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Sammanfattning  
 

Enligt tidigare studier har det framkommit att kreativitet förekom på skatte-, konsult- 

och revisionsavdelningen. Studien resulterade även i att kreativitet inte bör begränsas 

till specifika branscher, då alla på något sätt kan utnyttja kreativitet i olika situationer i 

arbetet. Studien i fråga var av kvantitativ karaktär och vi valde genom kvalitativ metod 

ta reda på hur kreativitet, enligt revisorer, förekommer i deras dagliga arbete. 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för på vilka sätt revisorer enligt dem är 

kreativa i det dagliga arbetet. På grund av det valda syftet behövs även en förståelse för 

vad begreppet kreativitet innebär för revisorerna. För att uppnå studiens syfte användes 

bland annat litteratur om: socialkonstruktivism, vad kreativitet är och kreativitet i det 

dagliga arbetet. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta 

respondenter, där intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med en revisor i taget. 

Empirin i denna studie visade att kreativitet förekom på olika sätt i det dagliga arbetet 

hos revisorer. Empirin resulterade att kreativitet i det dagliga arbetet förekommer enligt 

tre kategorier: ovanliga arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, skrivbordsarbete och vid 

rådgivningen med kunder. Slutsatserna i denna studie var att kreativitet i det dagliga 

arbetet hos revisorer förekom enligt de tre nämnda kategorierna där kreativitet fick 

innebörden av frihet, analytiskt tänkande och mervärde. 
 

Studien har gett förståelse för hur kreativitet enligt revisorer förekommer i det dagliga 

arbetet. Denna studie har förhoppningsvis fyllt en kunskapslucka genom att visa upp en 

uppdaterad bild av revisorernas yrke sedan revisionsplikten slopades, genom en 

kvalitativ studie.  

Förslag till vidare forskning är att forska på vilket sätt revisorer ges möjlighet att vara 

kreativa utifrån ledningens perspektiv.  

 

 

 

Nyckelord: Kreativitet, revisor, kreativitet i det dagligt arbete, socialkonstruktivism, 

kreativitet genom kunskap, kreativitet genom samarbete 



Abstract 
Previous studies have shown that creativity were on tax, accounting and auditing 

section. The study also resulted that creativity should not be limited to specific 

industries, all of which may in any way exploit creativity in different situations. The 

study in question used the quantitative method and we have therefore chosen qualitative 

method to find out how creativity, according to the auditors, are present in their daily 

work. 

 

The purpose of the study is to create an understanding of the ways in which auditors as 

are creative in the daily work. Because of the selected object need an understanding of 

what the concept of creativity brings to the auditors. In order to achieve the objectives 

of the study were used including literature about: social constructivism, what creativity 

is and creativity in their daily work. The empirical data were collected through semi-

structured interviews with eight respondents, where the interviews were conducted face 

to face with an auditor at a time. 

 

The empirical data in this study showed that creativity occurred in different ways in the 

daily work of auditors. The empirical result that creativity in everyday work occurs 

according to three categories: unusual tasks in the daily work, paperwork and consulting 

with customers. The conclusions of this study was to creativity in the daily work of 

auditors, according to the three categories mentioned where creativity got the meaning 

of freedom, analytical thinking and added value. 

 

The study has provided an understanding of how creativity according to auditors present 

in the daily work. This study hopefully has filled a knowledge gap by presenting an 

updated picture of the auditors' professional since the audit requirement was abolished 

by a qualitative study. 

 

Suggestions for further research is to study the way in which auditors are given the 

opportunity to be creative from a management perspective. 

 

Keywords: Creativity, accountant, creativity in everyday work, social constructivism, 

creativity through knowledge, creativity through collaboration. 



 

Förord  

Vi vill först tacka vår handledare Eva Lövstål för vägledningen under studiens gång.  

Sedan vill även rikta ett stort tack till våra medverkande respondenter som tagit sig tid och 

bidragit till vår studie. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har haft så mycket förståelse och tålamod 

med oss genom processens gång.  

 

 

Kristianstad, 2015 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund och problematisering kring 

studiens valda ämne. Därefter avslutas kapitlet med studiens frågeställning, syfte samt 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund  
Revisorns roll är att granska ett företags siffror för att vidare kunna intyga till 

intressenter att exempelvis årsredovisningen stämmer (Carrington, 2010). På grund av 

revisorns roll så anses revisorerna bära ett samhällsansvar (Carrington, 2010) eftersom 

många intressenter fattar beslut om hur deras vidare relation ska se ut till ett företag 

utifrån revisorns ord.  

 

Det är det överordnade organet som har bestämmandemakten och som har bestämt 

revisorers förhållningsramar såsom lagar, regler och standarder. Detta är också ett 

resultat av att det finns politiska, sociala och ekonomiska påtryckningar (Deegan & 

Unerman, 2011); DiMaggio & Powell, 1983). Dessa påtryckningar sker bland annat på 

grund av att lagar måste följas av revisorer (politiska påtryck), lyhördhet för 

revisionskunders behov ska tillgodoses (sociala påtryckningar) (Pentland, 1993) och 

konkurrensen om revisionskunderna (ekonomiska påtryckningar) (Carrington, 2010; 

Deegan & Unerman, 2011).  

 

På senare tid har revisorn fått en mer rådgivande roll eftersom revisionsplikten 

avskaffades år 2010 (FAR, 2013). Avskaffandet av lagen om revisionsplikten, förde 

med sig en valfrihet för mindre bolag 1  att anlita revisorer vilket gjorde att 

revisionsbyråer började erbjuda mer rådgivning (FAR, 2015). Detta för att kunna 

hantera konkurrensen (Feldman Barr & McNeilly, 2003) och för att nå en lyckad 

tillväxt. Power (2013) menar att kreativitet kan ses som viktig för att med den kunna nå 

en lyckad tillväxt.  

 
                                                

1 Dem som kan räknas som mindre bolag är dem som inte uppfyller minst två av följande punkter: tre 

anställda, tre miljoner kronor i nettoomsättning och 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (ab.se, 2015) 
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Men vad är då kreativitet? Vad innebär begreppet? Kurtzberg och Amabile (2001) är två 

forskare som gjort flertal studier i kreativitet och menar att beteende, personlighet, 

tankemönster, miljö och sammanhanget som personen befinner sig i är det som utgör 

stora delar av kreativitet. Amabile (1996) har även beskrivit att en individs kreativitet 

föds ur motivation, kunskap och kreativa tankefärdigheter. Amabile (1998) menar även 

att kreativitet kräver expertis och att den som verkligen kan ses som kreativ är den som 

är duktig inom ett visst kunskapsområde. 

 

Rasulzadas (2012) citat om kreativitet:  

 

”Även om kreativiteten kan se olika ut på olika arbetsplatser finns det ändå vissa 

gemensamma nämnare om vad som krävs för att de anställda ska få utlopp för sin 

kreativitet.” (Prevent.se, 2012).  

 

Detta citat väcker tankar om bilden av revisorns yrke och hur det hade sett ut i deras 

miljö eftersom deras arbete oftast framställs som styrt på grund av olika checklistor, 

mallar och dokumentföring (Pierce & Sweeney, 2005).  

 

Då kreativitet kan finnas hos någon som är expert på ett kunskapsområde (Amabile, 

1998) för detta tankarna till revisorn som ju tillhör en profession (Brante, 2005) väcker 

ovanstående citat tankar om hur det hade sett ut i revisorers arbetsmiljö vilket av samma 

anledning utgör grund för ämnet i denna uppsats. 

 

1.2 Problematisering  
Som tidigare nämnt kom valfriheten för företag att anställa en revisor i samband med att 

revisionsplikten slopades (FAR, 2013). Detta ledde till att rådgivningen började ta större 

plats i revisorernas arbete bland annat för att hålla kvar kunder. Detta väcker tankar om 

vad sådana förändringar kan ha lett till i en revisors yrke. Ett yrke som i tidigare studier 

oftast beskrivs som styrt möts nu av jobbannonser där det söks efter kreativa revisorer. 

Detta för tankarna vidare till hur de ens kan vara kreativa när de har så mycket lagar och 

regler att förhålla sig till. Har revisorns yrke förändrats? Har en revisor som tidigare 
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bara setts som någon som sysslar med siffror äntligen fått chansen att även han kunna 

ses som kreativ? Det finns något som talar för detta. Forskning visar att alla kan vara 

kreativa och skapa något med hjälp av den förkunskap och erfarenhet som en person har 

(Weisberg, 1999), vilket gör att revisorerna borde kunna ses som kreativa då de enligt 

Brante (2005) innehar en specialistkunskap. 

Eftersom vi lever i en tid där det går olika trender i begrepp så cirkulerar dessa i vårt 

språk och i vår omgivning. Kreativitet är ett sådant begrepp. Vad betyder egentligen 

begreppet kreativitet? Vem är det då som bestämmer vad kreativitet som begrepp 

faktiskt innebär? Tolkningar av begrepp förklaras olika beroende på vem det är som 

pratar. Inom socialkonstruktivismen diskuteras det att människan själv skapar 

konstruktioner om verklighet som inte alltid är en sanning av den faktiska verkligheten 

(Berger & Luckmann, 1999), detta sker även i skapnaden av begrepp. Enligt Martins & 

Terblanche (2003) är värderingar och normer något som skapas bland medarbetare 

genom atmosfär och kultur som möjligtvis kan påverka vilket synsätt medarbetare har 

på något (Alvesson & Sveningsson, 2007). Detta kan kopplas till hur revisorer 

möjligtvis väljer att se på vad begreppet kreativitet innebär.  

