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Sammanfattning 
Ett flertal revisionsskandaler runt om i världen har skakat revisionsbranschen de senaste åren. 

Detta har medfört hårdare reglering för revision, både i Sverige och runt om i världen. Även 

affärsmarknaden har globaliserats och vuxit med stor kraft under den senaste tiden, vilket 

medförde behov av harmonisering av regleringen på revisionsområdet. Detta resulterade i 

International Standards on Auditing (ISA) som är de generella riktlinjerna för revision inom 

EU. 2004 implementerade Sverige Revisionsstandard i Sverige (RS), vilken var i 

överrensstämmelse med ISA. Sverige tog steget fullt ut 2011 då ISA istället antogs som 

revisionsstandard. Frågan som väcktes hos författarna var hur revisionsbyråer genomför en 

sådan förändring. Således är huvudsyftet med denna rapport att genom revisorernas 

upplevelser få djupare förståelse om förändringsprocessen hos revisionsbyråer vid 

internationaliseringen av revisionsstandarder. Som en del i att få denna djupare förståelse är 

vårt undersyfte att jämföra revisionsbyråers förändringsprocesser samt att identifiera 

revisorernas upplevelser av förändringen. Genom att utveckla en analysmodell vill vi få 

förståelse för legitimitetens och de institutionella mekanismernas påverkan på 

förändringsprocessen. För att uppfylla syftet använde vi oss av en kvalitativ metod. För att få 

djupare förståelse för fenomenet utförde vi individuella och semi-strukturerade intervjuer med 

kvalificerade revisorer på tre olika revisionsbyråer. Förändringsprocesserna visade sig vara 

lika på byråerna och detta berodde på att de verkar i en institutionaliserad bransch. Att 

byråerna har globala institutioner resulterade i en relativt kort förändringsprocess för byråerna 

då de redan innan förändringen fått anpassa sig efter vissa internationella regler. Den korta 

förändringsprocessen förklarades också genom att revisorerna inte uppvisade något 

förändringsmotstånd. Vidare visade vår studie att legitimiteten påverkade revisorerna i deras 

arbete och därmed även hela förändringsprocessen. Revisorerna var väl medvetna om att 

legitimitet är en avgörande faktor i deras bransch, vilket också underlättade 

förändringsprocessen.  

 

Nyckelord 
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Abstract 
A number of auditing scandals around the world have damaged the audit profession the last 

years. This has caused stricter regulation on auditing, both in Sweden and all around the 

world. Also the financial market has been more globalized and grown in a rapid pace, which 

has resulted in a need of harmonization of the regulation in the auditing industry. This 

resulted in International Standards on Auditing (ISA), which are the general guidelines for 

auditing in EU. 2004 Sweden implemented Revisionsstandard i Sverige (RS) as auditing 

standard that was in compliance with ISA. 2011 Sweden went the whole hog and adopted ISA 

as auditing standard. The question that was raised among the authors was how auditing firms 

realize such change. Thus, the primary purpose of this study is to gain deeper understanding 

through the auditors about the process of change within the auditing firms as a result of the 

internationalization of the auditing standards. As a part in gaining this deeper understanding 

our secondary purpose is to compare the firm’s processes and identify the auditors´ 

experiences of the change. By developing an analysis model we gain understanding for the 

influence of legitimacy and the institutional mechanisms on the process of change. To fulfill 

the purpose we have applied a qualitative method. Since we are searching for deeper 

understanding for the phenomena, we have performed individual and semi-structured 

interviews with qualified auditors on three different auditing firms. The process of change 

proved to be similar in each audit firm because they operate in an institutionalized industry. 

The fact that the auditing firms have global institutions resulted in a relatively short process of 

change because they had to adapt to international regulations before ISA was prescribed by 

law in Sweden. The short process of change was also explained by the fact that the auditors 

did not show any sign of resistance of change. Further, our study showed that the legitimacy 

affected auditors’ work and therefore the whole process of change. The auditors were well 

aware that legitimacy was a significant factor in their industry, which also eased the process 

of change. 
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Begreppsförklaring 
 

EG = Europeiska gemenskapen 

 

EU = Europeiska unionen 

 

Far = Förenade auktoriserade revisorer 

 

IAASB = the International Auditing and Assurance Standards Board 

 

IFAC = International Federation of Accountants 

 

ISA = International Standards on Auditing 

 

RS = Revisionsstandard i Sverige 
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1. Inledning 

 
Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden till varför intresset kring 

förändringsprocesser hos revisionsbyråer uppstod. Vidare presenteras bakomliggande 

faktorer till varför International Standards on Auditing (ISA) uppkom samt hur detta påverkar 

revisionsbyråerna. Detta mynnar sedan ut i studiens forskningsfrågor och syfte. Slutligen 

redogör vi för dispositionen av det fortsatta arbetet.  

 

1.1 Ämnesbakgrund 
Under vår studietid har intresset kring revision uppkommit, men vi har känt att väldigt lite 

utrymme har givits för revisionsområdet i vår utbildning. Det har därför varit ett obekant 

område för oss och vi fann det intressant att få inblick i revisorsprofessionen. Hösten 2011 

fick vi möjligheten att läsa kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom ekonomiområdet. En 

av författarna till denna rapport fick möjlighet att utföra sin VFU på en revisionsbyrå. Där 

pågick en förändringsprocess eftersom Revisionsstandard i Sverige (RS) skulle ersättas av 

ISA och genom detta uppkom intresset av att undersöka denna process närmare.  

1.2 Revisorsprofessionen och dess utveckling 
Revisionsprofessionen uppkom redan under mitten av 1800-talet och är därför inget nytt 

fenomen (Öhman, 2007). Enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) är revisorns 

huvuduppgift att kvalitetssäkra den information som företagen lämnar till intressenterna, som 

i detta fall är ägarna och investerarna till företaget. Det finns dock ett förväntningsgap mellan 

vad intressenterna anser är revisorns roll och vad revisorerna själva anser är deras roll. Detta 

blev tydligt under de många uppmärksammade företagsskandalerna som skedde runt om i 

världen under 1900- och 2000-talet. Hård kritik riktades mot revisorernas agerande då de 

säkerställt att informationen var rättvisande, vilken sedan visade sig vara felaktig. Effekterna 

blev att intressenterna tappade sin tilltro till revisorerna och de krävde strängare regler (ibid.). 

Enligt Öhman (2007) finns det en informationsasymmetri mellan de som lämnar ut finansiell 

information, i detta fall företagen, och dem som tar emot den, i detta fall intressenterna. 

Revisorns roll har då varit att kvalitetssäkra redovisningen för att visa att den förhåller sig till 

verkligheten. Detta hade varit en trygghet för intressenterna, vilken nu var borta då 

intressenterna hade tappat sin tilltro till revisorerna. Revisorernas mål blev att bygga upp den 

tilltro som de en gång haft och på så sätt återvinna sin legitimitet (ibid.). Även företagandet 

globaliserades mycket under denna tid och affärsmarknaden växte med stor kraft. Detta 

medförde ett behov av harmonisering av regler och standarder inom revisionsbranschen 

(Johansson et al., 2005). Redan 1993 förordade EU en internationell revisionsstandard och 

arbetet med en harmonisering påbörjades. Det visade sig bli en lång process, men slutligen 

bestämdes det att det var ISA som skulle vara den standard som skulle efterlevas av 

medlemsländerna i EU (Wallerstedt, 2009).  

 

Far är branschorganisationen för revisorer och rådgivare i Sverige och är den organisation 

som utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen (Far, 2012). För att uppnå den önskade 

harmoniseringen och strängare regler tog Far 1998 beslutet att anamma den internationella 

standarden för revision, ISA (Hjalmarsson, Falk och Egenäs, 2002). RS, som var en tolkning 

av ISA, implementerades som ny revisionsstandard i Sverige 2004. 2011 tog Far steget fullt ut 

och implementerade en direkt översättning av ISA (Fars samlingsvolym, 2011). De 

internationella och svenska normgivarna hade hittills genomfört en omfattande 
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förändringsprocess genom att arbeta fram de nya reglerna. Harmoniseringens framväxt är ett 

tämligen utforskat område (Mikol och Quick, 2001; Baker, Lehman och Okcabol, 2002; 

Jeppesen och Loft, 2011), dock ser vi ett gap i tidigare forskning om hur detta har gått till hos 

revisionsbyråerna. 

1.3 Påverkan på revisionsbyråerna 
En organisation som ofta utsätts för problem och utmaningar befinner sig enligt Bruzelius och 

Skärvad (2004) i en föränderlig miljö. Detta är någonting som revisionsbranschen ständigt 

utsätts för och enligt litteraturen ska därför revisionsbyråerna vara förändringsbenägna 

organisationer. Även Humphrey, Kausar, Loft och Woods (2011) skriver i sin artikel att 

revisionsbranschen ofta har varit utsatt för förändring och kan därför antas vara van vid detta. 

Revisionsbranschen i Sverige har dock varit mer eller mindre självreglerande under en lång 

tid. Detta har ifrågasatts av allmänheten på grund av de uppmärksammade 

revisionsskandalerna och röster har höjts för att systemet ska bli mer reglerat (Öhman, 

Häckner, Jansson och Tschudi, 2006). Enligt Öhman et al. (2006) är svenska revisorer 

bekväma med bekanta och historiska situationer samt hård fakta. Om en revisor reviderar 

framtidsbaserad och mjuk information känner de sig mindre bekväma och granskningen anses 

vara svår. Enligt Öhman et al. (2006) är svenska revisorer därför bekväma med etablerade 

revisionsprocedurer och obekväma när det inte finns pålitliga och etablerade 

revisionsprocedurer. Författarna menar även att svenska revisorer hellre fokuserar på det som 

lätt kan verifieras, vilket innebär att de hellre gör saker rätt än de rätta sakerna. Detta indikerar 

att de är obenägna att genomföra förändringar, de svenska revisorerna är med andra ord 

traditionalister (ibid.). Även Humphrey et al. (2011) påvisar i sin artikel att 

revisorsprofessionen i vissa fall kan agera defensivt mot regleringar om de känner att en 

reglering inte är nödvändig. Som vi kan se går resultat från tidigare studier isär på detta 

område och vår studie avser därför att undersöka området närmare. Vi vill genom revisorernas 

upplevelser se hur de och revisionsbyråerna upplever förändringen samt hur den hanteras. 

  

Förändringen är något som berör alla revisionsbyråer i Sverige och de får därför genomgå 

långa förändringsprocesser (Johansson et al., 2005). Enligt Lewins förändringsmodell kan de 

lärande, i detta fall revisorerna, genomgå flera steg för att lyckas nå en förändring som är 

anpassad för just dem och som därmed kan bli kvarvarande. Enligt modellen tinas revisorerna 

först upp för att vara mottagliga för ny information och förändring. Sedan tas själva 

förändringen in i deras organisation på ett bra sätt och slutligen fryses de om igen i det nya 

läget så att förändringen består (Schein, 1995). Tidigare litteratur om förändring fokuserar 

enligt Whelan-Berry, Gordon och Hinings (2003) på ledandet av förändring och lite forskning 

finns på området kring hur implementering av förändring faktiskt går till. Vi vill i vår studie 

därför öka förståelsen för hur förändringsprocessen går till hos revisionsbyråer och identifiera 

de olika förändringsfaserna.  

 

Institutionell teori används ofta för att förstå hur organisationer anpassar sig efter 

institutionella regler för att kunna överleva på deras marknad (DiMaggio och Powell, 1983). 

Författarna visar på tre mekanismer genom vilka institutionell anpassning kan ske. Tvingande 

isomorfism härstammar enligt författarna från politiskt inflytande och problemet med 

legitimitet. Det är en följd av externa påtryckningar på organisationen, vilka är tvingande 

eftersom det inte är organisationen själva som skapat dem. Normativ isomorfism är 

professionens kamp för att skapa en kognitiv bas och legitimitet genom att definiera villkor 

och metoder för deras arbete. Härmande isomorfism är ett snabbt och billigt tillvägagångssätt 

som går ut på att imitera dem som anses som mer legitima i en organisation (ibid.). 

Revisionsbranschen är en institutionaliserad bransch där yttre organ har en stor inverkan på 
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hur organisationerna formas och förändras (Power, 2003; Cooper och Robson, 2006; 

Beaubien, 2008). Vi vill därför se om förändringsprocessen påverkas av institutionaliseringen. 

 

DiMaggio och Powell (1983) visar genom den institutionella teorin hur organisationer 

förändrar sig för att uppnå bland annat legitimitet. Enligt Wallerstedt (2009) och Suchman 

(1995) når en profession legitimitet när de samspelar med samhällets värderingar. Wallerstedt 

(2009) skriver även att en profession kan stärka sin legitimitet genom att utforma stöttande 

bestämmelser och regler. Vidare skriver hon att det finns två olika slag av legitimitet, intern 

och extern. Den externa legitimiteten bedöms av externa aktörer (ibid.). Införandet av ISA är 

något som har skapats av externa aktörer, vilket gör att revisorsprofessionens externa 

legitimitet har stärkts. Detta är något som styrks av den så kallade The Duisburg-Essen 

studien från 2009, som kom fram till att ISA tillförde trovärdighet och kvalitet till de 

finansiella rapporterna och revisionerna (Humphrey et al., 2011). Den interna legitimiteten 

kan enligt Wallerstedt (2009) stärkas genom kompetens- och verksamhetsutveckling. Tidigare 

litteratur har påvisat att det är viktigt att legitimera förändringar i revisionsbranschen då 

legitimitet är en viktig del i revisorernas arbete (Power, 2003). Då detta är en viktig fråga för 

revisorer vill vi undersöka legitimitetens påverkan på förändringsprocessen.  

 

De forskningsfrågor som vi vill få svar på i vår studie är: 

 Hur ser förändringsprocessen ut hos revisionsbyråer? 

 Varför ser förändringsprocessen ut som den gör hos revisionsbyråer?  

 Skiljer sig förändringsprocessen åt mellan revisionsbyråer och i så fall varför? 

 Hur ställer sig revisionsbyråer samt revisorer till förändringen? 

Genom att hitta svar på dessa frågor vill vi uppnå vårt syfte nedan. 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med denna rapport är att genom revisorernas upplevelser få djupare förståelse 

om förändringsprocessen hos revisionsbyråer vid internationaliseringen av 

revisionsstandarder. 

Som en del i att få denna djupare förståelse är vårt undersyfte att jämföra revisionsbyråers 

förändringsprocesser samt att identifiera revisorernas upplevelser av förändringen. Genom att 

utveckla en analysmodell vill vi få förståelse för legitimitetens och de institutionella 

mekanismernas påverkan på förändringsprocessen.  

1.5 Vidare disposition 
I kapitel två presenteras revisionsprofessionens internationella utveckling för att läsaren ska få 

en bättre inblick i det behandlade området. Kapitel tre redogör för förändring, institutionella 

strukturer och legitimitet, vilka ligger till grund för studien och ses som studiens förförståelse. 

Detta leder fram till studiens analysmodell som presenteras i slutet av kapitlet. Det fjärde 

kapitlet innehåller studiens metoddel där studiens forskningsansats och forskningsstrategi 

antas. Där redogör vi också för hur vi samlat in data samt diskuterar källkritik och 

metodkritik. I detta kapitel visar vi även hur vi utfört vår analysprocess. Det femte kapitlet 

presenterar det empiriska material som vi samlat in genom våra intervjuer på de tre byråerna i 

vår studie och i slutet av kapitlet sammanfattar vi materialet efter de tre faserna i Lewins 

förändringsmodell. I det sjätte kapitlet analyserar vi empirin utifrån vår analysmodell och 

avslutar med att se vilka förändringar vår studie påvisar mot den analysmodell vi utgått från. 

Detta sammanfattas genom att presentera en utvecklad analysmodell med de förändringar vår 

studie kommit fram till. Studiens slutsatser, vårt teoretiska och praktiska bidrag samt vårt 

förslag till vidare studier presenteras i det sjunde och avslutande kapitlet. 
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2. Revisionsprofessionens internationella utveckling 

 
För att öka förståelsen för förändringsprocessen som revisionsbyråerna genomgår behöver vi 

förstå hur de har agerat historiskt. Denna del ses endast som en förförståelse till 

förändringen hos revisionsbyråerna och är därför skilt från referensramen i kapitel 3, vilken 

utgör grunden för vår studie. Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur 

revisionsprofessionen uppkom och hur den har utvecklas internationellt. För detta 

presenteras även de organisationer som verkar på revisionsområdet och de viktigaste 

skillnaderna mellan den gamla och den nya revisionsstandarden diskuteras. Slutligen tar vi 

upp tidigare forskning och visar på det gap som vår studie avser att nyansera. 

