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Abstract 
Essay title: From Practice to standard in ten years – How has ISA affected the Swedish audi-

tors' way of working? 

 

Author: Julia Gustafsson, Andrea Kosoderc, Sofia Nordin 

 

Supervisor: Simon Lundh 

 

Subject/Course: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits 

 

Purpose: The purpose of this paper is to examine whether the introduction of the standard 

ISA may have contributed to differences in the way the Swedish auditors’ audit. Compared to 

how audit was conducted earlier, when auditors only applied auditing practice. Further goal is 

to study why auditing standards have affected the Swedish auditors' work after the introduct-

ion of ISA. 

 

Method: We conducted a qualitative study in which data was collected through three intervi-

ews. Literature and electronic sources have been used as the basis to be able to connect the 

theoretical framework of our empirical data. 

 

Theory: The theoretical framework contains information on professional theory and then it 

leads to what a standard is and how a standard is introduced into an organization. Thereafter, 

information on institutional theory and legitimacy is presented. 

 

Empiricism: This section presents a summary based on the three respondents opinions of the 

topic. From the interviews could we see that ISA had an impact on the auditor's working pro-

cess. The empirical data will be the basis for the analysis and conclusion. 

 

Conclusion: Our conclusion is that ISA had no impact on the end product of an audit but the 

work process to achieve the end product has changed through increased structure, consistency 

and confidence. These three concepts together have contributed to an increased legitimacy 

towards the Swedish auditors. 

 

Keywords: ISA, legitimacy, standards, professional  
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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Från sed till standard på tio år - Hur har ISA påverkat svenska revisorers 

arbetssätt?  

 

Författare: Julia Gustafsson, Andrea Kosoderc, Sofia Nordin  

 

Handledare: Simon Lundh  

 

Ämne/kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda huruvida införandet av standarden ISA kan ha bidragit 

med skillnader på svenska revisorers sätt att utföra revision. Jämfört med hur revision utför-

des tidigare, då revisorer endast tillämpade god revisionssed. Syftet är dessutom att studera 

varför revisionsstandarderna har påverkat svenska revisorers arbetssätt efter införandet av 

ISA. 

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där data samlats in genom tre intervjuer. 

Litteratur samt elektroniska källor har använts som grund för att kunna sammankoppla den 

teoretiska referensramen med vår empiri.   

 

Teori: Den teoretiska referensramen innehåller förklaring till professionsteorin och som där-

efter mynnar ut i vad en standard är samt hur en standard införs. Därefter följs information om 

institutionell teori samt legitimitet.  

 

Empiri: Här finns en sammanställning utifrån de tre respondenternas svar. Från intervjuerna 

kunde vi urskilja att ISA har haft en påverkan på revisorernas arbetssätt. Empirin kommer 

ligga till grund för analysen samt slutsatsen.  

 

Slutsats: Vår slutsats är att ISA inte har haft någon påverkan på slutprodukten av en revision 

men arbetsprocessen för att nå slutprodukten har förändrats genom ökad struktur, likformighet 

och förtroende. Dessa tre begrepp tillsammans har bidragit till en ökad legitimitet gentemot 

svenska revisorer. 

 

Nyckelord: ISA, legitimitet, standarder, profession 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till införandet av standarden ISA inom den svenska 

revisionsbranschen. Vidare utvecklas en problematisering som mynnar ut i studiens syfte och 

forskningsfråga.  

 

1.1  Bakgrund 
Under 2000-talets början utsattes revisionsbranschen av en rad revisionsbrott på såväl nation-

ell samt internationell nivå. Bokföringsbrott, svindleri och mutor är några punkter som de 

ansvariga har fått stått till svars för. Behovet av standarder för revisorer uppmärksammades i 

takt med att flertal brott skedde, i samband med dessa marknadsmisslyckanden infördes stan-

darder som skulle reducera de återkommande problem med revision (Halling, 2004). Standar-

der inom revisionsbranschen infördes 2004 i Sverige, den så kallade revisionsstandarden, RS. 

RS var vid detta tillfälle en svenskanpassad version av ISA, international standards of au-

diting (FAR(a), u.å.).  

 

Innan införandet av revisionsstandarder följde revisorerna som var verksamma i Sverige den 

grundläggande riktlinjen god revisionssed när en revision skulle utföras (Riksdagen, 

2001).  ISA började inte gälla i Sverige förrän 2011, FAR beslutade att anta ISA som revis-

ionsstandard och avskaffade därmed den svenskanpassade versionen RS (Carrington, 2010). 

FAR själva hävdar att den största förändringen mellan RS och ISA är bland annat ISA 600, en 

standard om revision av koncernredovisning. Något FAR tyckte sig se var även att innehållet i 

standarderna har ökat i mängd text då varje standard innehåller mer upplysningar om hur re-

vision ska utföras samt hur riskbedömning ska betraktas. Revisorerna ska även erhålla förstå-

else för kontrollrisker samt inneboenderisker och inte enbart kunskap om det. Med andra ord 

är detaljerna mer förtydligade i ISA än vad dem var i RS enligt FAR (2009).  

 

Förändringen som kom att ske för utförande av revision i Sverige kan vara en av de största 

förändringarna som skett för revisorer (Lennartsson, 2011). Trots att RS tidigare var en över-

sättning av ISA så medförde beslutet om förändringen en rad nya anpassningar (FAR, 2012). 

Andersens dåvarande VD i Sverige, Hans Pihl, menar att dessa händelser gör att den nya la-

gen om skärpt granskning är bra (Edling, 2002).  

 

Tidigare forskning har visat att rutiner och standarder ökar chanserna för företag att öka ex-

porten av kunskapsintensiva tjänster. något revisionsbyråer och revisorerna själva kan ha stor 
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nytta av om dem vill öka transaktionerna, handeln och produktiviteten (Ganslandt, 2009). 

Svenskt Näringsliv genomförde en undersökning på svenska företag om globaliseringens på-

verkan, resultatet visade att 46 procent hävdar att globaliseringen har påverkat företaget i 

form av växande koncerner, större marknader och utländska ägare (Ganslandt, 2009). FAR 

ville därmed vara med och bidra till en ökad globalisering samt harmonisering av revisions-

tekniken genom att införa ISA (Carrington, 2010).  

 

Internationella standarder kommer att höja kvaliteten på revisionen samt ökar trovärdighet för 

revisorer (Riksrevisionen, 2014).  Dock påpekar Power (2003) att det fortfarande kommer 

finnas skillnader gällande rutiner i revisionsprocessen och utformningen, oavsett om det skett 

en standardisering av hur revisionen ska utföras eller ej. För att revisorerna ska försäkra sig 

om revisionen är utförd på rätt sätt ska dem enligt FARs bestämmelser, följa det ramverk 

FAR implementerat (FAR, 2005).   

 

1.2 Problematisering 
Processen med att harmonisera regelverken inom EU samt spridningen av de anglosaxiska 

ländernas modeller ledde delvis till, att betydelsen av de olika nationella regelsystemens ka-

raktärer uppmärksammades. Det kunde också urskiljas indikationer på hur nya regelverk 

växte fram på både transnationell och subnationell nivå. Detta ledde till att standarder skapa-

des i större utsträckning av flera olika parter (Brunsson och Jacobsson, 2000, se Nordström, 

2004). 

 

Syftet med att införa standarder har enligt Nordström (2004) ofta sin utgångspunkt i mark-

nadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckanden innebär i detta sammanhang att marknadens 

efterfrågan inte motsvarar det som producerats. Införandet av regler och standarder kan här-

med förklaras genom att samhället efterfrågar det som bör skapas (Nordström, 2004). Ef-

tersom revisionsbranschen är under ständig förändring bör revisorerna och revisionsbyråerna 

ändra sina arbetsrutiner utifrån förändringarna, de bör därmed arbeta efter ett visst mönster för 

att kunna följa och uppfylla de krav som ställs på den enskilda organisationen. Införandet av 

de nya standarderna RS och ISA medförde nya krav på revisionen jämfört med tidigare när 

revisorerna enbart tillämpade god revisionssed. De standarder som för 10 år sedan infördes 

har inneburit att revisorerna blir uppmanade till att samla in en större mängd information för 

att granska samt göra fler uttalanden än tidigare. Med andra ord har ISA styrt upp arbetsut-

formningen genom att arbetsbördan ökat, men även hur arbetet ska utföras. Revisorerna tycks 
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ha fått mindre utrymme för kunna nyttja eventuella självständiga tolkningar i revisionen (Hal-

ling, 2004). 

 

Standarderna infördes för att öka tillförlitligheten men Power (2003) ställer sig kritisk till om 

standarder verkligen medför att en revision har ökat tillförlitligheten på revisorernas arbete. 

Osäkerheten kring att revisorerna får minskat utrymme för eget handlande anser revisorerna 

själva kan påverka att de tappar sin erfarenhet, etik och moral, samtidigt som det är av intresse 

att rapportera på samma sätt. Att revisionen utförs på samma sätt underlättar för intressenter 

som är i behov av information revisorn levererar är av hög kvalitet. Är intressenterna med-

vetna om detta skapar det förtroende hos omvärlden för revisorer menar revisorn Gustav 

Kronsjö som tidningen Balans har intervjuat (Halling, 2013). 

 

Carrington (2010) menar att en revisors legitimitet skapas när revisorn förmedlar ekonomisk 

information om ett företag ur ett oberoendeperspektiv. För att öka trovärdighet samt legitimi-

tet bör revisorerna agera utifrån ett professionellt uppträdande, att vara en professionell revi-

sor grundar sig i att vara objektiv i de bedömningarna som skall utföras. Det är även av bety-

delse att bibehålla sin integritet i sitt arbete och vid möten med kunder, därmed är det viktigt 

att revisorer bibehåller sin professionalitet för att kunna skapa legitimitet (FAR, 2014). 

 

I och med standardiseringen av revisorers arbete är syftet bland annat att kunna bidra med 

legitimitet på intern såväl extern nivå (Power, 2003). Genom att standardisera arbetet vet både 

verksamma inom en organisation samt utanför organisationen att arbetet är utfört på liknande 

sätt. Problematiken som föreligger efter införandet av standarder är huruvida effekten av ISA 

har bidragit med positiva effekter så som ökad kvalitet eller ökad legitimitet eller om det har 

fått motsatt effekt. För att tolka resultatet av standardernas påverkan kommer det tas hänsyn 

till institutionell teori, en förklaring av standarder, professionsteori samt legitimitet. 

 

1.3 Forskningsfråga 
I. Hur har införandet av internationella standarden ISA påverkat svenska revisorers sätt 

att utföra revision? 

II. Varför har internationella standarden ISA påverkat svenska revisorers sätt att utföra 

revision?  
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att utreda huruvida införandet av standarden ISA har bidragit med skill-

nader på svenska revisorers sätt att utföra revision. Jämfört med hur en revision utfördes in-

nan 2004, då revisorer tillämpade god revisionssed. Syftet är dessutom att studera varför re-

visionsstandarderna har påverkat svenska revisorers arbetssätt efter införandet av ISA. 

 

1.5 Avgränsning 
Studien är avgränsad till den svenska revisionsbranschen och inriktar sig till påskrivande revi-

sorer, studien fokuserar främst på utvecklingen av arbetsprocessen inom revisionsbranschen 

under 2004 till 2014. Studien går att undersöka utifrån ett makroperspektiv, det vill säga att 

undersöka processen från standardiseraren till standarden. Fokus i denna studie kommer dock 

utgå ifrån ett mikroperspektiv, det vill säga från standarden till användarna av standarden.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Teorikapitlet börjar med att presentera vad en profession är och hur den kan kopplas till re-

visorer. Efter presentationen om professionsteorin kommer information om vad en standard 

är samt hur de tillämpas i praktiken inom en organisation. Vidare kommer institutionell teori 

presenteras för att förstärka legitimitetsbegreppet. Kapitlet kommer att avslutas med en ana-

lysmodell som främst fokuserar på legitimitet. 

 

2.1 Professionen  
Det finns många problem som en individ kan möta, vissa av dessa problem behöver expert-

hjälp för av att kunna lösas. Det kan vara allt ifrån en sjukdom som en doktor behandlar till en 

årsredovisning som behöver revideras av en revisor. Professionen finns överallt, en person 

som utövar sin profession är därmed någon som baserar sitt arbete på vetenskaplig forskning 

(Abbot, 1988).  En professionell yrkesutövare karaktäriseras av att fatta självständiga beslut 

(Brante, 2009). Abbot (1988) beskriver dessutom professionen som något abstrakt, det vill 

säga att professionens utövare använder sig av sina abstrakta kunskaper som generar deras 

praktiska kunskap. 

 

Kunskap hos individen kan ses som en kulturell struktur inom professionen. För att anses vara 

behörig att arbeta inom professionen krävs det enligt Abbot (1988) förutom kunskap även 

acceptans hos samhället att få utöva professionen. Det vill säga den sociala sidan av profess-

ion. Behörigheten kan sägas därefter anse ha både en social och en kulturell sida (Abbot, 

1988). 

 

Den sociala delen av behörighetskrav kan göras i olika områden, det legala området och det 

offentliga området. Vilka områden som anses viktiga beror på professionen och vad de vill 

uppnå. Det legala området sätter fokus på kontroll av yrket och hur arbetet ska utföras, detta 

kan kopplas till standarder och FAR för revisorn. Genom att det inom den svenska revisions-

branschen är FAR som upprättar samt inför regler och standarder, som enskilda revisorer se-

dan måste rätta sig efter. Det offentliga området omfattar den allmänna uppfattningen som en 

yrkesimage ger, som sin tur kan sätta press på det legala området. Det offentliga området kan 

kopplas till marknadsmisslyckanden, som kan vara en bidragande effekt till det ökade behovet 

av standarder (Abbot, 1988). 
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Då professionen baserar sitt arbete på sina kunskaper inom yrket skapas legitimitet. Legitimi-

teten styrker vad professionen gör och hur de gör det. I revisorns fall fastställs legitimiteten 

även genom att följa normer som påverkar deras arbete (Abbot, 1988). 

