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Sammanfattning 
 
Titeln: Implementeringen av ISA  
 
Den 1 januari 2011 ersattes den dåvarande RS (revisionsstandarden) av ISA (International 

Standards on Auditing). Den nya standardiseringen kom att påverka alla revisionsbyråer i 

Sverige, därmed en förändring av revisorernas arbetssituation. 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av den nya revisionsstandarden ISA 

upplevs av revisorerna i Sverige och hur ISA förhåller sig till god redovisnings och rättvisande 

bild. För att uppnå uppsatsens syfte har det intervjuats åtta revisorer i Sverige. 

I den teoretiska referensramen presenteras en övergripande bild om redovisning och revision, 

vilket inkluderar god redovisningssed, rättvisande bild och revisionsstandarden ISA. Kurt 

Lewins modell och standardisering utgör studien teori.  

Studien visade på att implementeringen av ISA inte mötte ett drastiskt förändringsmotstånd från 

revisionsbyråerna.  

Studien visar även på att vilka poster som ändrats efter införandet av ISA råder det delade 

meningar om. Revisorerna i Sverige var positiva till den nya revisionsstandarden, då det leder till 

en mer rättvisande redovisning och med en gemensam revisionsstandard uppnås harmonisering 

och likgiltighet.  



 
 

Abstract 

Title: The implementation of ISA 

 

The 1st January 2011, RS (audit standard) replaced to the ISA (International Standards on 

Auditing). The new standardization came to affect all accounting firms in Sweden, which change 

the situation on auditors´ work. 

 
The purpose of this study is to examine how the introduction of the new auditing standard ISA is 

perceived by the auditors in Sweden, and how the ISA relates to the accepted accounting and fair 

view. For this purpose it has interviewed eight auditors in Sweden.  

 

In the theoretical framework we presented an overview of accounting and auditing. Kurt Lewin's 

model and standardization represent study theory. 

 
The study showed that the implementation of the ISA not encounter a drastic resistance. 

 

The auditors in Sweden were positive about the new auditing standard and a common audit 

standard leads to harmonization and indifference. 
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1. Inledning 

 
Kapitlet ger en inledande beskrivning av bakgrunden som till problemformuleringen. Vidare 

presenteras syftet och frågeställningarna med vår uppsats.  

 
 
1.1 Bakgrund 
Den 1 januari 2011 ersattes den dåvarande RS (revisionsstandarden) av ISA (International 

Standards on Auditing). Den nya standardiseringen kom att påverka alla revisionsbyråer i 

Sverige, därmed en förändring av revisorernas arbetssituation.1 

 

Revisionsprofessionen har funnits sedan 1800-talet. Det var dock efter den industriella 

revolutionen som den kom att bli mer uppmärksammad och en mer noggrann redovisning kom 

att genomföras. Revisorns huvuduppgift är att övervaka, granska och ge en trovärdig och rättvisande 

bild av ett bolags verksamhet. De senaste decennierna har det pågått debatter om förändringar i 

riktning mot ett mer enhetligt redovisningssystem i EU-länderna.  EU-kommissionen lägger fram 

förslag på nya lagar eller regler. Europaparlamentet och ministerrådet är de som fattar beslut om 

den nya lagen eller regeln. Att alla EU länder ska följa en gemensam revisionsstandard har 

diskuterats en längre tid. Om Europa parlamentet och minister rådet fattar beslut om gemensam 

revisionsstandard kommer det leda till direktiv. År 2004 övergick Sverige från RS som i 

huvudsak bygger på det dåvarande ISA. ISA har omarbetats sedan dess genom så kallade Clarity 

Project för att få revisionen att vara mer realistisk och harmoniserad. 

 

Sverige har varit medlem i EU sedan 1995, vilket innebär att Sverige ska följa det som lagstadgas 

inom EU. Som svar på revisionsskandaler och kriser lagstadgade EU år 2006 det åttonde direktivet. 

Syftet med det åttonde direktivet var att förbättra revisorernas oberoende och kvaliteten på 

revisionen. Ett annat syfte med det åttonde direktivet var att få revisionen mer enhetlig inom hela 

EU.2 

 

                                                 
1 Balans- Ny standard 2011. 
2 Regeringen – Revisorsdirektivet. 
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ISA 
I Sverige är det FAR (Förening för Auktoriserade Revisorer) som är branschorganisationen för 

revisorer och rådgivare. De har ca 6 500 medlemmar. Det är en organisation som utvecklar 

revisions- och rådgivningsområden. FAR består av fyra olika policygrupper, redovisning, 

revision, skatt och rådgivning. FARs normeringsarbete drivs av dess policygrupp för revision. 

Det är policygruppernas uppgift att lägga fram förslag till styrelsen. Det är FARs styrelse som 

bestämmer huruvida policygruppens uttalanden ska gälla eller inte. Det är styrelsens uppgift att 

företräda FAR och besluta om vad som ska gälla i fråga om god yrkessed.3 

 

Enligt Humphrey är revisionsbranschen sällan fastställd vid bestämda formuleringar och därför 

är revisorerna mer vana vid förändringar. Samtidigt har revisionsbyråerna i Sverige varit 

självreglerande under en lång period, vilket underlättar för implementering av nya standarder.4 

Från och med den 1 januari 2011 följer Sverige den internationella revisionsstandarden ISA. 

Grundorsakerna till detta är att EU år 2008 började undersöka om de ska lagstadga ISA, vilket 

innebär att ISA ska gälla för alla medlemsländer i EU. Idag är det många av EU:s länder som 

följer den internationella revisionsstandarden ISA fullt ut. Samarbete mellan EU-kommissionen 

och FAR har lett till att Sverige blev ett av EU-länderna som fick publicera ISA på det nationella 

språket.5 

 

Detta har lett till att FAR efter kontakter med Revisorsnämnden och justitiedepartementet 2008 

fattade beslut om att översätta de aktuella ISA-standarderna till svenska. Syftet med införandet 

av ISA är att regelverket blir mer harmoniserat, då det är fler länder som följer samma 

revisionsstandard. Det är FAR som direkt översatte ISA från engelska till svenska. ISA är 

skriven för nationell miljö vilket innebar att den behövde justeras för att kunna anpassas till 

svenska förhållanden. Detta gäller framför allt revisionsberättelsen och förvaltningsrevisionen. 

ISA är mer omfattande och det finns tydligare riktlinjer och krav jämfört med den föregående 

revisionsstandarden RS. Det som skiljer ISA jämfört med det tidigare RS är att i RS stod det mer 

                                                 
3 FAR- Stadgar. 
4 Humphrey, Christopher, Kausar, Asad, Loft, Anne & Woods, Margaret (2011). Regulating  
Audit beyond the Crisis: A Critical Discussion of the EU Green Paper, European Accounting  
Review, 20(3):431-457. 
5 Balans-Ny standard 2011. 
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att revisorerna ”bör” göra och nu i ISA står det att revisorerna ”ska” göra.6 Exempelvis ersätter 

ISA 315 både RS 310 och RS 400. RS 310 handlar om kunskapen om ett bolag och RS 400 om 

intern kontroll och riskbedömning. Då ISA 315 har en annan metod för att bedöma de väsentliga 

felaktigheterna har detta lett till att revisionsrisken inte har lika stort fokus utan mer fokus ligger 

i stället på att förstå ett företag och dess miljö. En annan skillnad mellan ISA och RS är att ISA 

315 ställer högre krav på dokumenteringen och vad som ska dokumenteras jämfört med vad RS 

230 gör.  ISA tar inte hänsyn till om bolaget är stort eller litet utan alla ska följa samma regler.7 

 

En fördel med ISA enligt Köhler8 är att ISA ska ge en mer likformig redovisning världen över. I 

Australien implementerades en ny revisionsstandard, ASA, som påminner om ISA. 

Undersökningen gjordes ca ett år efter implementeringen av ASA. Studien visade på ökad 

dokumentering för revisorerna i Australien. Där konstaterades att revisionsbyråerna hade olika 

uppfattningar om implementeringen av ASA. En del revisionsbyråer var mer positiva och andra 

mer negativa till implementeringen av ASA och detta grundar sig på den engångskostnad som 

krävdes vid införandet av den nya standarden, då samtliga revisionsbyråer behövde införa ett nytt 

revisionssystem. All personal behövde också genomgå utbildningar för att kunna förstå vad ASA 

innebar och hur det nya revisionssystemet fungerade, vilket i sin tur var påfrestande för 

revisorerna.9 

 
1.3 Problemdiskussion 
Revisorerna i Sverige är tvungna att använda sig av den nya redovisningsstandarden ISA. 

Införandet av redovisningsstandarden ISA kom att påverka samtliga bolag och revisorer i 

Sverige och detta i sin tur kan leda till organisationsförändringar. Organisationsförändringar 

möter ofta motstånd, vilket kan försvåra implementeringen av redovisningsstandarder. 

Motståndet som en organisationsförändring medför kan yttra sig på olika sätt hos människor och 

företag. Att gå från något vardagligt och bekvämt till något nytt kan skapa stress, oro, ångest och 

                                                 
6 FAR- Du i din Yrkesroll. 
Bennie, N., & Roebuck, P. (2009). The Force of Law: Australian Auditing Standards and Their Impact on the 
Auditing Profession. Australian Accounting Review, 19 (48), 1-10 
8Köhler,A.G.(2009).International Standards on Auditing (ISA:s). 
9 Hecimovic, A., & Martinov-Bennie, N. (2011). The Differential Impact of the Force of Law Australian Auditing 
Standards. Australian Accounting Review, 21(57), 183-192. 
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osäkerhet hos människor.10 Att införa en ny revisionsstandard ISA kan, trots att det syftar till att 

förenkla och underlätta innebära en större arbetsbörda och mer planering för bolagen, då ISA är 

mer omfattande med tydligare regler och krav.11  

 

De normer som föreskrivs inom bokföring skiljer sig från andra föreskrivningar och förslag. 

FARs råd om vilka normer som ska gälla är inte tvingande. Råden från FAR kan dock få rättslig 

betydelse i domstol i frågan om huruvida god redovisningssed följts eller inte. I praktiken kan 

man säga att frivilligheten att följa FARs rekommendationer ändå kan anses som tvingande.12 Ett 

exempel på detta är EU-direktiven eller annan lagstiftning som refererar till standarder. 

Standarderna uppnår på så vis en legitim status och kan därför komma att bli tvingande. Således 

blir det viktigt att föreskrivningar och annan normgivning införs på ett så rätt sätt som möjligt. 