I tidigare studier visade det att kreativitet kan ske i alla typer av arbeten där alla kan 

bidra med idéer (Shalley, Zhou & Oldham, 2004). Ett exempel på hur kreativitet kan 

ske i arbeten kan vara genom förbättrade arbetsmetoder eller problemlösningar (Dul & 

Ceylan, 2011), vilket även hade kunnat ses som relevant i revisorers dagliga arbete. 

Kreativitet i det dagliga arbetet kan uttryckas både vid enskilt arbete där den kan skapas 

genom kreativa tankeförmågor (Amabile, 1997), men även vid samarbete just för att 

arbetsuppgifter ibland kan vara svåra att lösa.  

I en annan studie av Al-Beraidi & Rickard (2006) har det forskats kring om kreativitet 

kunde förekomma bland skatte-, konsult- och revisionsavdelningen. Resultatet i den 

studien visade att det förekom kreativitet på alla avdelningarna. Al-Beraidi & Rickard 

(2006) menade även i sin studie att kreativitet inte bör begränsas till specifika 

branscher, då alla på något sätt kan utnyttja kreativitet i olika situationer. Den nämnda 

studien var av kvantitativ karaktär som visade det att det förekom kreativitet på 

respektive avdelning. Eftersom det inte framkom på vilket sätt revisorerna var kreativa 

väcktes intresset att istället genomföra en kvalitativ studie för att se hur revisorer kan 

vara kreativa i det dagliga arbetet.  
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1.3 Frågeställning 
På vilka sätt kan revisorerna vara kreativa i det dagliga arbetet? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för på vilka sätt revisorer enligt dem själva 

kan vara kreativa i det dagliga arbetet. På grund av det valda syftet behövs därför även 

en förståelse för vad begreppet kreativitet innebär för dem i det dagliga arbetet. 
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1.5 Disposition  
Nedan följer uppsatsens disposition med förklaring av innehåll för respektive kapitel.  

 
  

Inledning 

•  I första kapitlet introduceras en problembakgrund och en problematisering. 
Därefter presenteras studiens frågeställning och avslutningsvis  
syftesformuleringen.  

Metod 

•  I andra kapitlet presenteras studiens valda metod. I detta kapitel beskrivs 
bland annat tillvägagångssätt, presentation av respondenterna och studiens 
tillförlitlighet. 

Teoretisk 
referensram 

•  I tredje kapitlet presenteras avsnitten om socialkonstruktivism, vad 
kreativitet är, ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kreativitet, kultur 
och kontext, kunskap som en del av kreativitet, kreativitet i det dagliga 
arbete, kreativitet vid individuellt arbete och vid samarbete. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om hur begreppet kreativitet kommer att användas i 
denna studie. 

Empiri & 
analys 

•  I det fjärde kapitlet presenteras den insamlade empirin som analyseras, 
diskuteras och där även teoretiska kopplingar görs.	

Slutsatser 

•  I det femte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser, sedan 
följer ett avsnitt om studiens bidrag och slutligen presenteras förslag till 
vidare forskning. 



6 
 

2. Metod  
I detta kapitel redogörs först den valda vetenskapliga metoden som sedan följs av den 

empiriska metodens olika delar. I dessa förklaras de olika tillvägagångssätten vid bland 

annat datainsamling, respondenter och informationsbearbetning.  

2.1 Vetenskaplig metod  
I en uppsats är det alltid forskningsfrågan som bestämmer vilket förhållningssätt som är 

mest lämpad att använda (Alvehus, 2013). Positivism och hermeneutik är två 

förhållningssätt inom vetenskapsteorin som används vid forskning. Det positivistiska 

förhållningssättet handlar om att hitta logiska samband vilket görs med den kvantitativa 

metoden. Eftersom studien syfte handlar om skapa förståelse så har i stället den 

kvalitativa metoden valts, som härstammar ur det hermeneutiska förhållningssättet. 

Hermeneutiken beskriver bland annat att ”en del förstås om den sätts i samband med 

helheten” (s.193, Denscombe, 2009) och handlar om förförståelse och tolkning av den 

verklighet som respondenterna befinner sig i (Denscome, 2009). På grund av uppsatsens 

syfte så har ett fenomenologiskt perspektiv valts vilket lämpar sig bra då den ger 

respondenterna möjlighet att uttrycka egna tankar, erfarenheter och ge detaljerade 

beskrivningar av händelser (Denscombe, 2009). Eftersom fokus i denna studie ligger på 

att få en förståelse så läggs den egna forskarens förkunskap åt sidan för att på bättre sätt 

kunna fånga in respondenters verklighet så som dem ser den. 

 

Studien kommer utgå från en kvalitativ karaktär där den har en abduktiv ansats vilket 

innebär att det sker en växling mellan empiri och teori (Alvehus, 2013). Under 

processens gång så har teorierna reviderats utifrån relevansen för studiens syfte. För att 

skapa bra grundpelare för studiens uppbyggnad har relevant litteratur såsom 

vetenskapliga artiklar och böcker använts. 

 

2.2 Empirisk metod 
Här redogörs vilka olika tillvägagångssätt som gjorts för bland annat datainsamling, 

metoder och informationsbearbetning för att nämna några. Löpande i avsnitten ges 

förklaringar och motiveringar av vägvalen, så att dessa ska visa på en transparens, som 

visar på öppenhet i forskningen, så att du som läsare lättare ska kunna förhålla dig 

kritisk till innehållet (Denscombe, 2009).  
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2.2.1 Datainsamling  
Då denna studie har behövt samla in empiri som utgått ifrån revisorers tankar har därför 

intervjuer genomförts. Då uppsatsen handlar om att förstå på vilket sätt kreativitet 

förekommer i revisorernas dagliga arbete, krävs en metod som kan samla in underlag 

om uppfattningar, tankar och åsikter. Intervjuunderlaget, den så kallade primärdatan 

(Alvehus, 2013; Denscombe, 2009), har sedan använts till analysen.  

 

Observationer som också är ett alternativ inom den kvalitativa metoden anses olämplig i 

denna studie. Anledningen är att det hade varit svårt att på förhand kunna bestämma 

vart och när dessa observationer skulle ha genomförts för att på bästa sätt fånga in och 

kartlägga kreativiteten. Observationer lämpar sig bättre att användas i studier som 

forskar kring respondenters beteenden (Denscombe, 2009).  

 

2.3 Urval  
Studiens urval begränsades geografiskt till Skåne län eftersom målet var att försöka få 

många intervjuer, vilket hade varit svårt om fler län hade inkluderats. Antalet 

respondenter var inte bestämt i förväg. Detta är något som förekommer i den kvalitativa 

metoden eftersom den istället förklarar att mättnad i underlaget är viktigare 

(Denscombe, 2009), vilket gör att antalet kan vara svårt att uppskatta till en början. 

Respondenterna som ställde upp i intervjuerna fick vi tag på genom att ringa runt till 

olika revisionsbyråer. När ett par intervjuer var inbokade och bekräftade blev vi tipsade 

om andra som passade in på våra krav och kunde tänka sig ställa upp, ett så kallat 

snöbollsurval (Alvehus, 2013; Denscombe, 2009). 

 

2.3.1 Urval och presentation av respondenter 
Urvalet av respondenter begränsades till revisorer för att skapa en homogen grupp 

(Alvehus, 2013), vilket innebär att det finns en större chans för likheter i uppfattningar, 

mönster och upplevelser bland respondenterna. Auktoriserade revisorer försökte vi 

undvika eftersom gruppen då hade blivit en heterogen grupp på grund av att både 

revisorer och auktoriserade revisorer finns med, vilket kan göra primärdata svårare att 

hantera i analysen. Anledningen är att många auktoriserade revisorer innehar någon typ 
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av chefsroll eller är delägare och därför kanske hade haft helt skilda svar om vart 

kreativiteten förekom i det dagliga arbetet. 

I tabell 2:1 följer en presentation över de respondenter som medverkat i denna studie. Vi 

vill påpeka att inspelningarna inte bör ses som korta. Anledningen till detta var att vi 

valde att informera våra respondenter om de praktiska bitarna innan inspelningen kunde 

ske (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Tabell: 2:1 Samtliga respondenter2 

 

 

2.4 Intervju som metod 
Semistrukturerade intervjuer valdes, vilket innebar att respondenten fick chansen att 

utveckla sina idéer, tankar och åsikter (Denscombe, 2009). Detta gjorde att samtalen tog 

sig i olika riktningar eftersom respondenternas svar påverkade vilka följdfrågor som 

ställdes i intervjuerna (Alvehus, 2013). Den semistrukturerade intervjumetoden är 

flexibel eftersom den tillåter att intervjuguiden inte behöver ha en speciell 

ordningsföljd. Som komplement till intervjuguiden fördes anteckningar över icke-

verbala händelser för att notera respondenters reaktioner, långa tankepauser och 

kroppsspråk. Samma djupgående information hade varit svår att ta in med den 

kvantitativa metoden på grund av bristande möjlighet att fånga samma detaljer 

(Denscombe, 2009).  

                                                
2. En godkänd revisor som inte har avlagt ”För att bli auktoriserad revisor behöver du en ekonomie kandidatexamen 
på 180 poäng (120 poäng enligt gamla systemet), tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen hos 
Revisorsnämnden (RN). Vidare prövar RN vart femte år förutsättningarna för en revisor att erhålla fortsatt 
godkännande eller auktorisation. Den 1 juni 2013, togs möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen bort. 
En godkänd revisor som före ikraftträdandet har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor 
revisorsexamen behåller sin behörighet och ska även i fortsättningen benämnas godkänd revisor”. (FAR.se, 2015) 

 

 

Respondent Kön Ålder Titel Material Inspelningstid
A Kvinna 30 Revisor Bandinspelning 50 min
B Kvinna 29 Revisor Bandinspelning 55 min 
C Man 61 Godkänd revisor Bandinspelning 45 min
D Man 28 Revisor Bandinspelning 30 min
E Kvinna 26 Revisor Bandinspelning 50 min
F Kvinna 54 Godkänd revisor Bandinspelning 50 min
G Kvinna 26 Revisor Bandinspelning 50 min
H Man 48 Auktoriserad revisor Bandinspelning + dokument från respondent 60 min
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Respondenterna intervjuades enskilt istället för i grupp på grund av att undvika en 

färgning i varandras svar om det hade skett samtidigt.  En fördel med enskilda intervjuer 

var att det i inspelningarna var lätt att endast urskilja rösten än om vi hade intervjuat 

fokusgrupper eller fler respondenter samtidigt (Denscombe, 2009). 

