker sig i allmänna ordalag, det vill säga att de inte syftar på sig själva i 

beskrivningen. 



Deloitte framställer sig i större utsträckning som affärsmässig än som professionell. Det skiljer tre 

enheter mellan de båda kategorierna. Deloitte syftar dessutom på sig själv, vilket gör det tydligt att 

det är sig själva de beskriver.  

Inget av “the Big Four” revisionsbolagen hamnar under kategorin professionell. Slutsatsen är 

därmed att inget av revisionsbolagen är tydlig med att framställa sitt oberoende. Alla bolagen 

nämner att de ska vara oberoende även om inte det är det exakta begreppet som använts har 

begrepp som likställts med oberoende i denna undersökning observerats i beskrivningarna. 

Oberoendet genomsyrar dock inte den undersökta framställningen och har inte getts ett stort 

utrymme i de studerade beskrivningarna. 

Det kan diskuteras varför revisionsbolagen endast väljer att i liten utsträckning uttryckligen 

framställa sitt oberoende. En av orsakerna kan vara att regelverket kring oderoende har varit 

otydligt. Revisionsbolagskommittén anser att  begreppet oberoende bör undvikas i lagstiftningen 

och lagstiftarna har lyssnat på detta. Det kan således anses vara självklart att även 

revisionsbolagen väljer att utelämna begreppet oberoende på sina hemsidor. En anledning till 

varför revisionsbolagen dock bör vilja synliggöra sitt oberoende torde vara för att rentvå sin 

inblandning i företagsskandaler, oavsett om den varit medveten eller omedveten.  

Att revisionsbolagen inte väljer att i stor utsträckning i sin framställning beskriva sig själva som 

professionella (oberoende) kan diskuteras inom ramen för agentteorin. Agentteorin nämner att 

revisorer kan hamna i intressekonflikter med företagsledningen när de granskar ett företags 

finansiella rapport. En orsak till varför revisionsbolagen inte väljer att lyfta fram sitt oberoende 

kan vara för att undvika intressekonflikter. Agentteorin nämner att det föreligger ett principal- 

agent förhållande mellan företagens intressenter och revisorer. Företagens investerare (principaler) 

får hjälp av  revisorerna (agenterna) att bevaka företagsledningen, samtidigt som det är 

företagsledningen som bestämmer revisionsbolagens intäkter. Denna situation kan inte vara 

alldeles lätt för revisionsbolagen att hantera, då samtliga studerade revisionsbolag väljer att inte i 

stor utsträckning framställa sitt oberoende.  

Revisionsbolagen har en enda hemsida, där de kan beskriva sig för allmänheten, och det bör 

innebära att de vill få med allt som är relevant i sina beskrivningar. I och med att större 

revisionsbolag ger rådgivningstjänster och vill nå ut till sina kunder inom detta område måste de 

också framställa sig som kundorienterade och affärsmässiga, samtidigt som de bör uppfattas som 

professionella. Majoriteten av “the Big Four” revisionsbolagen har lyckats bra med detta, då de 

har placerats under kategorin professionell och affärsmässig i studiens analysmodell.  



Är det möjligt att kombinera ett professionellt och affärsmässigt agerande? Det handlar om 

avväganden. Om revisorer ska kunna vara professionella samtidigt som de är  affärsmässiga är det 

viktigt att varje uppdragssituation analyseras utifrån båda begreppen (kategorierna). De bör ställa 

sig frågor som hur kan jag bevara min professionalitet i samband med att skapa en god affär? och 

finns det något som hotar oberoendet gentemot klienten? Revisionsbolag skiljer ofta 

revisionstjänsten från rådgivningstjänsten i sin organisation, vilket innebär att samma 

revisionsteam inte får utföra både revision och rådgivning för en klient. Denna organisation av 

arbetet underlättar skapandet av både ett professionellt och ett affärsmässigt förhållningssätt till 

verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Förslag till fortsatt forskning 
 