 

2.1 Revisionsprofessionens uppkomst  
Affärsverksamheter har sedan 1600-talet blivit granskade under revisionsliknande former 

(Öhman, 2007). Under 1800-talet uppkom de första moderna företagen och dessa 

finansierades enligt Wallerstedt (2009) av egna medel, men allt eftersom företagen växte blev 

de mer beroende av externa finansiärer. Då företagen utvecklades växte även olika 

chefsnivåer fram och ägarna till företagen blev mer åtskilda från verksamheten. Detta skapade 

ett behov av kontroll från ägarnas och investerarnas sida. De ville försäkra sig om att företaget 

och kapitalet förvaltades på ett tillfredsställande sätt (ibid.). Det var i och med denna 

utveckling som revisionsprofessionen började växa fram. Revisionen försäkrade ägarna och 

investerarna att kapitalet förvaltades på ett bra sätt och gav dem mer kontroll över företaget 

(Wallerstedt, 2009). Revision är med andra ord inget nytt fenomen och den har vuxit med stor 

kraft fram till idag, vilket har medfört att vi nu lever i ett revisionssamhälle (Öhman, 2007). 

2.2 Den internationella utvecklingen på revisionsområdet 
Enligt Wallerstedt (2009) växte den internationella affärsmiljön med stor kraft under slutet av 

1900-talet och kapitalmarknaderna blev mer och mer sammanlänkade. Genom den ökade 

internationaliseringen uppkom ett behov av gemensamma regler inom redovisnings- och 

revisionsområdet (Choi, Frost och Meek, 2002). Internationaliseringen ledde även till att de 

krav som ställdes på finansiella rapporter blev högre, vilket har gjort att redovisnings- och 

revisorsprofessionen har blivit mer komplex (Johansson et al., 2005). Öhman (2007) skriver i 

sin avhandling att en önskan om en harmonisering av lagstadgad revision inom EU växte fram 

i och med expansionen och EU-parlamentet förordade att lagstadgade revisioner borde 

grundas på internationell revisionsstandard. 1993 påbörjade EU och Europeiska gemenskapen 

(EG) arbetet med harmoniseringen inom EU och syftet var att skapa en effektivare handel och 

större jämförbarhet av årsredovisningar mellan medlemsländerna (Wallerstedt, 2009). 1996 

utgav Europeiska kommissionen den så kallade Grönboken, vilken anmärkte på de skillnader 

som fanns på revisionsområdet mellan de olika EU-länderna. Rapporten uppmärksammade 

även att det åttonde direktivet (revisionsdirektiv framtaget av EG) var ofullständigt och oklart. 

Efter att Grönboken publicerades hände det mycket på området, bland annat togs en 

omarbetad version av det åttonde direktivet fram och arbetet med internationella regler på 

revisionsområdet påbörjades (ibid.). Enligt Combarros (2000) är alla eniga om att en 

harmonisering av internationella redovisningsregler behövs och detta är speciellt viktigt inom 

EU.  Det skulle vara ologiskt att inte ha gemensamma regler då syftet med EU är att uppnå en 

enhetlig marknad med människor och kapital som kan flytta fritt mellan gränser och med en 

enhetlig valuta (ibid.).  
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Enligt Öhman (2007) ska revisorer vara en neutral part som granskar redovisningen och säkra 

att informationen om företaget som når ägarna är riktig. Detta medför inte bara ett skydd för 

ägarna utan också för företagets övriga intressenter. Det har dock visat sig att redovisning och 

revision inte har lyckats uppnå lagstiftares och allmänhetens förväntningar. Hård kritik 

riktades mot redovisningen och revisionen på grund av de många revisionsskandalerna runt 

om i världen under 1900- och 2000-talet. Kritiken riktades främst till revisorerna och 

intressenter tappade sin tilltro till dem. I och med den omtalade Enron-krisen i USA i början 

av 2000-talet fick Arthur Andersen, en av världens då fem största revisionsbyråer, se sig 

besegrade. Snabba insatser vidtogs av USA och införde år 2002 Sarbanes-Oxley Act (SOX), 

som innebar strängare krav på företagsledare och revisorer. Även Europa och Sverige 

drabbades av ett flertal redovisningsskandaler under början av 2000-talet, där Skandia och 

Intrum Justitia kan nämnas som de största och mest uppseendeväckande i Sverige. Detta ledde 

till att mer och hårdare regler efterfrågades av intressenterna (ibid.).  

2.2.1 Aktörer inom revisionsbranschen 

International Federation of Accountants (IFAC) är den internationella revisorsorganisationen 

och dess uppgift är främst att utveckla och implementera internationella standarder och 

riktlinjer. IFAC bildades 1977 och syftet var då att stärka professionen, vilket deras mål är än 

idag. De eftersträvar även att redovisnings- och revisionsprofession ska hålla en hög kvalitet, 

vara talesman för professionen samt främja samarbete mellan medlemmarna och andra 

organisationer (IFAC, 2012). The International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) är IFACs revisorskommitté
 
och bildades 1978 (Fars samlingsvolym, 2011). IAASB 

utvecklar de internationella regleringarna på revisionsområdet och dess främsta mål är att 

stärka revisorsprofessionen över hela världen. Organisationens grundläggande arbete är att ta 

fram generella riktlinjer för revision och 1991 fick dessa namnet ISA (IFAC, 2012).  

  

Redovisare och revisorer i Sverige har en branschorganisation som heter Far (Far, 2012). 

Wallerstedt (2009) skriver i sin bok att Sverige blev medlem i EU 1995 och förband sig 

därmed att anpassa det svenska regelverket till EGs bolagsrätt. Far är medlem i IFAC vilket 

innebär att Far har ett åtagande att följa ISA (ibid.). I juni 1998 tog Far beslutet att anamma 

ISA för att få en svensk revisionsstandard som var tidsenlig (Hjalmarsson et al., 2002). De 

började processen att översätta och anpassa den till ISA och från och med räkenskapsåret 

2004 implementerade Sverige RS som revisionsstandard, vilken var i överensstämmelse med 

ISA (Fars samlingsvolym, 2011). Sedan 2005 har IAASB genom ett kvalitetsarbete, det så 

kallade clarity-projektet, omarbetat både innehållet och strukturen på ISA samt gjort texten 

mer lättläst (Fars Lathund, 2009). Som nämndes påbörjades denna omarbetning redan 2005, 

men Far valde att vänta med att ta in förändringarna då de ansåg att det var bäst om 

revisorerna fick anpassa sig till RS först. 1 januari 2011 tog Sverige steget fullt ut och RS 

ersattes av den nya omarbetade ISA, som nu alltså är den nya svenska standarden (ibid.). I 

praktiken innebär det att alla företag med räkenskapsår från och med 1 januari 2011 ska 

revideras utifrån ISA (Fars samlingsvolym, 2011). 

2.3 Den internationella revisionsstandarden 
ISA innehåller grundläggande principer som inte kan frångås utan endast tillägg kan göras. 

Exempelvis har viss anpassning till Sverige krävts med hänseende på den svenska 

förvaltningsrevisionen och den svenska revisionsberättelsen då ISA är skriven för en 

internationell miljö (Fars samlingsvolym, 2011). Övergången från RS till ISA har inneburit en 

hel del förändringar för revisionsbyråerna då över 15 rekommendationer ställer nya eller 

reviderade krav på åtgärder från revisorns sida (Civilekonomernas Information AB, 2012). En 

av de stora förändringarna i ISA är att alla har omarbetats och inrymmer nu Tillämpning och 



7 

 

andra förtydliganden, därmed har textvolymen ökat betydligt jämfört med RS. Texten är även 

betydligt lättare då alla ISA har genomgått clarity-projektet (Fars samlingsvolym, 2011). 

 

De förändringar som är mest omdiskuterade och anses vara några av de viktigare är att ordet 

ska nu används på flera ställen där det tidigare varit mer öppet för tolkning, vilket innebär att 

fler regler i ISA nu är tvingande. Vidare har kraven på hur en riskbedömning ska utföras 

förtydligats. Tidigare har det räckt att revisorer känner till de risker som inverkar på 

revisionen, men nu måste de förstå hur riskerna, både kontrollriskerna och de inneboende 

riskerna, påverkar. Det ställs även högre krav från revisorns håll när de ska bedöma risk för 

oegentligheter. De ska föra en diskussion med bland annat företagsledningen redan under ett 

tidigt skede i planeringen för att kunna identifiera risker för oegentligheter. (Fars Lathund, 

2009) Den största förändringen i och med ISA, enligt Far, är synen på huvudrevisorns ansvar i 

ISA 600, som behandlar revision av koncernredovisningar. Huvudrevisorn ansvarar nu fullt ut 

för granskningen av dotterföretaget och han eller hon måste sätta sig in i revideringen av 

dotterföretaget och försäkra sig om att den utförs som denne vill (ibid.).  

2.4 Tidigare forskning 
Öhman (2007) skriver i sin avhandling att trots det faktum att revision är väldigt omdiskuterat 

har väldigt lite forskning tillägnats området. Även Khalifa, Sharma, Humphrey och Robson 

(2007) skriver i sin artikel att relativt få studier är gjorda på revisionsområdet. Anledningen 

till detta anser författarna vara att det är svårt att få tag i information på området på grund av 

tystnadsplikten och de stora byråernas ovilja att delta i undersökningar. Under vår 

litteraturstudie fann vi mycket forskning om harmoniseringens framväxt inom 

revisionsprofessionen (Mikol och Quick, 2001; Baker, Lehman och Okcabol, 2002; Jeppesen 

och Loft, 2011) och denna del av processen är därför tämligen utforskat. Dock ser vi ett gap i 

hur denna harmonisering har gått till på revisionsbyråerna. Vidare har mycket forskning om 

förändring i revisionsbranschen och revisorernas förändringsbenägenhet gjorts (Hopwood, 

1990; Öhman et al., 2006; Calderon, Ofobike och Cheh, 2007). Då revisionsbranschen verkar 

i en bransch i ständig förändring borde den vara van vid förändringar, men både Hopwoods 

(1990) och Öhman et al. (2006) studier visar att det sällan är enkelt att implementera en 

förändring i revisionsbranschen och att revisorer ofta bär på ett naturligt förändringsmotstånd. 

Eftersom forskningen går isär på detta område ser vi ett gap och vi skulle vilja klargöra detta i 

vår studie samt se om detta påverkar förändringsprocessen. Enligt Whelan-Berry, Gordon och 

Hinings (2003) är den tidigare litteraturen på området om organisatorisk förändring fokuserad 

på ledandet av förändringen. Författarna anser att lite forskning finns på området om hur 

implementeringen faktiskt går till i de olika stegen i förändringen. Deras studie innefattar 

koppling mellan revisionsprofessionen och stegen i förändringsprocessen, vilken de nämner 

kan vara svår att generalisera då den inte är linjär. Revisionsbyråer agerar i en 

institutionaliserad bransch där påverkan från yttre organ, som Far och IFAC, har en stor 

inverkan och är en del av hur organisationerna formas och förändras (Power, 2003; Cooper 

och Robson, 2006; Beaubien, 2008). Det är enligt Beaubien (2008) utifrån dessa organ som 

organisationerna bestämmer vad som är accepterat och vad som inte är det. Detta visar att 

revisionsbranschen är institutionaliserad och att institutioner är en viktig del av branschens 

framväxt och förändring. Vi vill i vår studie koppla detta till förändringsprocessen och se om 

denna påverkas av institutionaliseringen. Revisionsbyråerna och revisorernas tilltro minskade 

efter många revisionsskandaler (Power, 2003). På grund av detta har de reglerande organen i 

revisionsbranschen ett stort engagemang i att öka revisorernas legitimitet och ställning. (Holm 

och Zaman, 2011). Forskningen har även visat att legitimitet är en viktig del i revisorns 

arbete, men det är även viktigt att legitimera förändringarna inom branschen (Power, 2003). 

Därför vill vi i vår studie veta hur strävan efter legitimitet verkligen påverkar förändringarna. 
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3. Förändring, institutionella strukturer och legitimitet  

 
I detta kapitel presenteras vad som utgör grunden för vår studie och som leder fram till vår 

analysmodell, vilken sedan kommer vara vår utgångspunkt i analysarbetet. Den första delen 

handlar om organisatorisk förändring och syftar till att ge en förförståelse till nästkommande 

delar. Sedan diskuteras förändringsmotstånd, som kan uppstå vid organisatoriska 

förändringar, och hur förändringsprocesser går till, där vi har valt att utgå från Lewins 

förändringsmodell. Vidare tar vi upp teori om institutionalisering och slutligen presenteras 

även legitimitet. 

 

3.1 Organisatorisk förändring 
För att kunna utveckla vår analysmodell vill vi först definiera vad förändring är. Denna del 

ingår inte i vår analysmodell utan agerar som en förförståelse till den. Vi är i dagens samhälle 

väl medvetna om existensen av förändring och att förändring behövs för att möta ständig 

utveckling (Hopwood, 1990). Organisatorisk förändring har länge varit en viktig del i 

organisationsteorin, men har på senare tid även tagit stor plats på redovisningsområdet 

(Quattrone och Hopper, 2001). Trots många studier om hur och varför förändring uppstår 

undviks definitionen av vad förändring egentligen är och många gånger tas vad förändring är 

förgivet (ibid.). Den allmänna definitionen av förändring är att bli eller göra någonting 

annorlunda och skifta från ett läge till ett annat (Macintosh och Quattrone, 2010; Quattrone 

och Hopper, 2001). Enligt Quattrone och Hopper (2001) är detta en förenkling av förändring 

och det ser inte alltid ut på detta sätt i verkligheten, vilken ofta är mycket mer komplex. 

Bakgrunden till förändringen i revisionsbranschen var att aktörer utifrån krävde 

harmonisering av reglerna samt strängare regler och detta tvingade fram nya regler och 

standards på revisionsområdet. Dessa regler är revisionsbyråerna tvungna att följa och skulle 

de inte göra det skulle de förlora förtroendet som de byggt upp, enligt Macintosh och 

Quattrone (2010). Vi har sett hur förändringsprocessen har gått från att behov av nya regler 

uppstod till att reglerna blev den nya standarden i Sverige, men förändringsprocessen hos 

revisionsbyråerna är relativt okänt. Huvudsyftet med rapporten är därmed att genom 

revisorers upplevelser få djupare förståelse hur förändringsprocessen går till hos 

revisionsbyråer vid internationaliseringen av revisionsstandarder. 

3.2 Förändringsmotstånd 
O’Connor (1993) menar att alla förändringar kan skapa någon form av motstånd. Keen (1981) 

anser att förändringsmotstånd kan ses som ett tecken på att nackdelarna med förändringen 

överväger fördelarna och O’Connor (1993) beskriver förändringsmotstånd som ett sätt att 

säga nej till förändring. Enligt Keen (1981) ser rationalister förändringsmotstånd som 

felaktigheter som kan förbises eller undanröjas. Dent och Goldberg (1999) menar att detta inte 

bara är rationalisters syn på förändringsmotstånd, utan det är allmänhetens uppfattning. 

O’Connor (1993) säger att olika bakgrund, ålder och arbetsvanor kan ligga bakom olika 

reaktioner till förändring.  Svårigheterna med förändringsmotstånd är enligt Keen (1981) att 

veta om motståndet uppstår på grund av själviskt sabotage eller om det faktiskt är av välvilja 

för organisationen då övertygelse finns att förändringen är dålig för organisationen.  

Förändringsmotstånd av välvilja för organisationen uppstår enligt författaren eftersom många 

innovationer faktiskt är dåliga idéer.  Han skriver vidare att själviskt sabotage kan uppstå av 

många olika anledningar, som att förändringen inkräktar på någons område, minskar deras 

inflytande eller ökar deras arbetsbelastning. För att få de anställdas stöd vid förändring kan 
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det enligt Piderit (2000) vara viktigt att ha skapat en organisationsstruktur som framgångsrikt 

kan hantera förändringar. För att kunna följa den höga förändringstakten som krävs från 

dagens samhälle skriver han att organisationer skapar planare strukturer med bland annat mer 

team-orienterade kulturer. Enligt O’Connor (1993) är det viktigt att uppmuntra till feedback 

och tillkommande idéer, både positiva och negativa. Han skriver hur viktigt det är att 

förändringsagenter är lyhörda till dessa kommentarer och inte bara försöker påtvinga 

organisationen förändringen, för det kommer inte att fungera. 

 

Trots att ekonomibranschen är omsluten av organisatoriska förändringar är de sällan enkla att 

introducera (Hopwood, 1990). Enligt Öhman et al. (2006) är revisorer negativt inställda till 

förändring och vill ofta endast se små förändringar i revisionsarbetet. Deras studie visade att 

svenska revisorer är traditionalister i den mening att de känner sig bekväma när deras 

arbetsuppgifter fokuserar på historiska händelser eller hård fakta. När det gällde 

framtidsbaserad och mjuk data blev de osäkra och tyckte att denna typ av granskning var 

väldigt svår och blev därför sällan granskad av revisorerna.  Öhman et al. (2006) kom fram till 

att svenska revisorer helt enkelt blev osäkra när det inte fanns tillförlitliga 

granskningsprocedurer. En anledning till denna inställning kan bero på att revisorerna inte vill 

riskera sitt rykte i nya och möjligtvis farliga områden. Att göra saker rätt verkade vara 

viktigare för dem än att göra de rätta sakerna (ibid.). Eftersom förändringsmotstånd är en stor 

orsak till varför det enligt teorin är viktigt att förbereda organisationen på förändringen, 

påverkar det början av förändringsprocessen, vilket även visas i vår analysmodell. Vi ser det 

som viktigt att belysa förändringsmotstånd eftersom vi vill se om det kan hjälpa oss att skapa 

djupare förståelse för hur förändringsprocessen går till hos revisionsbyråer vid 

internationaliseringen av revisionsstandarder. 