 

2.4.1 Intervjuteknik 
Innan den första intervju testades intervjuguiden för att upptäcka om det fanns frågor 

som kunde missuppfattas eller behövde korrigeras. I intervjuerna använde vi oss av 

aktivt lyssnande som kräver närvaro i stunden för att fånga upp följdfrågor på bästa sätt. 

Dessa användes dels för att be om klargörande i något yttrande eller för att uppmuntra 

respondenten att utvecklat sina svar ytterligare (Alvehus, 2013; Jacobsen K., 1993). 

Även vissa meningar som inte tros ha någon större innebörd så ska man inte underskatta 

meningsinnebörden som vid första anblick inte verkar ge något (Denscombe, 2009). 

Författaren (Egan, 2013) pratar om att mycket kan fångas upp genom att vara 

närvarande och nyfiken i stunden, vilket ger ett helt annat djup i samtalen. Detta har vi 

använt genom att arbeta med mycket följdfrågor för att från respondenterna antingen få 

ett klargörande eller för att fånga upp oavslutade meningar och tankar.  

Den semistrukturerade metoden kan anses som svår eftersom den kräver att forskaren 

agerar i stunden då hon inte kan förutse frågor i förväg (Silverman, 2010). I de 

semistrukturerade intervjuer lades stor koncentration på att vara närvarande i samtalet, 

vilket ibland krävde en snabbhet hos oss som intervjuade. Ett exempel på detta var när 

respondent A bollade tillbaka en fråga till oss: Det trodde ni inte om revisionsyrket va? 

Vid minsta oaktsamhet hade det lätt hänt att intervjuaren här avslöjar sina 

föreställningar. Därför behövs en förmåga att kunna vända fokus tillbaka till 

respondenten.  

 

2.4.2 Beskrivning av intervjuguide 
Upplägget av intervjuguiden har dominerats av öppna frågor, vilka gett respondenterna 

möjligheten att själva kunna uttrycka sin personliga uppfattning om på vilket sätt 

kreativitet förekommer i det dagliga arbetet. Samtalen inleddes med bakgrundsfrågor 

för att sedan gå in på temaområdena: Arbetsuppgifter, Kreativitet i det dagliga arbetet, 
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Kreativitet i situationer och till sist avslutande frågor. 

 

2.5 Forskarens roll 
Forskaren bör arbeta på ett medvetet sätt genom att minimera risken att låta forskningen 

påverkas av egna tankar, uppfattningar och bakgrunder (Bell, 1993). Utöver detta har 

det även krävts ett ansvar på grund av att skydda respondentens identitet har därför en 

överenskommelse gjorts om anonymitet. Detta har funnits i situationer där vissa 

avväganden fått göras för att bedöma om vissa citat haft inslag av känsligt eller 

avslöjande information. Till exempel så har det i vissa citat förekommit både 

benämningar och situationer som varit lokala och därmed ansetts känsliga att ta med 

som citat. 

 

2.6 Informationsbearbetning 
Efter intervjuerna omvandlades allt inspelat intervjumaterial till text genom 

transkribering (exempel på transkribering visas nedan). Detta gjordes för att materialet 

skulle bli begripligt och givande, för att sedan kunna sortera ut underlaget för själva 

analysen (Alvehus, 2013). För att kunna få en bra överblick och ett helhetsperspektiv 

ritades olika tankekartor upp i olika omgångar för att kunna sammanställa underlaget 

för att se en helhet. Vidare söktes nyckelord i intervjuutskrifterna för att sedan göra 

olika teman och kodningar. Tankekartorna kompletterades sedan med olika 

underkategorier. Även de icke-verbala händelserna som skrevs ner under intervjuerna 

användes för att se om de sedan skulle ha någon meningsinnebörd vid analysen, för att 

eventuellt kunna hitta mönster utöver svaren som gav.  

I transkriberingarna valdes bland annat skratt och längre pauser vid betänkande tas med. 

Innan påbörjad analys så sammanställdes informationen från intervjuutskrifterna där 

respondenternas och revisionsbyråernas namn avidentifierades. På detta sätt skyddas 

respondenten fastän hon/han berättat om detaljer som anses vara känsliga eller 

avslöjande på något sätt (Personuppgiftslagen 1998:204: Trost, 2010). Därför har ibland 

ett ställningstagande behövt göras i de fallen om vissa citat med känslig information 

skulle lyftas fram i analysen.  
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Bild: 2:2 Exempel på transkribering 

Exempel på transkribering 

Intervjuare: När känner du får utlopp för din kreativitet? 

 

Respondent B: Det är ju det som är grejen, det är ju inte så kreativt yrke. Jag har svårt att se det 

så. Det beror på hur man definierar kreativitet såklart. Jag har hållit på med rita, skriva, läsa. Så 

alltid när jag träffar folk från den orten jag växte upp säger alltid folk: oj blev du revisor, trodde 

du skulle bli konstnär eller författare. Så de finns en bild av att revision inte är så kreativt. Folk är 

väldigt förvånade och jag kan hålla med om att det kanske inte är klassiskt kreativ bransch. Det 

kan man nog inte säga, men visst det finns väl, det beror på hur man definierar ordet kreativitet. i 

slutändan ska en revisionsberättelse in, vi granskar ett antal konton som vi anser vara signifikanta, 

men hur man granska dem är egentligen mycket upp till var och en, vad vi kan komma på, så visst 

man skulle kunna säga att det finns ett visst mått av kreativitet. Nu när it-biten /…/ så märker man 

att det är generationsglapp där då jag och yngre kollegor kanske har lite annat tänk än de äldre/…/ 

sen om man vill kalla det kreativitet beror på. Men jag tycker det är väldigt kul, det har hänt att 

någon senior någon gång har sagt till en: du.. hur tycker du vi ska granska detta? Du som har koll 

på det med data, jag vet inte så mycket om det, vad tycker du? Så får man sitta där och fundera 

lite, det är ju kul. Det är ju på ett sätt kreativt, att få ta egna initiativ. Och det uppmuntras ju också, 

av överordnade. 

 

 

2.7 Analysmetod  
För att kunna få ett hanterbart material till analysen har sortering av data gjorts. 

Sammanställning och bearbetning är en avgörande aktivitet i den kvalitativa metoden 

(Silverman, 2010; Nylén, 2005). Detta har inneburit ett kritiskt förhållningssätt till valen 

som gjordes en sortering av det insamlade materialunderlaget. Besluten som övervägdes 

i urvalen har därför kretsat mycket kring frågorna: Vad tar vi med? och ”Hur motiverar 

vi vad vi tar med och vad vi inte tar med? Anledningen till dessa frågor är eftersom 

Silverman (2010) menar att det kan finnas intressanta saker att analysera och som är 

anmärkningsvärda fastän de ses som ”uppenbara handlingar” (s.192, Silverman, 2010).  

Efter insamling av primärdata var målet att utnyttja den på ett klokt sätt för att få ut det 

maximala av innehållet. Lösningen till detta blev att se på intervjusvaren som en helhet. 
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Om detta inte beaktades skulle risken varit att materialunderlaget hade blivit tunt om 

svaren till respektive fråga behandlades enskilt. Ett exempel på detta kan vara att en 

respondent väljer att lyfta in ett nyckelord vid fråga fem, medan en annan respondent 

använt samma nyckelord men associerat det till fråga tio.  

I ett materialunderlag så kan det vara svårt att se något för vad det verkligen är vid 

första anblick (Denscombe, 2009). Därför har inspelning av intervjuer varit användbart 

då det gick att lyssna på svaren upprepade gånger vilket i sin tur gav en bättre förståelse. 

Vid möjlighet att återgå till ett inspelat material kan det leda till att forskarna i sin tur är 

transparenta i återberättandet av respondenternas verklighet (Denscombe, 2009).  

Därefter kodades intervjuutskrifterna för att kunna upptäcka mönster och avvikelser, 

vilket kunde bestå i form av ett ord, en förklaring eller en situation exempelvis. Detta 

metodsätt användes för att kunna dela in kodningarna i teman och underkategorier 

(Denscombe, 2009). På detta sätt kan man lättare hitta detaljer som kan vara 

meningsbärande för uppsatser (Alvehus, 2013; Denscombe, 2009) 

 

2.8 Tillförlitlighet och trovärdighet  

I en studie ska det kunna gå att koppla tillbaka empirin till själva problemformuleringen 

som finns i början av studien för att visa på en röd tråd (Denscombe, 2009). Eftersom 

det är frågeställningen som avgör metodvalet i en studie så är det viktigt att det valda låt 

oss kalla det ”instrumentet” mäter det den avser att ”mäta”. Kvalitativa metoden är i 

denna studie lämplig då den kan samla in mycket material om tankar och upplevelser, 

vilket ger studien hög tillförlitlighet. 