 

2.1.1 Revisionsprofessionen 

En revisionsverksamhet kan delas in i tre olika grupper, revisionsprofessionen, revisionsby-

råer samt revisorer som arbetar på fältet. Samtidigt som revisorerna som arbetar på fältet 

måste ta hänsyn till de direktiv och riktlinjer som upprättas så har de också byråinterna rikt-

linjer som de måste efterfölja. En revisor har därmed flera ramar att begränsa sig till och ta 

det ansvar som förväntas av revisorn (Öhman, 2005). I Sverige kan revisionsprofessionen, 

FAR, klassificeras som inflytelserik med tanke på att professionen till stor del är verksam i 

en självreglerande miljö. Detta innebär att FAR och dess företrädare får vara med att på-

verka och utforma regleringarna som revisorerna sedan ska följa när en revision utförs (Öh-

man, 2005).  

 

Figur 1. Revisorers position som medlemmar i revisionsprofessionen och anställda vid revisionsby-

råer. Källa: Öhman, 2005 
 

Enligt både Tschudi (2005) och Johansson (2005) kan en revisor inte bara följa de regler och 

standarder som både omvärlden och revisionsbyrå tillämpar. Revisorn behöver förutom att 

följa de regler som är uppsatta även utgå från sin erfarenhet och intuition när en revision ge-

nomförs. Följs endast reglerna kan det vara svårt för revisorn i vissa situationer att upptäcka 

felaktigheter (Tschudi, 2005; Johansson, 2005). 

 

2.2 Vad är en standard?  
Att de individer som är verksamma inom ett företag måste förhålla sig till en viss grad av reg-

ler är en självklarhet. För att en regel ska kunna implementeras inom en organisation så krävs 

Revisor 

Revisionsbyrå 

Revisionsprofessionen 
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det dels att det finns regelsättare men även regelföljare. En regel införs normalt av individer 

som befinner sig högt upp i hierarkin inom en organisation. Anledningen till att det införs 

regler är därmed att man vill påverka individers handlande och sätt att agera. En vanlig form 

av en regel är att den är tvingande vilket innebär att regeln måste tillämpas inom företaget, om 

inte så kan regelbrytaren eventuellt utsättas för någon grad av bestraffning (Ahrne & Bruns-

son, 2004). Regler tillämpas främst för att skapa någon form av integration, status eller påver-

kan inom en organisation. Det finns troligtvis ett samband mellan ökat regelverk och ökad 

globalisering, en möjlig anledning till detta är att relationen mellan människor och mellan 

organisationer har förändrats (Ahrne & Brunsson, 2004).  

 

ISA är dock inte frivillig eftersom FAR har beslutat att den standarden ska tillämpas i Sve-

rige. Trots att standarderna inte har en hierarkisk auktoritet så används dessa i stor utsträck-

ning och har i viss mån samma effekt som en regel (Ahrne & Brunsson, 2004). Den tradition-

ella standarden utgörs av ett utlåtande om hur en viss företeelse ser ut eller hur den ska utfor-

mas. Att en standard efterföljs innebär att det finns någon form av överensstämmelse mellan 

praktik och standard (Brunsson & Jacobsson, 1998). En standard är till skillnad från en tving-

ade regel något som är frivilligt att följa. Trots detta så innehåller standarder i vissa fall bin-

dande regler (Brunsson et al, 2012). Enligt FAR så måste en revisor förhålla sig till reglerna 

som ISA innehåller. En revisionsbyrå kan med andra ord inte bestämma själv huruvida de vill 

implementera ISA eller inte, enligt FAR så är efterföljandet ett krav som måste tillämpas. 

Efter att en standard har införts är det myndigheten som har ansvaret att försäkra sig om att 

reglerna som verkställs efterföljs (Nordström, 2004), att ISA:s regler efterföljs kontrolleras i 

detta fall av FAR.  

 

Det finns olika sätt för hur ett övertygande till varför införandet av standarder bör ske. Ett sätt 

för att få kraft och stöd för standardiseringen är att hänvisa och knyta an till formella organi-

sationer med direktivrätt. Ett annat sätt att påverka med hjälp av standardisering är att sätta 

upp specifika regler som kan vara i regelföljarnas intresse (Ahrne & Brunsson, 2004). Stan-

darder behöver inte bara befinna sig på en nationell nivå utan de råder även på en internation-

ell nivå. Internationella standardorganisationer bidrar till en global ordning, där innebörden är 

av gemensam karaktär runt om i hela världen (Brunsson & Jacobsson, 1998). 
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2.2.1 Införande av standard 

Att formulera och framställa olika standarder är inte samma sak som att sedan använda dessa i 

praktiken. Om medlemmar inom en organisation godkänner och instämmer om att standarden 

bör införas, behöver inte detta nödvändigtvis betyda att standarderna i sin tur används vid 

utförandet i det praktiska arbetet (Brunsson & Jacobsson, 1998).  Skapandet av standarder 

sker oftast av flera olika parter eftersom det finns ett intresse i att både skapa och följa regler. 

Det är även ett sätt för att få människor att förstå sig på förändringar som sker. Standarder är i 

sin tur normalt förknippade med begreppen stabilitet och enformighet, vilket innebär att stan-

darden kan anses vara styrande enligt standardutövarna inom en organisation (Brunsson et al, 

2012).   

 

För att reglerna samt standarderna ska kunna styra samhället så är det ett måste att de upplevs 

som legitima, syftet med regler och standarder är därmed att införa en ram och gemenskap 

som individen, med andra ord revisorn i detta fall bör hålla sig inom (Nordström, 2004). Med-

lemmarna inom en organisation, revisorer i detta fall, har ofta rättigheter att påverka hur stan-

darden ska implementeras samt utformas, att utövarna får känna en viss samhörighet med vad 

som sker inom en organisation är viktigt för att öka revisorns legitimitet (Boström, 2006; 

Fransen & Kolk, 2007, se Brunsson et al, 2012).   

 

Att standarden skapas av olika parter samt uppmanar ett deltagande av flera ökar med andra 

ord sannolikheten att standarden accepteras och införs inom en organisation. Ett brett delta-

gande av olika parter skapar även legitimitet hos externa parter (Tamm et al, 2010, se Bruns-

son et al, 2012).  Standarder ger även företag en möjlighet att lättare jämföra sina produkter 

och tjänster genom att upplysa kunderna om att det finns vissa grundläggande krav som alltid 

måste uppnås. Detta kan i sin tur hjälpa företag att minska kundosäkerheten och uppmuntra 

till återkommande köp (Buthe & Mattli, 2011, se Brunsson et al 2012).  

 

Nordström (2004) belyser även betydelsen av den underliggande kulturen som föreligger i 

viss mån vid förändringar av regler eller standarder. Dynamiken i regleringen utifrån kultu-

rella förklaringar utgörs av det uppbyggda förtroende som en organisation lyckats skapa och 

upprätthålla. Underliggande kulturer kan antingen skapa en tröghet i processen eller en möj-

lighet att skapa riktlinjer för nya förändringar. Med tanke på att en underliggande kultur före-

ligger så är standarder ofta den typ av reglering som kan införas på en internationell nivå, då 

kulturella värderingar skiljer sig beroende på vilket land som diskuteras (Ahrne & Brunsson, 

2006; Djelic & Sahlin-Andersson, 2006, se Brunsson et al, 2012).  
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2.2.2 Praktisera standarder eller standardisera praktiken 

Ett alternativt syfte med en standard är att skapa någon sorts likformighet bland utövarna av 

standarden. För att skapa likformighet i tolkningen av standarden behövs en överblick över 

hur standarden är utformad. Är standarden utformad på ett sådant sätt som gör att den kan 

tolkas på olika sätt kan det påverka hur standarden genomförs i praktiken (Brunsson & 

Jacobsson, 1998). Med andra ord om standarden är likformig antar utövarna, revisorerna i 

detta fall, samma lösning oavsett vem revisorn är och vilken byrå revisorn är verksam inom 

(Brunsson et al, 2012). 

 

Att följa en standard kan ske genom olika sätt, antingen genom att praktisera standarden eller 

genom att standardisera praktiken. Att praktisera standarden innebär att arbetet i praktiken 

ändras för att bättre överensstämma med standarden. Att standardisera praktiken görs genom 

att individen endast följer standarden utan att implementera den. Det innebär att presentation-

en av arbetet framställs annorlunda på grund av standarden, utan att själva arbetet ändras. 

Detta kan bero på att individen anser att dennes praktiska arbete stämmer någorlunda överens 

med vad standarden uttrycker (Brunsson & Jacobsson, 1998). Då implementeringen av stan-

darder kan se olika ut för olika mottagare kan det ta längre tid för vissa individer att imple-

mentera standarden än vad upprättaren hade tänkt. Det kan även vara så att standarden ser 

olika ut vid olika tidpunkter, i början kan exempelvis mottagaren endast följa standaren ge-

nom sin presentation för att sen gå över till att praktisera standarden (Brunsson & Jacobsson, 

1998). 

 

Broberg (2013) såg indikationer på att de standarder som revisorerna bör rätta sig efter kunde 

urskiljas genom revisionsbyråns egna riktlinjer. Det fanns också indikationer på att det är 

revisionsbyrån som tolkar och översätter standarden. Det vill säga att revisionsbyrån översät-

ter standarden som revisorn sedan använder sig av. Broberg (2013) anser att vid införandet av 

standarder är det organisationen som ställer krav på revisorn för att ändra praxis kring arbets-

sättet. Detta till skillnad från att det är endast själva standarden som ställer krav på att revi-

sorn ska ändra sitt tänkande och arbetssätt. En viktig del av användningen av standarden lig-

ger därmed hos själva revisionsbyrån och inte bara på den enskilda revisorn (Broberg, 2013). 

 

 



	   	   	  	  15	  

2.3 Institutionell teori 
Den institutionella teorin fokuserar på handlingen inom en organisation som i sin tur påverkar 

den enskilda handlingen (Zetterquist, 2009). Detta skapar större förståelse mellan individer i 

en organisation, då det lättare kommer att förstå varandras agerande. Genom att koppla sam-

man kulturella, kognitiva, normativa och regulativa aktiviteter kommer man kunna skapa en 

stabilitet samt syfte med varför vissa aktiviteter skall göras (Scott, 2003). Dessa begrepp 

kommer att presenteras senare under avsnitt ”2.3.2 Tre olika aspekter för att skapa legitimi-

tet”. 

 

Institutionella teorin klarlägger även varför det finns eventuella svårigheter inom de olika 

standarder och regelverk som finns. Om en organisation inte uppfyller omvärldens förvänt-

ningar, med andra ord att individerna som inte följer det som förväntas så kommer det gene-

rera legitimitetsproblem. Det gäller därför att organisationer skapar tydliga rutiner, som mots-

varar kraven ifrån omvärlden, så att riskerna för att försämra sin legitimitet minskar (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). I ett institutionellt perspektiv är det därför viktigt att se på normer samt 

regler som påverkar en organisation och verksamma i den (Wicks, 2001). 

 

Det är grundläggande antaganden, värderingar och normer som ligger till grund för förändring 

och förnyelse av lagar. Artsberg (2005) observerar även att individen ofta inte ifrågasätter de 

givna strukturera, vilket man kan sätta i förhållande till de revisionsstandarder som revisorer 

måste följa. Flertal gånger är inte individen medveten om att en given struktur är styrande. 

Individer väljer att arbeta utefter sin inlärda vana istället för att vara konstruktiv mot det man 

faktiskt gör (Artsberg, 2005). 
 

2.3.1 Legitimitet 

Kraven ifrån omvärlden medför att somliga organisationer känner press att implementera 

standarder för att tillfredsställa omvärlden, även om det inte alltid känns helt rätt. En förkla-

ring till varför organisationer väljer att ha ett stort fokus på att följa det omvärlden kräver är 

för att kunna tillgodose rationaliseringsnormer. Om en organisation inte ställer krav på den 

bransch sin organisation tillhör föreligger det en risk att organisationen uppfattas som irrat-

ionell. Därför bör hänsyn tas till normerna för att man inte ska avvika ifrån standarderna, då 

det kan signalera att man inte strukturerar upp organisationen vilket kan ge upphov till mins-

kad legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 



	   	   	  	  16	  

Revisionsbyråerna använder sig av styrsystem för att implementera legitimitet, det medför att 

revisorerna är styrda att följa det som organisationen vill och då vet organisationen med sä-

kerhet att revisorerna arbetar på rätt sätt. Vilket skapar intern legitimitet och som sedan 

kommer att generera extern legitimitet. Det gäller också att utövaren förstår vikten av att följa 

de krav som finns.  Att förstå syftet med varför legitimitet implementeras i styrsystemen är 

viktigt för att utövaren, i detta fall revisorn. Utövaren måste även förstå syftet bakom infö-

randet av legitimitet i styrsystemen som revisionsbyråer använder sig av (Power, 2003). 