 

Införandet av den nya revisionsstandarden ISA kommer att innebära att alla revisionsbolag i 

Sverige kommer att behöva genomgå en förändring. Lewins förändringsmodell bygger på tre 

olika faser, upptining, förändring och frysning. I upptiningsfasen får revisorerna ta emot nya 

fakta om den nya revisionsstandarden ISA. I andra fasen tas den nya redovisningsstandarden 

plats i organisationen för att sedan i den tredje fasen bli bestående i revisionsbyråernas 

verksamheter.13  

 

För att kunna förstå hur en organisation rättar sig efter de institutionella reglerna på ett 

organisationsfält används den institutionella teorin, som utgår från tre olika aspekter på hur en 

organisation kan förnya sig, härmande isomorfism, tvingande isomorfism och normativ 

isomorfism. Den härmande isomorfismen går snabbt och det är således tidseffektivt. Den bygger 

på att efterlikna andra organisationer som anses som mer legitima. Den normativa isomorfismen 

bygger i stället på profession inom ett ämne exempelvis redovisning, vilket innebär att det blir 

mer enhetligt och likartat, då de har samma värderingar. Den tvingande isomorfismen innebär att 

organisationsförändringen sker utifrån och har en direkt påverkan på en organisation, stat eller en 

                                                 
10 Jacobsen. D.I.,(2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. s.191. 
11 FAR- Du i din Yrkesroll. 
12 Regeringens Proposition 1995/96: 10. Års och koncernredovisning. 
13 Jacobsen. D.I., (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap s.191. 
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myndighet. Redovisningsbranschen är ett exempel på en tvingande isomorfism, då nya 

standarder och regler oftast är tvingande.14 

 

IFAC (International Federation of Accountants) är den internationella revisorsorganisationen 

som grundades år 1977. IFAC består av nationella organisationer som representerar 

redovisningsbranschen från olika länder. IFAC har en kommissionskommitté, IAASB (The 

International Auditing and Assurance Standards Board) som bildades 1978. Deras uppgift är att 

utveckla och implementera internationella standarder och riktlinjer. De jobbar även för att 

förstärka redovisnings och revisorsprofessionen och att IFAC ska hålla en hög kvalitet samt att 

främja arbetet mellan olika organisationer. EU har beslutat om att medverka i denna 

organisation. EU har således i sin tur representanter som verkar i revisionsrätten, där det arbetas 

fram förslag och idéer kring redovisning och revision som det sedan tas beslut om i Europa 

domstolen som kan komma att påverka samtliga medlemsländer. IFAC:s mål är även att hela 

världen ska följa samma revisionsstandard, ISA.15 

 

Fördelarna med likformat och enhetligt redovisningssystem är att det ger en kostnadseffektivitet 

för företag och detta i sin tur kan medföra större ekonomisk expansion världen över. Det är 

viktigt för användarna att kunna lita på att det är samma höga kvalitet på de finansiella 

rapporterna världen över, oavsett var en affärsverksamhet sker. Det kan dock uppstå problem 

med att införa en sådan standardisering. En svårighet kan vara skillnaderna mellan olika länder, 

såsom kultur och politik, men det mest problematiska med att implementera nya standarder är 

översättningen till olika språk. Det är svårt att direkt översätta från ett språk till ett annat och ett 

land måste beakta dess lagar och redovisningspraxis.16 En ny regel eller standard har således 

olika betydelser för ett land. Länder kommer sedan att behöva anpassa sig olika mycket, 

beroende på hur den nya standarden är utformad och vilka åtgärder som krävs till anpassningen 

av den nya standarden. Införandet av revisionsstandarden ISA har medfört att revisorer i Sverige 

behövt anpassa sig till den nya standarden. ISA har genomgått ett projekt för en särskild 

språkgranskning. Ett ord eller en fras som översätts kan ha en annan betydelse på ett språk än 
                                                 
14 Powell, Walter W. & DiMaggio, Paul J. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Association, vol. 48:2, s. 147-160. 
15 IFAC- Auditing-assurance. 
16 Wong, Peter (2004). Challenges and successes in implementing international standards: achieving convergence 
to IFRSs and ISAs. 
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vad betydelsen innebär på engelska, som ISA är skriven på. Språkgranskningen genomfös för att 

förbättra standardiseringsläsbarhet och förståelse. FAR har tagit hänsyn till översättningen av 

olika begrepp och ord men även till redovisningspraxis i Sverige, såsom rättvisande bild och god 

redovisningssed. För att FAR ska kunna försäkra sig om att Sveriges revisorer följer ISA gör 

FAR årligen kontroller på revisionsbyråerna i landet. Revisorerna gör ett uttalande i 

revisionsberättelsen att de gjort revisionen i enlighet med ISA och Sveriges redovisningspraxis.17 

  

                                                 
17 FAR – en lathund. 
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1.4 Syftet 
Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av den nya revisionsstandarden ISA 

upplevs av revisorerna i Sverige och hur ISA förhåller sig till god redovisningssed och 

rättvisande bild. 

 

Forskningsfrågor: 

 Hur har revisorerna i Sverige påverkats av den nya revisionsstandarden ISA, och hur 

förhåller sig ISA till god redovisningssed och rättvisande bild? 

 Hur genomfördes implementeringen hos revisionsbyråerna? 

 Vilka poster i revisionen har förändrats sedan införandet av ISA? 
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2. Metod 
 

I det andra kapitlet presenterar vi uppsatsens metod. Vi inleder med forskningsstrategi följt av 

undersökningens urval, intervjuns utformning och tillvägagångssätt samt metodkritik som kan 

riktas mot studien.

 

2.1 Forskningsstrategi 
Denna studie har sin utgångspunkt i kvalitativ forskning i huvudsak byggd på intervjuer, då den 

syftar till att förklara och beskriva ett fenomen för att skapa en helhetsbild av införandet av en ny 

revisionsstandard. Tyngden i kvalitativ forskning läggs vid insamling av data och analys på 

behandlingen av teorier som är sammankopplade.  Ett annat vanligt karaktärsdrag för kvalitativ 

forskning är att den har en kunskapsteoretisk utgångspunkt, vilket betyder att den är 

tolkningsinriktad. Härmed menas att fokus läggs på hur en respondent uppfattar eller tolkar en 

viss miljö eller situation.18 

 

Studiens inriktning ligger på bara en undersökningsenhet, d v s revisorer. Utmärkande för 

fallstudier är enligt Bryman och Bell att forskare studerar ett fall eller ett fenomen.  Denna studie 

kan ses som en fallstudie, då det endast studeras en händelse, införandet av revisionsstandarden 

ISA.19 För att kunna tolka personers kroppsspråk och ge möjlighet till följdfrågor valdes 

besöksintervjuer framför mail eller telefonintervjuer, därför att det gav större möjlighet att ställa 

följdfrågor och få en fördjupad förståelse för ämnesområdet. 

 

2.2 Undersökningens urval 
Syftet med studien var att undersöka hur revisorers arbetssituation påverkades av den nya 

redovisningsstandarden ISA. För att ta reda på hur många revisionsbyråer som finns i Sverige 

och hur de är fördelade i landet har hemsidan allabolag.se använts. Där framgår det att det finns 

2236 revisionsbyråer i Sverige, vilket är populationen för denna studie. Av dessa revisionsbyråer 

finns 967 stycken i Götaland, 1081 i Svealand och de resterande 179 återfinns i Norrland. I 

                                                 
18 Bryman, A. & Bell, E. (2005), Företagsekonomiska metoder s. 297-298. 
19 Denscombe, M., (2009), Forskningshandboken s.59-60. 
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stockholmsområdet finns det 798 stycken revisionsbyråer av de 1081 som finns i Svealand.20 

Detta visar på stor tillgänglighet och avgränsningen görs därför till stockholmsområdet.  

 

För att vara ett registrerat revisionsbolag behöver vissa krav vara uppfyllda och dessa regleras i 

revisorslagens (2001:883) 13§ och 14§.21 Där regleras bland annat att ett revisionsbolag inte får 

utöva någon annan verksamhet än den som är knuten till revision samt att revisionsbolag drivs 

genom aktiebolag eller handelsbolag.    

 

I Stockholm återfinns även de stora globala revisionsbyråerna Ernst and Young (E&Y), KPMG, 

PWC och Deloitte.22 De stora revisionsbyråerna var mer positiva och hade större möjlighet att 

ställa upp på intervju och därför valdes de fyra stora revisionsbyråerna. Flera av de mindre 

revisionsbyråerna hade inte tid för någon intervju, men de som valdes hade möjlighet att ställa 

upp. Dessa var Frejs revisionsbyrå, Revideco, Finnhammas revisionsbyrå och Revisorcompaniet 

(tabell med uppgifter om revisionsbyråerna se s. 31).  

 

Från revisionsbyråernas hemsidor hämtades telefonnummer till respektive revisionsbyrå som 

sedan kontaktades. Studien kan ses som ett flerstegsurval, då revisionsbyråer valdes först och 

sedan ett urval av respondenterna som fanns inom den valda gruppen av revisionsbyråer. Valet 

av respondenter kan däremot ses som ett subjektivt urval, eftersom revisorerna på de olika 

revisionsbyråerna har ”handplockats” till studien och anses ha rätt kunskap för att kunna besvara 

frågor som har relevans för syftet.23 

 

2.3 Intervjuernas utformning och tillvägagångssätt 
Att använda intervjuer som datainsamling har sina för- och nackdelar. Personliga intervjuer är 

flexibla och anpassningsbara, vilket innebär att intervjuaren kan ställa följdfrågor och fördjupa 

sig i dessa. Intervjuaren kan få reda på annan information än den som han eller hon räknat med. 

Fördelen med intervjuer är att om intervjuaren skulle behöva ha fler förklaringar eller 

                                                 
20Allabolag.se   
21 lagen.nu 2001:883  
22 Allabolag.se 
23 Denscombe, M., (2009), Forskningshandboken s.36-37. 

https://lagen.nu/2001:883
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förtydligande svar från en intervju kan respondenten/respondenterna kontaktas på ett lätt och 

enkelt sätt. 

 

Det finns olika typer av intervjuer såsom ostrukturerade och semistrukturerade. Den 

ostrukturerade intervjun består av lösa minnesanteckningar och har bara något eller några få 

teman som intervjuaren berör. En semistrukturerad intervju består oftast av en intervjuguide. I 

intervjuguiden har forskaren teman och frågor nedskrivna, som sedan ställs till respondenten. Till 

skillnad från den ostrukturerade intervjun har den semistrukturerade frågor med olika svar som 

en respondent kan välja på. Intervjuerna var av semi- strukturerad karaktär och utgick från en 

intervjuguide (se bilaga). Med en semi – strukturerad intervju har intervjupersonen fortfarande 

en stor frihet att ställa frågorna i den ordning som känns bäst för tillfället och även att ställa 

följdfrågor om så önskas.24 En stor del av frågorna var av öppen karaktär där det finns möjlighet 

till följdfrågor. Det är viktigt att respondenterna får utrymme för att besvara frågorna fritt. Det 

kommer att ge mer utförliga svar och dessutom kommer respondenterna att tala om det som de 

anser vara viktigt. Frågor av sluten karaktär ansågs inte lämpliga för denna studie därför att 

studien inte har för avsikt att undersöka statistiska samband.25 En nackdel med intervjuer är tiden 

det tar för intervjuaren att åka runt till sina utvalda respondenter som ska intervjuas.26 

 

Cirka en vecka innan intervjuerna genomfördes skickades intervjufrågorna ut via mail till 

samtliga respondenter. Anledningen till att vi skickade ut intervjufrågorna i förväg var dels för 

att respondenterna ville se dem, dels för att respondenterna skulle få en chans att läsa igenom 

frågorna och på så vis komma med mer genomtänkta svar. Tolkningarna av det insamlade 

materialet från intervjuerna kan påverkas av forskarens subjektiva bedömningar. Vi har tolkat 

respondenternas ordval, tonfall och kroppsspråk för att kunna ge ett sammanfattande intryck.27 

Av de genomförda intervjuerna med revisionsbyråerna förekom sju besöksintervjuer och en 

telefonintervju. Alla besöksintervjuerna spelades in. Vid genomförande av telefonintervjun 

antecknades det endast på papper vad respondenten sa. Transkriberingen av intervjuerna var 

tidskrävande, då allt som sagts skrevs ned ord för ord. Fördelen med transkribering är att 

                                                 
24 Bryman, A. & Bell, E. (2005), Företagsekonomiska metoder s. 362. 
25 Ibid s 371. 
26 Denscombe, M. (2009), Foskningshandboken s.255-260. 
27 Bryman, A. & Bell, E. (2013), Företagsekonomiska metoder s.417. 
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materialet kan läsas igen, då det är svårt att komma ihåg allt som sagts under intervjuerna, och 

det underlättar även genomförandet av analys av respondenternas svar.28 Det sammanställda 

empiriska materialet fick sedan respondenterna ta del av så att de kunde korrigera sina svar om 

saker och ting som de ansåg inte stämde överens med vad som uppfattats vid intervjuerna. De 

fick även möjlighet att tillägga information som kunde bidra till studien. Utifrån det insamlade 

materialet har det identifierats mönster och teman från det sammanställda intervjumaterialet. 