3.3 Lewins förändringsmodell 
Vår analysmodell grundar sig på Lewins förändringsmodell då detta är ett verktyg som genom 

sina tydliga faser kan hjälpa oss att få djupare förståelse för revisionsbyråers 

förändringsprocesser. Planerad förändring uppstod då managers insåg att all förändring i 

organisationer inte nödvändigtvis behöver vara positiv förändring för organisationen (Schein, 

2002). Planerad förändring sker enligt Weick och Quinn (1999) i syfte att öka den 

individuella utvecklingen och förbättra organisationens prestationer. Då tidigare studier 

främst fokuserat på ledandet av förändring och det enligt Whelan-Berry, Gordon och Hinings 

(2003) finns lite forskning om hur implementeringen av förändringen faktiskt går till, är detta 

vad vi valt att studera. Schein (2002) beskriver hur Lewins förändringsmodell är ett verktyg 

som gör det möjligt att förstå både hur förändring och stabilitet fungerar, samt att stabilitet är 

minst lika viktigt som själva förändringen. Vi kan därför ta hjälpa av Lewins modell i vår 

studie. Författaren skriver vidare att modellen består av tre faser i denna ordning: 

upptiningsfas, förändringsfas och frysningsfas. Genom upptiningsfasen blir organisationen 

mottaglig för ny information och förändring kan sedan genomföras i förändringsfasen. I 

frysningsfasen arbetar organisationen med att få förändringen att bestå (ibid.). Weick och 

Quinn (1999) döper detta sätt att se på förändring till episodisk förändring då den tenderar att 

uppstå i särskilda perioder. Skiften mellan perioderna beror enligt författarna bland annat på 

externa händelser så som teknologisk förändring. Schein (2002) skriver att enligt Lewin kan 

ingen förändring ske om ett system inte kan upptinas och ingen förändring kan bestå om 

systemet sedan inte kan återfrysas. Weick och Quinn (1999) anser dock att episodisk 

förändring inte är den enda förändringen som finns, utan att det även finns kontinuerlig 

förändring. Kontinuerlig förändring är enligt författarna en ständigt pågående förändring som 

hela tiden är under utvecklande. De förklarar vidare hur improvisation och lärande i en 

organisation är en typ av kontinuerlig förändring. Kontinuerlig förändring kan enligt Weick 
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och Quinn (1999) även ses som en serie av snabba ”miniepisodiska” förändringar, det vill 

säga flera små episodiska förändringar i följd. Vid kontinuerlig förändring är faserna inte 

detsamma som vid episodisk förändring. Faserna är vid kontinuerlig förändring istället: frysa, 

balansera om och tina upp (ibid.). Då vi ser införandet av ISA som en episodisk förändring 

kommer vi att fokusera vår rapport på denna typ av förändring.  

3.3.1 Upptining 

Schein (1995) beskriver hur upptining vilar på tanken att stabiliteten av människans beteende 

är beroende av ett stort kraftfält med drivande och åtstramande krafter. Genom att hantera 

detta kraftfält kan förändring ske. Enligt Schein (2002) är det om krafterna inte agerar nog 

snabbt eller om de agerar i fel riktning som det är önskvärt att managers kan styra om 

krafterna genom upptining i första hand. Lewin (1951) visar hur förändring måste ske genom 

att förändra gruppstandarder. Om förändring sker genom att försöka förändra individerna 

kommer kraftfälten agera med förändringsmotstånd.  Om förändringsagenten istället lyckas 

förändra gruppstandarderna kommer kraftfältet agera underlättande för förändring och 

stabilisera det individuella beteendet på den nya nivån. Han visar hur det individuella 

beteendet föranleds av gruppstandards. Om exempelvis gruppstandarder blir starkare 

avseende att mammor ska ge deras barn juice kommer fler individer, i detta fall mammor, 

fatta beslut om att ge deras barn juice (ibid.).  Det är enligt Schein (1995) inte tillräckligt att 

endast skapa en drivande kraft till förändring, utan det är viktigast att kunna flytta 

begränsande krafter då de drivande krafterna oftast redan finns. De begränsande krafterna är 

dock svåra att flytta då de ofta består av personliga psykologiska försvarsmekanismer eller 

gruppnormer som är inbyggda i kulturen (ibid.). Weick och Quinn (1999) anser också att den 

episodiska förändringen som Lewin beskriver består av en form av tröghet. Enligt Keen 

(1981) uppkommer tröghet bland annat från att vanor och tumregler har mycket större 

påverkan än information. Weick och Quinn (1999) beskriver tröghet som en organisations 

oförmåga att förändra sig i samma takt som dess miljö. De skriver även att tröghet kan vara en 

omedveten konsekvens av framgångsrika prestationer.  

 

Enligt Schein (1995) startar all förändring med missnöjdhet eller frustration över att något inte 

stämmer överrens med våra förväntningar. Vi måste kunna acceptera detta något och försöka 

koppla det till något vi bryr oss om för att ha möjlighet att bli motiverade. Författaren 

beskriver vidare hur detta kan ske genom att exempelvis koppla det till känslan att om vi inte 

förändrar oss kommer vi att misslyckas. För att kunna skapa denna känsla anser författaren att 

vi måste se detta något som fullvärdigt och relevant. De flesta människor känner dock att de 

måste bevisa att de alltid gör sitt bästa. Att då erkänna att de kommer misslyckas om de inte 

förändrar sig skulle vara som att erkänna att de gjort fel, vilket kan vara mycket svårt för 

många (ibid.). Även Weick och Quinn (1999) beskriver att det förekommer en viss spänning 

vid denna typ av förändring som ofta uppkommer genom uppfattningen att förändringen inte 

skulle behöva ske om alla skött sitt arbete på rätt sätt redan innan. Att skapa psykologisk 

säkerhet kan enligt Schein (1995) lösa detta problem. Svårigheten ligger då i att skapa rätt 

mängd psykologisk säkerhet för att lösa problemet. Genom att hitta denna balans kan 

motivationen till förändring skapas. Genom att nå denna motivation har vi öppnat oss så att vi 

är mottagliga för ny information (ibid.). Genom att övervinna förändringsmotstånd och skapa 

motivation till förändring kan upptining alltså ske. I vår analysmodell visar vi hur 

förändringsmotstånd måste hanteras i början av förändringsprocessen för att införandet av 

förändringen ska kunna fortsätta till nästa steg i processen. 

 

Weick och Quinn (1999) poängterar att det är väldigt svårt att genomföra upptining. Enligt 

Schein (2002) är upptiningsfasen den svåraste men också den viktigaste delen av 
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förändringsprocessen. Greiner (1994) menar att om förändringsagenterna inte kan förstå 

organisationens utvecklingsproblem kan det resultera i att organisationen förblir fastfrysen i 

det misslyckande läget de befinner sig i. Schein (2002) skriver vidare att om vi finner en 

förändringsprocess enkel beror det ofta på att upptiningsfasen redan har skett. Ett exempel på 

detta är att organisationen befinner sig i en stor ekonomisk kris och vet att om de inte 

förändrar sig överlever de inte. Även Weick och Quinn (1999) nämner att om organisationen 

befinner sig i ett kämpigt läge så att de ligger närmare en revolution, innebär det att de 

övervägt förändring när de kommer till det stadiet att det behövs.  

3.3.2 Förändring 

När upptinig har skett och personalen är motiverade till förändring ska själva genomförandet 

av förändringen ske, enligt Schein (2002). Enligt författaren kan personalen själva sköta 

förändringen då det handlar om en beteendeförändring, men då det handlar om en komplex 

förändring i kulturen behövs så kallad cognitiv restructuring. Schein (1995) beskriver detta 

som den faktiska inlärningen, vilken kan ske genom att definiera om och bredda koncept och 

förnya de standarder vi utvärderas efter. Enligt Weick och Quinn (1999) är 

förändringsagentens roll i förändringsprocessen att vara den som ska leda och skapa 

förändringen. 

 

Inlärningen kan enligt Schein (1995) ske på två sätt, genom förebilder eller genom skanning. 

Han skriver att så kallade förebilder kan kontrollera och förutsäga inlärningens riktning. Då 

den enda nya informationen kommer från mäktiga och framträdande förebilder kommer 

inlärningen också ske i den riktning dessa väljer. En av nyckelfaktorerna för en styrd 

förändringsprocess är vilken typ av förebilder som tillgängliggörs för oss då vi är upptinade. 

Med förebilder får vi en snabb och effektiv inlärning genom imitering. Författaren skriver 

vidare att problemet är att inlärningen inte nödvändigtvis passar organisationens egenskaper 

och förändringen därför med stor risk inte blir bestående. Om ingen bra förebild finns 

tillgänglig eller om syftet är att inlärningen ska vara mer äkta skapande måste förutsättningar 

skapas för så kallad skanning. Han beskriver skanning som en period med försök och 

felaktigheter som uppstår då vi testar de nya mentala kategorierna som skapats genom 

upptiningen (ibid.). Med skanningsprocessen kan vi enligt författaren genom att testa och göra 

felaktigheter tillslut hitta vår egen lösning som är helt anpassad till oss. 

3.3.3 Frysning 

För att förändring ska kvarstå krävs det enligt Schein (1995) att det nya fryses igen. Enligt 

författaren måste det nya beteendet överrensstämma med vårt eget beteende och personlighet 

för att förändringen ska kvarstå. Om detta inte sker kommer vi att glömma det vi lärt oss. För 

att kunna frysa om krävs alltså att skanning används istället för förebilder så att det nya vi lär 

oss kan kvarstå och att vi inte går tillbaka till det läget vi var i tidigare. På detta sätt kan vi 

skapa nya normer som kan rota sig fast och kvarstå (ibid.).  Genom att frysa om kan vi enligt 

Keen (1981) institutionalisera det nya. Även han menar att vi genom institutionalisering av 

det nya kan få det att kvarstå även då förändringsagenten lämnar organisationen. 

 

Weick och Quinn (1999) anser att Lewins modell, vilken är baserad på bland annat tröghet, 

linjäritet och målsökande, fungerar då det är nödvändigt att skapa förändring. Dock anser de 

att när förändring är konstant är problemen inte upptining utan snarare att lyckas omdirigera 

vad som redan håller på att hända. Som kritik mot Lewins modell kan även nämnas att 

Greiner (1994) anser att förändring inte kan antas vara linjär, det finns enligt honom bara 

perioder i förändring vilka kan ses som linjära. Han visar på perioder med stor turbulens som 

avbrott i de linjära perioderna av förändring.  
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3.4 Institutionell teori 
Genom vår analysmodell vill vi i vår studie få förståelse för de institutionella mekanismernas 

påverkan på revisionsbyråers förändringsprocesser och därmed är institutionell teori en del av 

vår analysmodell. Förändring uppstår ofta genom institutionella påtryckningar, isomorfismer 

och rutiner (Quattrone och Hopper, 2001). Meyer och Rowan (1977) skriver att organisationer 

genom institutionella regler kan veta vad som är gruppens normer om vad som är rationellt, 

nödvändigt, tillräckligt och passande. Enligt författarna tas institutionella regler för givna i 

samhället då de stöds av offentlig åsikt eller krävs av lagar och regler. Institutionella regler 

kan inte bestämmas av någon enskild person eller organisation, utan är samhällets allmänna 

åsikter. I moderna samhällen måste organisationer anpassa sig efter de institutionella reglerna 

som ständigt förändras. Många formella organisationer speglar därför de institutionella 

reglerna i deras miljö (ibid.). Revisorer agerar i en institutionaliserad bransch och de påverkas 

till stor del av yttre organ, exempelvis FAR och IFAC, vilka bestämmer vad revisorerna får 

och inte får göra (Beaubien, 2008). Även Power (2003) och Cooper och Robinson (2006) 

anser att revisorernas bransch är institutionaliserad och påverkas av yttre organ. Enligt 

Humphrey et al. (2011) befinner sig revisorerna i en ständigt föränderlig bransch och är därför 

vana vid förändringar. Som vi beskrev ovan i Lewins förändringsmodell är iden med frysning 

att förändringen ska kunna kvarstå under en längre tid. Detta är enligt vår uppfattning av 

teorin att institutionalisera förändringen, det vill säga att skapa en ny institution. I vår 

analysmodell har vi därför fastställandet av en ny institution i frysningsfasen. 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) är konceptet institutionell isomorfism ett verktyg som 

kan användas för att förstå den moderna synen på att organisationer inte bara tävlar om 

resurser och kunder utan även om politisk makt och institutionell legitimitet. Även Meyer och 

Rowan (1977) argumenterar för att organisationer som inte anpassar sig efter de institutionella 

reglerna har svårare att överleva då de inte når samma legitimitet. DiMaggio och Powell 

(1983) identifierar i sin artikel tre mekanismer genom vilka institutionell isomorfismisk 

förändring sker: tvingande-, härmande- och normativ isomorfism. 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) härstammar tvingande isomorfism från politiskt 

inflytande och problemet med legitimitet. Holm och Zaman (2011) beskriver hur 

revisionsbranschens reglerande organ försöker förbättra branschens legitimitet som skadats av 

ett flertal revisionsskandaler. Förändringen är enligt DiMaggio och Powell (1983) en följd av 

formella och informella påtryckningar och dessa påtryckningar på organisationen kan ske av 

andra organisationer som de är beroende av. Påtryckningarna kommer även från kulturella 

förväntningar i samhället där organisationen befinner sig. Dessa påtryckningar kan ses som 

tvingande då det inte är organisationen själv som skapat dem (ibid.). I vår analysmodell ser vi 

tvingande isomorfism som bakgrunden till att förändringen sker och inte som någon del i 

själva förändringsprocessen. Tvingande isomorfism är därför inget vi kommer att analysera 

utan beskrivs här endast för att skapa förståelse till förändringens orsak. Härmande 

isomorfism härstammar enligt DiMaggio och Powell (1983) ofta från osäkerhet. När 

organisationer möter problem med tvetydiga orsaker eller oklara lösningar är ett billigt 

tillvägagångssätt att imitera så kallade modellorganisationer för att lösa problemet. 

Modellorganisationer är andra organisationer som verkar inom samma område och som anses 

vara mer legitimerade eller framgångsrika än organisationen med problem. Organisationen 

tror sig även kunna få högre legitimitet genom att visa att de försöker förbättra sig. Ett sätt att 

genomföra själva förändringen är, som vi nämnde i Lewins teori om förändringsprocessen, 

genom imitering av förebilder. Vi har med detta argument härmande isomorfism i mittenfasen 

av förändringsprocessen i vår analysmodell. DiMaggio och Powell (1983) skriver också att 

normativ isomorfism bygger på professionalism. Den kan beskrivas som den kollektiva 
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kampen av medlemmar inom ett yrke att definiera villkor och metoder för deras arbete för att 

skapa en kognitiv bas och legitimitet. Denna process uppnår dock sällan ett perfekt resultat då 

de professionaliserade måste kompromissa med icke-professionaliserade klienter, chefer eller 

regleringar (ibid.). Då normativ isomorfism sker vid en professions initiativ till att skapa 

villkor och metoder för deras arbete kan vi inte med endast teorins hjälp placera i vilken fas 

av förändringsprocessen detta kan tänkas ske. I vår analysmodell finns därför inte normativ 

isomorfism utsatt, utan detta är istället något vi söker svar på i vår empiri. 

 

Att anpassa sig till de institutionella reglerna har enligt Meyer och Rowan (1977) inte bara 

positiva effekter för organisationen. De inför förändringar för att få samhälleligt samtycke och 

därmed legitimitet, men de offrar i vissa fall effektivitet då dessa två oftast motsätter sig 

varandra. Genom att institutionalisera sig så anser författarna att organisationen rör sig mot att 

vara en enhet i samhällets system istället för att vara sitt egna oberoende system. Med stöd 

från samhället ökar organisationens chanser att överleva. För att samhället ska veta att 

organisationen legitimerar sig är det viktigt att nå ut med denna information för att den 

allmänna uppfattningen kring detta ska skapas (ibid.). 

3.5 Legitimitet 
De många revisionsskandalerna ledde till att legitimiteten för revisorerna sjönk (Holm och 

Zaman, 2011). Power (2003) beskriver hur forskning har visat att legitimitet är viktigt för 

revisionsprofessionen och de reglerande organen i branschen försöker enligt Holm och Zaman 

(2011) därför återigen öka revisorernas legitimitet. Genom analysmodellen vill vi få förståelse 

legitimitetens påverkan på förändringsprocessen och på grund av detta har vi legitimitet som 

en del i vår analysmodell. Enligt Suchman (1995) är legitimitet ett generaliserat antagande om 

att handlingarna en aktör utför är passande eller önskvärda i ett socialt skapat system av 

normer och värderingar. Hur revisorer utför sitt arbete är enligt Power (2003) en viktig faktor 

i om de lyckas skapa legitimitet. Enligt Suchman (1995) leder legitimitet till beståndlighet då 

samhället mest troligt tillhandahåller resurser till organisationer vilka framstår som önskvärda, 

ordentliga och passande. Han skriver vidare att legitimitet har, förutom en påverkan på hur 

samhället agerar mot organisationen, en påverkan på vilket sätt samhället uppfattar den. 