 

Legitimitet nås enligt Zetterquist (2009) och Power (2003) genom att agera så som verksam-

hetens sociala normer är uppbyggda samt uppfyllande av omvärldens förväntningar. Det finns 

en rad faktorer som kan påverka begreppet legitimitet, stämmer faktorerna överens bidrar det 

till förståelse av skapandet av legitimitet. Vikten av att förstå revisionsprocessen och den for-

mella strukturen hänger ihop, samt visar hur ett företag arbetar och arbetar för att skapa for-

mell struktur hävdar DiMaggio & Powell (1991).  

 

2.3.2 Tre olika aspekter för att skapa legitimitet 

Det finns tre aspekter som en organisation kan eftersträva för att skapa legitimiteten hos om-

världen enligt Jacobsen och Thorsvik (2008). Dessa tre aspekter kallas för den regulativa, den 

normativa och den kognitiva. De handlar dels om att reglerna ska följas, skapandet av rutiner 

utifrån regler och om grupperna som arbetar utifrån rutinerna (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att varje enskild aspekt kan skapa legitimitet genom att 

vara en förklaring till hur kulturella omständigheter kan påverka en organisation även Scott 

(2003) bekräftar den kulturella aktiviteten. De tre olika aspekterna samt huruvida de påverkas 

av det kulturella elementet kommer nu att presenteras mer ingående för att öka förståelsen om 

vad innebörden av dessa är för att sedan mynna ut i en modell som Jacobsen och Thorsvik 

(2008) framställt. 

 

Den första aspekten är det regulativa som handlar om till vilken grad organisationer följer de 

regelverk som finns, både på nationell samt internationell nivå. Regelverken uttrycker vad en 

organisation ska göra och inte göra samt på vilket sätt regeln ska utföras. Om en organisation 

inte följer de regelverk som finns är risken stor att detta tas upp i rätten och därmed skapa 

dåligt rykte gentemot allmänheten (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Vidare behandlar den normativa aspekten kraven som ställs på en verksamhets normer och 

värderingar. Det är även kraven som är den kulturella aktiviteten, kraven kan sägas ställas 

från samhället kring vad som anses vara viktigt. Den normativa aspekten betraktar även hur 

organisationer utför sina aktiviteter och huruvida de uppnår deras uppsatta mål. Genom att 

följa de krav som samhället ställer på en organisation bidrar det till en sorts moralisk accep-

tans hos samhället som i sin tur ger organisationen legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Den kognitiva aspekten fokuserar på de sociala grupperna inom samma bransch. Där fokus 

främst ligger på dessa sociala grupper och dess individers attityder samt åsikter kring vad som 

anses vara rätt eller fel att göra inom sin bransch. Den kulturella aktiviteten som genererar 

legitimitet inom en organisation i den kognitiva aspekten är baserad på hur väl omvärlden 

uppfattar att de sociala grupperna som finns, tolkar vad som är rätt eller fel enligt omvärlden 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 

 Regulativ Normativ Kognitiv 

Grundval för 

tryck 

 Värderingar och 

förväntningar 

"Självklara" uppfattningar 

om vad som ska göras 

Grundval 

anpassning 

Tvång Social  

förpliktelse 

Vilja att efterlikna 

Grundval för 

legitimitet 

Formellt 

godkännande 

Moralisk  

acceptans 

Göra det som uppfattas 

som riktig 

Figur 2. Aspekter i anslutning till de institutionella pelarna. Källa: Jacobsen och Thorsvik, 2008. 

 

2.3.3 Strategier för att öka legitimitet 

Det är inte tillräckligt för en organisation att följa de tre olika aspekterna för att producera 

legitimitet utan organisationerna behöver konstruera en strategi för att göra det. En strategi 

visar hur man ska nå de uppsatta målen som är en önskan om vad organisationen vill uppnå på 

långsikt. Mål kan finnas både informellt och formellt, de informella målen är de som upp-

kommit inom en organisation men inte är nedskrivna medan formella mål oftast är tydligt 

nedskrivna mål. De informella målen uppkommer utefter de formella och är osynliga för dem 

externa som finns utanför gruppen. Strategier används främst för att nå de informella och 

formella målen vilket kan generera i legitimitet, när en organisation uppfattas legitim menar 
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Jacobsen & Thorsvik (2008) att den är uppbyggd på ett accepterat sätt. Det som kännetecknar 

en accepterad uppbyggnad av en organisation är att den har en struktur som motsvarar om-

världens förväntningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

I situationer där målsättningar går ifrån varandra kan målkonflikter uppstå vilket Jacobsen och 

Thorsvik (2008) samt Power (2003) bekräftar. På grund av om det görs på individ- eller 

gruppnivå så tolkas målen olika. En organisation kan undvika målkonflikter med hjälp av de 

tre strategierna som kommer att presenteras i stycket nedan. Genom att organisationer arbetar 

växlande mellan målen så tillfredsställs samtliga målsättningar. En effekt av att organisationer 

försöker att anpassa sig till samtliga målsättningar är målförskjutning. Målförskjutning kan 

innebära att fokusering på att regelfokusering hamnar i fokus och effekterna av det kan bli att 

individernas mål blir att följa reglerna istället för målet (Jacobsen & Thorsvik 2008).   

 

De tre aspekterna som nämndes i avsnittet ovan, är till för att organisationer ska använda dem 

som hjälpmedel för att skapa legitimitet. Kombination av strukturellkonformitet, procedur-

konformitet och personalkonformitet ska hjälpa organisationer att handskas med sin institut-

ionella omvärld. För att kunna applicera de tre aspekterna och därmed nå målen en organisat-

ion implementerat behövs en övergripande plan för hur målen ska uppnås. Nedan presenteras 

dessa tre strategier som kan vara till hjälp när en organisation ska försöka bibehålla legitimitet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Strukturellkonformitet vars fokus är att skapa klara strukturer inom en organisation utifrån 

omvärldens förväntningar, desto mer detta efterföljs så kommer det generera i mer stöd ifrån 

omvärlden. För att kunna arbeta i dessa strukturer måste en organisation följa de nuvarande 

moderna och effektiva arbetsformerna, detta gör att organisationerna ständigt måste vara be-

redda på att anpassa sig till nya förändringar som kan tänkas införas i framtiden för att öka 

effektiviteten och kvaliteten på arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Procedurkonformitet kan komma att användas för att kontrollera vilka metoder som 

är accepterade att arbeta utifrån. För att en organisation ska uppfattas som anpassningsbar är 

verksamhetsplanering av betydelse. För att individerna i en organisation ska kunna följa struk-

turell- och procedurkonformitet bör organisationen ställa krav på vilken kompetens som efter-

frågas när nyanställning sker, samt för de individer som befinner sig inom organisationen se-

dan tidigare. Genom att sätta rätt krav på den personal som rekryteras ökar möjligheterna till 

att individen arbetar med de metoder och strukturer organisationen önskar att individen gör. 
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Personalkonformitet används av organisationer som hjälpmedel för att anställa den individ 

som bäst kan arbeta för att uppfylla omvärldens krav på vad som är godkänd kunskap. Dessa 

tre strategier kan organisationer samt dess individer som är verksamma tänkas följa för att ha 

möjlighet att öka legitimiteten (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

2.4 Analysmodell 

Följande avsnitt kommer att presentera vår analysmodell, den är utformad och baserad på vår 

teoretiska referensram. Analysmodellen kommer fungera som ett verktyg vid analyseringen 

av vår insamlade empirin som erhållits vid intervjuerna. 

 

Analysmodellen är tagen av Jacobsen och Thorsviks (2008) modell, figur 2, från stycke 

2.3.2. Vi valde deras modell med anledning att vi anser att den kan anpassas till vår stu-

die med främsta fokus på begreppet legitimitet. Eftersom legitimitet är något som uppstår 

inom samtliga alla tre områdena, profession, standarder och institutionell teori, som ovan 

har behandlats i den teoretiska referensramen. Analysmodellen visar även hur legitimitet 

uppstår utifrån de tre olika aspekterna som presenterades under institutionell teori.  
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Figur 3. Analysmodell. Jacobsen och Thorsvik (2008) modell “Aspekter i anslutning till de in-

stitutionella pelarna” i figur 2.  
 

Revisorer anses tillhöra ett professionsyrke (Öhman, 2005). Abbot (1988) hävdar att om en 

individ tillhör ett professionsyrke baserar man sitt arbete på sin kunskap. Genom att basera sitt 

arbete på sin kunskap skapas i sin tur legitimitet. Dock kan legitimitet även uppnås genom tre 

olika aspekter enligt Jacobsen och Thorsvik (2008). Analysmodellen visar därmed de övriga 
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sätt en revisor kan uppnå ytterligare legitimitet än endast genom sin kunskap. Nivåerna i 

denna modell är grundval för tryck, grundval för anpassning och grundval för legitimitet.  

 

I nivån för grundval för tryck finns endast den normativa aspekten i form av värderingar och 

förväntningar och den kognitiva aspekten återspeglas i form av att organisationen gör det som 

uppfattas som det självklara inom arbetet. Innan standarderna RS och ISA infördes efterfölj-

des god revisionssed, vilket kan kopplas ihop med grundval för tryck. Detta genom att god 

revisionssed baserades på att den påskrivande revisorn gjorde det som verkade självklart för 

revisorn, i och med att han eller hon hade kunskap vad en revision skulle innehålla. Samt hur 

den skulle vara utformad utifrån de värderingar och förväntningar som fanns på revisorn och 

revisionen. 

 

Ett tillvägagångssätt för att uppnå legitimitet är genom ett formellt godkännande hos omvärl-

den. Det formella godkännandet uppnås inom den regulativa aspekten, här uppkommer legi-

timiteten genom ett sorts tvång. Anledningen till att det uppstår legitimitet genom tvång beror 

på att de lagar och regelverk som finns behöver uppfyllas. Den regulativa aspekten fokuserar 

som sagt på de regelverk som en organisation har. Inom en revisionsbyrå behöver revisorerna 

samt revisionsbyrån följa de lagar och regelverk som både den svenska staten och som FAR 

inför. Revisorers nuvarande arbetssätt kan härmed kopplas till den regulativa genom att revi-

sorerna tar hänsyn till FAR. Följer revisionsbyråerna reglerna uppstår legitimitet inom byrån 

eftersom de kan luta sig tillbaka på det stöd som finns. 

 

Den normativa aspekten poängterar att legitimitet kan uppnås genom att de krav eller sociala 

förpliktelser omvärlden ställer på organisationer uppnås av en organisation. Uppnås dessa 

krav leder det till legitimitet genom att det uppstår en sorts moralisk acceptans hos samhället. 

För att uppnå det normativa för revisorer behövs det att revisionsbyråerna uppnår de krav som 

omvärlden sätter på dem. För att kunna motsvara marknadens efterfrågan krävs därmed god 

kännedom om vad som efterfrågas av revisorernas kunder. Även detta kan härledas till FAR 

då de anses vara revisorernas talesperson och arbetar med att försöka införa samma villkor på 

både nationell samt internationell nivå för att den svenska revisionen ska kunna motsvara så 

många förväntningar som möjligt.  

 

För att uppnå legitimitet enligt den kognitiva aspekten behöver individerna i en bransch eller 

social grupp, i det här fallet revisorer, göra det som de anser vara rätt i deras arbete. Detta görs 

för att individerna vill efterlikna det omvärlden anser vara rätt sätt att göra något. Det vill säga 
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att revisorerna utför eller utformar sitt arbete på det sätt som de anser vara rätt utefter hur re-

visorerna tolkar det omvärlden vill att det ska se ut. Här ses en koppling till professionsteorin. 

Med tanke på att en revisor anses tillhöra en profession vilket kan generera en form av trygg-

het med tanke på att marknaden förlitar sig på att en revisor har god kännedom om vad som 

anses vara rätt, och förlitar sig därmed på att revisionen är utformad på rätt sätt.   
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3. METOD 
Det här kapitlet redogör hur vi har utformat vår studie. Vi går bland annat in på hur vi har 

konstruerat våra intervjuer samt hur urvalet av respondenter gjordes. Kapitlet behandlar 

även vad vi författare har gjort för att försöka upprätthålla kvaliteten och tillförlitlighet i stu-

dien. 

 

3.1 Kvalitativ metod  

Utgångspunkten för denna studie är kvalitativ metod, det innebär att studien fokuserar på text 

och vad som sägs istället för att fokusera på siffror samt hur dessa siffror ska mätas. En kvali-

tativ metod lägger även stor vikt vid respondenternas uppfattningar och hur de tolkar sin om-

givning till skillnad ifrån den kvantitativa metoden, vars främsta fokus är forskarens uppfatt-

ning (Bryman & Bell, 2013).  

 

En kvalitativ metod har varit till hjälp för att bilda en uppfattning om hur revisorer tolkat infö-

randet av standarden ISA samt hur revisorerna har påverkats av införandet. Med hjälp av kva-

litativ metod har vi att kunnat fokusera på revisorernas personliga uppfattning med andra ord 

ifrån hur revisorerna upplever att dem har påverkats i sitt arbete av att gå ifrån god revisions-

sed till ISA.  

 

Det tillvägagångssätt som använts för att applicera kvalitativ metod i den här studien är kon-

struerat utifrån modellen nedan som Bryman och Bell (2013) utformat för denna typ av studi-

emetod. I vår metod har vi dock använt oss av andra begrepp som kommer att ha sin utgångs-

punkt ifrån modellen. 

 

Det första steget generella frågeställningar kommer att avspeglas i vår intervjuguide. Den teo-

retiska referensramen låg till grund för de intervjufrågor som användes för att kunna få svar 

på forskningsfrågan, konstruktionen av intervjun återfinns i avsnitt 3.2.1. Efter att frågorna i 

intervjuguiden strukturerats upp riktades fokus vidare till vem som passade in i vår krav- och 

önskeprofil av respondenterna. Det här kommer att förklaras närmare under avsnitt 3.2.2, val 

av respondenter.  