Dessa mönster och teman kopplades sedan ihop till den teoretiska referensramen.29 Efter 

intervjuerna kom även den teoretiska referensramen att byggas på, då det saknades väsentliga 

delar, vilket framkom vid intervjuerna. I det femte kapitlet redovisas det empiriska materialet, 

där det först presenteras vilka som är respondenterna. Sedan följs den empiriska redogörelsen av 

implementeringen av ISA, ISA och dess förhållande till begreppen god redovisningssed och 

rättvisande bild och upplevda skillnader mellan RS och ISA.  

 

2.4 Metodkritik  
En aspekt som kan ha spelat roll är att våra respondenter har varit auktoriserade revisorer i olika 

många år, vilket kan innebära att kunskap och erfarenhet är olika mellan dem. Vi tillfrågade inte 

hela populationen, för då hade en kvantitativ metod behövts. 

En annan kritik som kan riktas till studiens intervjuer är att tidsperspektivet30  kan ha påverkats 

då, var ca tre år sedan Sverige började följa ISA fullt ut.   

Det är svårt att generalisera resultatet i en kvalitativ studie, då det inte går att räkna på att ett visst 

antal respondenter svarat ja eller nej som i kvantitativa studier. När forskare använder sig av en 

kvalitativ metod såsom intervjuer får respondenter formulera sina egna svar på frågorna som 

ställs. Kvalitativa studier tar tid att genomföra och det tillfrågas inte lika många respondenter 

som i en kvantitativ studie. Det är svårare att generalisera resultat från den kvalitativa 

forskningen, då dessa inte kan överföras från en miljö till en annan. Syftet med studien är inte att 

generalisera och försöka hitta statistiska samband utan att skaffa en förståelse för hur införandet 

av en ny revisionsstandard ISA påverkade revisorerna.  

                                                 
28 Bryman, A. & Bell, E. (2005), Företagsekonomiska metoder s. 374. 
29 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. S. 113-115. 
30 Thurén. T., (2103), Källkritik s.7. 
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3. Redovisning och revision 
 

I avsnittet för redovisning och revision tar vi upp de väsentliga delarna. Avslutningsvis tar vi upp 

skillnader mellan revisionsstandarderna RS och ISA. 

 
 
3.1 Redovisning och revision 
Företag måste bokföra alla ekonomiska transaktioner som sker i verksamheten, som sedan 

fastställs för varje räkenskapsår. Bokföringen är uppdelad i en balansräkning och en 

resultaträkning. Balansräkningen visar ett bolags tillgångar och skulder. Resultaträkningen är en 

sammanställning av ett bolags intäkter och kostnader. Det är den som revisorn sedan reviderar 

och kontrollerar.  Enligt lagen 9 kap. 3§ ABL står det att 

 
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 

god revisionssed kräver.31 

 

För att genomföra en revision samlar revisorn först in bakgrundsfakta om bolaget som ska 

revideras. Klienten ska tillgodose revisorn med nödvändig information för att revisorn ska kunna 

utföra sitt arbete. Efter insamlandet av informationen planeras revisionen, där det bland annat 

identifieras var riskerna är som störst och vilka poster som ska granskas. Vad som anses vara 

väsentligt är olika från bolag till bolag. Det grundar sig på ägarstrukturer, omsättning m.m. Det 

första stadiet är planeringsstadiet. Efter följer granskningsfasen och slutligen 

dokumentering/rapportering. Det är i den sista fasen som revisionsberättelsen ska upprättas. I 

revisionsberättelsen gör revisorn ett utlåtande om att bokslutet ger en rättvisande bild av 

företaget och dess resultat och ekonomiska ställning. Här framgår även om företaget följer de 

internationella redovisningsstandarderna.32   

 
  

                                                 
31 Aktiebolagslag (2005:551). 
32 Carrington. T., (2010), Revision s.56-57.   
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3.2 God redovisningssed 
God redovisningssed är en rättslig standard som grundar sig på normer, lag och praxis. 

Bokföringslagen definierar god redovisningssed på följande vis:  

 
Som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.33 

 

Enligt ÅRL 2 kap 2§ beskrivs god redovisningssed, där det beskrivs att revisorn bör upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning på ett åskådligt sätt och därmed i enlighet med god 

redovisningssed. Med åskådligt menas att upprättande av årsredovisningen inte ska innehålla så 

detaljerad information att det blir svårt för intressenterna att förstå. Att i lagen hänvisa till god 

redovisningssed gör att lagstiftaren ställer krav på hur företagen förhåller sig till god 

redovisningssed utan låsta tolkningar och praxis som publiceras av FAR.34  

 

3.3 God revisorssed 
En revisor ska följa god revisorssed och vad som menas med det finns skrivet i 19§ 

revisorslagen. God revisorssed grundar sig på tre pelare, oberoende, tystnadsplikt och 

kompetens. Oberoende definieras av EU- kommissionen enligt följande: 

  
”Vid utförande av lagstadgad revision måste revisorn vara oberoende av sin revisionsklient, i 

tanke såväl som till det yttre. En revisor bör inte utföra en lagstadgad revision om det finns 

finansiella förbindelser, affärsförbindelser, anställningsförhållanden eller andra förbindelser 

mellan revisorn och hans kund eller om sådana ytterligare tjänster tillhandahålls revisionsklienten 

som en omdömesgill och insatt tredje part skulle anse äventyra revisorns oberoende.” 

 

Revisorns tystnadsplikt regleras i 26§ revisorslagen. Med tystnadsplikt menas att revisorn inte 

får använda den information från ett företag som han eller hon reviderar till fördel för revisorn 

själv eller någon annan. Vad som krävs för att bli revisor och vilken kompetens som krävs finns 

också beskrivet i revisorslagen där det bland annat framkommer att en revisor måste ha avlagt ett 

prov hos revisorsnämnden för att få titulera sig revisor.35  
    

                                                 
33 Riksdagen- Bokföringslagen (1999:1078).  
34 Årsredovisningslagen. 
35 Revisorslag (2001:883). 
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3.4 Rättvisande bild 
En revisors uppgift är således att fastställa de finansiella rapporterna som bolagen upprättar och 

att de är upprättade på ett korrekt och rättvisande sätt.  Det är sedan revisionsberättelsen som 

bolagets intressenter får ta del av. Intressenterna brukar således delas in i sju olika grupper, 

investerare, kunder, leverantörer, intressenter, långivare, statliga myndigheter och anställda.  

 

Sverige gick med i EU år 1995, vilket innebär att Sverige ska följa den praxis EU har beslutat 

om. EU beslutade 1994 om bolagsrättsliga direktiv med bland annat principen om ”a true and 

fair view”, vilket kan översättas med att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. Sedan 

Sverige gick med i EU och började följa det åttonde direktivet har den svenska 

redovisningstraditionen ändrats från att det var högst viktigt att tillgångar och skulder värderas 

försiktigt till att rättvisande bild har blivit viktigare. Begreppet har påverkat länders lagstiftning, 

praxis och tradition.  

 

Innebörden av en rättvisande bild är att ett företags finansiella rapporter ska ge en så korrekt bild 

som möjligt av ett företags tillgångar och skulder. Om den finansiella rapporten avviker från en 

rättvisande bild och god redovisningssed ska detta anges i en not. I noten ska det anges varför ett 

bolag inte når upp till den praxis som finns och vad anledningen till detta är samt vad det får för 

inverkan på ett företags tillgångar och skulder.  

 

Det anses svårt att kunna ge en direkt förklaring till hur begreppet en rättvisande bild ska tolkas. 

FAR definierar inte begreppen och de ger inte heller någon vägledning till hur begreppen ska 

tolkas. De skriver 

 
 ”Finansiella rapporter uppges ofta ge en rättvisande bild av, eller korrekt återge, ett företags 

finansiella ställning, resultat och förändring av den finansiella ställningen.” 

 

Så länge de finansiella rapporterna upprättas enligt de redovisningsstandarder som finns anses en 

rättvisande bild följas. Ett problem mellan dessa två begrepp, en rättvisande bild och god 
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redovisningssed, är att de är svåra att följa fullt ut, då de finns olika åsikter om dem, vilket i sin 

tur skapar problem i redovisningen. En revisor får dock aldrig avvika från lagstiftning.36   

 
3.5 En kort jämförelse mellan RS och ISA 
Övergången från RS till ISA har medfört att vissa poster har förändrats. Revisionsstandarden 

ISA är mer omfattande och det finns tydligare riktlinjer och krav på materialet som samlas in vid 

en revision. ISA har genomgått det så kallade ”Clarity Project”, vilket gör att texten blir lättare 

att läsa och förstå. En väsentlig skillnad är att insamlandet av materialet till en revision är mer 

omfattande jämfört med den föregående revisionsstandarden RS. Skillnaden mellan dessa två 

redovisningsstandarder är att det i ISA tydligt framgår att vissa saker ”ska” göras, medan i RS är 

det inte lika tydligt och begreppet ”bör” används i större utsträckning. Nedan redogörs för de 

poster i revisionen som har påverkats i större utsträckning efter implementeringen av ISA. ISA 

tar inte hänsyn till små och stora bolag, utan alla bolag följer samma regler. ISA är grundpelaren 

inom ISA 200.  ISA 200 redogör för den oberoende revisorns roll och hur en revision ska gå till 

och att den följs i enlighet med International Standards on Auditing, d v s ISA. Den ger inga 

specifika anspråk på åtgärder utan är endast till för hur en revisor ska tänka vid en revision.37  

 

ISA 230 har ersatt RS 230, vilket behandlar dokumenteringen av en revision. ISA 230 ställer 

högre krav på dokumentering och vad som ska dokumenteras jämfört mot RS 230. 

Dokumentationen ska vara så ingående och omfattande att en revisor som inte har några 

bakgrundsfakta eller inblandning i revisionen av ett bolag ska kunna förstå den. 

Dokumentationen är ett slags bevis på att revisorn utfört sina arbetsuppgifter i enlighet med ISA 

och andra lagar som finns. ISA ska även göra revisionen lättare att förstå. Syftet är också att 

underlätta om ett bolag anlitar en annan revisor nästa gång det är dags för en revision. I RS 230 

fanns det inga direkta syften med dokumentationen utan det stod bara att den var utförd efter 

redovisningspraxis.    

 
ISA 315 ersätter till viss del både RS 310 och RS 400. Någon ISA 400 finns således inte, utan 

delar av RS 310 och RS 400 återfinns i ISA 330 i stället. ISA 315 och ISA 330 tar upp intern 

kontroll och riskbedömning. Riskbedömningen har alltid varit en av de viktigaste delarna i en 
                                                 
36 FAR- Balans 2009.  
37 FAR – en lathund. 

http://www.faronline.se.till.biblextern.sh.se/Dokument/Balans/2009/BALANS_Nr_0809_2009/BALANS_2009_N08-09_A0031/?path=/3/25468/25485/25932/26612/
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revision, men nu är den ännu tydligare jämfört med RS 310. I RS låg fokus på enskilda risker, så 

som den inneboende, kontrollrisk och upptäcktsrisk. I ISA är fokus på de enskilda riskerna inte 

lika viktiga utan allt som görs efter riskbedömningen kallas ”fortsatta granskningsåtgärder”. ISA 

315 handlar om att identifiera och bedöma riskerna för huvudsakliga fel. Genom att förstå ett 

bolag och dess miljö, vilket framgår tydligare i ISA jämfört med den föregående 

revisionsstandarden RS. I RS 310 är definitionen inte lika tydlig på hur revisorn ska identifiera 

och bedöma risker för huvudsakliga fel. 

 

I enlighet med ISA 700 ska revisorn bilda sig en uppfattning om och uttala sig om ett bolags 

finansiella rapporter. I ISA 705 och ISA 706 ska ett utlåtande som avviker från en ren 

revisionsberättelse dokumenteras på ett mer synligt sätt. Det krävs således en förklaring att 

revisorn anser det nödvändigt att lämna en oren revisionsberättelse. ISA 700, 705 och 706 

ersätter RS 700. Dessa tre har bidragit till ett tydligare utlåtande i revisionsberättelsen om, varför 

och hur den är en oren revisionsberättelse.38 

  

                                                 
38 Ibid. 
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4. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras vår teori som utgår från Kurt Lewins förändringsmodell och den 

Institutionella teorin. Sedan följer ett avsnitt om standarder och standardisering. Sist redogörs 

det för skillnader som finns när en internationell standard översätts och införs i ett land.  