Legitimitet framhäver alltså inte bara organisationen som mer värdig utan även som mer 

meningsfull, förutsägbar och trovärdig (Suchman, 1995). Enligt Pasewark, Shockley och 

Wilkerson (1995) är legitimiteten ett krav för revisorsprofessionens överlevnad.  

Revisionsprofessionen fungerar enligt författarna som en legitimerande institution. För att 

kunna behålla denna roll måste revisorerna först och främst förstå samhällets förväntningar 

och sedan ta till de åtgärder som krävs för att rätta sig efter dessa förväntningar (ibid.). Power 

(2003) beskriver revisorernas roll som att de genom subjektivitet ska försäkra att finansiella 

rapporter är rättvisande. Han skriver vidare att revisorsprofessionen måste generera ett 

förtroende i sig självt för att de ska kunna skapa ett förtroende till de finansiella rapporterna. 

 

Organisationer kan enligt Suchman (1995) behöva olika nivå av legitimitet beroende på deras 

specifika situation. Han skriver vidare hur vissa organisationer bara behöver passivt samtycke 

av samhället medan andra behöver aktivt stöd för att klara sin konkurrenssituation. Enligt 

Suchman (1995) är legitimitet mycket mer komplicerat att uppnå för aktivt stöd än om det 

bara behövs för passivt samtycke.  Revisorernas ständiga strävan efter legitimitet leder enligt 

Power (2003) till att förändring är något vanligt förekommande inom denna bransch. Han 

beskriver även att förändringarna i sig måste vara legitima på grund av branschens stora 

beroende av legitimitet. Legitimitet är enligt teorin något ständigt påverkande för revisorer 

och i vår analysmodell har vi därför valt att se legitimiteten som en påverkande faktor genom 

hela förändringsprocessen. 
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3.6 Revisionsbyråernas förändringsresa 
Revisionsbyråernas förändringsresa (se figur 1) utgör vår studies analysmodell, vilken i 

huvudsak bygger på Lewins förändringsprocess som beskriver tre faser i ett 

förändringsarbete: upptining, förändring och frysning. De övriga delarna i vår referensram ser 

vi som påverkande faktorer till förändringsprocessen. Vi har därför utgått från Lewins modell 

och sedan har vi placerat in övriga delar i olika boxar under de tre faserna. Detta är en modell 

för hur vi, utifrån referensramen, tror att analysen kommer att se ut. Vi kommer att ta hjälp av 

analysmodellen när vi utformar vår intervjuguide, utför intervjuerna samt analyserar den data 

som vi har samlat in. Analysmodellen kan komma att utvecklas och förändras allt eftersom 

analysprocessen fortlöper. När vi sedan har analyserat vår empiri ska vi med hjälp av 

analysmodellen kunna placera in den i de tre faserna och koppla den till de olika teorierna. 

Modellen kan komma att förändras senare i vår rapport utifrån studiens resultat. 
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Figur 1: Revisionsbyråernas förändringsresa 
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4. Metod
 

I detta kapitel inleder vi med att presentera utgångspunkten för genomförandet av studien 

genom att anta forskningsansats och forskningsstrategi. Sedan redogörs för hur vi har gått 

tillväga vid insamling av sekundär- och primärdata. Vidare diskuteras källkritik samt 

metodkritik. Slutligen visar vi hur vår analysprocess har gått till. 
 

4.1 Forskningsansats 
Vår studies huvudsyfte är att genom revisorers upplevelser få djupare förståelse om 

förändringsprocessen hos revisionsbyråer vid internationaliseringen av revisionsstandarder. 

Eftersom vi vill skapa förståelse är det viktigt att vi är mottagliga för ny information genom 

att ställa öppna frågor och låta intervjupersonerna berätta, vilket enligt Jacobsen (2002) är i 

enlighet med den induktiva forskningsansatsen. För att skapa en förförståelse och en grund till 

det som vi har undersökt valde vi att presentera revisionsprofessionens internationella 

utveckling och använde vi oss av en referensram, vilket visar på en deduktiv forskningsansats 

(ibid.). Enligt Wallén (1996) är deduktiv och induktiv ansats de två huvudsakliga 

forskningsansatser, vilka skiljer sig genom hur förhållandet mellan teori och empiri uppfattas. 

I den induktiva forskningsansatsen utgår forskaren från empirin för att skapa ny teori. Den 

deduktiva ansatsen innebär att härleda empiri från befintlig teori (ibid.).  

 

Då vårt syfte är att genom revisorernas upplevelser få djupare förståelse om 

förändringsprocessen hos revisionsbyråer innebär det att våra aktörer är de byråer som vi har 

studerat. Vi befinner oss här på organisatorisk nivå, men vi ämnar söka svaren hos revisorer. 

Vi använde oss därför av vad Björklund och Paulsson (2003) kallar aktörssynsättet, vilket ser 

verkligheten som en social konstruktion, vilken både influerar och influeras av människan. 

Detta är det överordnande synsättet, men då vår studies undersyfte är att få förståelse för 

förändringsprocessen genom att jämföra byråernas förändringsprocesser, har vi även antagit 

vad Björklund och Paulsson (2003) benämner som analytiskt synsätt. Detta gör vi för att få en 

mer nyanserad bild av fenomenet. 

4.2 Forskningsstrategi 
Vår studie syftar till att få djupare förståelse för ett relativt okänt fenomen och för att kunna 

göra det skapade vi oss först en helhetsbild över ämnet, vilket vi gjorde genom att läsa 

litteratur. När vi sedan kommit en bit på vägen fick vi en tydligare bild över vad vi verkligen 

ville få ut av studien och vi kunde utveckla ett mer exakt syfte och forskningsfrågor. Vidare 

var vi två författare och hade begränsat med tid till förfogande då vi utförde vår studie, därför 

valde vi att välja några fall som kunde hjälpa oss att gå på djupet vid undersökningen av vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Hur vi har arbetat tillsammans med denna studie beskrivs i 

Bilaga 1. Vårt fall bestod av revisionsbyråer och våra analysenheter bestod av tre 

revisionsbyråer. Dessa byråer är tre av världens fyra största revisionsbyråer. De erbjuder 

tjänster inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Byråerna har mindre, 

medelstora, stora och internationella företag som kunder. De har även kunder inom 

kommunal, statlig och ideell sektor. Alla tre byråerna är enheter i stora globala nätverk med 

omkring 150 000 medarbetare. Detta var ett medvetet val som vi grundade på tanken om att 

det kunde vara intressant att jämföra om byråer som utifrån sett är så pass lika med hänseende 

på storlek och internationalitet, och se om vi kunde hitta likheter och olikheter i deras interna 

rutiner. Denna forskningsstrategi är i enlighet med vad Jacobsen (2002) och Ejvegård (2009) 

kallar för fallstudie. Enligt Jacobsen (2002) är fallstudier lämpliga att använda när 

undersökarna vill skapa en djupare insikt av en specifik företeelse och när det finns många 
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variabler men få enheter. Ejvegård (2009) skriver att idén med fallstudie är att låta 

undersökningen med ett litet urval representera verkligheten och därigenom låta slutsatserna 

av undersökningen stå för något allmänt. Vi som författare var därför försiktiga med de 

slutsatser vi drog då de kan ses som antydningar och det kan behövas fler liknande slutsatser 

för att de verkligen ska få värde. För att skapa teoretiska generaliseringar i vår studie stöttade 

vi oss på tidigare studier, vilka påvisat liknande resultat som vår studie.   

4.3 Litteratur- och datainsamling 
Vår studie började med en litteraturstudie, som presenteras nedan, vilken var viktigt för att 

skapa en kunskapsbas. Då vi gjort detta utförde vi intervjuer med revisorer för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Data som vi samlade in vid litteraturstudien var sådan som tidigare 

samlats in eller framställts av någon annan, vilket Artsberg (2005) benämner sekundärdata. 

Intervjuerna bestod av data som vi själva samlat in och i enlighet med Artsberg (2005) var 

detta vår studies primärdata. 

4.3.1 Litteraturstudie 

När vi bestämde oss för detta ämnesområde valde vi att börja vår litteraturstudie med att läsa 

om ISA i Fars Samlingsvolym, Revision 2011 för att få en inblick i ISA samt hur denna är 

uppbyggd. Då själva ISA omfattar 600 sidor valde vi att istället ta del av en lathund, som FAR 

SRS utgivit, om de mest väsentliga skillnaderna mellan RS och ISA. Vi läste även tidsskrifter 

på ekonomiområdet. Ytterligare litteratur, såsom vetenskapliga artiklar, böcker och 

avhandlingar, letade vi i Luleå universitetsbibliotekets databaser Lucia och Libris. Vidare 

sökte vi databaser ämnesvis (Business and Economics), där valde vi att begränsa sökningen 

till de databaser som var mest använda. Sökmotorn Google samt Google Scholar användes 

också. Sökorden bestod av ISA, RS, revisor, revision, revisionsstandard, Far, IFAC, IAASB, 

institutionell teori, agentteori, revisionsskandaler, grönboken om revision, förändringsprocess, 

legitimitet, förändring, förändringsmotstånd samt ordens engelska översättningar. Vi 

studerade även tidigare uppsatser inom samma ämnesområde som vår studie och kurslitteratur 

från tidigare kurser under vår utbildning. 

4.3.2 Val av metod 

Studiens syfte att få djupare förståelse om förändringsprocessen hos revisionsbyråer var 

relativt outforskat och nytt. Vi ansåg därför att det var nödvändigt för oss att få djupare 

förståelse inom området. Vi ansåg att data i form av exempelvis ord istället för siffror kunde 

ge oss denna klarhet, men även ge oss en bättre förståelse och nyanserad bild av 

förändringsarbetet. I enlighet med Jacobsen (2002) och Björklund och Paulsson (2003) 

använde vi då oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vidare ville vi inte begränsa 

intervjupersonernas svar utan vi eftersträvade öppenhet för att få mer nyanserade svar av 

respondenterna, vilket enligt Jacobsen (2002) är ett kännetecken för den kvalitativa metoden. 

Studien fick en hög interngiltighet eftersom undersökarna inte hade fasta frågor med fasta 

svarsalternativ som intervjupersonen tvingas på. Svaren blev på detta sätt också väldigt 

nyanserade, vilket är i enlighet med Jacobsen (2002).  

 

Vi var medvetna om att en nackdel med att utföra en kvalitativ studie var att insamlandet av 

data tar lång tid. Detta vägdes enligt oss upp av den rikare bilden som vi skulle få med vår 

valda metod. Vi var även medvetna om att det var svårt att göra en generalisering utifrån den 

kvalitativa metoden (Jacobsen, 2002), men genom att stödja vår studies resultat med liknande 

resultat från andra studier kunde vi överkomma detta hinder.  
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4.3.3 Val av teknik 

Eftersom vi valde att samla in mjuk data ansåg vi att intervjuer var den bästa lösningen för vår 

studie. Alternativet att utföra observationer fanns också, men vi kom fram till att detta var 

svårt på grund av den begränsade tid vi hade till förfogande och en longitudinell studie var 

därför mindre lämplig som val av teknik. Vi undersökte få enheter och ville veta hur 

individen, i vårt fall revisorn, upplevde förändringen. Då vårt syfte var att genom revisorernas 

upplevelser få djupare förståelse om förändringsprocessen hos revisionsbyråer lämpade sig 

intervjuer som undersökningsform, vilket var i enlighet med Jacobsen (2002). Vidare var vårt 

problemområde inte väldefinierat och vi ville därför låta vi låta intervjuobjekten berätta fritt 

kring vissa på förhand bestämda frågor. Detta gav oss även möjligheter att kunna ställa 

följdfrågor allteftersom intervjun fortlöpte, vilket kallas för öppna intervjuer i enlighet med 

Jacobsen (2002). Vår intervjuguide var alltså endast strukturerad till viss grad då teman samt 

några frågor var formulerade på förhand (för intervjuguide se bilaga 2). När vi utformade 

intervjuguiden utgick vi ifrån vår analysmodell. Det första temat i intervjuguiden skulle fånga 

upptiningsfasen i analysmodellen och om det fanns något förändringsmotstånd. För att 

identifiera förändringsfasen hos revisionsbyråerna använde vi oss av tema 2. Vidare använde 

vi oss av tema 3 för att se om branschen var institutionaliserad och om legitimiteten var 

viktigt för byråerna och för revisorerna. Vi beräknade att intervjuerna skulle pågå i cirka 45 

minuter, vilket visade sig stämma bra. 

 

Då vi hade tillgång till intervjupersoner i samma stad hade vi möjlighet att utföra 

besökintervjuer. Vi ansåg att intervjun skulle skapa ett mer öppet samtal om den utfördes 

ansikte mot ansikte istället för telefonintervju. Detta är något som styrks av Jacobsen (2002) 

som menar att besökintervjuer är mer lämpliga om undersökarna har många öppna frågor. 

Enligt författaren tenderar intervjupersoner att undanhålla sanningen mer i en telefonintervju 

och tillförlitligheten är därför högre vid besökintervjuer. För att intervjuobjekten skulle känna 

sig så bekväma med intervjusituationen som möjligt och för att undvika onödiga störningar 

valde vi att utföra intervjuerna på intervjuobjektens arbetsplats, vilket är i enlighet med 

Jacobsen (2002).  För att undvika att missa viktig information och för att ha möjlighet att 

kunna lyssna på intervjuerna flera gånger spelade vi in intervjuerna på en diktafon. Detta kan 

enligt Jacobsen (2002) underlätta samtalet då undersökaren kan ha ögonkontakt med 

respondenten och intervjun tenderar att flyta lättare. 

4.3.4 Urval av intervjupersoner 

För att vår studie skulle få relevans skulle intervjupersonerna fortfarande vara verksamma 

som revisorer så att de var med under förändringsprocessen från RS till ISA. Vi ansåg det 

lämpligt att intervjuobjekten skulle vara godkänd eller auktoriserad revisor för att ha den 

erfarenhet som krävdes för att kunna förse oss med relevant och trovärdig information. De 

skulle även arbeta inom Luleå Kommuns gränser på grund av tillgänglighet till personliga 

intervjuer. Vi valde ut intervjuobjekten själva baserat på vilka som var villiga att låta sig 

intervjuas och de som kunde lämna ut den information som behövdes. Att det arbetar olika 

många revisorer på de olika byråerna och att det var svårare att få tillgång till revisorer på 

vissa byråer, påverkade vårt urval. Detta resulterade i att vi intervjuade 5 kvalificerade 

revisorer på byrå A och 3 kvalificerade revisorer på byrå B och byrå C. Sammanlagt 

intervjuade vi 11 kvalificerade revisorer. Vårt urval av intervjupersoner är enligt Jacobsen 

(2002) urvalskriterier baserat på information.  
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4.4 Källkritik 
I vår undersökning försökte vi använda oss av ursprungskällor till teoriavsnittet och sedan 

underbygga dessa med annan forskning. När vi studerade andrahandskällor hade vi ett kritiskt 

förhållningssätt då vi vet att denna typ av information lätt kan färgas av tolkaren. Detta gjorde 

vi genom att reflektera över och ifrågasätta källornas innehåll. Vi jämförde även källornas 

innehåll för att stärka trovärdigheten. Vidare fokuserade vi även på författare som hade varit 

ständigt återkommande i den litteratur som vi studerat. I det inledande kapitlet använde vi 

dock oss av icke vetenskapliga artiklar som var författade av personer inom 

revisionsbranschen. Vi valde att använda dessa källor trots detta eftersom vi ansåg att 

artiklarna gav oss en bättre bild av hur ISA har påverkat på revisionsbranschen. Detta kritiska 

förhållningssätt till källor för sekundärdata är väldigt viktigt enligt Jacobsen (2002).  

Undersökaren ska fundera över var informationen kommer ifrån, vem som har sammanställt 

den, vilka fel som kan finnas i informationen och om källorna är tillförlitliga. Enligt 

författaren är förstahandskällor mer trovärdiga än andrahandskällor då de har en större närhet 

till informationskällan. 

 

I enlighet med Jacobsen (2002) har vi tagit hänsyn till att det finns en risk att intervjuobjekten 

förskönar bilden av verkligheten. Vi har varit medvetna om att detta alltid är en risk, men vi 

anser inte att denna risk var stor då vårt ämne inte antogs vara ett känsligt område och vi hade 

bra kontakt med respondenterna. Då vi använde oss av öppna intervjuer kom vi att få mer 

spontana svar som enligt Jacobsen (2002) har större giltighet. Våra intervjuobjekt hade även 

god kunskap om ämnet vilket tillskriver datan större giltighet enligt författaren. 