 

Tolkning av data behandlas i metodavsnittet under 3.5 analys av data. Det begreppsliga och 

teoretiska arbetet kommer att presenteras i analysen som presenteras i kapitel 5. Steg 5a och 

5b har ej tagits i beaktning eftersom det i denna studie då det inte fanns ett behov av det med 
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tanke på att vi ansåg att vi redan hade fullständig information för att fullgöra vår studie. Rap-

port om resultat och slutsats kommer ej att presenteras under detta metodkapitel utan kommer 

att visas senare i kapitel 4, empiri och 5, slutsats.  

 

Figur 4. En översiktlig bild av de huvudsakliga stegen i en kvalitativ forskning. Källa: Bryman och 

Bell, 2013.  

 

3.1.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har endast primärdata används, data utgörs av information som vi själva har 

samlat in (Jacobsen, 2002). Den primärdata som behandlas är konstruerad utifrån intervjuer 

från tre respondenter. Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer ett av de vanligaste sätten 

att samla in data inom den kvalitativa metoden eftersom en intervju ger både respondenterna 

och intervjuarna en möjlighet att vara flexibla under intervjun med både svar och frågor. Den 

främsta anledningen till att primärdata användes i denna studie är för att intervjuer som sagt är 

den vanligaste insamlingsmetoden. En annan anledning till att vi valde att göra muntliga in-

tervjuer är som tidigare nämnt för att det ger oss författare en möjlighet till att ställa följdfrå-

gor samt en möjlighet till respondenten att kunna besvara intervjufrågorna utförligt.  

1. Generella frågeställningar 

3. Insamling av data 

2. Val av relevanta platser och 
undersökningspersoner 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt  
arbete 

6. Rapport om resultat och  
slutsatser 

5b. Insamling av ytterligare data 

5a. Specificering av  
frågeställningarna 
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3.2 Intervjuutformning 
Efter att vi bestämt oss för att genomföra en kvalitativ metod, behövde vi ta ställning till vil-

ken typ av datainsamling som skulle tillämpas. I den här studien kommer individuella inter-

vjuer att användas. Innan en intervju kan genomföras behövs vissa punkter tas i beaktning. 

Det behövs en grundläggande idé gällande val av respondenter, det vill säga vem eller vilka 

som ska intervjuas. En annan punkt är hur själva intervjun ska genomföras och vad den ska 

innehålla (Jacobsen, 2002).  

 

3.2.1 Konstruktion av intervju 

Vi har valt att tillämpa en semistrukturerad utformning av intervjuerna. En semistrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren har en uppsättning med olika frågor i en intervjuguide. En 

semistrukturerad intervju medför att intervjuaren inte behöver följa intervjuguiden strikt utan 

kan ställa följdfrågor eller andra frågor som kan uppkomma under intervjuns gång. Den här 

typen av intervjuer är passande när en kvalitativ undersökning genomförs eftersom tyngd-

punkten i intervjun ligger i respondentens synsätt och uppfattningar kring ämnet. Detta kan 

leda till att intervjuaren behöver vara flexibel i sina frågor eftersom det inte går att säga vad 

respondenten anser vara mer eller mindre relativt (Bryman & Bell, 2013).  

 

En nackdel med att ha en semistrukturerad intervju, blir att följdfrågorna kan bli annorlunda 

vid varje intervju. Detta med tanke på att frågorna baseras på respondentens svar och andra 

tankar som uppkommer under själva intervjun. Det kan leda till att vi kan få annorlunda in-

formation från de olika intervjuerna. Vår grundläggande tanke trots nackdelen med en semi-

strukturerad intervju var att vi ville ge respondenterna möjlighet till att själv tolka och besvara 

frågorna som ställdes. Frågorna var uppställda utifrån en given struktur som grundade sig i 

vår teori för att vi skulle ha en möjlighet att få fram lämpliga svar på vår forskningsfråga. Vi 

ansåg därmed att fördelarna övervägde nackdelen vid valet av intervjumetod.  

 

Vid upprättandet av intervjuguiden utgick vi från vår teoretiska referensram och utformade 

fyra rubriker utifrån det vi ansåg var relevant. De fyra rubrikerna som valdes var implemente-

ring, förändring, legitimitet och professionalitet. Anledningen till att dessa rubriker valdes var 

för att de är våra övergripande områden inom den teoretiska referensramen. Rubriken imple-

mentering valdes för att vi ville se hur ISA implementerade i revisorernas arbetssätt och deras 

tankar kring innebörden av ISA. I förändring ville vi ta reda på om arbetssättet har förändras 
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eller inte och på vilket sätt och legitimitets-rubriken innefattar hur den påskrivande revisorn 

uppfattar sin omgivning.  

 

Den sista rubriken var professionalitet och där ville vi undersöka hur respondenterna bibehål-

ler sin professionalism i sitt dagliga arbete. Alla intervjufrågor formulerades med utgångs-

punkten att de skulle vara generella och så icke-ledande som möjligt. Detta för att responden-

ten själv skulle få tolka frågorna fritt. Intervjuguiden började med ett antal frågor kring re-

spondentens bakgrund som revisor, detta för att ge oss en uppfattning om vem respondenten 

är samt för att lättare kunna sätta personens svar i ett sammanhang (Bryman & Bell, 2013). 

Efter de inledande frågorna kring respondentens bakgrund fortsatte vi med frågor kring våra 

rubriker, som respondenterna fick ta ställning till.  

 

3.2.2 Val av respondenter 

När vi upprättade vårt urval kring vilka individer som skulle intervjuas behövde vi konstruera 

vissa kriterier, om dessa inte skulle uppfyllas skulle inte intervjun kunna bidra till studien. 

Därmed infördes vårt första krav att respondenten måste vara påskrivande revisorer. Vi la inte 

ned vikt vid om revisorn var auktoriserad eller godkänd då inte titeln kom att ha påverkan på 

personens uppfattning av införandet och effekterna av ISA. Vårt andra kriterium var att per-

sonen måste ha arbetat inom revisionsbranschen innan ISA blev infört för att kunna ha möj-

lighet att få svar på de intervjufrågor om hur arbetet var innan ISA infördes. Samtliga tre av 

våra respondenter uppfyllde de kriterium samt önskemål som vi införde.   

 

Vi hade önskningar om att de personer som skulle intervjuas inte skulle arbeta på samma re-

visionsbyrå, då vi ville öka pålitligheten i studien, med tanke på att införandet av anpassning-

en till ISA kan ha tillämpats på olika sätt på olika revisionsbyråer. Vi valde därför att inte 

sätta upp detta som ett kriterium utan som önskemål, då vi är medvetna om att revisorer har 

stor arbetsbörda under decembermånad samt kommer även röda dagar att ha betydelse. 

 

Då vi inte kunde sätta upp kriterium om att respondenterna inte arbeta på samma plats kom 

det geografiska området att bli ett önskemål om att respondenterna skulle befinna sig i Örebro 

med omnejd. Efter att vi ringt till samtliga revisionsbyråer i Örebro med omnejd så kom vi i 

kontakt med tre stycken lämpliga kandidater ifrån tre olika revisionsbyråer.  Vi tror att den 

geografiska närheten skapar bra relation och öppenhet mellan parter. Vi har märkt en positiv 
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tendens att företag i närområdet är positiva inställda till att hjälpa studenter på högre lärosäten 

inom samma region.  
 

Kriterium Önskemål 

Ska i dagsläget vara påskrivande 

revisor 

Personerna ska inte arbeta på samma  

revisionsbyrå som de övriga respondenterna 

Personen ska ha varit verksam inom 

revisionsbranschen i minst 11 år 

Verksam i Örebro med omnejd 

Figur 5. Sammanställning av kriterium och önskemål som respondenterna bör uppfylla för att kunna 

intervjuas till denna studie  

 

3.3 Kvalitet  
Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp för kvaliteten, det vill säga pålitligheten och tro-

värdigheten i en studie (Bryman & Bell, 2013). Dessa begrepp behövs bedömas kritisk för att 

vi ska kunna hålla oss kritiska till den data vi samlat in (Jacobsen, 2002).  

 

3.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, i en studie innebär att försöka undvika slumpmässiga fel för 

att resultatet ska bli detsamma om studien skulle göras på nytt. Begreppet kan även i kvalita-

tiva undersökningar benämnas som extern reliabilitet Den interna reliabiliteten innefattar hur 

vi som genomför studien bestämmer oss för att tolka den informationen vi har samlat in 

(Bryman & Bell, 2013).   

 

Ett tillvägagångssätt vi använde oss av för att öka reliabiliteten i studien var att vi valde att 

spela in intervjuerna Inspelningen gjordes för att det skulle vara lättare att kunna gå tillbaka i 

intervjun för att fånga upp ordagrant hur respondenten uttryckte sig. Om vi endast skulle ha 

antecknat skriftligt vid intervjuerna hade det kunna leda till att vi skulle kunna missa viktiga 

detaljer som inspelningarna nu fångar upp (Bryman & Bell, 2013). Vi valde även att alla tre 

intervjuare skulle spela in intervjuerna för att säkerhetsställa att allt spelades in eftersom tek-

niska problem eventuellt skulle kunna uppstå. Intervjuerna transkriberades direkt efter inter-

vjun. Inspelningen och transkriberingen av intervjuerna hjälpte oss att lättare kunna analysera 

intervjuerna och urskilja det relevanta från dem (Bryman & Bell, 2013). Transkriberingen 
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underlättade även när intervjuerna skulle jämföras med varandra för att urskilja eventuella 

likheter och skillnader i svaren. Detta eftersom vi lättare fick en överblick över intervjuerna 

genom att vi kunde ställa upp de bredvid varandra. 

 

Förutom att utforma en intervjuguide, hade vi en bakomliggande strategi för hur vi skulle ge-

nomföra intervjun med tanke på att vi är tre personer som intervjuar. Strategin innebar att det 

endast var en intervjuare som ställde de förutbestämda frågorna medan de andra två anteck-

nade. Alla tre kunde dock ställa och flika in med följdfrågor som uppkom under intervjun. De 

övriga två antecknade skrev upp det som ansågs vara viktigt under intervjun samt detaljer 

kring respondenten och intervjun som helhet. Anledningen till detta var att vi ville ge inter-

vjun en struktur samt att det inte skulle bli förvirrande för respondenten vem han eller hon 

skulle fokusera på. En fördel med att göra på detta sätt är att våra frågor från intervjuguiden 

blir ställda på samma sätt, vilket gör att frågan lättare kan tolkas på liknande sätt av samtliga 

respondenterna.  

 

Efter intervjuerna diskuterade och antecknade vi hur vi ansåg att intervjuerna hade gått, om 

det var något specifikt vi uppmärksammande samt miljön och platsen. Syftet var dels att vi 

skulle kunna ha möjlighet att komma ihåg detaljer kring intervjun ifall det skulle behövas 

senare under studiens gång, dels om det var något som vi uppmärksammade som kan ha på-

verkat intervjun. Exempelvis om det var många människor runt om kring som kan ha påverkat 

respondentens svar. 

 

3.3.2 Validitet 

Validitet kan som reliabilitet delas in i en intern och extern del. Den interna validiteten inne-

bär att det ska finnas ett sammanhang mellan studien och de slutsatser som studien framstäl-

ler. Extern validitet innebär i vilken omfattning resultatet som studien presenterar kan genera-

liseras (Bryman & Bell, 2013). 

 

 Det finns en viss kritik som riktas gentemot en kvalitativ studie, nämligen att det är svårt att 

generalisera resultatet till en hel population. Svårigheten kan utgöras av studien genomförs på 

ett litet antal deltagare, påskrivande revisorer i detta fall. Vilket gör att det eventuellt kan upp-

stå svårigheter med att generalisera resultatet till andra individer, eftersom respondenterna 

som ingår i denna studie inte kan representera alla revisorer överlag (Bryman & Bell, 2013). 

Syftet med denna studie är dock inte att generalisera resultatet till en hel population utan vi 
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ser på de eventuella effekterna ISA har haft i avseende på våra tre respondenter som vi bygger 

vår studie utifrån. Det innebär att respondentens svar kan ha fått influenser från sin omgiv-

ning, om vi skulle haft två respondenter från samma byrå kan de ha påverkats av samma män-

niskor som finns i omgivningen.  

 

3.4  Intervjuerna  

Figuren nedan visar när och vart intervjuerna genomfördes. Anledningen till att vi ställt upp 

detta är för att ge en insikt i vart intervjuerna genomfördes. Intervjutiden är relativt lika för 

alla tre intervjuer, då det endast skiljer några minuter mellan dem. Anledningen till att inter-

vjuerna tog nästan lika lång tid är att vi ställde ungefär samma frågor till alla revisorer, skill-

naderna i frågorna berodde på att det ställdes olika uppföljningsfrågor respondenternas svar. 

Det som kan ha gjort att tiden skiljer sig är om respondenten exempelvis hade mer utförliga 

svar eller informerade oss om andra saker som vi inte hade ställt upp som fråga i intervjugui-

den.  
 

Respondent Datum Intervjutid Plats 

Respondent A 2014-12-05 45 min Respondent A:s kontor 

Respondent B 2014-12-08 37 min Konferenslokal på  

revisionsbyrån 

Respondent C 2014-12-08 43 min Konferenslokal på  

revisionsbyrån 

Figur 6. Sammanställning av intervjuerna och vart de genomfördes.  