För att en kvalitativ studie ska anses vara trovärdig ska bland annat studiens alla steg 

och dem empiriska beskrivningarna vara detaljerade (Nylén, 2005). I denna studie har 

samtliga intervjuer spelats in och respondenterna har även fått vara anonyma. Eftersom 

det nedskrivna materialet finns inspelat har dem empiriska beskrivningarna som 

presenterats kunnat vara mer detaljerade vilket medför att andra kan bedöma studiens 

trovärdighet. Uppsatsen har även detaljerade beskrivningar vad gäller studiens metodval 

och andra avsnitt som behandlas under metodkapitlet. Detta kan i sin tur ge en bild på 
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hur arbetet gått till väga och därmed vara en ytterligare anledning till studiens 

trovärdighet (Nylén, 2005).  

 

2.9 Etiska beaktanden 
Innan intervjuerna fick respondenterna läsa igenom en skriftlig instruktion vad gäller 

inspelning, sekretess och hanteringen av materialet. I instruktionen beskrivs bland annat 

att materialet förstörs, på grund av anonymitet (Trost, 2010), efter det att studien är 

färdigställd. För att skydda respondenterna och behandla dem anonymt (ibid.) har 

benämningar eller berättelser om händelser/processer avidentifierats (se bilaga två och 

tre).  
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3. Teoretisk referensram  
Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt kreativitet kan förekomma i det dagliga 

arbetet enligt revisorer. Kapitlet kommer inledningsvis att behandla 

socialkonstruktivism för att förklara hur människan skapar konstruerade verkligheter. 

Sedan följer ett avsnitt om ett urval om vilka synsätt som finns på kreativitet. Vidare 

följer avsnitten ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kreativitet, kultur och kontext, 

kunskap som en del av kreativitet, kreativitet i det dagliga arbetet, kreativitet vid 

individuellt arbete, kreativitet vid samarbete. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

studiens användande av begreppet kreativitet. 

3.1 Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivism handlar om att människan själv skapar konstruktioner om 

verkligheten som inte alltid är en sanning av den faktiska verkligheten (Berger & 

Luckmann, 1999). Kunskap som finns är socialt skapad av människan genom det som 

sägs och handlingar som utförs utifrån kunskap som en gång upptäckts (Wenneberg, 

2001).  

Wennebergs (2001) definition på socialkonstruktivism: 

 

”Själva termen ”socialkonstruktivism” visar att det vanligtvis är tal om att det 

sociala skapas genom en konstruktionsprocess, i den betydelsen att 

”konstruktion” står för en medveten handling” (s.70). 

 

En grupp människors verklighet kan också vara socialt konstruerad och beror på att 

kunskapen sprids från en person till en annan, eftersom man lär av varandra. 

Verkligheten blir socialt konstruerad på grund av samspelet människor emellan. Vissa 

grupper kan då skapa föreställningar som gruppen ser som en sanning och lever efter, 

trots att även dessa är socialt konstruerade.  

En person kan leva efter någon annans skapade verklighet genom att överta dennes 

formade uppfattningar.  Förutom att människan kan anses leva i en social konstruktion 

beskrivs detta även som att människan lever i en institution (Wenneberg, 2001). Vi 
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människor befinner oss i många ”färdiga kulturer”, som finns i samhället runtomkring 

oss, till exempel på arbetsplatsen eller i skolan. 

 

3.2 Vad är kreativitet?  
För att kunna fullfölja studiens syfte måste begreppet kreativitet först beskrivas. 

Kreativitet ses som ett svårdefinierat begrepp (Simon, 2009). Beroende på vilket 

perspektiv forskare har valt att ha i studier så har framställningen av begreppet 

kreativitet skiljt sig åt (Klein & Ödman, 1990; Simon, 2009). I linje med studiens syfte 

så har en lämplig tolkning av begreppet valts som berör kreativitet i det dagliga arbetet.  

En del forskare menar att kreativitet kan definieras som en individs förmåga och med 

hjälp av denna kan originella produkter, idéer eller processer skapas (Amabile, 1983; 

1996, Bach, 1971, Levin, 2008, Brodin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014). Begreppet 

kreativitet kan studeras utifrån fyra P:n som består av: kreativ produkt, kreativ person, 

kreativ process och kreativ plats. Det första som studeras i kreativitetens fyra P:n är 

kreativ produkt och detta kan vara i form av olika tjänster, problemlösningar, idéer och 

förbättringar (Brodin et al., 2014). Amabile (1996) menar att den kreativa produkten ska 

kunna vara användbar eller viktig. Ett annat sätt att studera kreativitetens fyra P:n är 

genom det som kallas kreativ person (Brodin et al., 2014). Vad som utmärker en kreativ 

person eller kreativ potential hos en individ är egenskaper såsom öppenhet och 

flexibilitet; och att den kreativa personen har förmågan att tänka annorlunda (Brodin et 

al., 2014). Det tredje P:t är kreativ process, ett exempel på detta är processen som sker 

från ett problem till eventuell problemlösning. Kreativ process kan också innebära 

perceptionsprocess vilket handlar om hur människor upplever verkligheten. Den 

kreativa processen handlar även om att ifrågasätta och strukturera (Stenström & 

Strannegård, 2013).  Med detta menas att problemet som finns ifrågasätts och därmed 

skapar möjlighet till problemlösning. Stenström & Strannegård (2013) beskriver 

struktureringen som bedömning av rimlighet, genomförbarhet och nyhetsvärde (s. 245). 

En persons kreativa förmåga kan också studeras genom den kreativa platsen vilket är 

det fjärde och sista P:t. Individens förmåga av att vara kreativ påverkas i den miljön 

som personen befinner sig i. Kreativ plats kan studeras både ur ett makroperspektiv, 

vilket innebär länder och kulturer, eller ur ett mikroperspektiv där det studeras utifrån 
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arbetsplatser, skolor eller andra miljöer (ibid.). Brodin et al., (2014) definierar kreativ 

plats:  

”En kreativ plats erbjuder enskilda individer och grupper optimala villkor för att 

skapa nya och nyttiga produkter och idéer men är också en miljö som ger 

möjligheter för individer att omsätta sin kreativa potential till kreativ gärning 

(s.25)”.  

 

För att sammanfatta avsnittet 3.1 kan det kortfattat sägas att kreativitet är ett 

svårdefinierat begrepp men kan, enligt en del forskare, ses som en individs förmåga. De 

fyra P: na utgör enligt författarna (ibid.) olika delar som påverkar en individs kreativitet. 

Individer med potentiella kreativitetsegenskaper ger möjligheter för att en kreativ 

process ska kunna uppstå. Genom processen kan då den kreativa produkten uppkomma 

som både kan vara en produkt eller idé exempelvis. Allt detta kan ske om den kreativa 

platsens villkor tillåter att kreativitet kan få ta utrymme. Hur kreativitet kan förekomma 

i det dagliga arbetet beskrivs närmare i avsnitt 3.3. 

 

3.2.1 Kreativitet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Begreppet kreativitet kan ses som svårdefinierat begreppet eftersom det har sin grund i 

socialkonstruktivismen (Ericsson, 2001) som beskriver att människor skapar 

konstruerade sanningar. Berger & Luckmann (1999) menar också att 

socialkonstruktivismen handlar om att individer skapar konstruktioner om verkligheten 

men nämner även att av samma anledning inte behöver vara en sann bild av 

verkligheten. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ses som relevant i studien 

eftersom syftet delvis är att förstå på vilket sätt kreativitet kan förekomma i det dagliga 

arbetet. Detta kräver då även en förståelse för hur de konstruerat bilden av begreppet 

kreativitet. 

Ett annat sätt som socialkonstruktivism kan vara relevant på i denna studie är att det kan 

finnas en konstruerad verklighet som revisorer lever efter, exempelvis normer som 

format de, hur en revisor anses kunna vara och inte vara i sin yrkesroll. FAR (2015) har 

riktlinjer om yrkesetiska regler som bland annat skriver att revisorer i sin yrkesroll ska 

följa god redovisningssed. För att uppfylla detta krav behöver revisorn i sitt sätt vara 
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objektiv vid utförandet av sina uppdrag. Detta då yrkesrollen har en granskande karaktär 

som kräver opartiskhet och självständighet (Revisorslagen 2001:883) 20§), som finns 

för att säkerställa att den ekonomiska informationen ger en rättvisande bild.  

 

3.2.2 Kultur och kontext  
Kulturen bland de anställda kan påverka dem genom att det skapas normer exempelvis. 

Dessa normer i sin tur handlar bland annat om vad man som grupp ska tycka. Detta kan 

kopplas till hur revisorer som arbetar på en byrå valt att se på ordet kreativitet. Används 

ordet på byrån, i vilka sammanhang och vad väljer man att förknippa med ordet 

kreativitet. Martins & Terblanche (2003) menar att främjandet av kreativitet består till 

stor grad av den kultur som ett företag har. Det finns olika definitioner på kultur. 

Martins & Terblanche (2003) redogör i sin forskning att den mest kända definitionen är 

beskriven av Lundy & Cowling (1996) där de menar att kultur är ”hur vi gör saker här” 

(s. 65). Forskarna Martins & Terblanche (2003) beskriver att kultur bland annat byggs 

upp genom skapandet av värderingar och normer i ett företag, vilket skapar en atmosfär 

och kultur. Genom en atmosfär eller kultur kan en grupp människors uppfattningar, 

beteenden och vanor formas (Alvesson & Sveningsson, 2007). Atmosfär och kultur är 

det som mest påverkar de anställdas kreativitet (Parjanen, 2012). Poltis (2005) menar att 

de anställda inom ett företag behöver en omgivning som stödjer idéskapande och 

kreativt tänkande för att individerna ska kunna få möjligheten att vara kreativa. 

Alvesson & Sveningsson (2007) beskriver att detta kan smitta av sig på beteendet hos 

individer i grupper. 