4.5 Studiens trovärdighet  
Innan vi utförde våra intervjuer genomförde vi en litteraturstudie, vilket gav oss en 

förförståelse för det vi skulle studera. Vid intervjuer finns det alltid en risk för ledande frågor 

och felaktiga svar från respondenterna. För att minska denna risk hade vi en intervjuguide, 

vilken uppmanade respondenterna att ge öppna svar och själva berätta hur de upplevde ett 

visst fenomen. Studiens respondenter var erfarna och kvalificerade revisorer och antogs därför 

ge trovärdiga svar. Vi upplevde även att respondenterna var ärliga vid intervjutillfällena då de 

kunde framföra kritik mot sig själv i sin yrkesroll, mot byrån och mot revisionsbranschen. 

Vidare spelade vi in intervjuerna med en diktafon för att inte missa något viktigt och för att 

kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen om något uppfattades som oklart. Det är 

också viktigt att belysa att revisorerna ofta berättade om dåtid och minnesförskjutning kan 

därför uppstå. Detta hanterade vi genom att intervjua flera revisorer på samma byrå och därför 

få en pålitlig bild över hur förändringen gått till på respektive byrå. Genom en kvalitativ 

studie kan det vara svårt att göra teoretiska generaliseringar. För att kunna göra detta sökte vi 

stöd för våra resultat i tidigare undersökningar och befintliga teorier. 

4.6 Analysprocessen 
När vi hade registrerat datan genom intervjuerna var nästa steg att renskriva dem, det vill säga 

överföra informationen från tal till skrift, och denna del presenteras i empirikapitlet. Vid 

registreringen av intervjuerna ska datan vara väldigt detaljrik och visa på flera nyanser 

(Jacobsen, 2002). I början av analysen var datan oöverskådlig och vi var fick göra 

förenklingar av informationen. Det var dock viktigt att hålla analysen öppen i inledningsfasen 

och sedan smalna ner den för att inte tappa viktig data, vilket är i enlighet med Jacobsen, 

2002, och detta hade vi i åtanke under hela analysprocessen. Efter att vi hade renskrivit datan 

påbörjade vi den första analysen som var empirinära och vi valde att analysera byrå för byrå 

då det annars skulle kännas upprepande. Utgångspunkten för den empirinära analysen var att 

kategorisera in datan enligt Lewins förändringsmodell för att identifiera de olika 
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förändringsfaserna och hitta påverkande faktorer i de olika stegen enligt vår analysmodell. 

Revisorernas upplevelser av förändringen sammanfattade vi i en tabell. När den empirinära 

analysen var klar gick vi vidare till en teorinära analys för att hitta orsak och mening till 

varför saker och ting var på ett visst sätt, enligt Jacobsen (2002) innebär detta att analysen blir 

djupare.  
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5. Empiri 

 
I detta kapitel presenterar vi vad vi fått fram genom våra intervjuer på de tre byråer vi valt att 

studera. Empirin är till en början uppdelad efter respektive byrå och intervjupersoner. Detta 

mynnar sedan ut i en empirinära analys som grundar sig på vår analysmodell och är då 

uppdelad byrå för byrå. I denna del kommer vi att dra empirinära slutsatser och dessa 

kommer sedan att sammanställas i en tabell som beskriver revisorernas upplevelser av 

förändringen. Sammanfattningen för respektive byrå och sammanställningen i tabellen gör vi 

för att ta visa vad vi tar med oss till analysen.  

 

5.1 Byrå A 

5.1.1 Anders 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna. 

Enligt Anders ser byrån förändringen som någonting positivt. ”[Byrå A] vill verkligen följa 

ISA fullt ut”, säger han. Byrån är väldigt hård när det gäller ISA och det är väldigt viktigt att 

inte få några anmärkningar från revisorsnämnden på de kvalitetskontroller som utförs, enligt 

Anders.  

 

”Jag upplever inte att förändringen är så stor som man först trodde”, säger Anders. 

Förändringen som han upplever som störst är de högre krav på dokumentation som har 

tillkommit. Däremot har byrå A som organisation gjort en egen tolkning av ISA som alla 

revisorer inom byrån ska följa. Anders upplever att dessa interna regler går lite längre än ISA 

gör, detta för att vara på den säkra sidan. De vill hellre göra för mycket och känna sig trygga i 

sin revision än att göra på gränsen av vad som krävs. Om en revisor följer vad som har 

föreskrivet från centralt håll kan revisorn vara säker på att denne gjort rätt och Anders ser 

detta som en trygghet i sitt yrke. 

 

Anders upplever inte att revisionerna kommer att ta längre tid än tidigare. ”Jag tycker inte att 

själva ISA gör att revisionen tar så mycket längre tid. Det är många andra faktorer som också 

påverkar”, säger han. Det enda som Anders upplever kommer att bli mer tidskrävande är den 

mer omfattande dokumentationen. ”Har en revisor gjort en granskningsåtgärd men inte 

dokumenterat den är det som att den aldrig har gjorts”, säger han. Enligt Anders ligger mycket 

av de nya kraven från ISA på kunden, bland annat ska företagsledningen skriva ett skriftligt 

uttalande. Revisionsbyråerna ska även inhämta engagemangsbesked direkt från bankerna, det 

får alltså inte gå via kund, men detta är något som bankerna sköter och påverkar därför inte 

revisionsbyråerna märkvärt. Anders anser att det som byrån har bestämt ska göras nu kanske 

redan borde ha gjorts när RS fanns. Vissa andra byråer har tidigare gjort saker som ISA kräver 

idag, exempelvis engagemangsbesked direkt från bankerna och uttalanden från företagsledare.  

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

Anders berättar att byrån har sett att förändringen kommer och centralt inom byrån har en 

grupp tagit fram en så kallad ISA-skola som alla revisorer och assistenter ska få en utbildning 

inom. På de lokala kontoren har det sedan utsetts några personer som kan vara lärare på denna 

utbildning, Luleå kontoret utsåg två auktoriserade revisorer, vilka fick åka till Stockholm för 

att utbilda sig inom ISA. Anders berättar vidare att de sedan fick hålla i denna utbildning för 

alla revisorer och assistenter i Norrbotten. ”[Byrå A] vill verkligen utbilda alla som jobbar 

inom revision. Man vill få in ISA-tänket i hela byrån”, säger Anders. Han har dock en 
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synpunkt på ISA-skolan och säger; ”ISA började gälla redan i januari 2011 och ISA-skolan 

kom hösten 2011, så jag tycker att ISA-skolan borde ha kommit ännu tidigare”. 

 

Anders berättar också att byrå A tagit fram en åttapunktslista, vilken är en sammanställning av 

det viktigaste från ISA, det som kommit fram vid tidigare kvalitetskontroller och krav från 

den internationella byrån. Denna togs fram för att revisorerna snabbt skulle komma in i ISA. 

Byrå A har även tagit fram korta uppföljningar från ISA-skolan. ”Om man bara har ett tillfälle 

där man utbildar om ISA är det lätt att folk glömmer bort det. Det är bra om man påminns 

löpande under året”, säger Anders. Dessa ska utföras som lunch- och frukostseminarier och 

genom dessa ska de gå in djupare på vissa delar och ge utrymme för diskussion av vissa 

problemområden. Lokalt har påskrivande revisorer tagit fram en uppföljning för assistenterna 

av ISA-skolan där de tar upp de viktigaste delarna av ISA igen och tar upp det som de har 

upptäckt behöver förbättras, berättar Anders. Anders var en av de utvalda lärarna på ISA-

skolan och läste därför själv på inför utbildningen om ISA. Vidare har han lagt stor vikt vid 

att förklara för sina kunder vad ISA innebär och vad som förväntas av kunden.  

 

För att rota ISA som standard i byrå A har de tänkt ha någon form av uppföljning till hösten 

och se vilka synpunkter de olika revisorerna och assistenterna har på det som bestämdes 

tidigare, enligt Anders. Det kan hända att någonting måste ändras som kanske gör att arbetet 

blir effektivare eller bättre. Anders upplever att det kommer att bli förändringar och skulle bli 

förvånad om de upptäcker att många inte jobbar på rätt sätt. Det är assistenter som är viktiga 

då det är de som gör större delen av jobbet och om de tar till sig ISA och jobbar efter det sättet 

blir det automatiskt att alla jobbar efter det sättet. Anders berättar även att det kommer att 

utföras interna kvalitetskontroller för att säkerställa att reglerna följs. Stora byråer får göra 

egna kontroller och revisorsnämnden åker därför inte ut till alla stora byråer. 

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

”Det här är ju inte första gångerna man har skärpt till reglerna för revision. Det har varit 

successivt under en lång tid och tilltron har nog också ökat successivt”, säger Anders när vi 

frågor vad han tror om intressenternas tilltro till revisorerna. Vidare säger han; ”Alla de här 

förändringarna är ju för att företagen och intressenterna ska ha en större tilltro till 

revisionsbyråerna och vårt arbete”. Han tog sedan upp Arthur Andersen som exempel där 

revisorerna hade godkänt årsredovisningar som var felaktiga och marknaden tappade helt 

tilltron till dem. Enligt Anders är detta är något som byrå A inte vill råka ut för och detta är 

bakgrunden till byrå A:s höga interna krav och kvalitetskontroller. Vidare upplever Anders att 

många inte vet att ISA har införts. ”Frågan är hur mycket intressenterna vet om ISA. 

Bankerna har till exempel inte haft en aning om att ISA införts. Det är ingen som har 

marknadsfört att ISA införs annat än vi själva. Därför är det viktigt att vi berättar till kunderna 

att det sker förändringar”, säger han. 

  

”Jag tror att det är bra att man skärper upp regelverket. Det står mer i detalj hur man ska 

granska. Vissa revisorer hittar av bekvämlighet genvägar och gör inte allt de borde göra”, 

säger Anders. Anders berättar att som revisor jobbar man för aktieägare och intressenter, det 

är därför väldigt viktigt att revisorn gör sitt jobb på ett bra sätt. Han ifrågasätter de små 

byråerna och menar att om ingen kontrollerar dem är det inte säkert att de följer ISA på 

samma sätt som byrå A gör. Detta är en konkurrensnackdel för byrå A då de andra kan göra 

det billigare om de inte följer ISA. Det är därför viktigt att tala om för kunderna att de får mer 

kvalitet av byrå A och berätta varför de gör på detta sätt så att kunderna ser skillnad på 

leverantörerna.  
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Generellt sett anser Anders att det inte finns någon på hans lokala kontor som är motståndare 

till förändringen. ”Vi måste ju följa ISA, vi har ju som inget val”, säger han. Enligt honom 

säger de flesta ”självklart ska vi göra på det här sättet”, det kan dock finnas vissa som har lite 

svårare att anpassa sig, exempelvis de som har jobbat med revisions hela sitt liv och därför har 

svårt att förändra sig. Enstaka kan även tycka att det nu blir ännu svårare att göra jobbet, men 

generellt tycker alla att det är självklart att de ska göra på det nya sättet. ”Ibland kan man 

känna att det går lite väl långt med vissa regler som kanske kommer från USA”, säger Anders. 

I det stora hela upplever han inte att någon är motståndare till ISA och det kan man inte heller 

vara när man jobbar på en stor byrå.  

5.1.2 Alf 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna. 

”[Byrå A] är inga bromsklossar i förändringsarbeten. Vi accepterar att så här är det och då har 

vi anpassat oss. Vi ska anpassa oss till allt före alla andra”, säger Alf. Att anpassa sig före alla 

andra är viktigt för byrå A.”Vi måste vara i framkant. Det är vi som ska leda utveckling i 

branschen”, säger Alf. 

 

Alf anser inte att omställningen från RS till ISA har varit stor. ”Mycket av det som vi gjorde 

förr har kommit tillbaka i och med ISA”, säger han. Han tycker inte heller att hans arbetssätt 

har förändrats desto mer. ”Jag ser ingen annan omställning än vissa små saker som att 

inhämta engagemangsbesked direkt till revisionsbyrån”, säger han. Han nämner även att hur 

de säkerställer kundfordringar och leverantörsskulder samt revisionsdokumentation också är 

förändringar som påverkar arbetet något.  

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

Alf menar att det hela grundar sig i att revisorn måste hålla sig uppdaterad genom att bland 

annat läsa tidskriften Balans och information från centralt håll. ”Man måste ju hålla sig 

uppdaterad, det räcker inte att göra det dagen innan ISA börjar gälla”, säger Alf. Alf berättar 

vidare att för att implementera ISA hade byrå A ISA-skolan där Luleås kontor utsåg två 

auktoriserade revisorer som fick bli lärare för den, vilka sedan höll en utbildning för alla 

revisorer inom byrå A i Norrbotten. Enligt Alf är byrå A är bra på att tillhandahålla material 

genom nyhetsbrev, mallar och blanketter som revisorerna kan ta hjälp av och söka stöd hos. 

Alf säger; ”[Byrå A] har gjort allt som kan förväntas av en arbetsgivare, sedan är det upp till 

varje individ att ta åt sig av informationen”. Han upplever även att stora byråer har fördelen 

med databaser vid dokumentation av revisionen och följer revisorerna revisionsprogrammen 

så följer de också ISA. Alf har inte gjort något speciellt själv för att lära sig ISA. ”Vi stora 

byråer har fördelen att ha våra verktyg som säkerställer att man följer ISA”, säger han.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Det är viktigt att förklara för kunden varför vissa saker görs, detta tillskriver mer legitimitet 

till revisorerna. ”Revisorns legitimitet ökar om man förklarar varför man gör saker och ting”, 

säger Alf. Att engagemangsbeskeden ska direkt till revisionsbyrån är också ett budskap som 

ger större trygghet enligt honom.  Han anser också att den nya revisionsberättelsen är mer 

pedagogisk och den gör också att legitimiteten ökar. Att våga tala om för en kund att denne 

inte behöver revision ger också ökad tilltro till revisorerna. En revisor ska inte bara tjäna 

pengar på kunden, denne ska hjälpa kunden, anser Alf. ”Man borde egentligen ha infört ISA 

direkt utan något mellanspel med RS”, säger Alf. Vidare anser han att om det förekommer 

saker som gör att reglerna måste skärpas är det självklart att det måste lagstadgas. 

”Förekommer det fiffel är det alltid bra att lagen skärps”, säger han.  
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5.1.3 Adam 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Adam kan inte svara på hur byrå A ser på förändringen, men han säger att hans syn är att ”vi 

måste vidta åtgärder för att vi ska följa ISA i alla hänseenden”. 

 

Adam upplever att omställningen inte borde ha varit så stor som den har varit. ”Det har inte 

varit någon omställning för storbolagsrevisorerna då de har jobbat efter [byrå A:s] metodik i 

flera år. Men för små och mellanbolagsrevisorer så är det vissa bitar vi måste göra bättre för 

det är ju vissa skärpningar från RS till ISA”, säger han. ”Hade vi följt vår metodik som vi 

skulle ha gjort hade vi inte berörts av ISA alls”, säger han.  

 

Adam anser inte att hans arbetssätt har ändrats desto mer i och med ISA. ”Jag ska inte säga 

mycket, det är snarare vissa punkter som man får tänka lite extra på. Vi har jobbat för att alla 

ska jobba likadant och därigenom uppfylla kraven från ISA”, säger han.  Han upplever att de 

har väldigt bra hjälpmedel för att uppfylla ISA i form av revisionsverktyg och byråns interna 

revisionsmall. Arbetssättet har förändrats en del då han inte har följt byråns revisionsmetodik 

tidigare, ”absolut, arbetssättet har förändrats för mig”, säger han.  De största förändringarna är 

enligt Adam att engagemangsbesked ska skickas direkt till revisionsbyrån, vilket som står i 

byråns revisionsmetodik. De behöver även ett uttalande från företagsledningen. Dock säger 

han; ”Man har svårt att säga vad som beror på ISA-införandet och vad som beror på att vi nu 

försöker närma oss [byrå A:s] metodik”. ”Jag tycker inte att det är några jättestora 

förändringar på något sätt”, säger han vidare. 

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

Adam berättar att under hösten 2011 träffades alla kvalificerade revisorer i Sverige och där 

fick de välja vilka utbildningar/föreläsningar som de ville gå på och där togs ISA upp i viss 

utsträckning. Detta är en årlig utbildning för alla kvalificerade revisorer. I alla de små 

kurserna de hade den dagen tog lärarna upp de viktigaste punkterna som ISA skulle innebära. 

På den utbildningsdagen fanns även ett pass som hette ”ISA i framtiden”. 

 

Enligt Adam har byrå A satsat på att alla revisorer ska få en heldagsutbildning i ISA, den så 

kallade ISA-skolan, som hölls hösten 2012. Den har varit obligatorisk för alla godkända och 

auktoriserade revisorer. Han berättar vidare att ISA-skolan kommer att följas upp med vad 

som kallas för ISA-luncher/ISA-frukostar där de tar upp speciella områden och går lite 

djupare in på områdena. På intranätet finns mycket material som också benämns ISA-skolan 

som går in på vissa områden mer i detalj. Lokalt på kontoret har det hållits en träff för de 

kvalificerade revisorer där de satte ner foten och bestämde så här ska vi på Luleå kontoret 

göra, detta har förmedlats vidare till assistenterna och övriga kontor i Norrbotten, berättar 

Adam. 