 

Som det går att utläsa gjordes en av intervjuerna på respondentens kontor vilket gav ett inbju-

dande och en större överblick över den påskrivande revisorn som person. De andra två inter-

vjuerna utfördes i en konferenslokal vilket medförde att intervjun ingav ett mer “stängt” in-

tryck. Anledningen till att en av intervjuerna genomfördes på den påskrivande revisorns kon-

tor berodde förmodligen på att vi inte såg ett givet konferensrum när vi var i revisionsbyråns 

lokaler. Med tanke på omständigheterna kan vi inte lägga ett för stort fokus på vart intervjuer-

na genomfördes och vi kände även att intervjuerna inte påverkades speciellt mycket av vart vi 

satt eftersom vi kände att respondenterna ändå svarade på våra frågor öppet. 
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Vid presentationen av den empiriska data som erhållits har vi valt att inte skriva de påskri-

vande revisorernas namn eller revisionsbyråns namn utan istället nämnt respondenterna med 

olika benämningar för att kunna urskilja intervjuerna och hålla anonymiteten(A, B och C). 

Detta gjordes för att svaren inte ska påverkas av vem respondenten är och var han eller hon 

jobbar, utan det ska vara oberoende. Detta gjordes för att ytterligare försöka öka pålitligheten 

i studien. Att respondenterna redan i början av intervjun fick veta att den skulle genomföras 

anonymt kan ha lett till att personen kunde slappna av mer och lättare uttrycka sina personliga 

uppfattningar. Eftersom den som läser studien har inte vetskap om vilka respondenterna är.  

 

3.5 Analys av data 
Vår analys av data startade redan under intervjutillfället då vi förde anteckningar och diskute-

rade hur intervjun hade gått efteråt med hjälp av Bryman och Bells (2013) tips som de poäng-

terade var nödvändiga att använda sig av för att se hur känslor, intryck och omgivning kan ha 

påverkat respondenterna. Detta gjordes direkt efter att intervjuerna genomfördes, dock så blev 

resultatet av dessa tips inget som vi valde att lägga någon vikt vid när vi sammanställde data. 

Med tanke på att omgivningen kring intervjuerna inte ansågs vara anmärkningsvärt.  

 

Innan vi påbörjade analysen av den insamlade empirin startade vi med att transkribera alla tre 

intervjuerna, transkriberingen genomfördes genom att alla författare lyssnade på varsin inter-

vju sedan antecknade ned ordagrant från början till slut vad som sades. Sedan gick vi igenom 

transkriberingen och valde ut relevanta delar som vi ansåg var viktigast att använda för att 

sedan kunna ligga till grund för analysen. Det som eventuellt anses vara en nackdel av att be-

handla transkriberingen på detta sätt är att vi författare själva valde ut delarna som ansågs 

relevanta och kan därmed ha missat någon detalj som respondenterna anser är viktig. För att 

förhindra att detta eventuellt bli ett problem så gavs respondenterna en möjlighet att läsa ige-

nom empirin innan inlämningen av studien, ingen av respondenterna önskade att granska sva-

ren utan förlitade sig på att vi författare sammanställde empirin korrekt. Dock var delarna som 

valdes från transkriberingen till empirin delar som fanns med på ett eller annat sätt i alla tre 

intervjuer. Det innebär att vi har försökt att se likheter och skillnader i svaren från responden-

terna utifrån vad teorin hävdar. Genom att utgå från den teoretiska referensramen och fram-

förallt utgå ifrån vår analysmodell hoppas vi kunna stärka analysen och i slutändan vår slut-

sats.  
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3.6 Metodreflektion 
Efter genomförd studie önskar vi forskare att vi haft tiden att intervjua fler personer, för att 

kunna öka generaliserbarheten i studien. Anledningen till att vi inte hade fler intervjuer var på 

grund av tidsbrist samt att det var svårt att hitta fler påskrivande revisorer som hade tid att 

ställa upp på en intervju. Vi hade också försökt få en mer varierad ålder på respondenterna, 

med tanke på att vi har sett en viss tendens till att synen på införandet av standarder eventuellt 

kan vara en generationsfråga. För att kunna bekräfta vår tanke kring detta så hade det under-

lättat med fler än tre respondenter i olika åldrar för att bekräfta detta.   

 

Ytterligare en intressant aspekt hade varit att intervjua en påskrivande revisor från en liten 

revisionsbyrå. Med liten revisionsbyrå menar vi här en byrå som omfattar ett fåtal verksamma 

revisorer. En anledning till detta är för att det hade varit intressant att se en liten byrås syn på 

implementeringen av RS och ISA. Samt hur standarderna kan ha påverkat dessa revisorer 

eftersom de eventuellt får hålla sig uppdaterade och sköta förändringarna själva. På större 

byråer finns det tillgång till mer resurser i form av arbetskraft vilket underlättar deras sätt att 

genomföra förändringar och hålla sig uppdaterade.   

 

Något vi anser har fungerat bra i våra intervjuer är att vi först och främst berättade om vad 

studien handlade om, därefter förklarade vi att intervju skulle genomföras anonymt och sedan 

påbörjade vi själva intervjun. Detta medförde att våra respondenter kände sig trygga och av-

slappnade och inte behövde använda sig av censur i sina svar. Detta märkte vi var viktigt och 

gav gott resultat genom att vi fick så pass ärliga svar och en öppenhet, samt gav respondenten 

frihet till att ta initiativ för att föra vidare diskussioner och andra tankar som kommit upp un-

der intervjuns gång. Vilket var till en stor fördel i vår studie på grund av att vi ville få fram 

vad som verkligen hade skett för revisorerna i deras arbete.   
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4. EMPIRI 
I det här kapitlet kommer primärdata från intervjuerna att presenteras. Presentationen börjar 

med en kort introduktion av respondenterna samt revisionsbyrån respondenten är verksam i, 

för att mynna ut i underlag till vår forskning.  

 

4.1 Allmänt 
Varje enskild respondent presenteras var för sig. Respondenterna kommer att presenteras med 

benämningarna A, B och C istället för att presenteras med deras namn. Detta för att vi har valt 

att ha respondenterna anonyma. Samtliga respondenter är verksamma på olika revisionsby-

råer, även dessa kommer att hållas anonyma för att inte anonymiteten ska ta skada.  

 

4.2 Respondent A 

Revisor A har arbetat inom revisionsbranschen sedan 1982, i 32 år varav 26 av dessa år har A 

arbetat som påskrivande revisor. Innan karriären började i revisionsbranschen arbetade A en 

tid med redovisning. A arbetar för närvarande på en mindre byrå som tillhör ett större bolag. 

Byrån A är verksam inom, har A arbetat på även under 2004 när revisionsstandarder infördes 

för svenska revisorer 

 

Byråns kunder består mestadels av familjeägda företag med fokus på skogsbruk och bygg-

branschen. Revisionsbyrån A arbetar på är mindre än de större revisionsbyråerna men större 

än de minsta. Företaget har kunder på nationell såväl internationell nivå. 

 

”Det betyder ju att man egentligen är eller försöker iallafall vara 

objektiv i dem slutsatser man gör eller drar” – Respondent A 

 

När man agerar professionellt menar A att oberoendeanalysen är väldigt viktig att ta hänsyn 

till. Oberoendeanalysen är ett hjälpmedel för revisorn att använda sig av i början av ett upp-

drag för att bedöma om revisorn kan bibehålla sitt oberoende samt professionalitet under ar-

betes gång.  Om en revisor ska agera professionellt måste revisorn arbeta ur ett oberoende 

samt objektivt perspektiv, detta testas revisorer på i olika beroendesituationer och jävsituat-

ioner som kan uppstå under uppdragen man blir tillfrågad att utföra berättar A. Använder man 

sig av oberoendeanalysen i sitt arbete så menar A att det inte finns någon chans att agera på 

ett annat sätt än professionellt. Oberoendeanalysen är bra på så sätt eftersom revisorer många 
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gånger har väldigt goda relationer med kunder som har företag som är familjeägda och det gör 

att man vet väldigt mycket om kundernas privata liv. A lyfter även fram att ISA är bra på så 

sätt, då ISA säger att man ska avböja ett uppdrag som skadar oberoenderollen. 

 

“Det är en yrkesgrupp som har en rätt hög status, vad en revisor har 

sagt är oftast lag. Och man säger ju inte emot en revisor heller” 

- Respondent A 

 

Professionaliseringens inflytande på revisorer menar A är viktig då det är en yrkesgrupp som 

har en hög status, en kund lyder ofta vad en revisor säger, då menar A att det är viktigt att 

agera professionellt att denne bör agera som den är lärd. Det problem som kan uppstå om en 

revisor inte skulle agera professionellt är just när en revisor har större kunskap om sin kund än 

vad kunden själv har, ifall eget intresse skulle uppstå menar A. 

 

För att bibehålla god professionalitet i arbetet så använder sig byrån A arbetar på sig av konti-

nuerliga kvalitetskontroller som är godkända av FAR samt så utför även FAR kontroller på 

revisorerna kontinuerligt. A berättade även att om en revisor inte bli godkänd under kontrol-

lerna, blir revisorn dömd i FARs kvalitetsnämnden och sedan har FAR rapporteringsplikt till 

revisorsnämnden.  

 

För A innebär ISA att man fokuserar på risker och väsentliga poster i större utsträckning än 

tidigare då fokus låg på mindre saker. På så sätt är ISA bra anser A, då det verkligen visar vad 

det är viktigt att lägga fokuseringen i revisionen på. A:s första intryck när RS och sedan ISA 

skulle införas var att det var något positivt eftersom det skulle leda till att det skulle finnas 

mer bevis för hur revisionen utfördes, detta i form av dokumentation. Dock anser A att RS var 

tydligare än ISA i sina mål och att dokumentationskraven har ökat, vilket medför ca 1-2 tim-

mar extra på varje kund. 

 

A anser att det inte har blivit någon skillnad på kvaliteten efter införandet av ISA, A tror att 

revisorer ser på risker på samma sätt idag som när standarder inte fanns. Respondent A påpe-

kar även att det är svårt att säga om det är bra eller dåligt med standarder, då det finns både 

positiva och negativa delar med det. Det positiva är att alla arbetar efter samma villkor, nack-

delen är dokumentationen och att samma granskning för större företag ska gälla för mindre 

företag.  
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Vad det gäller implementeringen av standarderna förklarade A att för det första behövdes det 

ett revisionsprogram som var anpassat till de nya standarderna men sen behövde de verk-

samma inom branschen gå på utbildningar. Dessa utbildningar började innan 2004 för att re-

visorerna skulle ha tid att bekanta sig med standarderna. 

 

”Man blir nog varken smartare eller dummare för att något sådant 

här system kommer till eller tas bort.” – Respondent A 

 

Om FAR skulle välja att avskaffa ISA tror A att dokumentationen lär minska, men kvalitativt 

skulle revisionen vara densamma trodde A. 

 

“Jag tror standardisering är bra. Vi vet att vi är fyra revisorer i byrån 

och jag vet att de andra tre arbetar som jag gör. Och sen att vi drar 

samma slutsatser är en annan sak. Vi jobbar iallafall på samma sätt.” 

– Respondent A 

 

Arbetsprocessen har ändrats en del sedan standarderna infördes tycker A. Den största skillna-

den var att dokumentationen har ökat, mängd arbetstimmar och att självregleringen har mins-

kat. Dock är det inte enligt A enbart negativt för det skapar en trygghet att arbeta på samma 

sätt som andra revisorer i branschen, främst inom den revisionsbyrån arbetar på då man alltid 

kan vara säker på att ens kollegor arbetar på samma sätt. Att revisorerna kommer fram till 

samma slutsatser går dock det inte att garantera.  

 

 

“Man blir lite slav under dokumentation då. Vem dokumenterar vi 

för? Dokumenterar vi för FAR, revisorsnämnden eller dokumenterar 

vi för kund eller dokumenterar vi för en tvist framtiden?” 

– Respondent A 

 

A kan ibland känna att det inte alltid går att urskilja vem dokumentationen är till för. Däremot 

påpekar A att ökad dokumentation har medfört goda effekter som att man kan arkivera digitalt 

och då slipper papper. Respondent A anser att det finns mycket möjligheter i det digitala men 

då gäller det att ha ett eller flera bra backupsystem så att man kan läsa och ta fram dokumen-

ten om ett par år. Sambandet mellan standardisering och självreglering är därmed både posi-
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tivt och negativt. A menar att det positiva, som nämndes ovan var att man alltid vet att kolle-

gorna arbetar på samma sätt, det negativa är att man inte får styra sitt arbete själv.  

 

För A tror nämligen inte att det är en större skillnad på att utföra en revision tidigare än att 

utföra den idag, utan hävdar att kvaliteten är densamma efter förändringen. A belyser att det 

inte var en tuff omställning för den generationen A tillhörde utan den var troligtvis större för 

den som tillhör den generationen som skulle gå i pension de kommande åren efter 2004. 

 

Överlag menar A att förändringar har en stor påverkan på revisorers arbete, och framöver 

kommer det antagligen inte bli lättare att utföra revision utan mer krav kommer att införas, 

nya standarder att utformas så det lär bli svårare och inte lättare att utföra revision. A tror 

även att det kommer vara fortsatt så att dokumenteringsprocessen blir den del som växer och 

blir mer detaljstyrd. På företaget som A arbetar på finns det både positiva och negativa åsikter 

om förändringar.  A tror dock att det ser likadant ut överallt, med andra ord att de både finns 

de som är positivt och negativt inställda till förändringar.  

 

Respondent A belyste även att man ska kolla på förhållandet mellan revisor och revisors-

nämnden på grund av att det är den dömande instansen, istället för att se på relationen mellan 

FAR och revisorer som A förövrigt tyckte var god.  