 

Beroende på hur ett företag ser ut så kan det kreativa beteendet stimuleras olika mycket 

genom kulturen (Ekvall, 1988). När kulturen inom ett företag uppmuntrar till kreativitet 

så finns det möjlighet att ha en viss frihet i att bestämma vissa saker själv i sina 

arbetsuppgifter (Amabile, 1996). Detta medför samtidigt en ansvarskänsla för de 

arbetsuppgifter som de anställda har (Amabile 1996). På vissa arbetsplatser kan 

kulturen vara uppenbar om det tydligt märks att det finns vissa ramar kring vilka 

beteende som accepteras. Detta sker lika mycket genom skrivna som oskrivna regler, 

som härstammar ur normer och regler (Hatch, 2006; Schein, 2010). Exempel på detta 

kan vara konkreta beteendemönster som till exempel: att man har en positiv anda och 

inte pratar negativt om andra, att alla diskar efter sig eller liknande ”beteendekoder”. 
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Som ett avslut till detta avsnitt så det sammanfattas att kultur har många definitioner 

men den mest kända är ”hur vi gör saker här” (Martins & Terblanche, 2003; Lundy & 

Cowling, 1996). Beteenden och aktiviteter som ursprungligen kommer ur normer från 

ett företags kultur kan tänkas påverka tankarna om bland annat hur stämningen upplevs 

vara och hur samarbetet sker med andra kollegor (Alvesson & Sveningsson, 2007). Om 

omgivningen i ett företag är positivt inställda till kreativt tänkande och idéskapande ger 

det möjligheter för individerna att kunna vara kreativa (Poltis, 2005). Eftersom att 

kulturen kan ha en betydande roll för hur revisorerna på byråerna valt att se på 

begreppet kreativitet så kan detta avsnitt anses vara relevant. Begreppet kultur kan 

möjligtvis påverka huruvida en revisor kan se sitt dagliga arbete som kreativt, beroende 

på de normer och värderingar som personen bär med sig i sin arbetsvardag. 

 

3.2.3 Kunskap som en del av kreativitet 
Revisorer ses vara en av många som tillhör professionsyrken. För att kunna kalla sig för 

en profession så krävs det att en speciell utbildning genomförs som sedan räknas som 

specialkunskap (Brante, 2005). Amabile (1998) menar att kreativitet och kunskap går 

ihop. En person som har mycket kunskap inom ett specifikt område är också den som 

kan anses vara kreativ.  

”Creativity requires expertise. One cannot be truly creative unless one knows a good 

deal about a particular area” (Amabile, 1998).  

Enligt Csikszentmihalyi (1996) behöver kreativitet ”frihet”. Med detta menar författaren 

(ibid.) att kreativitet bygger på att man har en viss förkunskap inom ett ämne. För att en 

individ ska anses vara kreativ ska idén kunna appliceras i ett sammanhang och också 

prövas. 

Csikszentmihalyis (1996) citat lyder: 

”Creativity doesn’t “happen” in isolation. It builds on the acquired skills, needs 

and/or knowledge within the domain of the individual. For someone or 

something to be considered creative, the individual, the idea or the product has 

to placed in a context where an evaluation of the creative work can take place, 
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that is, creativity must be scrutinized for viability by the individual, as well as 

within the domain in which it exists.”  

Även Weisberg (1999) menar att kunskap och kreativitet hör ihop. Enligt författaren 

(ibid.) kan alla vara kreativa och skapa något med hjälp av den förkunskap och 

erfarenhet som innehas.  

 

3.3 Kreativitet i det dagliga arbetet 
I tidigare avsnitt beskrevs definitionen av begreppet kreativitet. I detta avsnitt redogörs 

hur kreativitet kan förekomma i det dagliga arbetet, vid enskilt arbete och vid 

samarbete. Eftersom denna studie berör kreativitet i det dagliga arbetet har passande 

källor lyfts in för att sedan lättare kunna förklara och diskutera revisorernas svar. 

Empirin kommer att redovisas i det fjärde kapitlet. 

 

Kreativitet kan utspela sig på olika sätt i det dagliga arbetet. Exempel på detta kan vara 

genom individuellt arbete eller vid samarbete (Parjanen, 2012). Dul & Ceylan (2011); 

Shalley, Zhou & Oldham (2004) beskriver:  

 

”creative ideas may be generated by employees in any job and at any level of 

the organization (s. 934)”.   

 

Dul & Ceylan (2011) menar med detta citat att det kan vara användbart då alla kan 

utveckla nya och eventuellt användbara idéer genom att (s.13):  

 

1. skapa nya eller förbättra produkter och tjänster; 

2. förbättra produktionsprocesser för dessa produkter och tjänster; 

3. nya eller förbättrade arbetsmetoder och rutiner samt; 

4. problemlösningar i det dagliga arbetet. 

 

Sättet författarna (ibid.) beskriver kreativitet i det dagliga arbetet kan kopplas till olika 

yrken och detta innefattar även revisorer. Som tidigare nämnt så finns det mycket 

forskning kring kreativitet då det och finns mycket inom området på grund av olika 

valda forskarperspektiv.  
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I detta avsnitt förklarades det hur kreativitet i det dagliga arbetet kan utspela sig men det 

kan även ske genom individuellt arbete och vid samarbete vilket kommer beskrivas mer 

detaljerat i avsnitten 3.3.1 samt 3.3.2.   

 

3.3.1 Kreativitet vid individuellt arbete 
I det dagliga arbetet så kan kreativitet även förekomma då det inte sker ihop med andra 

kollegor i det enskilda arbetet. Amabile (1997) menar att expertiskunnandet hos en 

individ kan skapa kreativitet i det enskilda arbetet i kombination med kreativa 

tankeförmågor. Enskilt arbete kan förekomma på olika sätt och beror på huruvida 

individen har friheten att bestämma själv och känna ansvar i sina arbetsuppgifter (ibid.). 

Enligt Amabile (1997) så är detta något som sker genom företagets kultur vilket 

påverkar kreativiteten i det individuella arbetet. Genom att ha en viss expertiskunskap 

inom ett område medför det att det blir lättare att komma på olika lösningar på problem 

som kan uppstå i ens arbete. Det går sedan även genom sin specifika yrkeskunskap att 

lära sig hur man enklare kan se vissa saker och på så sätt kunna vara mer analytisk när 

man arbetar med sina arbetsuppgifter (Amabile, 1997).  

 

3.3.2 Kreativitet vid samarbete  
Enligt Brodin et al., (2014) behövs trygghet och gemenskap för att kreativitet ska 

komma till uttryck bland anställda. För att detta i sin tur ska kunna ske krävs det att 

både respekt och förtroende finns bland de anställda samt att de ska uppleva 

arbetsglädje vid samarbete (ibid.). 

Arbetsuppgifter som kräver mycket kunskap är ibland komplexa att lösa och kräver 

därför ibland samarbete. Hos revisorer kan detta ses då de ibland sätts i team för att lösa 

vissa arbetsuppgifter, dels på grund av att det finns deadlines att förhålla sig till men 

även på grund av uppgifters svårighetsgrad. Genom samarbete så kan kollegor även 

komplettera varandra eftersom de ibland innehar olika typer av kunskaper (Pirola-Merlo 

& Mann, 2004). 

Sammanfattningsvis förklarades det att alla kan vara kreativa i det dagliga arbetet och 

detta kan ta sig i uttryck vid enskilt arbete men också vid samarbete. En kombination av 

individens expertis inom ett område, friheten av att få bestämma själv och ansvaret som 
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detta medför skapar kreativitet i det enskilda arbetet (Amabile, 1997). Kreativitet 

kommer även till uttryck vid samarbete och för att detta ska kunna ske är det viktigt att 

det finns en gemenskap och förtroende vilket kan skapa arbetsglädje bland de anställda 

(Brodin et al., 2014). Som tidigare nämnt är individens expertis inom ett område en del 

av kreativitet (Amabile, 1997) i det dagliga arbetet vilket också gäller vid samarbete 

bland de anställda som kan medföra att de kompletterar varandra på grund av 

kunskaperna som finns (Pirola-Merlo & Mann, 2004).  

 

3.4 Studiens användande av begreppet kreativitet  
För att kunna uppfylla studiens syfte kommer begreppet kreativitet ur de fyra P: na att 

användas, (se avsnitt 3.2). Anledning till att just det synsättet valts är för att P: na kan 

tyckas fånga in mycket av det dagliga arbetet hos revisorerna. För att kunna låta 

respondenterna tänka så fritt som möjligt om hur kreativitet enligt dem kan förekomma 

så formulerades intervjufrågorna brett. Detta gav de möjlighet att tänka på olika 

situationer de hade varit kreativa i deras dagliga arbete. Att de fyra P: na valts som 

synsätt är för att fungera mer som en utgångspunkt för att lättare kunna se empirins 

innehåll.  På så sätt förutbestäms inte heller svarens riktning åt respondenterna.  
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4. Empiri & analys  
I detta kapitel presenteras en analys som är baserad på den insamlade empirin. Denna 

empiri kopplas tillbaka studiens syfte. Studiens syfte var att ta reda på vad kreativitet 

innebar för revisorerna i det dagliga arbetet och även att ta reda vilka sätt kreativitet 

kan förekomma på i det dagliga arbetet. Empirin har delats upp i tre olika kategorier 

som framkom som områdena där kreativitet förekom enligt revisorerna i det dagliga 

arbetet. Efter att ha presenterat studiens empiri kommer en analys göras kopplat till de 

tidigare presenterade teorierna. De teorier som presenterats tidigare är vårt 

analysverktyg och dessa kommer att analyseras under respektive kategori som 

kreativitet delades in i.  