 
 
4.1Kurt Lewins förändringsmodell 
Kurt Lewin utvecklade i början av 1900- talet en teori om social förändring. Teorin beskrev 

sociala institutioner som en balans mellan olika typer av krafter. Vissa krafter verkar för en 

förändring och andra mot förändring. Förändringsmodellen har sin utgångspunkt i att alla var 

individer och sociala system har en tendens till att söka sig till stabilitet. Lewins modell bygger 

på tre olika faser, upptining, förändringsfas och frysning. I den första fasen som, Lewin kallar för 

upptiningsfasen, väcks en förståelse, ett behov och en beredskap till förändringar.39 

 

        

 
    Figur 1 Förändringsmodell 
    Källa: Angelöw (1991)40 
     
Enligt Lewin skapar upptiningsfasen en obalans för den jämvikt som finns mellan de olika 

krafterna som stabiliserar en organisation. Lewin talar om att det inte endast gäller att förändra 

en individ utan förändring av en gruppstandard. Genom en gruppstandard är det lättare att 

genomgå en förändring, då individers beteenden föranleds av gruppstandarder. Upptiningen är 

den viktigaste men den svåraste fasen enligt Schein, som menar att upplevs förändringen som lätt 

har redan upptiningsfasen infunnit sig. Ett exempel på en upptiningsfas som redan infunnit sig är 

när ett företag som befinner sig i en krissituation är medvetet om att en förändring måste ske för 

att bolaget ska ha en chans att överleva. 

 

När en upptining har ägt rum, d v s när individer i en organisation är medvetna om förändringen 

och motiverade till den, kan förändringen ske. I förändringen handlar det om att vidta de åtgärder 

                                                 
39 Angelöw, B.,(1991), Det goda förändringsarbetet, s.127. 
40 Ibid.. 

    Upptining   Förändring        Frysning  
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som krävs för att sedan skapa ett nytt jämviktsläge. Här krävs det att ett nytt beteendemönster 

lärs, då många förändringsprocesser kräver en förändring i människors och gruppers beteenden.41 

Enligt Schein kan denna inlärning ske på olika sätt. Inlärningen kan ske via förebilder. Inlärning 

via förebilder sker genom imitering. Detta är ett snabbt och effektivt sätt, men det kan uppstå 

problem med detta inlärningssätt. Om förändringen inte passar organisationen blir den inte 

långvarig. Det krävs även att det är rätt förebilder som valts ut för att en förändring ska bli 

långvarig. En annan typ av inlärning är skanning, vilket innebär att organisationen provar på de 

nya förändringarna och anpassar den efter vad som krävs för en förändring i en organisation.42 

Då implementeringen av ISA redan skett innebär det att revisorerna befinner sig i frysningsfasen.  

 

Förändringen pågår ända till dess att ett nytt jämviktsläge uppstår och att det finns en balans 

mellan de olika krafterna som stabiliserar en organisation. Enligt Hatch äger en ny nedfrysning 

rum då nya beteendemönster blir institutionaliserade. För att förändringen ska kunna kvarstå 

under längre tid krävs det således att förändringen fryses. Det är i frysningsfasen som nya normer 

och rutiner uppstår. Stämmer den nya förändringen inte med personligheter och beteenden 

kommer förändringen inte att bli långvarig. Ett exempel på en nedfrysningsstrategi enligt Hatch 

är rekryteringspolitik.43  

 

Det finns även kritik som kan riktas mot Kurt Lewins förändringsmodell. Angelöw och Hatch 

betraktar Kurt Lewins förändringsmodell som statisk och temporär. Angelöw anser i stället att en 

organisationsförändring är dynamisk, en fortlöpande process och en del av det vanliga arbetet.44  

 

4.2 Institutionell teori 
DiMaggio och Powell har haft stor betydelse för ny institutionalism, då de beskriver vilka krafter 

som påverkar en organisationsutformning. DiMaggio och Powell har undersökt olika strukturer 

hos organisationer, och de använder begreppet isomorfism för att beskriva en 

organisationsförändring. Ordet isomorfism betyder ett avbildande mönster. DiMaggio och 

                                                 
41 Hatch, M.,(2002), Organisationsteori, s.385. 
42 Schein, Edgar H. (2002). Models and Tools for Stability and Change in Human Systems. Society for 
Organizational Learning and the Massachusetts Institute of Technology, 4(2):34-46. 
43 Hatch, M.,(2002), Organisationsteori, s.386. 
44 Angelöw, B.,(1991), Det goda förändringsarbetet. s. 127. 
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Powell talar om att organisationsfält består av ett samspel mellan olika aktörer som agerar på 

samma marknad, som exempelvis redovisnings- och revisionsbranschen. 

 

Institutionellt isomorfismi är ett hjälpmedel som kan användas för att förstå den ”moderna” 

synen på organisationer. Organisationer strävar inte bara efter kunder och resurser utan även 

efter legitimitet och politisk makt. De organisationer som vägrar anpassa sig till de nya 

institutionella reglerna uppnår inte samma legitimitet och har därför svårare för att överleva.   

 

Institutionell isomorfismisk förändring kan enligt DiMaggio och Powell ske via tre olika 

processer, härmande, normativ och tvingande isomorfism. Den härmande isomorfismen innebär 

att organisationer härmar varandra och tar efter andras koncept. Detta kan grunda sig i osäkerhet 

och brist på kunskap hos en organisation. Det är ett billigt koncept, då en organisation slipper 

tänka själv när problem och konflikter uppstår och det är då enkelt att kopiera andras lösningar. 

Enligt DiMaggio och Powell bygger den normativa isomorfismen på professionalism. Det kan 

förklaras som att välutbildade utövare präglar organisationen genom sina åsikter och värderingar, 

vilka delas inom organisationen. I sin tur leder detta till att organisationerna skapas på liknande 

sätt och får en likande utformning. Den tredje formen är tvingande isomorfism, vilket innebär att 

en organisationsförändring sker med tryck utifrån. Denna typ av organisationsförändring sker då 

de utomstående har makt som har en indirekt påverkan på organisationen. Exempel på detta är 

politiska beslut, då regler och lagar införs, som organisationerna måste rätta sig efter. Detta 

påverkar i sin tur organisationer, som måste genomgå förändringar. Att Sverige övergick från RS 

till ISA fullt ut var en tvingande organisationsförändring. Att EU inför en gemensam 

revisionsstandard leder till en mer likformig redovisning bland EU:s medlemsländer. Att 

likformighet uppstår beror således på att organisationer i en beroendeställning tar hjälp av en 

annan organisation som har någon form av makt och därigeom även andra organisationer som 

befinner sig i en beroendeställning. Detta i sin tur skapar underorganisationer som även de 

utformas på likande sätt och bidrar till homogenitet.45 Det tyder på att revisorerna står under 

                                                 
45 Powell, Walter W. & DiMaggio, Paul J. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Association, vol. 48:2, s. 147-160. 
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ständiga förändringar, vilket påverkar revisionsbranschen och det verkar som om att revisorerna 

är vana vid dessa förändringar under tiden.46 

 

4.3 Standardisering 
Köhler anser att en gemensam revisionsstandard inom EU kommer att bidra till en mer likformig 

redovisning världen över och att det således bidrar till en högre homogenitet. Homogenitet ökar 

vid standardisering, vilket är en positiv effekt. Enligt Köhler kommer en gemensam 

redovisningsstandard även att ge en högre revisionskvalitet. Det blir också lättare att förstå 

redovisningen i olika länder då de följer samma standarder, vilket även kan bidra till 

kostnadseffektivitet på lång sikt. Att införa en ny revisionsstandard medför även vissa negativa 

effekter. Det kan exempelvis handla om kostnaderna för att få revisorerna att förstå den nya 

revisionsstandarden och på vilket sätt den ska tillämpas.47 Även Wong anser att fördelarna med 

ett mer likformat och enhetligt redovisningssystem bidrar till en kostnadseffektivitet på längre 

sikt, då alla finansiella rapporter är upprättade på samma sätt, vilket även gör det lättare för 

investerare, då det inte behöver läggas tid på att förstå andra system i andra länder. Investeringar 

kan då ske var som helst i världen.48  

 

För att en standardisering ska lyckas krävs det att den nya standarden har en bra anknytning till 

användarna. Standarden ska vara av öppen karaktär, då alla intressenter som berörs ska kunna 

delta i processen. För en lyckad standardisering bör även effektivitet invägas. Tar 

standardiseringsprocessen för lång tid kan implementeringen av den nya standarden redan vara 

utdaterad.49  

 

Standarder är mycket viktiga och bidrar också med många bra effekter, som exempelvis 

homogenitet. Men kan dock ifrågasättas. Har standardiseringen verkligen uppnått sina mål och 

har dessa mål varit önskvärda, och kunde målen med standardiseringen ha uppnåtts på annat 

                                                 
46 Humphrey, Christopher, Kausar, Asad, Loft, Anne & Woods, Margaret (2011). Regulating Audit beyond the 
Crisis: A Critical Discussion of the EU Green Paper, European Accounting Review, 20 (3): 431-457. 
47 Köhler,A.G.(2009).International Standards on Auditing (ISAs).  
48 Wong, Peter (2004). Challenges and successes in implementing international standards: achieving convergence 
to IFRSs and ISAs. 
49 Brunsson, Nils & Jacobsson, Bengt (1998).  Standardisering, s. 25. 
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sätt? Standardiseringar kan leda till att stabilisera världen för mycket. Därför är likinriktning inte 

önskvärt.50    

 

I Australien implementerades en ny revisionsstandard 2010 som kallades för ASA. Denna 

redovisningsstandard syftade även till att få en mer likformig redovisning, vilket även 

revisionsstandarden ISA gör enligt Köhler51 och Wong.52 Efter ett år gjordes en undersökning 

om hur revisorerna upplevde implementeringen av ASA. Där framgick det tydligt att 

revisionsbyråerna hade olika åsikter om implementeringen; en del var positiva till den nya 

revisionsstandarden och andra mer negativa. Den nya standarden har medfört att 

dokumenteringen blivit viktig, vilket kan bero på att revisorerna måste se till att revisionen utförs 

enligt den nya revisionsstandarden. Ett problem med ökad dokumentation kan vara att revisorn 

missar att granska väsentliga poster som borde undersökas och som behöver bedömningar.53 En 

anledning till den negativa inställningen är att det har krävts stora resurser för att kunna 

genomföra standardiseringen såsom nya revisionssystem och ny utbildning och en omställning 

för revisorerna i Australien. En komplikation som kan uppstå när nya standarder införs är att 

arbetsbördan kan bli större till en början, innan revisionerna kommer in i det nya sättet att arbeta. 

På längre sikt ska den nya revisionsstandarden underlätta för revisorerna. 

 

4.4 Olika typer av standarder - regler  
Standardiseringen har som avsikt att förenkla för verksamheter och bolag i samhället. Det 

förutsätter att flera intressenter samarbetar med varandra för att i så stor utsträckning som möjligt 

möta samtligas intressen. Vid standardisering vägs även andra aspekter in, såsom ekonomiska, 

sociala och tekniska förhållanden för att främja kvalitet, bättre lösningar och öppna upp för nya 

marknader. 