 

Att omvärlden har ett stort förtroende för revisorer tror A stämmer, mycket tror A ligger i att 

det är gammal hävd. Vanligtvis om kunderna tillhör den äldre generationen blir man emel-

lanåt bjuden på angenämare bjudningar eller att kunden stolt visar upp sin egendom. Bland de 

yngre kunderna märker A en tendens att de uppfattar revisorer som vilken konsult som helst. 

A tror inte heller kunden fått en ändrad bild av revisorerna efter revisionsskandalerna ägt rum 

och efter standarderna införts, då kunden är ”lyckligt ovetande” som A uttryckte det, kunden 

vet egentligen inte vad som händer.  

 

”Ja det är väldig skillnad men kunden bryr sig inte” 

– Respondent A 

 

Dock finns det en stor okunskap mellan vad en revisors roll och redovisningskonsultens roll 

är, många företagare hävdar nämligen att de har hyrt in en revisor när de i själva verket har 

anlitat en redovisningskonsult, detta är dock inget som varken stör eller berör A. A menar att 

eftersom kunderna ibland har svårt att veta vad en revisor gör och kan till och med ibland 
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medvetet ta avstånd ifrån dokumenten som ska granskas, då kunden anser att revisorn gör det 

bäst då denne vet vad som ska göras. 

 

4.3 Respondent B 
Revisor B har varit verksam inom revisorsbranschen i 25 år samt varit påskrivande revisor i 

15 år. Under sina år inom revisorsbranschen har B jobbat med allt från skatter till redovisning 

och revision. B har arbetat på samma revisionsbyrå sedan starten av standardiseringsproces-

sen 2004.  

 

Revisionsbyrån som revisor B arbetar på är en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Byrån 

riktar sig mot både den svenska och den internationella marknaden, samt har kontor runt om i 

Sverige. 

 

“Man måste kunna hålla avstånd, man måste kunna ta svåra beslut 

även om det kan vara känsligt gentemot kunden om man säger. … 

Man måste kunna dra gränser, man måste kunna göra det här för att 

det är mitt jobb på något sätt” – Respondent B 

 

B anser att någon är professionell när man särskiljer det privata och jobbet. B poängterar även 

att vara professionell innefattar att man som revisor behöver våga ta svåra beslut för att kunna 

sköta sitt jobb på bästa sätt. B tror också att införandet av ISA kan vara viktigt för de mindre 

revisionsbyråerna, med tanke på att de kanske hade mindre krav på sig innan standarderna 

upprättades. Efter införandet så tror respondent B att det har blivit mer jämlikt mellan revis-

ionsbyråerna inom professionen.  

 

För att hålla sina anställda uppdaterade så har byrån obligatoriska kurser varje år där det klar-

görs vad de anställda tillåts göra och inte göra inom professionella ramar. Förutom kurserna 

så är de anställda noga kontrollerade av “risk managers”.  De dilemman eller eventuella svå-

righeter som kan uppstå inom professionen utgörs enligt person B av att revisorer ibland 

tvingas ta svåra samt obehagliga beslut. Dessa beslut kan tillexempel vara att B tvingas skriva 

en oren revisionsberättelse, som kan ha uppstått av flera olika anledningar.  
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“Den (ISA) är ju väldigt om man säger styrande, hmm det kanske inte 

finns så mycket möjlighet för egna utstyrningar. Den säger att den här 

ska ni göra och that’s it på något sätt” – Respondent B 

 

För respondent B upplevs ISA som styrande, med uppmuntran till få egna tolkningar. Dock 

så innebar inte ISA någon större skillnad på B:s sätt att utföra revision, men tanke på att by-

rån hanterar internationella kunder. Byrån har därmed anpassat deras arbetsutformning efter 

metoder som liknar ISA redan innan det blev ett krav i Sverige. Eftersom revisionsbyrån B 

jobbar på redan tillämpade liknande standarder innan 2004 implementerades inte ISA på nå-

got specifikt sätt. B berättade att vid implementering av förändringar så sköts detta centralt 

och att revisorerna på byrån använder sig av revisionsprogram. 

 

B anser att standarder behövs inom revisorsyrket, men funderar på hur omfattande de ska vara. 

B poängterar att det vore bra om man fick viss frihet och ta egna beslut i vissa situationer.  

 

“Ja det är ju mycket dokumentation och lite för styrt i vissa lägen, det 

skulle vara skönt att vara lite friare och tänka lite mer själv” 

- Respondent B 

 

Dock så diskuterar B att utgångspunkten vid utförandet av dennes arbete utgår till viss del 

från egen erfarenhet, då det sitter i ryggraden. B menar även att ISA inte har medfört någon 

stor förändring i sig vid utförandet av själva revisionen, B poängterar istället att det är själva 

mängden av dokumentation som har förändrats. B skulle uppskatta att arbetstiden har ökat 

med ca 20 procent per kund efter införandet, just med tanke på allt som måste upprättas runt 

om kring revisionen.  

 

Respondent B tror inte att det skulle bli någon effekt om ett avskaffande av ISA skulle ske, 

med tanke på att nu har standarden funnits en tid och revisorerna börjar bli vana att arbeta 

utefter ISA:s regler. B belyser att det kan finnas en risk att man tappar fokus från själva 

granskningen i sig efter införandet av standarder. Med tanke på att en revisor endast har en 

viss tid på sig att genomföra arbetet, vilket kan ses som en nackdel med standarder. Förr 

kunde det läggas större vikt på själva revisionen i sig, nu är det större vikt på dokumentation 

belyser B. 
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“Man drunknar skulle jag vilja säga i, alla papper man måste fylla i" 

– Respondent B 

 

Den största förändringen som respondent B anser att ISA har gett upphov till är en ökad 

mängd av dokumentation, samt krav på att dokumentationen måste genomföras enligt vissa 

regler. Person B ställer sig dock lite frågande gentemot till vem dokumentationen är till för, 

då det ibland kan upplevas som den inte fyller någon funktion varken för B i revisorsrollen 

eller för kunden.  

 

Vid en diskussion om huruvida arbetsprocessen skulle kunna förändras i ISA så lyfter B fram 

att processen skulle kunna förenklas för de mindre företagen, då de stora företagen eventuellt 

har större användning för dokumentationen än vad de mindre har.  

 

“Så att det är inte alldeles lätt att förklara alla gånger, alla dessa 

dokument … som ska skrivas på” – Respondent B 

 

Dokumentationen kan också enligt B leda till att det uppstår en viss grad av konflikt mellan B 

som revisor och kunden, genom att det ofta är byråkratiskt språk som måste användas i do-

kumenten. I återkommande fall känns inte språket som dokumenten måste vara skrivna enligt 

anpassade för att kunden ska förstå vad dem innehåller.  

 

Under den tid som B har varit verksam inom revisionsbranschen har många förändringar 

kommit och gått. B säger att det egentligen inte är så mycket nytt som händer utan anser att 

det är en generationsfråga då moderna arbetssätt förändras med tiden.  

 

Respondent B tror att allmänheten uppfattar en revisor som någon som sköter ett bolags eko-

nomi och kanske därmed inte har så stor inblick i vad en revisors jobb är egentligen. Däremot 

så lyfter B fram att de större företagen givetvis är medvetna om vad en revisor gör.  

 

B anser också att FAR har en viktig roll för revisorerna, att man har nytta av FAR. B menar 

att FAR har en viktig funktion att fylla, genom att dem försöker göra de regler som införs 

praktiska och tillämpbara. De ger även bra stöd samt rekommendationer. Enligt B fungerar 

FAR som revisorernas talesperson.  B menar att kvaliteten på revisionen inte har förändrats 

efter implementeringen inom byrån som B är verksam på. Den främsta anledningen till detta 

anser B är att de redan arbetade efter dessa principer innan, eftersom de var anpassade till 
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internationella förhållanden även innan standarderna infördes i Sverige. Däremot så kan B 

eventuellt utan någon större inblick i ämnet se att kvaliteten kan ha ökat hos småföretagen.   

 

“Det är väl att alla revision ska utföras på samma eller motsvarande 

sätt då.” – Respondent B 

 

Den största fördelen som ISA har medfört enligt person B utgörs av att alla numera har 

samma revisionskrav på sig och blir granskade på samma sätt som de stora byråerna. B menar 

att vetskapen om att alla arbetar på samma sätt kan ses som en viss form av trygghet, både 

sinsemellan revisorer men också för dess kunder. 

 

4.4 Respondent C 
Respondent C har jobbat inom revisionsbranschen sedan 1999, det vill säga i 15 år och C har 

varit påskrivande revisor i 7 år. C jobbar med är både revision och rådgivning i olika former.  

Respondent C var verksam på en annan byrå under implementeringsprocessen 2004.  

 

Revisionsbyrån C jobbar på är en av de större revisionsbyråerna i Sverige och har flera kontor 

runt om i Sverige. Företaget är verksamt både på den svenska och den internationella mark-

naden.  

 

Att vara professionell innebär för respondent C att sätta kunden i centrum, och givetvis följa 

de lagar samt regler som finns. Professionellt uppträdande är enligt C att verka enligt de rikt-

linjer och FAR:s yrkesetiska regler som finns. C tror att alla revisorer överlag delar samma 

meningar om vad de innebär att vara professionell, så det har nog ingen betydelse vilken byrå 

man arbetar på. C belyser också att kunderna har en viss förväntning på att det faktiskt är så 

att alla revisorer har samma syn på professionellt uppträdande.  

 

“Analysmodellen är ju en del med här yrket och som står om i ISA 

också och det gör man ju på varje uppdrag och varje år så gör man 

en egen självanalys. Att finns det någonting som kan rubba min 

profession här, så ska det upp där.” – Respondent C 

 

De dilemman och svårigheter som kan uppkomma inom professionen tror person C är obero-

endet. C anser att det är ett väldigt stort dilemma som måste tas på stort allvar. En annan svå-
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righet handlar om att kunna bibehålla sin professionalism. Som hjälpmedel till att upprätthålla 

sin profession förklarar C att det finns något som kallas för analysmodell, som görs inför varje 

nytt revisionsuppdrag. Analysmodellen är en självanalys där revisorn försäkrar sig om att det 

inte finns något som kan påverka professionalismen eller oberoendet i uppdraget.  

 

“Det (ISA) innebär en himla massa klargörande, vad som liksom en 

revision innebär.” – Respondent C 

 

C anser att standarder är nödvändiga inom revisionsbranschen. C belyser att det positiva med 

standarder är att revisionen utförs på samma sätt oavsett vem som utför den. Detta eftersom 

standarderna ger underlag och riktlinjer på hur revisionen ska göras, revisionen måste också 

stämma överens med marknadens förväntningar.    

 

“Ja, det tycker jag och det har klargjort och gjort det tydligare för 

alla. En revision nu är ju mycket mer samma än var det var förut och 

att man kan förlita sig på att det gjorts på samma sätt. Så absolut, det 

behövs” – Respondent C 

 

Revisor C tyckte att införandet av både RS och ISA var bra eftersom det tydliggjorde vad och 

hur man skulle genomföra revision. C belyser att innan standarderna infördes fanns det större 

osäkerhet kring att bedöma vart risker och väsentligheter låg i revisionen. Eftersom man som 

revisor tidigare behövde komma fram riskbedömningen själv, medan ISA nu ger en tydligare 

bild över vad som ska granskas.  

 

Skulle ISA tas bort eller begränsas tror C att det skulle leda till större osäkerhet då olika revi-

sorer kan ha olika fokus. Det skulle kunna leda till att omvärlden eventuellt inte skulle få 

samma förtroende för revisionen. Vid implementeringen av revisionsstandarderna menade C 

att man som revisor inte behövde göra mycket själv utan att de anställda inom byrån fick gå 

på utbildningar samt att revisionsverktygen anpassades efter de nya standarderna.   

 

“Kvaliteten har höjts avsevärt. Först med RS och sen ytterligare ett 

litet snäpp med ISA” – Respondent C 

 

Revisor C ansåg att kvaliteten inom den svenska revisionsbranschen har höjts och att C hop-

pas att det gäller hela branschen. Dock tror C är kvaliteten eventuellt bättre inom stora byråer 
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än inom de små. Eftersom större byråer förmodligen har mer utbildningar och kan lättare an-

passa systemen till förändringarna än vad de små byråerna har möjlighet till.  Anledningen till 

detta är för att de små företagen kanske inte har lika stor möjlighet till att anpassa sig till stan-

darderna i samma utsträckning Eftersom de själva förmodligen måste hålla sig uppdaterade 

och välja ut det viktigaste från det som händer inom revisionsbranschen medan en stor byrå 

har anställda som enbart har implementering av förändringar som arbetsuppgift. Vid diskuss-

ion kring om arbetsprocessen ändrats efter införandet av ISA tyckte C att arbetet har blivit 

mer styrt och tydligt, även fast själva arbetet i sig inte har förändrats, utan man gör fortfarande 

samma saker. Däremot så fick man självständigt komma fram till vad som var viktigt innan.  

 

“Då hade man verkligen friheten som revisor att analysera och 

fundera på vad som är viktigt. Jag tror att det är ungefär samma saker 

man gör, det är därför jag säger att det inte är så stor skillnad i det 

man gör men det har blivit ännu mer förtydligat” – Respondent C 

 

En nackdel med införandet av ISA är enligt respondent C att den kan leda till att man som 

revisor fokuserar för mycket kring vad standarden säger och tappar lite av sin erfarenhet även 

fast man till en viss grad behöver tänka själv. Det vill säga att fokus ligger på själva doku-

mentationen och kanske inte vart riskerna kan ligga i revisionen. Dock tror C att det stadiet är 

förbi med tanke på att ISA har funnits länge inom revisionsbranschen nu och att man som 

revisor har vant sig.  