4.1 Kreativitet 
Då vårt syfte var att förstå på vilket sätt kreativitet enligt revisorer förekom i deras 

dagliga arbete så behövde vi även få en förståelse om hur deras tankar gick kring 

begreppet kreativitet. Som tidigare nämnt beskrevs begreppet kreativitet som 

svårdefinierat (Simon, 2009). Kortfattat beskrevs även att en del forskare menar att 

kreativitet kan ses som en individs förmåga. Denna förmåga (kreativitet) studeras 

genom fyra olika P:n vilket är: kreativ produkt, kreativ person, kreativ process och 

kreativ plats (Brodin et al., 2014). Dessa fyra P:n beskriver hur en individ med 

potentiella kreativitetsegenskaper kan påverkas vilket kan ske genom en kreativ process 

då en kreativ produkt, i form av en idé exempelvis, presenteras.  

Exempel på uttalanden som visade vad begreppet kreativitet innebar: ”Det beror på hur 

man definierar kreativitet såklart” (respondent B), ”När jag har ”flow”, ”när jag är i 

balans” (respondent H) och ”Det är när jag har kontroll” (respondent F).  

Respondent G svarade att kreativitet för henne var: 

”Kreativitet […] då tänker jag ju nytänk, att man kommer in med andra ögon”. 

 

Empirin visade att revisorernas svar förklarades olika beroende på vilken bild de hade 

av begreppet. Även om synsätten skiljer sig åt kring begreppet kreativitet så utgår 

respondenterna från deras personliga egenskaper i relation till deras yrke. Enligt Brodin 
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et al., (2014) så är detta en del av de fyra P:na. Med detta kan ses att kreativitet även 

kan uppfattas som en del av den egna personens karaktär.  

 

4.2 Kreativitet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
I detta avsnitt berörs synsättet på begreppet kreativitet kopplat till revisorernas yrke. 

Eftersom socialkonstruktivism handlar om att människan själv skapar konstruktioner 

om verkligheten så bidrar detta till att den faktiska verkligheten inte alltid är en sanning 

(Berger & Luckmann, 1999). Empirin visade att det förekom en viss bild om huruvida 

kreativitet kan kopplas till revisorns dagliga arbete och på vilket sätt. Det var framförallt 

två revisorer som uttryckte sin personliga åsikt om hur kreativt yrket är och innebörden 

av begreppet. Respondent B berättade bland annat att: 

”Det är ju inte så kreativt yrke. Jag har svårt att se det så. […] kanske om man 

hållit på med rita, skriva, läsa […] Så det finns en bild av att revision inte är så 

kreativt. […] kan hålla med om att det kanske inte är klassiskt kreativ bransch.”  

Respondent D förklarade att han inte skulle vilja vara kreativ i arbetet eftersom han:  

 ”förknippar det mest med att man kan sjunga och att man kan måla”.  

Uttalandena från respondent B och D visar en bild av att revisoryrket inte är kreativt. 

Dessa svar behöver inte nödvändigtvis betyda att det är så bara för att två respondenter 

sagt så, då deras svar under resten av intervjuerna visade motsatsen. Samma 

respondenter har en bild av att kreativitet är något i skapande form, konstnärlighet eller 

musikalitet. Dessa citat visar att det finns en viss socialt konstruerad bild av begreppet 

kreativitet kopplat till yrket. Om man ser till diskussionen som Berger & Luckmann 

(1999) för kring den socialt konstruerade bilden, behöver ovanstående citat inte 

innebära att det stämmer fullt ut då det kan finnas kreativitet inom yrket även om yrket i 

sig inte ses som kreativt enligt respondent B och D.  

Respondent D:s andra förklaring till varför hon har svårt att se revisoryrket som 

kreativt: 

 

”Det är mest för att det finns en värdering i ordet kreativ, en positiv värdering. 
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De flesta vill nog verka kreativa, eller vara kreativa, det finns en status i yrken 

som är kreativa. Jag tror om en revisor och en arkitekt går på fest så får 

arkitekten fler personer som vill prata med den för den har ett kreativt yrke. 

Varför ska revisorer vara kreativa. Vi kan överlåta kreativiteten till andra 

branscher, till kockar som lagar fantastisk mat.” 

 

 

Trots uttalanden från dessa respondenter om att yrket inte ses som kreativt av de 

ovanstående så hittade även respondent B och D olika exempel hur de faktiskt ändå var 

det i deras dagliga arbete. Tolkningen av ovanstående respondenters svar kring huruvida 

kreativt revisorsyrket verkar vara så visade empirin att det fanns en skillnad på 

begreppet kopplat till yrket och respondenternas "personliga" kreativitet i det dagliga 

arbetet. Eftersom diskussion i detta avsnitt endast rör synsättet på kreativitet i yrket så 

kommer diskussionen om hur den förekom i dagliga arbetet att presenteras i avsnitten 

längre fram. 

 

Något annat som förekom bland samtliga respondenter var att alla på något sätt i 

intervjun påpekade rädslan av att deras svar skulle förknippas med kreativ bokföring. 

En av respondenterna avslutar till och med intervjun med att säga ”jag vill understryka 

att inget jag sagt om kreativitet i mitt dagliga arbete har något som helst att göra med 

kreativ bokföring” (respondent F). Vad respondenten menade var att revisorer som varit 

kreativa i sitt yrke har begått tjänstefel genom att ”färga” ett företags resultat. Därför var 

det viktigt för respondenterna att visa att det fanns en viss rädsla att koppla begreppet 

kreativitet till revisoryrket, och i stället ville revisorerna visa hur de kunde vara kreativa 

”inom ramarna” i sitt yrke. 

 

En annan sak som framkom ur empirin var att synsättet på begreppet kreativitet skilde 

sig beroende på vilken byrå respondenterna kom från. Detta kan kopplas till det 

Wenneberg (2001) menar att ”individer skapar sig sociala konstruktioner av 

verkligheten” med vilket här kan ses eftersom revisorerna tagit över de synsätt som 

funnits internt och smittat av sig hos varandra. Det kan inte vara en slump att två av 

revisorerna från samma byrå var mer mottagliga om hur kreativitet förekom i det 

dagliga arbetet medan två andra från en annan byrå inte var mottagliga. 
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Trots att frågorna i intervjun inte berör före och efter perioden av revisionspliktens 

slopande så kunde en sådan uppdelning ses när respondenterna resonerade i 

intervjuerna. Det fanns en skillnad på hur kreativitet behandlades som begrepp. De 

förhöll sig friare till begreppet kreativitet när de själva klargjorde att inget de sade i 

intervjun hade med ”kreativ bokföring” att göra. När de pratade om perioderna efter 

revisionspliktens slopande förklarade de sig inte på samma sätt när de uppgav exempel.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att revisorerna hade många exempel på hur begrepp 

skapas av oss människor och hur individer väljer att ta efter vissa andra som bestämt 

innebörden av ett begrepp (Wenneberg, 2001). Gemensamt för alla revisorer var att de 

vid olika tillfällen i intervjuerna underströk att inga av deras svar om kreativitet på 

något sätt hade att göra med kreativ bokföring. Eftersom respondenterna hade bestämda 

åsikter om vad begreppet kreativitet var så hade dem stundvis svårigheter att se på 

vilket sätt deras yrke kunde ses som kreativt.   

 

 

4.3 Kreativitet i det dagliga arbetet  
I nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva och analysera hur kreativitet förekom i 

det dagliga arbetet. Ur empirin kunde kreativitet delas upp i tre kategorier som följer 

nedan.  

 

4.3.1 Ovanliga arbetsuppgifter i det dagliga arbetet 
Utifrån empirin framkom tre olika kategorier. I detta avsnitt behandlas den första 

kategorin som upptäcktes ur empirin vilket var ovanliga arbetsuppgifter i det dagliga 

arbetet, eftersom dessa inte direkt har något att göra med siffror.   

Revisorernas svar tycks visa att olika revisionsbyråer är delaktiga i skapandet av 

begreppets innebörd hos revisorerna som i sin tur påverka deras uppfattning. Kreativitet 

förekom ibland som något som  

Respondent E beskriver att det i hennes arbetsuppgifter ingår att bland annat vara 

studentansvarig där hon säger:  
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”Det mest kreativa för mig är väl i studentaktiviteterna […] jag har en budget 

[…] och sen får jag göra ungefär hur jag vill  […] och det tycker jag är kul, för 

jag har omarbetat hela strukturen sen jag har börjat jobba här.” 

 

Respondent E beskriver att rollen som studentansvarig medför känslan av att ha ”fått 

lite ansvar och får dra lite i trådarna”, där hon menar att hon fått fria händer i samband 

med att utforma något på ett eget sätt. Genom detta uttalande så gör respondenten själv 

en koppling om att kreativitet enligt henne är när hon får göra lite som hon vill. 

Tolkningen här är att kreativitet enligt denna respondent verkar förekomma i en 

kategori som handlar om ovanliga arbetsuppgifter för yrket, detta kan ses som en första 

kategori. Här visade empirin att egna idéer skapades när respondent E fick planera 

studentaktiviteten. Respondent E:s förklaring till hur hon var kreativ i sitt dagliga arbete 

vi att hon fick möjlighet att tänka utanför ramarna vilket hon i denna arbetsuppgift 

gjorde. 

Något annat som förekom i empirin var att det hos respondent H enligt honom fanns 

kreativitet överallt. Detta på grund av att han själv driver en revisionsbyrå och hela tiden 

måste tänka på hur han ska få det att gå runt. På så sätt var aktiviteter som att nå ut till 

kunder i samband med marknadsföring bland annat något han nämner.  Trots att han är 

egen företagare förekommer ändå uttalanden även från honom som visar att kreativitet 

finns när de väljer hur de ska göra vissa saker själva i en arbetsuppgift. 