 

Standarder utgör något slags form av regel. En regel talar om för individer hur de ska bete sig i 

olika situationer.  Regler har på så vis alltid en viss likinriktad innebörd. Det finns en mängd 

                                                 
50 Ibid. 
51 FAR- Du i din Yrkesroll. 
52 Wong, Peter (2004). Challenges and successes in implementing international standards: achieving convergence 
to IFRSs and ISAs. 
53Hecimovic, A., & Martinov-Bennie, N. (2011). The Differential Impact of the Force of Law Australian Auditing 
Standards. Australian Accounting Review, 21(57), 183-192. 
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olika regler för olika situationer som individer bör följa. Regler är således explicita eller 

implicita. Det finns även regler för att peka ut vad som är bäst för regelföljare. Att följa reglerna 

kan bespara individerna en hel del tankemöda. Individer behöver således inte tänka ut vad som 

bäst. I annat fall motiveras regler med att det är bra för andra att vi går efter dem, och även i 

andra hänseenden att det är bäst för alla, inklusive oss själva. För att kunna beskriva fenomenet 

standarder, delar Brunson och Jacobsson in standarderna i tre olika slags regler. De tre olika 

typerna av standarder är direktiv, normer och standarder. Direktiv är en standard som är 

tvingande. Syftet med ett direktiv är att tvinga andra individer till olika typer av handlingar. 

Dessa direktiv är ofta sammankopplande med sanktioner, som förekommer i länder som Iran. Ett 

annat exempel på ett direktiv är det åttonde direktivet som EU beslutade om då alla 

medlemsländer blev tvungna att anpassa sig efter det åttonde direktivet. Anledningen till att 

införa direktiv inom organisationer och stater är ofta att det ligger i andras intressen eller i ett 

allmänintresse och direktiven har ofta ett tydligt ursprung.54 

  

Normer är en annan typ av standard. De är internaliserade, vilket innebär att de grundar sig på att 

det är regler som individer följer utan att reflektera över varför. Så länge en individ följer de 

normer som finns är det ingen som reagerar på det. Avviker en individ från en norm reagerar 

andra på det, exempelvis att tränga sig i köer. Standarder är till skillnad från direktiv inte 

tvingande utan de är frivilliga att följa och medför inga sanktioner. Det direktiv och standarder 

har gemensamt är att de ofta har ett tydligt ursprung. Om en standard följs eller inte beror inte 

bara på makt utan om mottagaren har intresse av att följa den. Standarder motiveras mycket 

explicit och tydligt, att det ligger i mottagarens intresse att följa standarder. Det är svårt att skilja 

på dessa olika typer av regler i verkligheten, då det finns direktiv, normer och standarder med 

liknande innehåll. Standarder skrivs ofta in i olika typer av avtal och blir på så vis bindande för 

parterna.55  

 

4.5 Problem med nya internationella revisionsstandarder 
Att införa en ny internationell revisionsstandard kan medföra problem. Översättningen är ett stort 

problem, då det är svårt att direkt översätta från ett språk till ett annat, och ett land, en betraktelse 

                                                 
54 Brunsson, Nils & Jacobsson, Bengt (1998).  Standardisering, s.14-15. 
55 Ibid s.15-16 
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av dess lagar och redovisningspraxis är ett måste.56 Språkgranskning genomförs för att förbättra 

standardiseringsläsbarhet och förståelse, då exempelvis en och samma term används för att 

beskriva två olika begrepp. Ett annat problem med införandet av en internationell 

revisionsstandard är de nationella skillnaderna som finns, såsom politik och kultur. I samband 

med att det åttonde direktivet infördes i EU kom EU även att införa begreppet rättvisande bild. 

Begreppet rättvisande bild har haft olika effekter på EU:s: medlemsländer.  

 

Ett annat problem med införandet av en ny standard är att det kan uppstå krav och åsikter från 

andra än normgivarna. På så vis bör normgivarna noga tänka efter, innan de bestämmer sig för 

att införa en ny standard. Standarder syftar till att förenkla och underlätta, men det bör även 

beaktas att det kan vara kostsamt att införa en ny standard och den att inte alltid får den önskade 

effekten. Att implementera en ny standard innebär organisationsförändringar för berörda parter. 

Organisationsförändringar möter ofta motstånd och detta kan yttra sig på olika sätt.57 

 

  

                                                 
56 Wong, Peter (2004). Challenges and successes in implementing international standards: achieving convergence 
to IFRSs and ISAs. 
57 Jacobsen. D.I.,(2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap, s.191.  
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5. Redogörelse för intervjusvaren 
 

I detta avsnitt presenteras vår empiri som bygger på de åtta intervjuerna som genomförts. Först 

presenteras respondenterna och sedan svaren som erhållits från intervjuerna. Intervjusvaren är 

uppdelade i olika kategorier som framgår nedan ISA och dess förhållande kring god 

redovisningssed och rättvisande bild samt upplevda skillnader mellan RS och ISA. 

 
 
Nedan presenteras våra respondenter i två tabeller, en tabell för de stora revisionsbyråerna och en 

tabell för de mindre revisionsbyråerna. Respondenterna ville vara anonyma och därför har namn 

utelämnats. Revisorerna från revisionsbyråerna benämns med bokstäverna A-H.  

Undersökningen tar endast med hur många år de arbetat, för vilken byrå de arbetar samt om de är 

auktoriserade eller godkända revisorer. Informationen om de olika revisionsbyråerna är hämtade 

på deras respektive hemsidor. 

 

5.1.1 Respondenterna från de stora revisionsbyråerna 
Respondent Godkänd/ 

auktoriserad 
revisor 

Antal år 
inom 
revision 

Antal anställda 
på 
revisionsbyrån 
i Sverige 

Revisions-
byrån 
grundades 

Omsättning 
2012/2013 

Revisionsbyråernas 
ämnesområde.  

A EY Auktoriserad 15 år 2 240 
anställda 

1989 3,3 miljarder 
kr 

Affärsområden, 
försäkring, 
rådgivning, skatt och 
transaktions 
rådgivning.58 

B KPMG Auktoriserad 15 år 1 600 
anställda 

1923 2 142 
miljarder kr 

Revision, 
skatterådgivning, 
Corporate finance.59 

C Deloitte Auktoriserad 30 år 1 100 
anställda 

1845 1 425 
miljarder kr 

Revision, analys och 
affärsredovisning.60 

D  PWC Auktoriserad 25 år 3 451 
anställda 

1864 4,6 miljarder 
kr 

Revision, skatt, 
riskhantering, 
Corporate finance.61 

  

                                                 
58 Ernest & Young- Snabb fakta om EY. 
59 KPMG- Vad står KPMG. 
60 Deloitte- Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2012-maj 2013. 
61 PwC- Historik. 
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E 
Finnhammars 
revisionsbyrå 

Auktoriserad 33 år Nästan 50 
anställda 

1983 34 543 (tkr) All typ av 
rådgivning som 
ett bolag kan 
behöva.62 

F 
Revisorcomp
aniet 

Godkänd 11 år  Nästan 30 
anställda. 

2002 17 983 (tkr) Erbjuder det 
mesta vad det 
gäller bolag och 
ekonomi.63 

G  Frejs AB Auktoriserad 30 år Nästan 50 
anställda 

1974 48 448 (tkr) Bokföring, 
bokslut, 
avstämningar 
månadsrapporter, 
moms m.fl.64 

H Revideco Auktoriserad 17 år Nästan 40 
anställda 

1994 33 000 (tkr) Alla typer av 
rådgivning ett 
bolag behöver.65 

Tabell 1Respondenter från revisionsbyråerna. 
 
5.1.3 Implementeringen av ISA 
Att Sveriges revisorer skulle börja följa den internationella revisionsstandarden ISA kom inte 

som en överraskning. Det har Sveriges revisorer varit medvetna om en tid, då revisorerna måste 

hålla sig uppdaterade genom att läsa artiklar och tidningar, framför allt tidningen Balans som 

utges av FAR. Som revisor hålls man uppdaterad, då det även skickas ut mail internt via 

företaget om vad som är viktigt och väsentligt. 

 

Respondenten B från revisionsbyrån KPMG uttalar sig att det är viktigt att följa ISA fullt ut. 

Byrån har hårda krav på sig att ISA ska följas för att revisionsbyrån och revisorerna inte vill få 

några anmärkningar vid kvalitetskontroller som revisorsnämnden gör årligen. Däremot tyckte 

respondent B att de som organisation har gjort sin egen tolkning av ISA, vilken alla revisorer på 

byrån ska följa, och dessa interna regler är utförligare än det som står skrivet i ISA. Anledningen 

till detta är att revisorerna på revisionsbyrån ska kunna känna sig trygga och veta att de följer de 

regler som krävs för revisionsstandarden ISA. Enligt respondenten H har man på dennes 

arbetsplats utsett en person som skickades på kurs för att lära sig ISA. Revisorn H fick sedan lära 

sina medarbetare hur ISA är uppbyggt och fungerar. Det kommer ständigt nya förändringar, som 

en revisor måste vara uppmärksam på, hur den nya revisionsstandarden ska tolkas och användas. 
                                                 
62 Finnhammars- Om Finnhammars. 
63 Revisorcompaniet- tjänster. 
64 Frejs- Om Frejs. 
65 Revideco- Kunder. 
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Revisorn åker fortfarande på kurser och håller sedan seminarier och föreläsningar för sina 

medarbetare. Respondenterna fortsätter sina uttalanden och nämner att de aldrig har 

missuppfattat ISA. Detta beror på att innan implementeringen av ISA hade alla revisorer fått gå 

på olika utbildningar för att lära sig att anpassa sig själva efter de nya standardiseringarna. Enligt 

respondenterna B och C var utbildningarna och kurserna obligatoriska samt resurs- och 

tidskrävande. Med resurskrävande menade respondenterna att det krävs oerhört mycket pengar 

för att kunna anordna dessa utbildningar. Respondent H menar att vissa revisionsbyråer har 

begränsade resurser och valmöjligheter vid införande av nya arbetsuppgifter. Samtidigt verkar 

det som om revisionsbyråer tar efter varandra, dels för att spara tid, dels för att arbetsbördan ska 

minska. En positiv följd av att revisionsbyråer kopierar varandras sätt att arbeta är att revisionen 

blir mer harmoniserad enligt respondent H.   

 

Respondenterna D och E utsåg personer från respektive revisionsbyrå för att utbilda sig inom 

ISA för att sedan förmedla informationen till sina kollegor på byrån. Enligt respondenterna D 

och E ville de verkligen utbilda alla som jobbar inom revision. Man vill få in ISA tänkandet i 

hela byrån och respondenterna ansåg att ISA borde ha introducerats tidigare än det gjorde. Det 

fanns något som kallades för ISA skola, som revisorer fick gå på, men detta kom först hösten 

2011. Revisionsstandarden ISA trädde i kraft 1 januari 2011, så en ISA skola borde ha funnits 

tidigare enligt respondenten. Respondent E upplevde att anpassningen för de olika 

revisionsbyråerna var lika. Alla revisionsbyråer behövde ta fram nya revisionsverktyg för att 

kunna anpassa sig till förändringen som ISA medförde.  

 

Respondenterna C och D upplevde inte att byrån har någon åsikt om förändringar och 

förbättringar. Däremot har förändringar skett stegvis under ganska lång tid. Respondenterna 

ansåg att med införande av ISA har saker och ting fallit på plats. Respondenterna C och D 

framför att deras organisation har en intern revisionsmetodik som man alltid har följt och den har 

varit anpassat till ISA redan före lagstadgandet. Respondent A berättar att revisionsbyrån denne 

arbetar för fick ett nytt datasystem, vilket kallas för E-Audit då ISA implementerades. 

Respondenten berättar vidare att systemet har underlättat vid upprättande av årsredovisningarna, 

då datasystemet inte är lika komplicerat som det förgående. Respondenterna B, C och D fick 

också nya revisionsprogram. Respondenterna fortsätter sedan sina uttalanden om att de aldrig har 
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missuppfattat ISA. Detta beror på att innan implementeringen av ISA hade alla revisorer fått gå 

på olika utbildningar för att lära sig att anpassa sig efter de nya standardiseringarna. Enligt 

respondenterna F och G är vissa små revisionsbyråer privatägda och det gör att revisorn kan 

förlora på att ständiga förändringar och uppdateringar sin revisionsbyrå vilket, alla revisorer inte 

har tillgång och resurser till. Respondenten C från revisionsbyrån Deloitte påpekade att i deras 

bolag har de specialister inom ISA. Ifall de skulle råka för något problem kan de alltid få stöd 

jämfört mot små revisionsbyråer som inte har samma möjlighet. 