 

Adam berättar att byrå A har en metodik för hur en revision ska utföras. Den håller ISA-

standard, den är till och med mer reglerad än ISA.  De har även ett revisionsverktyg som är 

anpassat till ISA. ”Följer man gången i revisionsverktyget behöver man inte fundera så 

mycket på om man uppfyller ISA eller inte”, säger han. Han upplever att problemet tidigare 

har varit att revisorerna inte har följt denna metodik. Revisorerna har följt RS istället, främst 

på de mindre bolagen. Byrå A hade redan ett regelverk internt, vilket gör att förändringen till 

ISA inte blir så stor. Adam anser att om revisorerna hade följt metodiken från början hade 

revisorerna inte behövt anpassa sig till ISA. Han har själv genomfört utbildningen för 

assistenterna, vilket har krävt att han har satt sig in i ISA mer. ”Jag kan inte påstå att jag har 

läst ISA från pärm till pärm, men jag har varit in i vissa delar och läst på lite extra”, säger han. 
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Adam berättar att för att kontrollera att ISA följs görs kvalitetskontroller i byrå A i flera steg: 

1. Uppdragsutvärderingar. En assistent som har gjort ett jobb begär att bli utvärderad på vissa 

uppdrag, oftast av den som är påskrivande revisor. Denne ska kontrollera att revisionen är 

gjord efter ISA-standard. 

2. Den påskrivande revisorn blir kontrollerad i detta steg. Just nu pågår något som heter 

compliance test där byrån internt tittar på ett visst antal utvalda uppdrag. Detta görs av deras 

mest erfarna revisor, vilken går igenom att ISA efterlevs. 

3. Kvalitetskontroller utförs med jämna mellanrum. Dessa kvalitetskontroller sker internt 

inom byrån. Det är någon annan från byrån men från ett annat kontor i Sverige som utför dem.  

4. Revisorsnämnden gör också kvalitetskontroller, men endast på större uppdrag vilket inte 

påverkar Luleå kontoret.  

5. Revisorsnämndens motsvarighet i USA har också utfört kvalitetskontroller på sådana bolag 

som har sitt moderbolag i USA, men har dotterbolag i Europa.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Adam upplever att ISA är positivt för branschen. ”Jag tror absolut inte att det ska påverka 

negativt på något sätt, det är snarare positivt för branschen att man kan hänvisa till 

internationella regler”, säger han. Han upplever också att legitimiteten kommer att öka. Vissa 

saker har han svårt att förstå varför de måste göra, exempelvis all dokumentation.  ”Det 

kanske hade varit bättre att sätta den tiden på något viktigare. Men så är det och det får vi dras 

med”, säger han. Även om han ibland känner att reglerna i ISA kan vara mer anpassade för 

större bolag tycker han att det är nödvändigt att förändringen har skett.  

5.1.4 Alexander  

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Alexander har fått uppfattningen att byrå A vill vara med i förändringen och tycker att det är 

väldigt viktigt att de ska följa ISA samt försöker vara framåtsträvande. ”När det gäller 

övergången från RS till ISA känns det som att det är någonting som vi ska göra för så gör man 

i övriga Europa och världen”, säger han. 

 

Alexander upplever inte att omställningen från RS till ISA har varit speciellt stor. ”Egentligen 

har vi i vissa fall redan behövt göra de utökade granskningarna som ISA kräver. Så i sig 

tycker jag inte att det skiljer så mycket från RS”, säger han. En del som han anser vara en 

omställning är att revisorerna måste fokusera mer på intäktsredovisningen och även hela 

resultaträkningen. Det är även småsaker som att revisorerna måste beställa 

engagemangsbeskeden direkt till byrån och saldoförfrågningar om kundfordringar, men 

Alexander upplever inte att det är något som påverkar arbetet desto mer. Detta är inga nya 

grejer utan det har funnits förut för cirka 10-15 år sedan och sedan försvunnit och nu kommit 

tillbaka.  

 

Alexander upplever inte att hans arbetssätt har förändrats desto mer i och med ISA. Däremot 

känner han att de nya kraven kräver mer av assistenterna, de dokumenterar mer i databaserna. 

”Just mitt arbete har inte förändras så mycket, men det är ju mitt ansvar att revisionerna utförs 

enligt ISA och då är det viktigt att jag ser att alla delar är uppfyllda”, säger han. 

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

”Att ISA skulle komma kom inte som någon överraskning, vi visste det långt innan. Men när 

den dagen kom att vi skulle arbeta efter ISA kom det ändå lite som en överraskning. Man 

skjuter upp på förändringen”, säger Alexander. Information om att ISA skulle komma har 
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Alexander läst själv, men byrå A har även informerat om ISA på aktualitetsdagar som hålls en 

gång per år för alla kvalificerade revisorer. Där lyfte de fram att ISA kommer att komma och 

därmed viktiga förändringar, berättar han.  

 

Databaserna som revisorerna jobbar med följer lagstiftningen, ”Vi jobbar egentligen utifrån 

ISA utan att man egentligen tänker på det”, säger Alexander. Han berättar vidare att byrån har 

anpassat granskningsprogrammet så fort den sett att förändringen kommer. Byrån lägger in 

det i systemet innan förändringen har slagit igenom och då är det frivilligt för revisorerna om 

de ska använda sig av det eller inte. 

 

Byrå A har skickat ned representanter från Luleå som ska utbilda de övriga revisorerna i 

Norrbotten genom den så kallade ISA-skolan, som gick i höstas, berättar Alexander. De har 

även haft uppföljningsutbildningar för de påskrivande revisorerna och för assistenterna. Detta 

gör de för att alla ska ha en enhetlig bild av hur de ska utföra granskningarna, för även om 

kraven är mer stränga nu finns det alltid utrymme för egna tolkningar. Han säger vidare att det 

gäller att alla på Luleåkontoret jobbar likadant och det är upp till de två representanterna från 

Luleåkontoret att förmedla ut till alla på kontoret hur byrån vill att de ska jobba. Alexander 

berättar att lokalt kommer det i framtiden att anordnas kortare vidareutbildningar och de 

kommer att diskutera mycket kring ISA. Det är viktigt med uppföljningar. ”Det kan hända att 

man har hamnat vid sidan av målet och då måste man styra tillbaka”, säger Alexander. Han 

anser att de inte är färdiga med utbildningarna, det är viktigt att fortsätta. Vidare har byrån 

internt kvalitetskontroller vart tredje år, enligt Alexander. 

 

Alexander har inte själv gjort något speciellt för att anpassa sig till ISA. ”Man läser ju på när 

man hamnar i en frågeställning som man inte känner sig bekant med. Då är man ju som 

tvungen att göra det, men det är vår vardag oavsett om det är ISA eller något annat”, säger 

han.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Alexander upplever inte att de flesta intressenter ens vet om att ISA har kommit. ”Det är stort 

internt bland revisorer men det kanske inte är lika stort hos bankerna och andra intressenter”, 

säger han. Han anser att den största förändringen för intressenterna är att revisionsberättelsen 

ser annorlunda ut. På grund av detta upplever han inte att tilltron för revisorerna har ökat. ”Jag 

tror att vi revisorer måste jobba upp förtroendet genom att tala om att det har skett 

förändringar och varför de har skett. Då kan det möjligen få någon påverkan”, säger han. 

 

”Jag tycker inte att det har förändrats så jättemycket. Det är en ständigt pågående process. Det 

enda man kan vara säker på är att saker och ting kommer att förändras i vår tillvaro”, säger 

Alexander. Enligt honom är detta något som man måste vara beredd på om man ska jobba 

inom revisionsbranschen. ”Det räcker inte med att vara trygg med att kunna det som har varit, 

man måste ta till sig nya saker hela tiden”, säger han. ”Man är van att det händer saker hela 

tiden och därför man kanske inte reagerar sådär jättemycket på denna förändring”, säger han 

vidare. Han har inte heller upplevt något förändringsmotstånd bland de övriga revisorerna. De 

kvalificerade revisorerna har gått igenom varje förändring och diskuterat dem och då kan 

vissa tycka att vissa saker är viktigare än andra.  

5.1.5 Amanda 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Amanda har fått intrycket att byrå A ser positivt på förändringen från RS till ISA och att de 

har varit väldigt framåt när det gäller förändringen. 
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Amanda upplever att det har varit en viss omställning i och med ISA. Hon berättar att byrån 

har tagit fram en åttapunktslista, vilken visar på de viktigaste punkterna som de på byrå A ska 

jobba efter. Hon känner att det är mer ska-krav i ISA. De ska göra lite mer nu än tidigare, 

exempelvis vid lagerinventering och saldoförfrågningar på kundfodringar. ”Tidigare har det 

varit lite godtyckligt med hur mycket de kollar på lager, intäktsredovisningen och 

kundfordringar, nu är det tydligare hur revisorerna ska göra”, säger hon. Amanda upplever att 

revisorerna kommer att lägga ner mer tid på de väsentliga posterna. ”Det är mer specificerat 

att så mycket ska man göra nu”, enligt henne. De nya sakerna, som bland annat att hämta 

engagemangsbeskeden direkt från banken, tar tid nu i början innan de har fått in rutinerna. 

Hon upplever inte att hennes arbetssätt har förändrats i och med ISA.  

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

Revisorerna på byrå A var förbereda på att ISA skulle komma, enligt Amanda. ”Det kom inte 

som en blixt från klar himmel. Det har vi vetat länge”, säger hon. Hon berättar att under 

hösten 2011 hade de utbildningsdagar i Stockholm där bland annat ISA var en del av 

utbildningen. På byrå A har de även genomfört en ISA-skola i november 2011. Vidare 

berättar hon att de kvalificerade revisorerna också har haft några möten där de bestämmer vad 

som gäller på vissa granskningsområden. ”Det gäller att slå fast vad som gäller på varje 

område”, säger Amanda. De vill att alla ska jobba likadant och utgångspunkten kommer att 

vara deras åttapunktslista, berättar hon. Ingen ska behöva sitta och klura själv på hur de ska 

göra, utan alla revisorer ska komma på en lösning tillsammans.  

 

Amanda berättar att på byrå A har de ett revisionsverktyg som är anpassat till ISA. ”Följer 

man vårt revisionsverktyg så följer man vår metodik, och då följer man även ISA. På så sätt är 

det väldigt enkelt att jobba på en stor byrå”, säger Amanda. Hon upplever att eftersom de har 

dessa verktyg som byrån ger dem så gynnas de inom en stor byrå jämfört med en liten byrå, 

som måste ta reda på alla förändringar själv. Som revisor på byrå A kan hon förlita sig på att 

någon har tagit reda förändringarna och uppdaterat verktygen. Hon berättar att inom en snar 

framtid kommer de att ha korta seminarium där de går igenom vissa delar av ISA lite djupare.  

 

För att kvalitetskontrollera revisionerna granskar kontorets mest erfarna revisor vissa 

påskrivande revisorer och deras revideringar, berättar Amanda. Även kvalitetskontrollanter 

från andra kontor inom byrå A kommer ibland och kontrollerar några revisioner. 

Revisorsnämnden granskar också, men de granskar då hela byrån. Amanda har inte gjort 

något speciellt själv för att lära sig ISA. Innan ISA-skolan fick de dock ett utdrag från Far om 

de väsentliga skillnaderna mellan RS och ISA, Fars Lathund.  Sedan läser hon på själv i Far 

om det uppstår något problem eller om hon stöter på obekanta frågor. 

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Amanda upplever att ISA har gett revisorsprofessionen högre legitimitet. Dock såg hon inte 

något större problem innan ISA. Amanda tycker ändå att ISA är något positivt för branschen, 

även om just hon inte har känt behovet av nya regler. ”Det kan ju vara svårt på de minsta 

bolagen att uppfylla ISA i alla hänseenden”, säger hon. 

 

Hon har inte upplevt något förändringsmotstånd på kontoret. ”Alla är förändringsvilliga på 

vårt kontor. Det finns inga så kallade bakåtsträvare”, säger hon. Kunderna kan tycka att 

revisorerna är petiga när de vill ha engagemangsbeskeden direkt till byrån, men då är det 

viktigt att som revisor förklara att reglerna kräver detta och varför det är som det är, berättar 

Amanda. 
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5.2 Byrå B 

5.2.1 Britta  

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Britta upplever att ingen på byrå B har någon åsikt om förändringen från RS till ISA. ”De är 

ju så professionella”, säger hon. ”När det gäller något nytt kommer man ut med information 

om att nu är det så här och det är ingen som säger något om det”, säger Britta. 

 

Hon berättar att byrå B har en egen revisionsmetodik som de har följt sedan den infördes. ”Jag 

tror att det här med ISA bara har fallit på plats för oss och stämt överrens med den metodik 

som vi redan hade”, säger Britta. Hon upplever att deras metodik har varit mer lik ISA än vad 

RS har varit då de hade redan innan ISA haft strängare krav. Eftersom de alltid har följt den 

har ISA inte varit någon stor omställning. Britta säger; ”Det har inte varit något jättestort gap 

som ska klivas över”. Hon upplever att omställningen är större för de mindre 

revisionsbyråerna, vilka måste ta fram alla verktyg själv och läsa på alla förändringar själv. 

Hon berättar att deras metodik delvis har omarbetats genom ISA. Byrå B har även 

revisionsverktyg som anställda ute i landet jobbar med, detta verktyg uppdateras årligen. 

Även revisionsverktyget har naturligtvis ändrats på grund av ISA, men detta gjordes ett år 

innan ISA kom.  

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

De fick veta att ISA skulle komma långt innan förändringen ägde rum, berättar Britta. Enligt 

henne har de fått information via flera informationskanaler, främst genom deras interna 

intranät men även från Far som kommer upp med nyhetsinformation. ”Eftersom den största 

förändringen ligger i planeringsfasen så är det viktigt att man kan det tidigt under 2011. Det 

räcker inte att sätta sig in i det nu i januari när man ska börja granska 2011 för då kanske man 

har missat det när man gjorde sin planering”, säger Britta. 

 

Britta berättar att på byrå B har de haft webbaserade utbildningar som anställda själv har fått 

genomföra vid lämplig tidpunkt. ”Man har ju fått en röd bock och ett mail om man inte har 

gjort utbildningen i tid. Så de har ju koll på att alla har gjort de där utbildningarna”, säger 

Britta. Dessa utbildningar ha utgått ifrån de delar av ISA som byrån tycker att de bör sätta sig 

in i lite mer, men detta gjorde de för minst ett år sedan. De har inte haft någon gemensam 

utbildning där alla har samlats tillsammans. ”Det har inte varit så att man har slagit på 

trumman och att alla ska samlas i Stockholm och lära sig där. Det har mer pytsats ut för vi har 

ju ett intranät där vi får all information”, säger hon. Sedan stöter hon som revisor alltid på 

vissa problem och får då ta fram Far och läsa på. De har kontorsträff ungefär en gång i 

månaden där hon går igenom alla nyheter och då tar de upp vissa saker från ISA. Far har även 

kommit ut med speciella regler för mindre företag, Fars Lathund, vilken de har gått igenom på 

en kontorsträff. Britta tycker att förändringen är genomförd klart på byrå B eftersom de 

började redan 2011.  

 

Deras revisionsverktyg är väldigt tydligt enligt Britta, vissa steg i granskningen är 

obligatoriska och kan inte hoppas över.  ”När det hamnar i vårt revisionsprogram så är det 

fasiken bara att göra det då”, säger Britta. ”Tanken är att om man har gjort sin granskning och 

dokumenterat den i vårt revisionsprogram så har man gjort en granskning enligt ISA”, säger 

hon. De som har utformat deras verktyg har ju satt sig in i ISA väldigt bra och då slipper 

revisorerna själv göra det. ”Alla behöver ju inte uppfinna hjulet och det är väl en av fördelarna 

med att jobba på en stor byrå”, säger hon vidare. ”Vi blir ju bara tilldelade och informerade”, 

säger hon. 
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Hon berättar att byrån granskas externt på de rutiner som de har totalt sett och revisorerna 

granskas av interna personer som ser på hur de har utfört revision. Britta har själv läst Fars 

Lathund för att lära sig ISA. På en stor byrå, som byrå B, upplever hon att alla jobbar med 

samma sak och de kan använda varandra som bollplank i svårare frågor. De går även in i Fars 

Samlingsvolym och läser på vid funderingar.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Den största förändringen som är legitimitetshöjande är, enligt Britta, vid påskrivande av 

revisionsberättelser i bland annat ekonomiska föreningar och stiftelser. Hon berättar att de 

ofta har en lekmannarevisor och en auktoriserad revisor och dessa har tidigare skrivit på 

samma revisionsberättelse, men eftersom det nu står i den att revisorn inte bara har granskat 

enligt god revisionssed utan också utifrån ISA tycker man inte att lekmannarevisorn ska 

skriva på den längre. Britta upplever att detta gör skillnad på revisorerna, vilket kan verka 

legitimitetshöjande för den auktoriserade revisorn. 