Empirin i detta avsnitt kan relateras till att det finns möjlighet att ha en viss frihet i att 

bestämma vissa saker själv i sina arbetsuppgifter om kreativitet (Amabile, 1996) 

eftersom revisorn inte känner sig knuten till att utföra något på ett visst specifikt sätt. 

Till skillnad från vissa andra arbetsuppgifter som kan ses som mer styrda finns med 

andra ord kreativitet där en arbetsuppgift inte är har specifika instruktioner för 

utförandet. Amabile (1996) menar även att detta ger en känsla av ansvar för ens 

arbetsuppgifter.  

Kreativitet i denna del av empirin får innebörden att respondenterna kunde känna sig 

”fria” vid utförandet av uppgifter som inte haft strikta riktlinjer, att de själva kunde 

bestämma genomförandet av de ovanliga arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet.  
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4.3.2 Skrivbordsarbete 
I detta avsnitt behandlas den andra kategorin som upptäcktes ur empirin vilket var 

arbetsuppgifter som kräver analytiskt tänkande. 

Kreativitet i det dagliga arbetet kan ses som relevant utifrån synsättet att revisorer 

använder kreativitet för att hitta lösningar både som ett team och i det enskilda arbetet 

men även för att effektivisera vissa arbetsmoment. Författarna Dul & Ceylan (2010) 

beskriver att kreativitet kan förekomma i form av problemlösningar i det dagliga arbetet 

men även som förbättringar i arbetsmetoder. Parjanen (2012) skriver istället om 

kreativitet som något som kan förekomma både genom individuellt arbete och vid 

samarbete i det dagliga arbetet. 

Kreativitet i det dagliga arbetet förekom vid samarbeten med kollegor. Detta då 

exempelvis respondent F menade att det oftast brukar ske ”kunskapsspridning” i deras 

gruppmöten där hon tillägger att ”kunskapsdelning det är ju kreativitet”. Empirin visade 

att kreativitet förekom när erfarenheter utbyttes bland kollegor oavsett om det handlade 

om inventering eller bokslut. Med ”kunskapsspridning” sågs kreativitet som någon typ 

av utlärning kollegor emellan för hur man kan ”se saker” vid framförallt sifferarbete. 

Pirola-Merlo & Mann (2004) menar att kollegor med sina olika kunskaper kan 

komplettera och utveckla varandra. 

Nedanstående citat handlar om exempel på en förbättringsåtgärd där kreativitet förekom 

när en arbetsuppgift upplevdes kunde effektiveras, där själva förbättringen var det 

kreativa i det dagliga arbetet. Respondent G berättade att hon tillsammans med en 

kollega omarbetade en mall för att ”underlätta när mallen skulle användas i 

fortsättningen”. Kreativitet för respondent G var när hon fick förbättra och lösa det 

problem som uppstod i hennes dagliga arbete. Förbättringsåtgärd och problemlösning är 

en del av det dagliga arbetet (Dul & Ceylan, 2010), vilket är en del revisors arbete.  

Respondent G: 

 

”Jag har reagerat på att det finns vissa mallar vi har, […] att man har kunnat 

förenkla dem på något sätt. Och då har jag och en annan kollega gjort det 

exempelvis […]. Det var något aktiebrev som vi gjorde om […] som både blev 

snyggare och […] blev lättare att läsa.” 
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Bland de andra respondenterna förekom istället fler exempel som hade med granskning 

att göra. Exempel på detta var när respondent D berättade bland annat om en situation 

när han granskade olika konton. Respondenten nämnde att det är när han ska ”hitta 

samband och mönster” som gör att han kände sig kreativ. Empirin visade att det var i 

uppgifter som krävde granskning och nyttjandet av yrkeskunskapen som gjorde att han 

kände sig kreativ, vilket var genomgående i intervjuerna med respondenterna. Enligt 

Amabile (1998) behövs mycket kunskap inom ett visst område för att människan ska 

kunna anses vara kreativ. Revisorerna är experter inom sitt yrkesområde och kan 

därmed också vara kreativa på olika sätt. 

Innebörden som kreativitet fick i denna del av empirin var att de tyckte de fick ”tänka 

själva”. Detta på grund av att respondenterna kunde använda sin analytiska förmåga i 

det dagliga arbetet.  

 

4.3.3 Rådgivning 
I detta avsnitt kommer den tredje kategorin att presenteras. Kreativitet i det dagliga 

arbetet framgick vid rådgivning med kund. 

Rådgivning var den tredje kategorin som framkom som kreativitet i det dagliga arbetet. 

Detta då det handlade om problemlösningar och utmaningar som löstes åt kunder. 

Denna typ av kreativitet går tolka på två sätt: för det första har en revisor ett regelverk 

att följa, så revisorn i detta fall kan vara kreativ genom att hitta lösningar med hjälp av 

lagar men ändå utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Det andra sättet av att vara kreativ är 

hur revisorn går tillväga för att lösa problemet. Dialogen som förs mellan revisor och 

kund visade att revisorn kände sig som ”expert” inom området på grund av sin kunskap 

eftersom han kom med olika lösningar till kunden. 

Amabiles (1998) definition på att kreativitet kräver expertis: 

”Creativity requires expertise. One cannot be truly creative unless one knows a 
good deal about a particular area”.  

 

Citatet ovan tar upp att kreativitet kräver expertis och att man inte kan vara kreativ 

innan man verkligen är duktig inom ett visst område.  
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Csikszentmihalyi (1996) menar att ”kreativitet behöver frihet” vilket passar in med en 

av respondenternas citat: 

 

”Nyttja min erfarenhet och kunskap, även kreativitet på bästa sätt och inte låsa 
mig till andra arbetsuppgifter som inte medger det” (respondent F). 

 

Respondent F berättade att hon anser att det är viktigt att använda de anställdas kunskap 

på rätt sätt där hon menar att de ska utnyttja revisorernas kunskap mer effektivt 

eftersom hon med mer erfarenhet har mer kreativitet och inte bör sättas på enklare 

arbetsuppgifter. Utifrån respondenternas svar om att de tack vare deras kunskap kan 

vara kreativa så passar även Weisberg (1999) in här då han menar att kunskap och 

kreativitet hör ihop. Detta eftersom revisorer menar att de inte hade kunnat vara kreativa 

utan kunskapen, att det ena kräver det andra. Detta då respondenterna ofta beskriver att 

det är på grund av kunskapen de kan vara kreativa eftersom de kan lösa saker åt kunder. 

 

Vid problemlösning fick revisorn vara kreativ dels genom sin kunskap och dels genom 

tillvägagångssättet för att lösa det problem som uppstått för kunden. Som tidigare nämnt 

i teoretiska referensramen så kräver kreativitet förkunskap inom ett visst område 

(Weisberg, 1999). Hos revisorerna fanns detta på grund av deras yrke, vilket utvecklats 

med hjälp av utbildning inom revisionsyrket (Brante, 2005).  

Respondent C förklarade att kreativitet i kundmötena sker på grund av att han får 

använda sig av ”problemlösningar” och ”utmaningar”. I intervjun med respondent F 

framkommer uttryck som ”ge kundnytta”, ”input”, ”problemlösning” och ”bollplank” 

där hon berättar om att det är vid rådgivningarna i samband med att man hjälpt en kund. 

Respondent C förklarade att det är i rådgivningen på kundmötena som kreativitet finns. 

Vidare berättar respondent C att kreativitet förekommer ”när vi sitter och diskuterar ett 

case, jag och en kund” och när han uppfyller ett kundbehov genom att åt kund ”vrida 

och vända på problemet”. Kreativiteten förklarar han sedan förekommer i hans nämnda 

exempel eftersom det är då han analyserar. 

Respondent C berättade däremot att det kräver att man som revisor ”måste vrida och 

vända på problemet” för att kunna genomföra en problemlösning. Utförandet av 

problemlösningen gjorde att respondenten tyckte att han skapade kundnytta, vilket för 
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honom var kreativitet. Detta kan ses som att en person med specifik kunskap kan lära 

sig att se vissa saker i sitt arbete. Kreativitet behöver oftast mycket kunskap inom ett 

område och det är de människor som kan anses vara kreativa (Amabile, 1998).  

Vad samtliga respondenter förklarade var att det kunde se sig som kreativa när dem 

behövde använda sin rådgivande roll. Detta visade sig genom att respondenterna kunde 

vara ett ”bollplank” (respondent C och F) samt att de kunde komma med olika 

problemlösningar i rådgivningssamtalen med kund. Ovanstående exempel är i linje med 

Parjanen (2012) som bland annat nämner att kreativitet kan förekomma genom 

individuellt i det dagliga arbetet. Detta då revisorerna förklarade att kreativitet fanns i 

deras rådgivning då känslan av att kunna skapa kundnytta uppstod på grund av 

revisorernas problemlösningar åt kunder.  

I detta kapitel framkom det att begreppet kreativitet fick innebörden mervärde. Med 

detta menas att innebörden av begreppet gav utrymme för kreativitet då den ledde till ett 

mervärde åt kunderna genom rådgivningen revisorerna gav.  
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5. Slutsats  
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och frågeställningens resultat. 

Sedan presenteras studiens bidrag och avslutningsvis ges ett förslag till vidare 

forskning. 

5.1 På vilka sätt är revisorerna kreativa i det dagliga arbetet? 
Studiens syfte var att skapa en förståelse för på vilka sätt revisorer enligt dem själva kan 

vara kreativa i det dagliga arbetet. För att få förståelse för hur kreativitet enligt revisorer 

förekommer i det dagliga arbetet så krävdes även förståelse för hur respondenterna ser 

på begreppet kreativitet. För att uppnå studiens syfte använde vi oss av den kvalitativa 

metoden med semistrukturerade intervjuer för att förstå respondenternas tankar och 

åsikter kring deras kreativitet i det dagliga arbetet.  