 

Respondenterna F och G var dock lite missnöjda med hur införandet av ISA skedde på deras 

byrå. De fick program och dokument att läsa på inför införandet av ISA. Respondenten F ansåg 

att det krävdes mer före implementeringen i form av föreläsningar och seminarier, vilka kom i 

efterhand, då revisorerna på möten tagit upp att de behövde mer kunskap och utbildning för att 

kunna använda sig av och förstå ISA fullt ut, vilket nu har skett. Revisionsbyrån känns mer 

sammansvetsad nu då alla har bättre koll på ISA och medarbetarna på byrån har även utarbetat 

listor som de följer. 

 

Man skulle kunna dra generella slutsatser att de största förändringar som byråerna hade upplevt 

var att revisionsberättelsen ser annorlunda ut, att det är strängare regler än för den gamla 

standard RS och att revisorerna lägger mer tid på planering. Revisorerna från samtliga 

revisionsbyråer har alltid följt ISA-standarden utan att de egentligen har varit medvetna om det. 

Samtliga respondenter från de stora och små revisionsbyråerna ansåg att för att införa ISA som 

revisionsstandard i deras byråer hade de i början av införandet av ISA någon sorts uppföljning. 

Detta innebär att se vilka synpunkter som revisorerna och assistenterna behöver förbättras eller 

bli effektivare på, vilket kan leda till att man upptäcker att många inte jobbar på rätt sätt. 

Respondenterna F och G fortsätter med att berätta att det kommer utföras interna 

kvalitetskontroller för att säkerställa att reglerna följs. 

 

Samtliga respondenter upplevde att den yngre generationen var mer engagerad på utbildningarna 

och seminarierna som riktades mot inlärning av ISA. Den yngre generationen var mer villig att 

utveckla sina kunskaper inom ISA jämfört med erfarna revisorer som hade jobbat inom 

branschen i flera år. Det motstånd som uppstår beror delvis på envishet och vilja att inte lära sig 
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eller anpassa sig till de nya reglerna vilket kommer att vara ett problem för dem. Respondent A 

berättar att personalen på byrån har haft ett flertal möten med kunder där implementeringen av 

ISA diskuterats. Utöver möten med kunder håller respondent A ofta utbildningar både internt och 

externt om implementeringen av införandet av ISA. 

 

5.1.4 Hur ISA förhåller sig till begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild 
Respondenterna från samtliga revisionsbyråer är eniga om att införandet av ISA har lett till en 

bättre redovisning, då ISA är skriven på ett utförligare och mer detaljerat sätt än den föregående 

revisionsstandarden RS. Därför upplevs ISA som lättare att förstå och arbeta efter enligt 

respondent D. Revisorerna ansåg att översättningen från engelska till svenska har varit tydlig och 

på så vis har revisorerna inte haft några problem med hur ISA är utformat. Respondenterna från 

revisionsbyråerna B och H ansåg att det finns många spekulationer vad gäller begreppet 

rättvisande bild. För att kunna ge en trovärdig bild bör vi givetvis följa svensk lag, 

rekommendationer och råd som är tillämpliga på redovisningen. Följs dessa lagar, regler och 

rekommendationer uppnås rättvisande bild och god redovisningssed. Det är sällan företag säger 

att de inte tänker tillämpa en revisionsstandard för att det i deras fall inte ger en rättvisande bild, 

då en revisionsstandard är tvingande, menar respondent E. Ett problem med råden kring god 

redovisningssed och rättvisande bild är att de är otydliga. Enligt respondenterna B och E krävs 

det att lagen förtydligas så att alla inblandade parter förstår begreppen och att de förklaras på ett 

enklare och tydligare sätt för revisorerna att arbeta efter. God redovisningssed och rättvisande 

bild är rekommendationer som ges utav FAR men som kan få rättslig inverkan i domstolar och 

liknande, om inte deras rekommendationer följs i arbetet, säger respondent E. Revisorn F menar 

att så länge revisorerna följer de lagar och praxis som finns i Sverige uppnås dessa begrepp. 

Respondenten D anser även att revisorer kan behöva avvika från god redovisningssed och 

rättvisande bild i sällsynta fall för att det är viktigare att hålla sig till de svenska lagarna. 

Respondenten D har dock aldrig behövt avvika från rättvisande bild och god sed. Dessa begrepp 

kommer tillbaka under hela revisionen och som revisorer arbetar de ständigt efter att följa alla 

lagar, regler och praxis på bästa sätt. 
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Revisorerna är eniga om att årsredovisningar ska vara upprättade på ett åskådligt sätt och ska 

följa god redovisningssed och en rättvisande bild. Respondenterna C och F fortsätter att berätta 

att intressenterna i bolaget är intresserade av hur det går och denna information finns tillgänglig i 

årsredovisningen. Att alla länder följer samma standard gör att intressenter från andra håll i 

världen kan förstå de finansiella rapporterna utan problem, om samma revisionsstandard 

tillämpas världen över, säger revisorn F. Intressenterna behöver således inte oroa sig för hur 

revisionen är utförd, då den utförs på samma sätt som i många andra i EU länder. Med införande 

av ISA ansåg revisorn A att det har blivit lättare och tydligare vid upprättande av årsredovisning 

och att revisorns arbetssätt har blivit mer harmoniserat. Revisorn A påpekade att harmonisering 

är en fördel, då revisorerna kan förhandla med utlandet utan att behöva förklara eller översätta 

något.  

Begreppen rättvisande bild och god redovisningssed är inte lika viktiga för respondent G. 

Revisor G framhåller att de tar efter hur andra revisionsbyråer i Sverige arbetar med begreppet 

och gör således på samma sätt som andra revisionsbyråer. Nya revisionsverktyg infördes i och 

med implementeringen och god redovisningssed och rättvisande bild anses uppfyllas. Både ISA 

och rättvisande bild är direktiv från EU. Följs direktiven blir även revisionen gjord enligt god 

redovisningssed.  Innan Sverige gick med i EU var synen att tillgångar skulle värderas försiktigt 

och skulder högt, vilket bygger på försiktighetsprincipen enligt respondent G. Han anser även att 

bolagens årsredovisning blivit mer rättvisande för intressenterna efter införandet av rättvisande 

bild och implementeringen av ISA, då Sverige inte längre präglas av försiktighetsprincipen. 

5.1.5 Upplevda skillnader mellan RS och ISA 
Respondent A framhåller att den väsentligaste skillnaden mellan RS och ISA är att insamlandet 

av materialet inför revisionen nu är mer omfattande till skillnad från det föregående regelverket 

RS. Detta har sin grund i att ISA utförligare beskriver hur revisionen ska genomföras. Med nya 

revisionsprogram som underlättat för revisorerna har detta inte påverkat kundernas kostnad för 

revisionen. Respondenten A anser även att ISA ger en mer rättvisande redovisning, då det finns 

tydligare riktlinjer hur revisionen ska genomföras. Dessa riktlinjer finns beskrivna i ISA 200. 

Respondent A nämner vidare att det i ISA tydligare står vad en revisor ska göra till skillnad mot 

RS, där det endast stod bör göra. Respondent B talar om att den största skillnaden mellan 

revisionsstandarderna RS och ISA är att det inte görs någon större skillnad mellan stora och små 
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bolag. Detta är bra, för då borde revisionen bli mer rättvis och på så vis underlätta för 

revisorerna, då de kan dra alla företag över en kam och inte ta hänsyn till om bolaget som de 

reviderar är stort eller litet, vilket även respondent D instämmer i. En annan skillnad är 

dokumentationen som regleras i ISA 230 som har blivit tydligare. Respondenten D upplever inte 

att revisionsstandarden ISA gör att revisionen tar längre tid att göra, men däremot finns det andra 

faktorer som medverkar i förlängningen av revisionen. Bland annat är dokumentationen 

tidskrävande, beroende på vilket bolag som revideras. Större bolag kräver mer dokumentering 

jämfört med mindre bolag enligt revisorn D. Detta beror givetvis på att större bolag har fler 

intressenter, omsätter mer och har fler anställda enligt revisor D. Det framgår tydligare vad som 

behöver dokumenteras och samlas in i ISA jämfört med RS. Nu krävs det mer dokumentation 

kring hur koncerner förhåller sig till bolag och hur deras redovisning ser ut, vilket inte var fallet 

då Sverige följde revisionsstandarden RS. Respondent G anser även att dokumentationen har 

blivit lite väl ”överdriven”. Då en revisor ofta reviderar samma bolag flera år i sträck anser 

revisorn G att dokumentationen inte ska behöva vara så ingående. Dock finns det en positiv sida 

med högre dokumenteringskrav, nämligen att när en ny revisor tar vid och ska revidera ett bolag 

är det mycket lättare att sätta sig in i bolagets verksamhet och de tidigare revisionerna som 

gjorts. Respondenterna F och H instämmer men de anser inte att det är ”överdrivet” mycket att 

dokumentera utan att dokumenteringen nu är lättare att förstå, särskilt om en revisor reviderar ett 

nytt bolag. Enligt samtliga respondenter ska det tydligare framgå om revisionsberättelsen 

avviker, d v s att en revisor lämnar en oren revisionsberättelse. Detta har tydliggjorts i och med 

att den nya revisionsstandarden infördes. 

 
En annan skillnad mellan RS och ISA var att revisionsrisken var uppdelad i inneboende, kontroll 

och upptäcktsrisker i den föregående revisionsstandarden RS. I ISA är revisionsrisken inte 

uppdelat på samma sätt som i RS. Revisorerna utgår i stället för något som kallas ”fortsatta 

granskningsåtgärder”. Respondent C talar om att mer fokus ligger på att först förstå ett företag 

och dess miljö jämfört med den tidigare redovisningsstandarden RS. Nu behöver revisorerna 

sätta sig mer in i bolagens verksamheter jämfört med tidigare. Respondenten C menar även att 

det tar tid att förstå ett bolags verksamhet och dess miljö. Det går inte endast att titta på 

årsredovisningar utan som revisor behöver man fråga runt i bolagsledningarna, och på så sätt har 

även dialogen mellan revisorn och företagsledningen förbättrats, vilket stämmer överens med 
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vad revisor D anser. Respondent F talar endast övergripande och anser inte att något särskilt har 

ändrats i och med implementeringen av ISA. Alla respondenter talar om att ISA är bättre 

utformat och att det tydligare framgår vad som ska göras i en revision jämfört med RS, som 

talade om vad en revisor bör göra. 

 

Det viktigaste med standarder enligt respondenterna är likformighet och harmonisering och detta 

uppnås genom en gemensam redovisningsstandard. Revisorerna F och G anser att om alla följer 

samma redovisningsstandarder blir det lättare för bolagens intressenter att ta del av och förstå 

bolagens finansiella rapporter, då de är upprättade på samma sätt inom exempelvis EU. 

Respondent D menar även att ett likformat och enhetligt redovisningssystem kan bidra till en  

kostnadseffektivitet på längre sikt, då de finansiella rapporterna upprättas på samma sätt vilket 

kan leda till att det blir lättare för investerare. Respondent C och E anser att gemensam 

revisionsstandard bidrar till att stärka revisionsprofessionen och höja kvaliteten på revisionen. 

Det kan även vara svårt med en gemensam revisionsstandard, då språket som översätts ska 

stämma överens på rätt sätt och tolkas på samma sätt i alla länder som ska följa samma 

revisionsstandard, säger respondent B. Revisorn F tycker till viss del att det är bra med 

gemensamma standarder men menar att standardiseringar kan leda till ineffektivitet, då de 

stabiliserar redovisnings och revisionsbranschen för mycket. 
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5.2 Sammanfattning av intervjuerna 
Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit i intervjuerna.  
 