 

Britta upplever att kunderna inte har så stor koll på att ISA kommer. ”Kunderna märker en 

skillnad först när de ser revisionsberättelsen”, säger hon. De berättar inte för sina kunder att 

ISA kommer. Personligen tycker Britta att det inte har varit stor skillnad från RS till ISA och 

därför har hon inte heller sett något problem tidigare. Hon tycker ändå att det var klokt att 

skärpa reglerna. ”Det är väl alltid bra med jämförbarhet”, säger hon. 

5.2.2 Berit 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Berit upplever inte att byrå B har reagerat på något visst sätt i och med förändringen ”Det är 

inte så mycket tyckande egentligen, det är att acceptera att nu är det de här förändringarna 

som gäller. Jag tror inte att byråerna motsätter sig förändringen”, säger hon. Hon berättar 

vidare; ”Det känns inte som någon jättestor förändring från det ena året till det andra att man 

har infört ISA, det är något som vi har haft i vår revisionsmetodik sedan tidigare”.  

 

Berit anser inte att hon har märkt av förändringen desto mer.  ”Det har mer varit så att, jaha nu 

är det ISA och nu ska man göra det här annorlunda”, säger hon. De har enligt deras metodik 

jobbat på detta sätt en längre tid och ISA har för dem bara inneburit att saker och ting har 

klarlagts. Förändringen är enligt henne en trend som har varit under ett antal år. ”Det känns 

inte som att det är någon dramatik det här året bara för att man har infört ISA”, säger Berit.  

Hon upplever att den mest påtagliga förändringen är den nya revisionsberättelsen, vilken är 

mycket omgjord.  

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

”Det är inte så att vi har suttit och pluggat igenom varje ISA och lärt oss det”, säger Berit. 

Hon berättar att förra året hade de webbaserade självstudiekurser där de stora delarna 

behandlades. Byrå B har även en utbildning där revisorerna uppdateras med revisionsnyheter 

och på denna utbildning var huvudnumret i höstas nyheter inom ISA. Denna utbildning 

genomförs årligen i Stockholm och är obligatorisk för alla revisorer på byrå B.  

 

Berit berättar att byrå B har ett revisionsverktyg som har anpassats till ISA, detta skedde 

redan hösten 2010. Dessa uppdateringar tas fram centralt och det kommer en ny uppdatering 

varje år. ”I en större organisation litar man på att det kommer centralt ifrån, att man får veta 

att nu har det här ändrats. Var och en ska inte behöva sitta och läsa och tolka ut vad som ska 

ändras”, säger hon. Hon berättar vidare att på byrå B har de en revisionsmetodik vilken de 
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jobbar efter. I denna revisionsmetodik har tankegångarna, som nu ISA klargör, redan funnits 

länge. Byrå B har omvandlat revisionsmetodiken till en struktur i revisionsverktyget, vilken 

revisorerna följer och det finns olika steg de måste svara på.  

 

Hon berättar att de även har interna kvalitetskontroller där vissa revisorer från övriga delar av 

landet åker ut och granskar andras uppdrag. De kontrollerar att revisorerna har följt de 

regelverk som finns, har revisorn upprättat uppdragsbrev, fyllt i alla blanketter, följt byrå B:s 

metodik osv. Generella slutsatser kring kvalitetskontrollerna tas upp på den årliga 

revisionsutbildningen.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Hon tycker att det är svårt att säga om legitimiteten har höjts då det här med ISA har varit en 

del av trend som har pågått under ett antal år. Det hela började med Enron-skandalen och det 

har kommit många förändringar successivt efter det, bland annat revisorsrotation och 

tydliggörande av vad som är revisorns ansvar. ”Det är inte en dramatik att just ISA kom. Den 

är bara ett steg i denna trend och den har klargjort vad som händer”, säger hon. 

 

Berit har gått igenom revisionsberättelsen med kunderna. Hon har berättat vad ISA är och att 

de nu följer de internationella reglerna. Hon visar också för dem att det är tydliggjort vad som 

är företagsledningens ansvar, vad som är revisorns ansvar och att det egentligen inte är några 

förändringar i slutsatserna. Berit vet inte om förändringen var berättigad, det känns inte som 

att hon är på den nivån. Eftersom hon inte såg något problem med det som var innan ISA är 

det inget som har påverkat hennes arbete. Alla förändringar under åren har inneburit mer 

administrativa rutiner, oavsett om det handlar om stora eller små företag, berättar Berit. Om 

en revisor har ett uppdrag som tar två timmar, kan dokumentationen ta en timme på grund av 

alla dokument som ska finnas på alla uppdrag oavsett storlek. Det finns alltid någon som 

tycker att ”åh, nu kommer det nya regler och nu måste vi göra det och det”, säger Berit. Men 

enligt henne är det inte just ISA som skapar dessa känslor, det är mer allmänt mot 

förändringar. Det kan i många fall vara svårt att ta betalt för dessa administrativa rutiner, 

speciellt för små kunder.  

5.2.3 Bengt 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

”Det har inte varit så stor dramatik av det skälet att hela utvecklingen kommer från 

internationellt håll och därmed har man varit i framkant och vår egen revisionsprocess är ju 

knuten till hur [byrå B] jobbar internationellt”, svarar Bengt på frågan om hur byrå B ställer 

sig till förändringen. Detta gör att det inte är några större nyheter i och med ISA, enligt 

honom. ”Vi har följt RS när det fanns, men vi gjorde ytterligare mer som mer liknar hur ISA 

ser ut i vår revisionsmetodik”, säger han.  

 

Bengt har inte upplevt någon stor förändring. Enligt honom handlar det mesta egentligen om 

formalia, vad revisorn måste lägga fram för dokumentation omkring olika saker. ”Det är inga 

sensationer om att man måste göra nya saker”, säger han. Det han har märkt lite skillnad i är 

att det är lite mer riskfokus i planeringen och nämnda dokumentationsfrågor. ”Men inga 

förändringar som gjorde att vi förändrade vårt sätt att jobba på”, säger han.  

 

Bengt upplever inte heller att omställningen har varit stor. Han berättar att den enda frågan 

som revisorerna konkret har diskuterat är när de ska ta över ett revisionsuppdrag. ”God sed 

har alltid varit att ha kontakt med den tidigare revisorn, men nu är det mer långtgående att 

man ska ha veta att den ingående balansen inte är helt åt pepparn”, säger Bengt. ”Det var 
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mycket snack om hur mycket det skulle bli att göra, att man nästan skulle behöva revidera 

om. Men det blev inte så stor fråga om det i slutändan”, säger han vidare. Han berättar också 

att det har varit mycket prat om koncernrevision. På större bolag är det detta som har blivit 

den största förändringen. Tidigare kunde huvudrevisorn, revisorn för moderbolaget, lita på 

den revision som kom från dotterbolaget, men nu har större ansvar lagts på huvudrevisor att 

denne ska ha greppet om alltihopa. Detta påverkar dock inte lokalt i Luleå då det inte finns 

många sådana bolag här, det är mer i stora städer som Stockholm. För att summera 

förändringen säger Bengt; ”Det är nästan på gränsen att det här har gått obemärkt förbi. Det 

har blivit en ny revisionsberättelse bara. Det är den stora sensationen”. 

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

”Vi fick egentligen bara kortare utbildningar om ISA”, säger Bengt. Han berättar att de hade 

webbaserade utbildningar från början, för 1,5 år sedan, före den årliga revisionsutbildningen 

hösten 2011. De webbaserade utbildningarna gjorde att de fick bra grepp om ISA. Innan dessa 

utbildningar hade de fått veta att ISA skulle komma. Han berättar att när man är på en stor 

byrå har de ett intranät där alla nyheter publiceras väldigt fort.  

 

Bengt berättar att de har årliga utbildningar för att uppdatera sig på revisionsområdet. 

Genomgången sker på en dag där interna lärare går igenom nyheter inom byrå B:s metodik 

och på utbildningstillfället hösten 2011 var det fokus på förändringen mellan RS och ISA. 

Denna utbildning var mer som en uppsummering av ISA och vad de skulle tänka, för när 

utbildningen gick var planeringarna för 2012 redan gjorda. Han berättar att Far har tagit fram 

en matris över skillnaderna mellan RS och ISA. Den visade snabbt att det inte var någon stor 

dramatik över det hela och visade att dokumentationen var viktigt. Uppdateringen i deras 

revisionsverktyg kom redan hösten 2010, enligt Bengt. Det var inte så stora förändringar i 

metodiken, utan mer benämningar och begrepp som var förändrade samt att riskdelen hade 

annat fokus. Han berättar vidare att deras verktyg lever hela tiden, det är inga stora 

förändringar bara för att ISA kom.  

 

Han upplever att förändringen definitivt är implementerad i organisationen. Bengt berättar att 

de har kvalitetskontroller för att kolla att revisorerna följer ISA. Dessa kvalitetskontroller är 

interna och det är något som alla stora byråer har. Revisorsnämnden övervakar hela byrån och 

vad de har för processer att kontrollera sina egna revisorer.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Bengt upplever inte att ISA har medfört stora förändringar träffande legitimiteten. Det har 

blivit mycket tydligare med ansvarsområdena, vad revisorn ansvarar för och vad 

företagsledningen ansvarar för och det kan vara bra för professionen. Branschen har mått 

sämre ett tag av alla skriverier och politiskt sett vill man få bort revisionen för små bolag, 

menar Bengt. Den allmänna opinionen har tyckt att det är onödigt att ha revisor i de små 

bolagen. ”De säger att revisorerna bara tjänar pengar och sedan friskriver de sig från allt 

ansvar”, säger han. ”Man undrar ju om tilltron inte är högre, men den är nog inte så dålig som 

många tror”, säger Bengt vidare. Han berättar att de flesta kunder inte vet att ISA har införts, 

kanske bara de allra största bolagen. Vidare säger han att som revisor får han förklara vad ISA 

är till dem och att kunderna bekymrar sig inte över vilken metodik som gäller, utan de vill ha 

kvalitet och litar på de stora byråerna. 

 

Vissa delar av förändringen anser han är berättigade. Han upplever dock att det är mycket 

som inte påverkar dem i Luleå, som bland annat koncernrevisionsfrågan. Många kunder 

tycker att den nya revisionsberättelsen är bra och mer pedagogiskt. ”I själva jobbet har det 
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inte blivit så stor skillnad bara för att ISA infördes. I praktiken har det inte inneburit så stora 

förändringar, men vi på stora byråer kan inte undgå förändringen när vi måste genomgå 

utbildningar”, säger han. Han har inte upplevt något förändringsmotstånd. ”Vi bockar och gör 

som alla säger”, säger han och han menar att i en stor organisation är det nog oftast så. Det är 

bra att införa en förändring genom obligatoriska utbildningar för då finns det ingen som kan 

undgå det, anser Bengt. 

5.3 Byrå C 

5.3.1 Cecilia 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Cecilia berättar att på byrå C har de varit tidiga med att implementera ISA. ”Vi har anpassat 

oss egentligen för länge sedan, inser vi nu när vi har kommit in i det här nya”, säger Cecilia. 

Vidare säger hon; ”Vi får bra verktyg centralt ifrån för att hantera förändringarna”. Cecilia 

upplever inte att det har varit någon jättestor förändring på byrå C. ”Det har inte varit så 

jättestor förändring för oss, måste jag säga. Vi har liksom varit inne i det här ganska länge”, 

säger hon. De har bland annat bedömt betydande risker länge, varit med vid inventeringar 

länge och bedömt intäkter som en betydande risk länge. Det hon märker är att det är lite mer 

detaljer i vissa granskningsområden. På byrå C har de alltså anpassat sig tidigare utan att 

egentligen veta om det och det har därför i det stora hela inte varit några betydande 

omställningar enligt Cecilia. ”Förändringen har nog mer smugit sig in under en tid”, säger hon 

vidare. 

 

De områden som Cecilia anser att det har varit en viss omställning i är att de nu ska 

kommunicera mer i teamen, ha planeringsmöten samt stort fokus på väsentlighet och risk. 

Hon upplever att ISA är mer riskbaserad än vad RS var, men det har de på byrå C som sagt 

redan arbetat efter länge. Det är mer detaljer att granska och det är även mer tydligt vad som 

ska granskas. Hon berättar att det som också är nytt med ISA är att testa management 

procedures, det vill säga företagsledningens åtgärder.  

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

För att revisorerna på byrå C skulle ta till sig förändringen hade de obligatoriska utbildningar, 

berättar Cecilia. Nyanställda får en så kallad stegutbildning och får lära sig det redan när de 

börjar på byrå C. De revisorer som har jobbat lite längre har obligatoriska utbildningar varje 

år. Det är en intern utbildning som är en uppdatering på revisionsområdet och där alla måste 

närvara. I höstas var stort fokus på ISA och den nya revisionsberättelsen.  

 

Cecilia berättar att det årligen kommer nya versioner av deras revisionsverktyg och den 

senaste versionen var fullt anpassad till ISA. De blev inlärda i ISA tidigt, redan ett år innan 

det var lagstadgat. Tidigare har byrå C också tagit in delar av ISA i verktygen och har nog 

jobbat väldigt tidigt med ISA-frågorna inom organisationen. Hon berättar vidare att alla 

kvalificerade revisorer även blir kvalitetskontrollerade vart tredje år där man kontrollerar att 

revisorerna följer ISA. Har de använt sig av den senaste versionen innebär det att revisorn har 

följt ISA, berättar Cecilia. Sammanfattningsvis har hon inte upplevt några stora förändringar 

just nu bara för att ISA införs. ”Det har mer varit en stegvis förändring”, säger hon. Hon 

berättar att det som har skett lokalt på kontoret i Luleå är att revisorer som bara delvis jobbar 

med revision, och därför inte gått stegutbildningen som de nyanställda får eller varit med på 

den årliga revisionsutbildningen, har fått en utbildning som har hållits av Cecilia.  
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Cecilia har inte läst på något själv om ISA. ”Vi vet ju att byrån gör rätt saker åt oss. Det är det 

som är fördelen med att jobba på en stor byrå”, säger hon. Personligen anser hon att alla måste 

se till att de förstår vad som gäller, men som sagt är deras verktyg är väldigt bra anpassade. 

”Jobbar man enligt våra verktyg och vår metodik så är man fullständigt säker på att man följer 

de regler som gäller”, säger hon vidare. 

 

Byrå C tar fram nya policys varje år för revisioner och denna visar hur de förhåller sig till 

revisionen, berättar Cecilia. Policyn uppdateras varje år och är nu anpassad till ISA. Vid deras 

utbildning förra hösten fick de en skrivelse angående ISA kontra RS, vilka förändringarna är 

och vad de bör tänka på. Denna skrivelse jämförde även byrå C:s revisionsmetodik med ISA, 

det vill säga vad de gör enligt deras metodik, att det är kompatibelt med ISA och varför. 

Cecilia berättar vidare att byrå C har ett intranät där de anställda får information, nya mallar 

och policydokument. De har också ett nyhetsbrev som kommer varje månad till alla som 

jobbar med revision.  

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Cecilia upplever inte att revisorernas legitimitet ökar i och med förändringen. ”Jag har inte 

sett något problem innan förändringen utöver vad som har skrivits i media, det vill säga vad 

som är företagsledningens uppgift och vad som är revisorns”, säger hon. Hennes bedömning 

är att revisorerna gör som de ska, men då är hon visserligen också partisk. Hon ser inte att det 

ska bli några större skillnader då hon har jobbat på detta sätt så länge. ”Jag känner inte att det 

är någon större skillnad mot för hur vi har granskat tidigare”, säger Cecilia. Hon anser att det 

kan vara en större omställning för mindre byråer som inte tidigare anpassat sig till ISA. ”Det 

går inte att bara ha en billig revision idag, man måste faktiskt genomföra en gedigen revision 

för att följa ISA”, säger hon.  

 

Hon berättar att kunderna inte har reagerat på något sätt på ISA, de har inte märkt av 

skillnaden. ”Förståelsen för vad vi gör är inte alltid så där jättehög”, förklarar hon. De flesta 

kunder är nog inte medvetna att det är ISA som förändringen beror på. Det enda de ser är att 

det är en ny revisionsberättelse. Cecilia har inte upplevt något förändringsmotstånd mot ISA. 

”Kanske lite mot all dokumentation, men dokumentationskravet har kommit tidigare. De 

flesta förstår nog att det är bra i längden även om det tar mycket tid”, säger hon. 

5.3.2 Carl 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Carl upplever att byrå C ser förändringen som något positivt. ”Det finns väl ingen förändring 

som de inte anpassar sig till”, säger Carl. Då byrån är representerad i nästan alla länder finns 

det aldrig några dubbla budskap. ”Det som gäller det gäller”, säger han.  

 

Carl upplever inte att omställningen från RS till ISA har varit stor. De granskningsområden 

som han anser har förändrats mest är mer fokus på planering, riskbedömning, utgå från att 

ingenting är rätt förrän revisorn har bevisat motsatsen och inte tvärtom. Hans arbetssätt har 

inte förändrats desto mer. ”Det är lite mer jobb på varje kund, men inte så att man upplever att 

det blev väldigt mycket tyngre när ISA kom”, säger han. 