 

Al-Beraidi & Rickard (2006) menar att det behövs studier om kreativitet inom 

redovisningsyrket då förändringar på företagsmarknaden. Trots att de skriver om att fler 

studier behövs om redovisningsyrket så kan detta ändå relateras även till revisionsyrket.  

 

I den teoretiska referensramen behandlades avsnitten om socialkonstruktivism, vad 

kreativitet är, kreativitet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, kultur och kontext, 

kunskap som en del av kreativitet, kreativitet i det dagliga arbetet, kreativitet vid 

individuellt arbete, kreativitet vid samarbete och avslutningsvis ett avsnitt om studiens 

användande av begreppet kreativitet. 

 

Studien har bidragit till tre slutsatser. I Al-Beraidis & Rickards (2006) studie framkom 

det att kreativitet förekom på skatte-, konsult-, och revisionsavdelningarna. I vår studie 

framkom det på vilka sätt revisorerna var kreativa i det dagliga arbetet.  

 

Första slutsatsen var att det förekom arbetsuppgifter som var ovanliga men där 

respondenterna även kände att de hade ”fria händer”. Empirin från första kategorin 

visade att egna idéer skapades när respondenter de själva fick planera eller lägga upp en 

arbetsuppgift på deras egna sätt. Innebörden av kreativitet i denna slutsats visar att det 

var just känslan av frihet som förknippades med kreativitet i det dagliga arbetet.  Den 

andra slutsatsen var att kreativitet förekom vid granskningsarbete eller övriga 
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arbetsuppgifter med siffror. Här förklarades att det var på grund av att det handlade om 

att hitta samband och mönster som utgjorde känslan av kreativitet. I denna kategori 

förekom oftast uttalanden som visade att respondenterna tyckte att kreativitet fanns tack 

vare deras kunskap inom yrket. Innebörden av kreativitet visade här istället att det var 

vid de tillfällena i det dagliga arbetet de då fick ”tänka själv”. I intervjun med en av 

respondenterna visade det sig att hennes kreativitet framkom i skrivbordsarbetet då en 

mall behövde omarbetas tillsammans med en kollega (respondent G). Dels stötte 

respondenten på ett problem som behövde lösas i hennes dagliga arbete och dels 

behövdes ett samarbete ske tillsammans med kollegan. Enligt Dul & Ceylan (2011) kan 

kreativitet i det dagliga arbetet vara i form av problemlösningar samt förbättrade 

arbetsmetoder vilket skedde i samband med respondent G:s exempel. Hon stötte på ett 

problem som var svårt och därför förekom ett samarbete med kollegan där kreativitet 

framkom gemensamt. Detta kan ses i det Amabile (1997) förklarade om att kreativa 

tankeförmågor framkomma vid samarbete. Den tredje slutsatsen var kategorin som 

framkom var att kreativitet fanns i den rådgivande rollen. Respondenterna förklarade 

bland annat att det var på grund av att de agerade bollplank och kunde komma med 

olika problemlösningar beroende på vad kundens ärende handlade om. Innebörden av 

begreppet kreativitet visade här istället att det handlade om att det var att rådgivningen 

de gav, gav i sin tur ett upplevt mervärde åt kunden, att de hade hjälpt kunden. 

 

Det som gick att utläsa av empirin var att det verkade finnas en före och efter period när 

respondenterna sökte efter förklaringar på vad kreativitet i det dagliga arbetet kunde 

vara. Detta upplevdes som att de hade lättare för att hitta exempel i efter-perioden som 

symboliserar tiden efter revisionsplikten. Detta kan ses som ett tecken på förändringen 

som FAR (2013) skriver om, eftersom rådgivningen tog större plats när revisionsplikten 

slopades. 

 

När revisorerna reflekterade över begreppet kreativitet förekom det väldigt mycket olika 

tankar och beskrivningar, vilket Berger & Luckmann (1999) menar har att göra med att 

människan skapar konstruktioner av verkligheten; som är skapade av andra människor 

och på så sätt inte alltid en sanning av verkligheten. Detta kunde ibland visa sig genom 

att de först menade att det inte fanns kreativitet i det dagliga arbetet på grund av en 

rädsla om revisorer som kreativa. Trots att respondenterna kunde mena att kreativitet 

inte fanns i arbetet kunde dem ändå hitta flera exempel på hur de faktiskt var kreativa i 
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det dagliga arbetet. Just rädslan om att bli förknippad med kreativ bokföring kan 

exempelvis dras paralleller till om hur värderingar och normer skapas Martins & 

Terblanche (2003), eftersom revisorerna blivit påverkade av en bild som finns av vad 

revisorn kan eller inte kan vara. Alvesson & Sveningsson (2007) menar istället i hur 

bland annat kultur kan påverka medarbetare vilket också kan ses i exemplet om rädslan, 

där det fanns skillnad på respondenter från olika byråer och hur mottagliga de var för 

begreppet kreativitet. 

 

Vi anser att studien gett svar på frågeställningen då den visade på vilket sätt revisorer 

var kreativa i det dagliga arbetet. Weisberg (1999) menar att kreativitet kan förekomma 

när något kan skapas med hjälp av förkunskap och erfarenhet. Detta visades bland annat 

genom att de med hjälp av deras förkunskap kunde vara kreativa i ovanliga 

arbetsuppgifter, skrivbordsarbete och rådgivning på grund av deras yrkeskunskap.  

 

 

5.2 Studiens bidrag 
Denna studie har bidragit med en förståelse kring hur revisorer enligt de själva är 

kreativa i det dagliga arbetet. Tidigare studier har behandlat kreativ bokföring och vissa 

andra har gjort kvantitativa studier där resultatet visade att skatte-, konsult- och 

revisionsavdelningen var kreativa (Al-Beraidi & Rickard, 2006). Denna studie har fyllt 

en kunskapslucka i forskningen genom att låta revisorerna själva genom kvalitativ 

studie om vad kreativitet innebär för dem och på vilket sätt det enligt dem förekommer i 

dagliga arbetet.  

Studiens bidrag hoppas vi kan vara en början till att ge revisorsyrket en mer nyanserad 

bild som ges i tidigare studier. Det är viktigt att nämna att studiens bidrag inte på något 

sätt kan appliceras på alla revisorer i samhället eftersom denna studie endast samlat in 

åtta revisorers tankar, åsikter och upplevelser.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning  
Då denna studie hade som syfte att få en förståelse för hur kreativitet enligt revisorer 

förekommer i dagliga arbetet så har vi förstått att det kan skilja från byrå till byrå på hur 



34 
 

ledningen arbetar med ordet kreativitet. Därför hade det varit intressant att göra studier 

om kreativitet i det dagliga arbetet ur ledningens perspektiv. Förslaget hade kunnat 

beröra dels hur begreppet kreativitet implementeras på arbetsplatserna och dels ta reda 

på hur revisorerna uppmuntras till att vara kreativa i det dagliga arbetet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

Namn 

Ålder 

Revisionsbyrå 

Hur länge har du arbetat med just revision? 

Arbetslivserfarenhet utöver åren i revisionsyrket 

 

Arbetsuppgifter 

Hur ser din arbetsdag ut?  

Vilken/vilka arbetsuppgifter tycker du mest om? Varför? 

Har du andra roller i ditt yrke? Vilka? Vad innebär dessa? 

 

Kreativitet i det dagliga arbetet 

När får du utlopp för din kreativitet i ditt dagliga arbete? Varför? På vilket sätt? 

Vilka arbetsuppgifter uppmuntrar inte till kreativitet? Kräver inte kreativitet? Varför 

inte? 

Vad i ditt dagliga arbete gör dig kreativ? 

Kreativitet i situationer enligt respondenten 

Beskriv en situation/ett tillfälle då du kände dig kreativ i ditt arbete. På vilket sätt var du 

kreativ i de här situationerna? 

När måste du vara kreativ?/Vad gör dig kreativ? 

Skulle du vilja vara mer kreativ? På vilket sätt? 

Vad uppmuntrar till kreativitet i ditt arbete? 

Vad hämmar kreativiteten i ditt dagliga arbete? 

Övriga/avslutande frågor 

Är det något som pratas om på företaget – om behovet att vara kreativ? 

Skulle du kalla dig själv kreativ? Varför/varför inte?  
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Bilaga 2: Praktisk information  
 

Intervjun beräknas ta 1-1,5 timme och spelas in med mobiler eller liknande teknisk 

utrustning. Anledningen till inspelningen är att vi ska kunna skriva ner intervjun i 

textformat för att sedan använda detta som text i vår uppsats. Informationen från 

intervjun kommer vi endast att använda i vår studie. När sedan uppsatsen är färdigställd 

så kommer informationen från intervjun att förstöras. I uppsatsen kommer du att bli 

avidentifierad och vi kommer endast beskriva att uppsatsen bygger på svar från 

respondenter som arbetar på olika revisionsbyråer från Skåne län.  

Vid sammanställande av data från intervjun kan det hända att vi behöver komma i 

kontakt med dig för att kontrollera att vi förstått dina svar rätt och/eller eventuellt ställa 

kompletterande följdfrågor. 

Din medverkan i denna studie ska bygga på frivillighet. Du kan när som helst under 

intervjun välja att avbryta din medverkan eller välja att inte svara på en fråga utan att 

detta kommer att ifrågasättas.  
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Bilaga 3: Skriftligt samtyckande  
 

Projektets titel:  
En kvalitativ studie om var 
revisorassistenter och revisorer 
upplever att kreativitet förekommer i 
det dagliga arbetet. 

 

 

Datum: 
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