5.2.1 Sammanfattning av intervjuresultatet från de stora revisionsbyråerna  

Respondent Implementering av 

ISA 

Rättvisande bild och 

god redovisningssed 

Upplevda skillnader 

mellan RS och ISA 

A EY Nytt data system för 
byrån hjälper att 
genomföra arbetet på 
ett tillförlitligt sätt. 

Efter 
implementeringen av 
ISA har revisionen 
blivit lättare och 
tydligare att följa, 
vilket även påverkat 
begreppen på ett 
positivt sätt. 

En mer rättvisande 
redovisning, då man 
fick tydligare regler för 
hur en revision ska gå 
till. 

B KPMG Byrån har hårda krav 
gällande införandet 
av ISA. Har följt ISA 
i flera år utan att de 
var medvetna om det. 

Det finns många 
spekulationer om 
begreppen. 
Definitionen av 
begreppen är otydlig 
och svår att förstå. 

Det görs ingen större 
skillnad på bolagens 
storlek, alla revideras 
på samma sätt. 

C Deloitte Tidskrävande och 
inga särskilda 
förändringar av 
arbetssätt. 

Det är viktigt att 
arbeta med begreppen 
och ta hänsyn till 
dessa. Det finns 
intressenter som vill 
investera sina pengar i 
bolaget. Genom att 
utgå ifrån ISA uppnås 
begreppen. 

Större fokus på att 
förstå ett bolag och dess 
miljö. Bättre dialog 
med bolaget som en 
revisor reviderar. 

D PwC Samma införande 
kräver tid och får 
man hjälp av 
professionella 
personer ifall något 
problem skulle 
uppstå. 

Efter 
implementeringen av 
ISA har revisionen 
blivit lättare och 
tydligare att följa, 
vilket även påverkat 
begreppen på ett 
positivt sätt. Dock kan 
man i sällsynta fall 
behöva avvika från 
begreppen, då det är 
viktigare att följa 
svensk lag. 

Det görs ingen större 
skillnad på bolagens 
storlek, alla revideras 
på samma sätt. ISA har 
medfört en tydligare 
definition på vad som 
ska dokumenteras. 



39 
 

  
E Finnhammars Upplevde att 

anpassningen för de 
större 
revisionsbyråerna är 
lättare än för de 
små. 

Som revisor ska denne 
följa de lagar, regler 
och praxis som finns. 
Finns standarder och 
direktiv så är de ofta 
tvingande och 
revisorerna blir 
tvungna att följa 
dessa. 

En tydligare 
dokumentering, vilket 
är bra, då det blir lättare 
att ta över andra 
revisorers uppdrag. 

F 
Revisorcompaniet 

Tid- respektive 
resurskrävande. Får 
aldrig hjälp av 
professionella 
personer. 

Följs 
revisionsstandarden 
uppnås god 
redovisningssed och 
rättvisande bild.  

Ingen specifik skillnad. 

G Frejs Ville ha information 
i förväg för 
förberedandet av 
införingen av ISA.  

Tar efter hur de stora 
revisionsbyråerna 
arbetar, vilket 
automatiskt leder till 
att begreppen följs och 
förhåller sig till 
revisionsstandarden, 
då de stora byråerna 
även arbetar 
internationellt. 

En tydligare 
dokumentation med 
ISA, dock har den blivit 
för ”överdriven”. 
Positivt att det är lättare 
att ta över andra 
revisorers uppdrag. 

H Revideco Gick på kurser för 
inlärningen av ISA. 

Det finns många 
spekulationer om 
begreppen. 
Definitionen av 
begreppen är otydlig 
och svår att förstå. 

Större fokus på att 
förstå ett bolag och dess 
miljö. Bättre dialog 
med bolaget som en 
revisor reviderar. 

Tabell 2Sammanfattning av intervjusvaren från de stora revisionsbyråerna. 



40 
 

6. Analys 

 
I analyskapitlet presenteras respondenternas svar i olika teman som framkommit vid 

insamlingen av det empiriska materialet som bestod av åtta intervjuer.   

 
 

6.1 Revisionsstandarden ISA 
För att förklara hur implementeringen av ISA gick till och hur revisorerna upplevde denna 

förändring har vi valt att utgå från tre olika teoretiska utgångspunkter, Kurt Lewins 

förändringsmodell, Institutionell teori och standardisering. Implementeringen av ISA är en 

standardisering som skett både i Sverige och internationellt, då den rekommenderas i EU som 

redovisningsstandard vilket innebär organisationsförändringar. 

 

Ett samspel mellan flera organisationer som agerar på en och samma marknad kallas för ett 

organisationsfält enligt DiMaggio och Powell. Redovisningen och revisionsbranschen är ett 

organisationsfält då de agerar på samma marknad och samspelar med varandra. Det är inom 

fälten som organisationsförändringar sker och nya organisationer uppstår. ISA innebär 

organisationsförändringar i fråga om redovisningen och i revisionsbranschen. 

Organisationsförändringar såsom implementeringen av ISA bidrar till att revisionsbyråer liknar 

varandra. Organisationer som vägrar anpassa sig till de nya institutionella reglerna uppnår inte 

samma legitimitet och har därför svårare för att överleva.   

 

DiMaggio och Powell beskriver tre olika sätt som en organisationsförändring kan ske på, 

härmande, normativ och tvingande isomorfism. Den tvingande isomorfismen innebär att 

utomstående har en makt som indirekt kan påverka en organisation, vilket kan beskrivas som när 

ISA översattes och implementerades i Sverige. Då den nya redovisningsstandarden kommer att 

införas i hela EU kommer detta att leda till en mer likformig redovisning bland EU:s 

medlemsländer. Den härmande isomorfismen beskriver DiMaggio och Powell som att 

organisationer tar efter varandra och kopierar varandra. Denna form av isomorfism finns inom 

redovisningen och revisionsbranschen, då exempelvis revisionsbyråer tenderar till att efterlikna 

varandra i sin tolkning av rutiner. Det framgår i intervjuerna att revisionsbyråer har kopierat 
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varandra om hur de gått tillväga för att implementera och följa ISA, vilket tyder på den 

härmande isomorfismen.66 

 

För en lyckad standardiseringsprocess krävs det att den nya standarden har en bra anknytning till 

användarna. Standarden ska vara av öppen karaktär då alla intressenter som berörs ska kunna 

delta i processen. ISA är en öppen process, eftersom det finns många representanter till 

organisationen IFAC som EU grundar sin redovisningsstandard på. För att en standardisering ska 

vara lyckad bör även effektivitet invägas. Tar standardiseringsprocessen för lång tid kan 

implementeringen av den nya standarden redan vara utdaterad.  

 

Det finns olika typer av standarder som utgör någon form av regel. ISA är en standard men snart 

även ett direktiv då, EU har för avsikt att införa ISA som redovisningsstandard för samtliga 

medlemsländer.  I Sverige är revisionsstandarden ISA ett direktiv, då alla revisionsbyråer är 

tvungna att följa den. Annars riskerar revisorer att blir av med sin revisorstitel och 

revisionsbyråer att mista sitt tillstånd, då det strider mot revisorslagen 13§ och 14§.67  

 

Att införa en ny internationell redovisningsstandard kan medföra problem. Översättningen är ett 

stort problem, då det är svårt att direkt översätta från ett språk till ett annat. Det är nödvändigt att 

ta hänsyn till lagar och redovisningspraxis. Språkgranskningen genomfördes för att förbättra 

standardiserings läsbarhet och förståelse, då exempelvis en och samma term kan användas för att 

beskriva två olika begrepp. ISA har genomgått så kallade ”Clarity project”, där språket har 

korrigerats och översatts på ett så rättvisande sätt som möjligt. Respondenterna anser att 

översättningen är bra och enkel att förstå. Ett problem med att införa en ny redovisningsstandard 

är skillnaderna på internationell nivå, såsom kultur och politik. Alla länder som inför ISA gör det 

på sitt sätt vilket gör att det kan skilja sig lite åt hur vissa begrepp ska definieras beroende på 

lagstiftningen i ett land. Det finns ett tydligt exempel på hur detta skiljer sig då EU beslutade om 

det åttonde direktivet, där även begreppet rättvisande bild hos EU:s medlemsländer infördes. 

 

                                                 
66Powell, Walter W. & DiMaggio, Paul J. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Association, vol. 48:2, s. 147-160.   
67 Revisorslag (2001:883). 
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6.2 Implementeringen av ISA  
Att implementera en ny standard ska bidra till förenkling och förbättring enligt Jacobsson men 

vägen dit är inte alltid så enkel. Förändringar möter ofta motstånd, vilket försvårar 

implementeringen av en ny standard.68 För att motverka förändringsmotstånd har revisorerna i 

Sverige genomgått olika kurser och program för att de skulle vara förberedda på vad som komma 

skulle. En omorganisering kan innebära större arbetsbörda och mer planering för företagen, 

vilket skett enligt revisorerna då ISA är mer omfattande med tydligare regler och krav. Att 

genomföra en organisationsförändring krävs att förändringen tar sig igenom tre faser enligt Kurt 

Lewins modell. Revisorerna måste först ”tinas” upp, vilket revisorerna gjordes genom att 

informeras om den nya redovisningsstandarden. Detta är enligt Schein den svåraste fasen. Kurt 

Lewin menar att det är svårt att endast förändra en individ och det är lättare att uppnå en 

förändring genom en gruppstandard, vilket skedde när ISA implementerades 2011. 

Förändringsmotståndet har inte varit stort, och det tyder på att det finns tydliga grupper och 

kulturer inom revisionsbyråerna. Revisorerna upplevde en ständig förändring i branschen, vilket 

tycks innebära att revisorerna är vana vid förändringar. Undersökningen visade även att 

överföringen från RS till ISA inte var drastisk i och med att revisionsbyråerna ingår i ett globalt 

nätverk och ISA kom från ett internationellt håll, vilket innebär har dessa regler brutit sig in i 

byråernas arbetssätt. Själva den institutionella miljön har spelat en viss roll, då förändringen inte 

har varit dramatisk. Det förefaller som om revisorerna inte hade några invändningar mot ISA. 

 

Implementeringen av den nya revisionsstandarden mötte inget större motstånd, det gällde bara att 

rätta sig in i ledet och följa den nya revisionsstandarden. Enligt Humphrey är revisionsbranschen 

van vid ständiga förändringar och revisorerna har erfarenhet av situationer och omarbetningar 

kring redovisning, för att det uppstår nya uppdateringar, stora som små, vad det gäller revisionen. 

Undersökningens resultat visade att respondenterna hade framställt egna granskningsmetoder i 

form av intern revisionsmetodik. Respondenterna från de stora revisionsbyråerna var därför 

positiva inställda till förändringen från RS till ISA. Revisorerna kände sig trygga med dessa 

resurser. Dock får de stöd av professionella personer ifall något problem skulle uppstå.69 

                                                 
68 Jacobsen. D.I.,(2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap, s.191. 
69 Humphrey, Christopher, Kausar, Asad, Loft, Anne & Woods, Margaret (2011). Regulating  
Audit beyond the Crisis: A Critical Discussion of the EU Green Paper, European Accounting  
Review, 20(3):431-457. 
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Förändringen skedde med sakkunniga personer som lärt revisorerna hur de från centralt håll 

skulle kunna tolka dessa nya standardiseringar och hur dessa skulle kunna anpassa sig till varje 

byrå. Att revisorerna från samtliga revisionsbyråer får inlärningen från professionella personer 

innebär att en förändring leder till imitering av förebilder. Dessa förebilder på byråerna har valts 

ut för sin förståelse för organisationen, då revisorerna har arbetat länge inom sitt yrke och under 

dessa år kunnat skapa sig någon sorts inlärning för branschen. 