 

Respondenten belyser att själva mängden dokumentation inte är något problem i sig. Dock så 

har det blivit mer tydligt exakt vad som ska dokumenteras, det räcker inte längre att det enbart 

sitter i huvudet. C menar också en anledning till att synen på dokumentationen skiljer sig mel-

lan revisorer kan förklaras med att det kan vara en generationsfråga. C belyser också att det 

eventuellt skulle vara möjligt att lätta lite på ISA:s krav för de mindre företagen. 

 

C tror och hoppas att allmänheten har ett stort förtroende för revisorer och deras arbete. An-

ledningen till detta tror C är att revisorer har en sorts auktoritetsroll och att det finns en re-

spekt för auktoriteter i samhället. Dock tror C att revisorer kan bli bättre på att förklara vad 

revision är samt vad det innebär. 
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“Är det också så kan vi säkert bli mycket bättre på att förklara på vad 

revision och sånt är. Men det är det FAR är till för, tycker jag.” 

– Respondent C 

 

C kan tycka att FAR har en viktig funktion i och med att de ska säkerhetsställa utbildning 

men även ta tillvara på revisorernas intresse samt revisionen i samhället. FAR:s roll är även 

att kontrollera att kvaliteten och ISA upprätthålls inom revisionsbyrån, framförallt för de 

mindre revisionsbyråerna där FAR sköter kontrollerna. Vad det gäller de större företagen har 

den interna kvalitetskontroller som rapporteras till FAR som i sin tur gör stickprover på den 

interna kvalitetskontrollen. C anser att större byråer har högre kvalitetskontroller eftersom den 

görs både internt och externt. C menar också på att kontrollerna är hårda men att det framhä-

ver ökad kvalitet på arbetet. 
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5. ANALYS  
I det här kapitlet kommer de tre intervjuerna att analyseras samt kopplas till den teoretiska 

referensramen. Analysmodellen kommer att ligga till grund för analysens utformning. 

 

5.1 Implementering av standarder  
FAR har en viktig roll för en revisor eftersom FAR ses som ett stöd för revisorerna, stödet fås 

genom att FAR förespråkar revisorers intressen samt försöker göra de nya reglerna som införs 

praktiskt genomförbara. FAR kan ses som en mellanhand mellan marknaden och de enskilda 

revisorer, relationen mellan FAR och revisorerna kan ses som ett ge-och-ta-förhållande, det 

vill säga om FAR bestämmer att revisorerna ska utforma sitt arbete på ett visst sätt gör de det. 

Anledningen till det kan ses som ett ge-och-ta-förhållande är för att revisorerna är medvetna 

om att det FAR uttalar sig om är för att underlätta revisorernas arbete.   

 

Öhman (2005) hävdade att revisorerna måste ta till hänsyn till de direktiv och riktlinjer som 

sätts upp samt att en revisor har begränsade riktlinjer i sitt arbete. Detta kunde vi se tendenser 

till utifrån intervjuerna. Revisorerna berättade att de inte bara blir granskade externt utan även 

internt och därmed försäkrade sig om att regelverken följdes, vilket skapar intern legitimitet 

för revisionsbyrån. Vidare berättade revisorerna att efter de interna kontrollerna genomför 

även FAR sina egna externa kontroller för att stämma av att regelverken efterföljs. 

 

Som Broberg (2013) poängterade i sin avhandling var det främst revisionsbyråerna som skötte 

implementeringen av standarderna och att den enskilde revisorn behövde inrätta sig efter by-

råns riktlinjer och policy. Detta kunde vi även bekräfta i intervjuerna, som genomfördes till 

denna studie, genom att revisorerna berättade att anpassningen av deras arbetsförhållande till 

ISA började redan innan 2004. Den nya anpassningen gjordes genom att revisorerna fick gå 

på utbildningar samt att revisionsverktygen som användes anpassades till förändringarna. Uti-

från detta har vi kunnat säga att ett formellt godkännande har uppnåtts eftersom anpassningen 

till ISA har genomförts. 

 

5.2 Standarders påverkan på förändring  
Huruvida de tre olika revisionsbyråerna standardiserar praktiken eller praktiserar standarden, 

tolkar vi på det sätt att när standarden ISA infördes 2011 så praktiserade samtliga byråer stan-

darden. Det vill säga att de anpassade sitt arbete utefter ISA:s regler, så att arbetsutformning-
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en skulle stämma överens vad standarden innehåller. För att anpassa revisorerna till ISA:s 

regler nämner samtliga respondenter att information om ISA började ganska långt innan 2011. 

Det vill säga att revisorerna fick gå på kurser av olika slag för att få den information som 

krävdes, samt känna sig väl förberedda när ISA startade.  

 

Revisorernas skilda uppfattningar huruvida det ökade kravet på dokumentation anses betung-

ande kan eventuellt förklaras med att förändringar som helhet är en generationsfråga. Det vill 

säga att beroende på vilken generation man tillhör så kan inställningen till förändringar vara 

annorlunda. En yngre person som är van vid att förhålla sig till nya arbetssätt, lagar eller reg-

ler har lättare att anpassa sig. Medan en äldre person med mer erfarenhet kan ha svårare att 

förhålla sig till införandet av nya förändringar av olika karaktär, och därmed så kan föränd-

ringen bemötas med ett större motstånd i vissa fall. “Det är svårt att lära gamla hundar att 

sitta”.  

 

En annan anledning till att dokumentationen såg som något betungande kan vara det som 

Nordström (2004) påpekar. Det vill säga att det kan finnas en underliggande kultur vid för-

ändringar av regler eller standarder, kulturen kan i sin tur antingen skapa en tröghet i proces-

sen eller alternativt skapa riktlinjer i framtiden för kommande förändringar. Inställningen till 

dokumentationen anser vi skulle även kunna härledas till en underliggande kultur i form av att 

de revisorerna som har varit verksamma en längre tid i branschen och därmed har mer erfa-

renhet kan ha svårare att anpassa sig till de nya standarderna och ser en viss grad av det som 

en nackdel snarare än en fördel. Med andra ord så kan kulturen ha en effekt på synen på för-

ändringarna. Utifrån våra intervjuer har vi kunnat urskilja att när det gäller förändringen från 

god revisionssed till ISA, framförallt vad det gäller dokumentationen, att synen på detta är en 

kombination av generationstillhörighet, personberoende samt kulturberoende. Kombinationen 

av dessa tre faktorer kan se olika ut för olika personer vilket gör att det är svårt att fastställa 

att synen på dokumentation samt ISA är på ett visst sätt. 

 

Det poängterades även att det ibland kan uppstå en konflikt mellan revisorn och kunden vid 

dokumentationen detta eftersom språket inte är kundanpassat utan oftast ganska strikt och 

byråkratiskt skrivet. Det har också förts en diskussion om vem dokumentationen är till för, om 

den är till för revisorn eller för kunden. Här delar respondenterna inte samma uppfattning då 

en revisor anser att denne inte har nytta av den här mängden dokumentation som nu görs, me-

dan en annan revisor ser dokumentationen som en trygghet att han eller hon har utfört sitt 

arbete korrekt. Vi har även kunnat urskilja att revisorerna är överens om att självregleringen i 
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arbetsprocessen har minskat, vilket har uppfattats negativt till en grad då revisorerna saknar 

det med att få tänka själv.  Minskad självreglering innebär i detta fall att revisorerna blir mer 

styrda i deras vardagliga arbete än tidigare, trots att själva arbetet i sig ser likadant ut nu som 

det gjorde innan. Vår tolkning av detta är med andra ord att tidigare fick revisorerna tänka 

mer själva hur revisionen skulle utövas men givetvis förhålla sig till de lagrum som då tilläm-

pades. 

 

En anledning till att själva arbetsprocessen inte inneburit större förändringar enligt våra re-

spondenter efter ISA kan bero att de revisorer som intervjuandes är verksamma på större re-

visionsbyråer som har personal som sköter införandet av nya arbetsprocesser, vilket vi har 

kunna urskilja utifrån intervjuerna. Om intervjuerna hade genomförts på en liten revisionsbyrå 

så hade utfallet med implementeringsprocessen kunnat se annorlunda ut, då de små byråerna 

förmodligen inte har personal för enbart detta utan får genomföra implementeringen själv-

ständigt. 

 

En annan viktig del som har diskuterats under intervjuerna är huruvida kvaliteten på reviso-

rers utförda arbete har påverkats av ISA. Då det främst är kvaliteten hos de mindre byråerna 

som kan ha påverkats positivt. Detta eftersom de mindre byråerna har fått samma förhåll-

ningssätt samt arbetskrav som de större revisionsbyråerna. Om ISA:s lagar och riktlinjer 

skulle förvinna skulle utfallet kunna resultera i större osäkerhet kring vad som ska göras i en 

revision. Det skulle i sin tur kunna leda till att det formella godkännandet revisorerna har hos 

omvärlden skulle minska eller försvinna trots att kvaliteten på slutprodukten kan vara den-

samma. 
 

5.3 Professionalism   
FAR fungerar som en kontrollerande instans som granskar om revisorerna följer den yrkese-

tiska regeln ”professionellt uppträdande” något som framkommer i de kvalitetskontroller som 

både sker på internt och extern plan. Om revisionsbyrån, som revisorn är verksam inom, inte 

uppfyller de krav som ställs på styrsystemen eller råd att utbilda sina anställda. Så finns det en 

risk att revisorn upplevs som mindre professionell i och med att de inte motsvarar de förvänt-

ningar som finns från externa intressenter, därmed minskar kundförtroendet. Detta kan härle-

das till den normativa aspekten genom att omvärldens uppfattning om revisorn kan försämras 

eller i värsta fall sluta existera om revisorn agerar oprofessionellt. Vi tror att i och med att 
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standarden ISA infördes så styr den numera att en revisor får minskad möjlighet att agera 

oprofessionellt. 

 

Respondenterna var även generellt överens om att allmänheten har en relativt dålig inblick i 

vad en revisor gör för arbete egentligen. Yrkesrollen som revisor kan ofta misstas för en redo-

visningskonsult eller helt enkelt en person som sköter ett företags ekonomi enligt den all-

männa uppfattningen. Vi kunde urskilja att revisorerna uppnår en moralisk acceptans i och 

med att de följer de krav som omvärlden sätter genom att revisorerna som intervjuades följer 

det ISA uttrycker eftersom samtliga ansåg att standarder är nödvändiga inom branschen. Detta 

innebär att det praktiska arbetet som utförs och vad standarden säger stämmer överens, vilket 

Brunsson och Jacobsson (1998) anser är en viktig detalj för att en standard ska efterföljas. 

 

Anledningarna till detta var som revisorerna berättade att ISA tydliggör vart fokuseringen i 

revisionen ska ligga, vilket ledde till ett positivt första intryck av ISA när det skulle införas. 

Detta eftersom innan 2004 fanns det en större osäkerhet kring vart en revisor skulle se vart 

riskerna och väsentligheten fanns i arbetet. I samband med ISA har riktlinjer tagits fram för 

att underlätta och klargöra vad en revisor i dagsläget ska fokusera på. Detta kan anses vara en 

positiv effekt av ISA eftersom kvaliteten på revisionen kan höjas med tanke på att alla reviso-

rer fokuserar på samma områden inom risk- och väsentlighetsbedömningen. Även fast all-

mänheten anses ha dålig inblick i en revisors arbete påpekar samtliga revisorer däremot att 

allmänheten generellt har ett stort förtroende för revisorer. Genom att en revisor anses ha auk-

toritet så inger det en viss form av respekt som i sin tur ger förtroende gentemot allmänheten. 

Både den normativa och den kognitiva aspekten , som vi kommer att gå djupare in på senare, 

kan uppnås genom att allmänheten förlitar sig på att en revisor är väl insatt i sitt arbete och 

har goda kunskaper inom revisionsområdet och därmed utför sitt arbete på rätt sätt. 

 

Abbot (1988) beskrev hur olika yrkesroller arbetar för att upprätthålla professionen. För revi-

sorer är det viktigt att ha både en kunskapsbas och erfarenhetsbas, för att vara behörig på 

social och kulturell nivå. Med andra ord ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att få 

vara en påskrivande revisor. Titulerar man sig som påskrivande revisor är kravet att standar-

derna ska efterföljas. Det vi kan se är att revisorerna i praktiken använder sig av både erfaren-

het, intellektuell kunskap och därefter förnyar revisorerna sin kunskap kontinuerligt vilket gör 

att revisorerna är i en ständigt lärande process. Den sociala delen av behörighet står för offent-

lighet och legalt. Som vi diskuterade i analysmodellen kan en revisors del i professionen 

hjälpa att stärka legitimiteten i den kognitiva aspekten. En annan viktig del som tillhör pro-
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fessionen är att en revisor alltid bör förhålla sig kritisk och inte tappa sin roll som profession-

ell, genom att exempelvis fokusera för mycket på att följa ISA:s regler och krav som måste 

uppfyllas. Samtliga respondenter anser att det finns en risk i att fokusera för mycket på att 

göra saker på rätt sätt eftersom det kan bli ett för stort fokus på att följa de lagar och regler 

som finns, vilket bidrar till att fokus minskar på det som i vissa specifika fall kan vara viktigt. 