Revisorers oberoende är ett omdiskuterat ämne och därmed berör denna studies frågeställning ett 

aktuellt ämne. Revisorer och revisionsbolag har kritiserats och anklagats för att ha varit 

inblandade i företagsskandaler, vilket borde ha gjort revisionsbolag och revisorer angelägna om att 

på ett mycket tydligt sätt framställa sitt oberoende. Det har varit intressant att forska inom detta 

område och resultatet är intresseväckande, och vilket har gett upphov till fler aktuella 

forskningsfrågor att studera. Exempel på fortsatt forskning, i anslutning till denna studie, är att 

göra samma undersökning för samma revisionsbolag för att studera huruvida deras 

tillvägagångssätt att framställa sitt oberoende skiljer sig mellan olika länder. Om skillnader finns 

kan det vara intressant att undersöka vad dessa beror på; kulturellt betingade skillnader, olika 

regelverk eller inträffade händelser på kapitalmarknaden i respektive land som tas med i 

undersökningen. Ett annat förslag på vidare forskning utifrån denna studie är att göra en kvalitativ 

studie, där de ansvariga för respektive revisionsbolags internet utformning intervjuas. På så sätt 

kan information erhållas angående hur dessa revisionsbolags medvetenhet om hur de framställer 

sitt oberoende på sina webbsidor ser ut. I en sådan studie går det att undersöka om 

revisionsbolagen tycker att deras oberoende situation är komplicerad och om det är behövligt att 

kommunicera ut sitt oberoende till allmänheten.  
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Bilaga 1 
Analysunderlag 

Dessa begrepp har plockats ut ur empirin för genomförande av analys och slutsats. Dessa begrepp 

är valda eftersom teorin har förknippat dem med antigen professionalitet eller affärsmässighet. 

KPMG 

Affärsmässig 

skapa värde för kunder, revision i första hand ska skapa förtroende. vi möter våra kunders behov 

med kvalificerade tjänster, arbetar tillsammans, värdesätter individen, kommunicerar öppet och 

ärligt, ett integrerat arbetssätt, förslag till förbättringar och våra kunder=11 

 

Professionell 

söker fakta och förmedlar insikt, agerar med integritet, kvalitetssäkra företagens ekonomiska 

information till marknaden samt ägarna. Revision gör att det går att lita på företagets 

ekonomiska information. Revision är en certifiering till nytta såväl för företaget som för kunder, 

leverantörer, banker, ägare och andra intressenter. Revisionens främsta uppgifter att förse ägarna 

med en oberoende och trovärdig granskning av företagets redovisning. Säkerställa för ägare, 

styrelse och ledning att företaget följer gällande spelregler.  Att upptäcka fel och brister innan 

skador inträffar. Ett stöd till företaget att efterleva formella regler=12 

 

ERNST & YOUNG ( E&Y) 

Affärsmässig 

Bidrar mest till medarbetares och kunders framgång,  skapa värde och förtroende, samverkan, 

laganda, Vi är engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt=8   

 

Professionell 

Våra opartiska och självständiga revisorer, hjälper företagen att uppfylla kraven 

från  myndigheter och intressenter när det gäller den finansiella rapporteringen. Vi står för 

integritet och har högt ställda krav och gör aldrig avkall på kvaliteten i uppdrag. Vi bygger 

relationer på professionell grund, medarbetare, kunder och marknaden får trygghet genom dem=8 

 

 



 

PwC 

Affärsmässig 

löpande rådgivning om ekonomin i företaget, bollplank, specialistkompetens, tillgång till hela 

vårt utbud av ekonomi- och rådgivningstjänster, nyttan med revision ligger i vem som utför den, 

våra kunder, bättre kontroll över sin verksamhet, kvalitetsstämpel som skapar förtroende hos dina 

kunder, leverantörer, samarbetspartner och andra intressenter som underlättar affärer och 

kontakter med dessa och hitta rätt lösning =10 

 

Professionell 

en revision är en oberoende granskning, en trygghet, en oberoende och skicklig revisor skapar 

trovärdighet och säkerhet för alla inblandade intressenter, revisor kvalitetssäkrar företagens 

finansiella information, ökar företagen trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, 

leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder, en kvalitetsstämpel på hur väl företagets 

styrning samt interna processer och rutiner fungerar, ger konkreta hjälp att identifiera problem 

och hjälp med alla aspekter av oberoende granskning=8 

 

Deloitte 

Affärsmässig 

Värdeskapande, genomgående öppen och ärlig kommunikation, nära klient kontakt, 

engagemang och service. specialistkompetens och kvalitet, förbättringsförslag till verksamheten, 

stödjer styrelse och ledning, kostnadseffektivitet = 11 

 

Professionell 

Vi stödjer ägare, erfarenhet av internationella redovisnings-principer (IAS/IFRS) och börsregler, 

”utan att för den skull äventyra vårt oberoende eller det förtroende som aktieägaren gett oss”, 

hög integritet, rättvisande bild av finansiell rapportering, professionellt revision=7 

 

 

 

 