 

På så vis använder sig de mindre revisionsbyråerna av härmande isomorfism för genomförandet 

av förändringsfasen, då revisorerna tar efter större revisionsbyråers verktyg för att de ansåg att 

byrån härigenom bli mer legitim och framgångsrik. Med hjälp av förebilder kan byrån enligt 

Lewins förändringsmodell få effektiv inlärning genom imitering. Problemet som framställs i 

Lewins förändringsmodell är att om inte rätt förebilder valts ut kanske inte inlärningen passar 

organisationen och därför inte heller blir av. Att skapa en lämplig inlärning är enligt Schein det 

viktigaste i Lewins modells förändringsfas.70 

 

Undersökningen visade på att revisionsbyråerna gör egna kvalitetskontroller för att försäkra sig 

om att revisorerna följer de lagar och regler som finns. Förutom revisionsbyråernas egna interna 

kvalitetskontroller gör även revisorsnämnden egna årliga kvalitetskontroller på revisorernas 

arbetssätt.  

 

Samtliga respondenter har vid genomförande av revidering av bolag bytt ut eller uppdaterat sina 

revisionssystem som används i arbetet, vilket visar att frysningsfasen infunnit sig på 

revisionsbyråerna. Denna uppdatering eller utbyte av revisionssystem visar på att revisorerna inte 

har något val att arbeta på annat sätt, vilket tyder på att standardiseringen blivit 

institutionaliserad. Nya normer och rutiner har införts i verksamheten, vilket tyder på att 

standardisering har frusits och enligt Hatch kommer att bli långvarig.71 

  

                                                 
70 Schein, Edgar H. (2002). Models and Tools for Stability and Change in Human Systems. Society for 
Organizational Learning and the Massachusetts Institute of Technology, 4(2):34-46. 
71 Hatch, M., (2002). Organisationsteori, s.386. 



44 
 

Det som kan konstateras med hjälp av Kurt Lewins modell är att implementeringen av ISA inte 

medfört något större motstånd då implementeringen av den nya redovisningsstandarden skett 

enligt de tre olika stegen.  

 

6.3 Hur ISA förhåller sig till begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild 
ISA som revisionsstandard kommer enligt revisorerna att leda till en mer rättvis redovisning. 

Anledningen till det är att ISA är utförligare skriven, har tydligare riktlinjer och på så sätt 

upplevs som lättare att förstå och arbeta efter jämfört med den föregående revisionsstandarden 

RS, vilket även bekräftas av FAR.72 Revisorerna B och G säger även att årsredovisningen som 

intressenterna tar del av är lättare att förstå och ger en mer rättvisande bild av ett bolag efter 

implementeringen av ISA. Begreppen rättvisande bild och god redovisningssed är svåra att ge en 

exakt definition på enligt Respondent E. Enligt respondenterna B och E krävs det att lagen 

förtydligas så att alla inblandade förstår begreppen och att de förklaras på ett enklare sätt. Att 

följa råden från FAR om rättvisande bild och god redovisningssed anses också vara viktigt för 

respondent B, då råd kan få rättslig betydelse i domstol i fråga om ett avgörande om god 

redovisningssed följts eller inte. Respondenten B menar att det således är viktigt att ta hänsyn till 

begreppen.  

 

Innan Sverige gick med i EU år 1994 präglades den svenska redovisningen av att tillgångar och 

skulder värderades försiktigt. Efter medlemskapet kom det åttonde bolagsdirektivet att gälla, där 

bland annat principen om ”a true and fair view”, ingick vilket kan översättas med att 

årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. Rättvisande bild och god redovisningssed ska följas 

enligt revisorn F, och så länge revisorerna följer de lagar och den praxis som finns i Sverige 

uppnås dess begrepp. Respondenten D menar att revisorer kan behöva avvika från dessa begrepp 

i sällsynta fall, för att det är viktigare att hålla sig till de svenska lagarna.  Dessa begrepp 

kommer tillbaka under hela revisionen och som revisor arbetar man ständigt efter att uppnå alla 

lagar, regler och praxis på bästa sätt.   

 

                                                 
72 FAR – en lathund. 
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Överlag tycker revisorerna att rättvisande bild och god redovisningssed är svåra att identifiera 

men så länge de följer sina revisionsprogram anser revisorerna att dessa två begrepp följs. 

Begreppen är viktiga och revisorerna tar ständigt hänsyn till dem på de sätt som de uppfattar och 

tolkar begreppen.  

 

6.4 Upplevda skillnader mellan RS och ISA 
Det råder delade meningar om vilka poster i revisionen som har ändrats. De största skillnaderna 

enligt respondenterna är att i ISA framgår det tydligare vad en revisor ska göra jämfört med RS 

som beskriver vad revisorn bör göra, vilket även framgår av FAR.73 Revisionsbyråerna anser att 

dokumenteringen av en revision har blivit viktigare. Studien som genomfördes i Australien 

visade också på mer och tydligare dokumentation.74 Dokumenteringen ökade för alla revisorer 

oavsett byrå, vilket även revisorerna i Sverige anser.  Revisorerna anser att hur de ska genomföra 

sitt arbete har blivit tydligare, vilket finns beskrivet i ISA 200. Att inte göra skillnad mellan stora 

och små bolag när de revideras är positivt enligt respondenterna men framförallt respondent B 

framhäver detta, då revisor B menar att det underlättar revisionsarbetet. Hänsyn behöver inte tas 

till om det är ett mindre bolag som revideras. Respondenterna tror även på att redovisningen blir 

lättare att förstå och mer rättvis, då alla bolag arbetar efter och förstår samma regler. 

 

En annan skillnad som påverkat revisorerna sedan ISA trädde i kraft var riskbedömningen, vilket 

respondenterna C och D påpekar. Att RS 310 och RS 400 ersattes med ISA 330 verkar ha haft 

effekt på revisionen, då det tydligare framgår vad en revisor nu behöver uttala sig om. Samtliga 

respondenter är eniga om att det nu krävs ett tydligare utlåtande i revisionsberättelsen om, varför 

och hur det är en oren revisionsberättelse. Respondenterna menar även att revisionsberättelsen 

ser lite annorlunda ut nu än tidigare, men det är inte så konstigt, då det är en ny revisionsstandard 

som revisorerna arbetar efter. En del av intressenterna påpekade detta då de tog del av 

revisionsberättelsen första gången efter standardiseringen. Respondenterna tycker att 

intressenterna verkar vara positiva till förändringen av revisionsberättelsen, då revisorn måste 

vara tydligare med om det är en oren revisionsberättelse. 

 
                                                 
73 FAR – en lathund.  
74 Hecimovic, A., & Martinov-Bennie, N. (2011). The Differential Impact of the Force of Law Australian Auditing 
Standards. Australian Accounting Review, 21(57), 183-192. 
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Hecimovic., & Martinov-Bennie genomförde en studie om vad Australiens revisorer tyckte om 

den nya revisionsstandarden ASA ett år efter implementeringen och där kom det fram att 

revisionsbyråerna hade olika syn på implementeringen, en del mer positiva än andra. 75 

Revisionsbyråerna i Sverige har en mycket mer positiv inställning till ISA än vad revisorer i 

Australien har, vilket kan konstateras då respondenterna till största delen pratat väl om den nya 

revisionsstandarden ISA. Revisionsbyråerna i Sverige avsatte stora resurser till 

implementeringen för att övergången skulle bli lättare och för att de skulle få sina medarbetare 

med sig. Inför implementeringen i Australien avsattes också stora resurser men de har inte 

använts på rätt sätt, då de fortfarande inte är lika positiva som revisorerna i Sverige till en ny 

standard. 

 

Att implementera en ny redovisningsstandard ska enligt Köhler76 och Wong77 bidra till en mer 

likartad och harmoniserad redovisning, vilket var syftet med revisionsstandarden ISA.  Detta 

även vad våra respondenter anser om redovisningsstandarden ISA. B2 är den enda som talar om 

nackdelar med standardiseringar. Respondenten B2 menar att standardiseringar kan leda till 

ineffektivitet i redovisningsbranschen och revisionsbranschen. Brunson och Jakobson menar 

även att standardiseringar kan leda till ineffektivitet, men detta gäller alla typer av 

standardiseringar världen över och inte endast revisionsstandarder.78  

                                                 
75 Hecimovic, A., & Martinov-Bennie, N. (2011). The Differential Impact of the Force of Law Australian Auditing 
Standards. Australian Accounting Review, 21(57), 183-192. 
76 Köhler,A.G.(2009).International Standards on Auditing (ISAs). 
77 Wong, Peter (2004). Challenges and successes in implementing international standards: achieving convergence 
to IFRSs and ISAs. 
78 Brunsson, Nils & Jacobsson, Bengt (1998).  Standardisering, s.25. 
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7. Slutsats och diskussion 

 
I det avslutande kapitlet presenterar vi slutsatserna och hur de kan relateras till syftet. 

 
 
Från och med den 1 januari 2011 följer revisorerna revisionsstandarden ISA. Införandet av ISA 

innebär en organisationsförändring för samtliga revisorer i Sverige. Syftet med studien var att 

undersöka hur införandet av revisionsstandarden ISA upplevs av Sveriges revisorer och hur 

revisorerna anser att ISA förhåller sig till god redovisningssed och rättvisande bild. Studien tar 

även reda på vilka poster i revisionen som förändrades i samband med implementeringen av ISA. 

För att kunna uppnå syftet genomfördes åtta intervjuer. 

 

 Hur genomfördes implementeringen hos revisionsbyråerna? 

Införandet av revisionsstandarden ISA har inte mött något större förändringsmotstånd enligt 

respondenterna. Att förändringsmotståndet inte varit stort beror således på att revisorerna fått 

information om den nya revisionsstandarden ISA, vilket skett genom kurser, seminarier och 

föreläsningar. Den nya redovisningsstandarden kommer att bestå, då revisorerna bytt ut sina 

revisionssystem samt dessutom för att lagen kräver att det är denna revisionsstandard som följs. 

FAR gör även årliga kontroller av hur revisionen utförs i Sverige. 

 

 Hur har revisorerna i Sverige påverkats av den nya revisionsstandarden ISA, och hur 

förhåller sig ISA till god redovisningssed och rättvisande bild? 

Begreppen rättvisande bild och god redovisningssed tycker respondenterna är svåra att beskriva 

och identifiera, då det endast är rekommendationer från FAR. Så länge revisorerna arbetar efter 

den nya revisionsstandarden ISA uppnås dess begrepp automatiskt, då revisionsstandarden ISA 

är välskriven. 

 
Revisorerna upplevde skillnader mellan ISA och RS. Den största skillnaden är att i ISA framgår 

det tydligare vad en revisor ska göra och vad som ska samlas in vid en revision. Detta upplevs 

som positivt av Sveriges revisorer. Dokumenteringen har också blivit viktigare, då ISA ställer 

högre krav på den och vad som ska dokumenteras. Beträffande frågan om vilka poster som har 
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ändrats i revisionen av ett bolag är det olika svar från respondenterna, som anser att det är viktigt 

med revisionsstandarder för att det skapar en mer likformig och mer harmoniserad redovisning. 

Resultatet av studien visar att införandet av en ny revisionsstandard upplevs som positivt av 

revisorerna i Sverige. 
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Bilaga 1- intervjufrågor till revisionsbyråerna 

 
 

1. Bakgrundsfakta: 
- Auktoriserad eller godkänd revisor? 
- Antal år inom revision? 
- Vilken revisionsbyrå arbetar du på? 

 
Vad anser ni om att ISA? Bättre än eller sämre än RS? 
Positiv/negativ inställning till ISA och varför tycker ni som ni gör? 
Hur infördes ISA på din revisionsbyrå? Berätta lite kort hur ändringen gick till och 
om det har förändrat ditt sätt att arbeta. (utbildningar, konferenser) 

Hur tycker du att ISA förhåller sig till rättvisande bild? 
Hur tycker du att ISA förhåller sig till god redovisningssed? 