Ett snedvridet fokus kan även leda till att man tappar en del av sin erfarenhet och därmed 

eventuellt missar ett viktigt moment i riskbedömningen. En ytterligare faktor som vi kunde 

urskilja är vikten av att inte glömma bort sin erfarenhet i arbetet av att följa standarder, detta 

belyste även Tschudi (2005) och Johansson (2005). 

Revisorerna själva menar också att om man tappar erfarenheten finns det risk att deras kritiska 

tänkande kan bli begränsat eller i värsta fall försvinna helt, så för att ha kvar det kritiska tän-

kande måste revisorerna hela tiden ha i åtanke att inte bara följa standarderna för att vara pro-

fessionella utan även använda sig av sin erfarenhet i vissa fall. Det är extra viktigt att ha med 

erfarenheten vid sidan av standarderna för att uppfattas som professionell, för exempelvis en 

ny revisor är det svårare att hitta ny kundkrets medan för en som varit verksam längre och 

därmed redan är påskrivande revisor. En ytterligare viktig del i att behålla sin erfarenhet är att 

revisorerna känner sina kunder och då lättare kan uppmärksamma eventuella fel i riskbedöm-

ningen, genom att de har god kännedom av hur kunden utför sin bokföring. Därmed kan even-

tuella brister uppmärksammas lättare eftersom revisorn vet vad som behöver kollas lite extra 

på. Detta är något standarderna inte alltid kan belysa och lägga fokus på. 

I nuläget använder sig revisorerna av en så kallad oberoendeanalys alternativt analysmodell. 

Att det finns en oberoendeanalys som revisorer använder sig av tror vi är viktigt för att revi-

sorn ska ha möjlighet att agera professionellt i alla situationer. Här menar vi att om det finns 

vissa riktlinjer som strikt måste följas och användas som utgångspunkt så är sannolikheten att 

den professionella bedömningen blir liknande i alla fall, oavsett vem kunden är. Om det inte 

hade funnits en mall så hade risken troligtvis varit större att revisorn hade gjort olika bedöm-

ningar beroende på vilken relation de har till kunden. Oberoendeanalysen kan därmed vara ett 

hjälpmedel för revisorerna att göra det som anses vara rätt, vilket återfinns i den kognitiva 

aspekten.    

 

Att alla revisorer arbetar på samma sätt ger trygghet till kunden som är medveten om att allt 

bedöms på samma sätt. Vi anser också att det är positivt att kontrollerna görs både internt och 

externt, med tanke på att det ibland kan vara svårt att se sina egna brister och felaktigheter. 

Det är då lättare för en utomstående part, FAR i detta fall, att kontrollera att allt genomförs på 
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rätt sätt. För att en revisor ska upprätthålla sin professionalitet belyser respondenterna att de 

genomgår kontinuerliga utbildningar någon eller några gånger per år. Utbildningarna ökar i 

sin tur revisorns kunskap samt kompetens och gör att de kan upprätthålla den kvaliteten på 

revision som ISA eftersträvar att svenska revisorer skall ha. Detta är en viktig del eftersom 

revisorsyrket är förknippat med någon form av auktoritet så har allmänheten någon grad av 

förväntning på en revisors kompetens. 

 

Den kognitiva aspekten belyser en persons vilja att efterlikna det som omvärlden anser vara 

rätt, det betyder att revisorer behöver anpassa sin vilja gentemot att efterlikna förändringar. 

Det vill säga att göra rätt saker förändras i takt med att standarder tillkommer, vilket kan in-

nebära att det kan vara svårt för en person att rätta sig efter vad standarden uttrycker och vad 

man själv anser är rätt. Inställningen till förändringar kan förklaras genom en generationsfråga 

eftersom en revisor som varit verksam under en längre tid har erfarenhet och kunskap om vad 

som anses vara rätt att göra vid en revidering. Vad som kan behövas tilläggas är att det inte 

endast behöver bero på vilken generation revisorn tillhör utan det kan även vara individbero-

ende om personen är öppen för nya förändringar eller inte. 

 

Om en person har svårt för förändringar kan det leda till att personen hittar problem och gör 

motstånd till förändringen. Vi poängterar inte att revisorerna vi intervjuade har svårt för för-

ändringar utan att det kan vara en orsak till att effekterna av ISA har uppfattats olika. Gör 

revisorn inte sitt bästa att rätta sig efter omvärldens mått kommer legitimitet i den kognitiva 

aspekten inte att uppnås. 
 

5.4 Legitimitet  

Vår ursprungliga analysmodell visade hur tre olika aspekter, en regulativ, en normativ och en 

kognitiv kan bidra till att en organisation uppnår legitimitet gentemot omvärlden. Utifrån vår 

studie har vi kunnat urskilja att dessa tre aspekter har bidragit till ytterligare begrepp som kan 

förklara hur legitimitet kan uppnås. Begreppen som uppmärksammats är förtroende, struktur 

samt likformighet. Om en organisation endast uppfyller en aspekt, det vill säga ett av de tre 

begreppen så uppnås en viss grad av legitimitet. Dock så förstärks hela organisationens legi-

timitet genom att uppfylla alla tre. 
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Figur 7. Begrepp som ökar legitimitet 

 

ISA har medfört att revisorerna fått ökad grad av legitimitet genom att en revision utförs på 

samma sätt oavsett vem som gör den. Vilket med andra ord bidrar till att likformigheten i ar-

betsprocessen har ökat, vilket även kan härledas till att det är FAR som är den tvingande in-

stansen för revisorers arbete. Genom att det är FAR som inför de riktlinjer som måste tilläm-

pas av revisorerna.  Allmänhetens svaga insyn gör det enkelt att uppnå allmänhetens förvänt-

ningar på en revision, eftersom allmänheten till stor del tar för givet att en revisor gör rätt utan 

att skaffa sig grundläggande information om detta. En sak som ska poängteras är att påståen-

det inte involverar alla intressenter utan att det berör allmänheten generellt. Däremot räcker 

inte det att endast för en revisor att agera på ett acceptabelt sätt utan det gäller även att följa 

de standarder som finns. Eftersom dessa standarder kan sägas ha en indirekt påverkan av all-

mänheten kring hur en revision ska utföras. Allmänhetens förtroende gentemot en revisor är 

därmed viktigt för att revisorn ska uppfattas som legitimt. Genom att revisorerna arbetar efter 

ett givet arbetssätt, skapas det en struktur i form av att revisorer eftersträvar ISA. Det bör po-

ängteras att professionalism inte uppstår som en direkt effekt av införandet av en standard, 

utan en revisor måste dessutom implementera standarden i sin arbetsprocess.  

 

  

Likformighet Förtroende Struktur 

Legitimitet Legitimitet Legitimitet 
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6. SLUTSATS & DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer det att presenteras en slutsats som vi har kommit fram till med ut-

gångspunkt i analysen. Forskningsfrågorna som besvaras är hur har införandet av internat-

ionella standarden påverkat svenska revisorers sätt att utföra revision? Varför har internat-

ionella standarder påverkat svenska revisorers sätt att utföra revision? Kapitlet kommer där-

efter att avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Slutprodukten av en revision anser vi inte har ändras, däremot har vi sett att arbetssättet, det 

vill säga processen att komma fram till slutprodukten har förändrats. På första forskningsfrå-

gan som berör huruvida svenska revisorers arbetssätt har påverkats av införandet av ISA har 

vi främst kunnat urskilja att ISA bidragit med en tydligare struktur i arbetet samt att arbetssät-

tet numera har en högre grad av likformighet bland revisorer. Förändringen i arbetssättet har i 

sin tur medfört ett ökat förtroende mellan revisorerna, det tillsammans med likformighet och 

struktur har bidragit till en ökad grad av legitimitet gentemot revisorerna.  

 

Den andra forskningsfrågan som berör varför ISA har påverkat en revisors arbete, är vår slut-

sats att legitimiteten har ökat eftersom revisorerna tillämpar ISA som lett till ökad struktur 

genom tydligare riktlinjer kring en revision. Samt att ISA är ett krav som FAR har bestämt att 

svenska revisorer ska följa, vilket har påverkat likformigheten i utförandet av en revis-

ion.  Detta leder i sin tur till ökat förtroende gentemot allmänheten. Det vi framförallt kunde 

urskilja utifrån studien var att införandet ISA har gett en trygghet dels genom att arbetet är 

mer strukturerat, dels genom vetskapen om att samtliga kollegor utför en revision på samma 

sätt samt genom vetskapen om att det finns ett förtroende för det arbete som utförs. Trygghet-

en har i sin tur lett till att legitimiteten ökat, både för den enskilde revisorn och för revisorer 

som helhet.  

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat dra slutsatsen att ISA har bidragit till ökad legitimitet ge-

nom begreppen struktur, förtroende samt likformighet. ISA är en bra grund för att revision 

inte ska kunna förvränga information och minimera andra risker som kan leda till en oren 

revisionsberättelse. Vi tror dock att det är nödvändigt om att fortsatt kontinuerlig återkoppling 

ständigt sker kring hur arbetet med ISA går. Exempelvis om innehållet behöver redigeras för 

att kunna användas lättare praktiskt eller mer förståeligt. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att 

ISA inte har haft någon påverkan på slutprodukten av en revision men arbetsprocessen för att 
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nå slutprodukten har förändrats genom ökad struktur, likformighet och förtroende. Dessa tre 

begrepp tillsammans har bidragit till en ökad legitimitet gentemot svenska revisorer. Vi anser 

att införandet av ISA kom vid en läglig tidpunkt då det fanns ett behov av standarder och tyd-

ligare riktlinjer inom revisionsbranschen.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

När denna studie tog form hade vi författare en föreställning om att införandet av ISA skulle 

ha påverkat en revisors arbete i en ganska stor utsträckning, framförallt vid utförandet av en 

revision. Det hade självfallet varit till stor hjälp och underlättat en hel del om det fanns forsk-

ning som fokuserar på exakt denna studies forskningsfråga. Vi har kunnat se att områden som 

legitimitet, standarder, ISA samt institutionell teori har behandlats i flertal studier tidigare 

men just där vårt fokus, som ligger på revisorernas arbete med fokus på legitimitet skulle vi 

gärna vilja se mer av olika studiekaraktärer. Vi tror att samma forskningsfråga skulle kunna 

användas igen som den är men även till grund för en forskningsfråga som bygger vidare på 

det som denna studie. Då standarderna ISA funnits för revisorer i Sverige under tio år finns 

det ett behov av forskning som tar ISA i beaktning över längre tid eller möjligtvis går in på 

specifika standarder inom ISA över tid.  

 

Det hade varit intressant att använda sig av kvantitativ metod för att få fram empiri till denna 

forskningsfråga, för att se om även kön hade kunnat ha en påverkan på attityden är gentemot 

ISA och RS. Vi kunde inte se någon skillnad mellan kön med tanke på att det enbart är tre 

respondenter som medverkade i denna studie. Dock är det svårt att bekräfta eller falsifiera om 

det skulle vara relevant att i framtiden använda kön som en variabel eller ej. En ytterligare 

variabel som skulle kunna ha påverkas och som lättare skulle kunna urskiljas med en kvantita-

tiv metod är revisorernas ålder eftersom vi har funderat på om synen på införandet av ISA kan 

påverkas av revisorernas ålder. Att utföra en ytterligare kvalitativ studie hade också varit av 

intresse men att försöka finna fler respondenter samt att dem arbetar på både mindre och 

större revisionsbyråer.   

 

Det som även kommit fram under studiens gång är att det hade varit intressant att se vem 

dokumentationen verkligen är till för då våra respondenter inte delade samma uppfattning. Att 

skapa en studie av liknande karaktär fast med fokus på dokumentationen skulle bidra med 

ökad förståelse för revisorernas del och även ge de som skapar kraven en inblick i hur reviso-

rerna har för attityd gentemot dokumentation.   
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BILAGA 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? 

• Hur länge har du varit påskrivande revisor? 

• Jobbade du på denna revisionsbyrå runt 2004 när RS infördes? 

 

Professionalisering 

• Vad betyder “att vara professionell” för dig? 

• Hur uppfattar du FAR yrkesetiska regel nr 2. “professionellt uppträdande”? 

• Hur ser du på professionaliseringens inflytande på revisorers (makt inom sitt område)? 

• Vilka dilemman/svårigheter kan uppstå inom professionen? 

 

Standarder - implementering 

• Vad innebär ISA? 

• Behövs standarder inom revision?  

• Hur ser du på standarder (i revisorsrollen)? 

• Vad var din första uppfattning när standarderna (RS och ISA) skulle införas? 

• Hur ser tillvägagångssättet kring arbetet med standardisering? 

• Vad tror du skulle bli effekten om avskaffande av ISA skulle ske? 

 

Standarder - förändring 

• Hur ser du på förändringar inom revision?  

• Hur uppfattar du att dina kollegor samt organisationen som helhet tolkar förändringar? 

• Hur upplever du att arbetsprocessen såg ut innan RS och 2004? 

• Hur upplever du att arbetsprocessen är idag? 

• Hur upplever du att införandet av ISA har påverkat ditt arbete? 

• Hur ser du på sambandet mellan standardisering och självreglering? 

 

Institutionell teori/legitimitet 

• Vad tror du om allmänhetens uppfattning av revisorers arbete? 
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• Tror du att kunderna har fått ändrad syn på revisorns roll om er efter införandet av 

standarder? 

• Hur ser du på FAR:s funktion?  

• Beskriv FAR som normsättare, ur ett konstruktivt perspektiv.  

• Hur ser förhållandet mellan revisorer och FAR ut? 

 

Övrigt 

• Har du några ytterligare funderar eller tankar som du känner att du vill ta upp som du 

känner att vi glömt ta upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 