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

Varje år har de på byrå C en tvådagars utbildning som är en uppdatering på revisionsområdet, 

vilken alla revisorer måste gå och den vägen trycker de ut information, berättar han. Byrå C 

var tidig med förändringen.  ”Vårt eget revisionsverktyg anpassades till ISA redan ett år innan 

det blev lagstadgat”, säger han. Det innebär att de har fått två års grundlig förberedelse kring 
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ISA. Det existerande revisionsverktyget modifierades och de byggde in fler moment. ”Om jag 

har följt vår metodik är jag säker på att jag följt lagen”, säger Carl vidare. Det är även mycket 

intern information som kommer via mail och intranät.  

 

Carl berättar att det utförs interna kvalitetskontroller som granskar att revisorerna arbetar efter 

revisionsverktyget. De har årliga kvalitetskontroller och sedan kollas revisorerna även vart 

tredje år mer ingående. ”Man kan liksom inte sitta ute på landsorten och busköra och köra 

några egna varianter”, säger Carl. Sedan kan byrån som sådan granskas av revisorsnämnden, 

då granskar de byrå C:s verktyg och processer för hur de internt granskar revisionerna. Carl 

tycker att ISA känns implementerat på kontoret. Han har själv läst lite om revisionsverktyget, 

exempelvis förklarande länkar som han kollar in extra. Detta är inbyggt i hela processen och 

han ser det inte som självstudier utan som en del av inlärningsprocessen.  

 

Varje år tar byrå C fram en revisionspolicy, vilken är inbyggd i revisionsverktygen som 

uppdateras, berättar han. Lokalt på byrå C har de månadsmöten där de har en punkt som heter 

revisionsnytt. Är det något speciellt som har uppkommit så tar de upp det då. Carl berättar 

vidare att med cirka en månads mellanrum får de ett informationsdokument där en anställd 

har listat upp en ”tänka-på-lista”, vilken de också tar upp vid månadsmötena. 

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Carl upplever inte att ISA i sig kommer att påverka revisorns legitimitet, utan han upplever att 

avskaffandet av revisionsplikten påverkar mer. Han menar att intressenternas tilltro påverkas 

av deras kunskap om ISA. De flesta kunder vet nog inte om att ISA har kommit, möjligtvis är 

större kunder mer insatta, säger han. Eftersom de flesta kunder inte vet om ISA vet Carl inte 

om tilltron ökar, han hoppas att de hade tilltro innan också. Internationellt kan det vara en 

styrka enligt honom, för då vet intressenterna att revisionen sker på samma sätt inom EU och 

på längre sikt i hela världen. ISA fyller säkert sin funktion även om det inte tillför mindre 

företag så mycket. ”På mindre företag räckte gamla RS”, säger han.  

 

Carl har inte upplevt något förändringsmotstånd. Det enda han kan se är att revisorerna har 

tvingats jobba om vissa moment, bland annat det nya planeringsdokument vilket måste fyllas 

i. ”Särskilt under omställningsåret blir det en del extra”, säger han. Han upplever inte att 

kunderna har reagerat på något visst sätt. De förstår att det inte är något som revisorerna har 

kommit på själva, utan det är lagstadgat och det är bara att rätta in sig i ledet, säger han. 

5.3.3 Claes 

Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna 

Claes upplever att byrå C alltid har legat långt fram med förändringen till ISA. ”Vi har ju 

egentligen reviderat enligt ISA innan kravet kom för byrån har anpassat vår metodik”, säger 

Claes.  Eftersom de har reviderat enligt ISA en längre tid anser sig byrå C ha ett försprång 

mot de andra byråerna, berättar han. 

 

Claes anser inte att omställningen från RS till ISA har varit stor. De skillnader han kan se är 

krav på inventeringar, externa bekräftelser och intäktsredovisningen. Han upplever inte heller 

att arbetssättet har förändrats, de reviderar egentligen som de har gjort förut. Vissa moment 

har revisorerna fått lägga till och arbetsmängden har ökat något. Han berättar att detta är rätt 

känsligt, för när en revisor jobbar mycket med mindre kunder är det svårt att få ut pengarna 

för revisionen.   
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Tema 2 – Organisatorisk förändring 

Claes upplever att det är lätt att genomgå en förändring på en stor byrå. ”Det är ju så himla 

bra, för allt kommer ju färdigt”, säger han. Centralt uppdaterar de dokument och revisorerna 

får löpande utbildningar. Han tror att om han hade haft en egen byrå hade det säkert varit 

mycket jobbigare. Hos en stor byrå uppdateras dokumenten, det står färdiga frågor i 

dokumenten och i verktygen finns alla nya moment som revisorerna måste göra, säger han. 

”Det flöt ju in så vi började nästan jobba enligt ISA utan att vi visste om det.”, säger han. 

Vidare berättar Claes att byrå C ställer vissa utbildningskrav på revisorerna samt anordnar 

löpande obligatoriska utbildningar någon gång per år.  

 

Han berättar att vart tredje år blir revisorerna kvalitetsgranskade. Internt väljs 

revisionsuppdrag ut och dessa granskas sedan. De kontrollerar att revisorn har planerat 

revisionen rätt och att den är utförd på rätt sätt. ”Det är bra för då måste man snäppa upp sig”, 

säger Claes. Claes har inte behövt göra något själv för att lära sig ISA, det byrån håller i 

räcker. Han berättar att byrån har tagit fram vilka som är byrå C:s fokusområden. Det handlar 

om inneboende och betydande risk, betoning på intäkter och att granska väsentliga processer 

vid intäkter, allt från beställning till faktura. 

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

Claes upplever att det som revisorsprofessionen kommer att påverkas mest av är att de mindre 

företagen väljer bort revisionen. Frågan är hur mycket företag vet om ISA. ”De vill ju ha en 

granskning och om det då är ISA eller RS spelar nog ingen större roll för dom”, säger Claes. 

De större företagen med aktieägare och de med bra ekonomifunktioner kanske förstår det här 

med ISA, men resten av företagen vet nog ingen skillnad mellan RS och ISA, anser han. Claes 

tror att intressenternas tilltro redan var bra före ISA, i alla fall till de stora byråerna. ”Om man 

går till sig själv så arbetar man ju verkligen för att få en så bra revision som möjligt”, säger 

han. Han berättar att i och med ISA kommer det att vara en annan revisionsberättelse och det 

är nog det enda som kunderna lär märka, men om det ökar tilltron eller inte har han svårt att 

säga.  

 

Det är svårt att säga om förändringen var berättigad eller inte med tanke på storleken på byrå 

C:s kunder, säger han. Claes såg inga problem innan ISA. Han vet inte heller om det har varit 

något förändringsmotstånd.  Det han upplever som kan vara jobbigt är alla dokument som 

revisorerna måste fylla i. ”Det tar ju lite tid, men det är ju bara att acceptera”, säger han. 

5.4 Sammanfattning 

5.4.1 Byrå A 

Upptining 

Byrå A vill vara i framkant när det gäller att anpassa sig till nya förändringar och de lägger 

stor vikt vid att följa ISA fullt ut. Det föreligger därmed inget förändringsmotstånd från 

byråns sida. De revisorer som vi har intervjuat på byrå A ansåg sig inte ha upplevt något 

förändringsmotstånd mot ISA från revisorernas sida. De tyckte att det var en självklarhet att 

de ska revidera utifrån den nya revisionsstandarden, även om det kan innebära en del 

merarbete på olika områden. Det sades även att det är svårt att vara motståndare i en stor byrå, 

där är det bara att räta in sig i ledet. Vidare nämndes att revisorerna faktiskt arbetat i en 

ständigt föränderlig bransch och att de är vana vid förändringar och därför inte heller reagerat 

speciellt kraftigt på denna förändring. Detta antar vi förenklar upptiningsfasen. 
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Revisorerna på byrå A upplevde en viss omställning från RS till ISA, om än liten. Det är 

endast små saker som har förändrats, som bland annat att inhämta engagemangsbesked direkt 

till byrån, mer dokumentation och skriftligt uttalande från företagsledningen. Vidare tyckte 

flera att förändringen inte borde ha varit så stor som den blev. Detta grundade sig i att byrå 

A:s revisionsmetodik innan ISA, som var närmare ISA än RS, inte följdes på de mindre 

uppdragen tidigare.  Vidare upplevde de inte att deras arbetssätt hade ändrats nämnvärt. På 

grund av att förändringen inte upplevs som stor anser vi att upptiningsfasen var relativt lätt för 

byrå A. 

 

Två av de intervjuade personerna på byrå A tyckte att de nya reglerna liknande de regler som 

funnits förr i tiden. Exempelvis inhämtade de engagemangsbesked direkt från banken redan 

då. Det faktum att många krav som införts i och med ISA redan har funnits tidigare kan göra 

att förändringen blir enklare då den går mot något som inte är helt okänt för branschen. 

 

Förändring 

Revisorerna på byrå A fick veta att förändringen skulle ske långt innan det blev lagstadgat. De 

får bra information via deras intranät och nyhetsbrev. Förändringsprocessen på byrå A började 

hösten 2011 med att alla byråns revisorer i Sverige träffades på en årlig utbildningsdag. Detta 

år var ISA en stor del av innehållet och byrån kunde på så sätt förbereda de anställda på 

införandet av ISA. Byrån tog även centralt fram en grupp som skapade en ISA-skola. Därefter 

utsågs lokalt två revisorer, vilka skulle utbildas för att agera lärare i denna ISA-skola. I Luleå 

utsågs två auktoriserade revisorer som lärare för revisorerna i Norrbotten och de fick då åka 

till Stockholm och utbilda sig inom ISA. Tanken var att utbilda några få revisorer inom ISA 

och sedan låta dem lära ut till övriga anställda. I slutet av 2011 hölls ISA-skolan i Luleå för 

alla kvalificerade revisorer samt assistenter från Norrbotten. ISA-skolan har varit obligatorisk 

för alla auktoriserade och godkända revisorer. För att tydligare visa de anställda vad de 

viktigaste delarna i ISA är har byrån även tagit fram en åttapunktslista. Införandet av ISA och 

den åttapunktslista som byrån tagit fram är åtgärder framtagna för att de anställda snabbt ska 

komma in i ISA. På byrå A vill de att alla ska arbeta likadant och åttapunktslistan är deras 

utgångspunkt. 

 

De kvalificerade revisorerna på byrå A har också haft ett möte där de gemensamt har bestämt 

hur de ska arbeta. För även om ISA klargör många områden finns det alltid utrymme för egna 

tolkningar. Detta har sedan förmedlats vidare till assistenterna. De vill inte att någon ska 

behöva sitta och klura själv på hur de ska kunna lösa problem som uppstår, utan alla revisorer 

ska istället arbeta fram en lösning tillsammans. Förutom dessa förändringsåtgärder har byrån 

anpassat sina revisionsverktyg och interna revisionsmetodik till ISA. Om revisorerna följer 

gången i revisionsverktyget så följer de byrå A:s revisionsmetodik och därmed även ISA. 

Från och med 1 januari 2012 var alla revisorer tvungna att följa metodiken och använda sig av 

det nya verktyget. Revisorerna på byrå A har själva av olika anledningar läst på extra om ISA, 

antingen har de läst Fars Lathund för att se de viktigaste förändringarna eller så har de läst i 

Fars Samlingsvolym vid behov. De slutsatser vi kan dra utifrån empirin är att byrå A har en 

något mer omfattande förändringsfas än byrå B och C. 

 

Frysning 

Under våren 2012 ska kortare lunch-/frukostseminarium hållas, där de diskuterar vissa 

områden mer ingående. Vid dessa tillfällen finns även utrymme att diskutera vissa områden 

där de har stött på problem. Detta görs för att ISA-tänket inte ska glömmas bort och att de ska 

fortsätta fördjupa sig i ISA. På byråns intranät tillhandahålls även information, mallar och 

blanketter för att revisorerna enkelt ska kunna fördjupa sig i och lära sig mer om vissa 
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områden. Byrå A anser det vara viktigt med uppföljningar då det minskar risken till att hamna 

vid sidan av målet och istället styra mot det tänkta utfallet. Detta är något som de övriga 

byråerna inte har och därför är byrå A:s frysningsfas något längre än de övriga byråerna. Det 

kommer även att förekomma olika typer av kvalitetskontroller för att se till att revisorerna 

verkligen följer ISA. Dessa kontroller sker internt på byrån, men även externt av 

Revisorsnämnden.  

5.4.2 Byrå B 

Upptining 

Revisorerna upplever inte att byrå B har någon åsikt om förändringen är bra eller inte. Byrån 

kommer bara ut med information. Revisorerna på byrå B anser inte att förändringen har varit 

stor, de tycker att saker och ting bara har fallit på plats när ISA lagstadgades. De har genom 

sin interna revisionsmetodik haft strängare regler än RS och därför arbetat mer efter ISA, utan 

att egentligen ha varit medvetna om det. Enligt revisorerna har förändringen på byrå B skett 

stegvis under en längre tid. Deras revisionsverktyg har även varit anpassat till ISA redan 

innan lagstadgandet. Detta innebar att när ISA kom blev steget inte lika stort som det varit om 

de tidigare endast följt RS. Då förändringen upplevdes som liten kan slutsatser dras om att 

upptiningsfasen var enkel. Den största förändringen som de ser är att revisionsberättelsen ser 

annorlunda ut. En av revisorerna sa till och med att förändringen nästintill har gått obemärkt 

förbi. Revisorerna på byrå B har inte upplevt något förändringsmotstånd. Självklart finns det 

alltid saker och ting som vissa tycker är jobbiga, men det går inte att vara motståndare på en 

stor byrå. Vår studie har visat på litet förändringsmotstånd i byrå B, vilket gör att upptiningen 

blir enkel på byrå B. 

 

Förändring 

På byrå B startade förändringsprocessen långt innan införandet av ISA skedde och revisorerna 

fick veta att ISA var på gång långt innan förändringen ägde rum. Information om detta har de 

främst fått genom deras interna intranät, men även från Far som flaggat om ISA i väldigt god 

tid.  Revisorerna på byrån ansåg att det var viktigt att de fick veta om ISA i god tid då stora 

delar av förändringen fanns i planeringsfasen. Planeringen för de revisioner som utförs under 

2012 görs redan under 2011, och därför måste revisorerna veta om förändringarna långt i 

förväg. Även om byrå B:s revisionsverktyg och revisionsmetodik i stort sett var i enlighet 

med ISA redan innan det blev lagstadgat, så uppdaterades de inom vissa områden, bland annat 

ökat fokus på risk. 

 

Revisorerna på byrå B fick själva utbilda sig inom ISA med hjälp av webbaserade 

utbildningar. Detta påbörjades cirka ett år innan införandet av ISA. Webbutbildningarna var 

obligatoriska för alla revisorer på byrån och det har sedan kontrollerats att alla verkligen 

genomförde dem. De baserades på de delar av ISA som byrån ansåg vara viktigast. På byrå B 

har de även årliga revisionsutbildningar. Under det senaste tillfället, under hösten 2011, låg 

fokus på nyheter i och med ISA och vilka de största förändringarna mellan RS och ISA var. 

Vissa nyheter angående ISA har även tagits upp på byrå B:s kontorsmöten, vilka sker ungefär 

en gång i månaden. På kontorsmötena har även Fars Lathund med speciella regler för mindre 

företag gåtts igenom. Detta har varit viktigt eftersom byrå B i Luleå till största del reviderar 

mindre och medelstora företag. På byrå B har revisorerna själv på eget initiativ läst Fars 

Lathund och har de stött på problem läser de även i Fars Samlingsvolym samt tar hjälp av sina 

kollegor. Detta visar på de anställdas positiva inställning till förändring och att de själva är 

med och hjälper till med att ta in förändringen.  
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Frysning 

Internt på byrå B utförs kvalitetskontroller där revisorerna granskas för att bland annat 

säkerställa att de har följt gällande lagstiftning. Utöver detta granskas byrån externt av 

Revisorsnämnden på deras rutiner och processer. I övrigt har byrå B inte något inplanerat för 

att frysa fast ISA, de anser att förändringen är implementerad.  

5.4.3 Byrå C 

Upptining 

Enligt revisorerna på byrå C finns det ingen förändring som byrån inte anpassar sig till. Byrå 

C har legat långt framme i förändringen till ISA och revisorerna anser sig ha reviderat enligt 

ISA en längre tid eftersom deras interna revisionsmetodik var strängare än RS. Även deras 

revisionsverktyg har varit kompatibla med ISA en längre tid. Revisorerna upplevde därför inte 

att omställningen hade varit stor. De såg endast små förändringar som exempelvis mer fokus 

på väsentlighet och risk.  

 

På byrå C har revisorerna inte upplevt något stort förändringsmotstånd från någon revisor. Det 

som har märkts av var lite motstånd till det extra arbete som tillkom genom mer 

dokumentation, men samtidigt tror de att de flesta förstår att det är bra i längden även om det 

tar mycket tid. Även på byrå C kan vi se att förändringsmotståndet var väldigt litet och därför 

var också upptiningsfasen kort och enkel. 

 

Förändring 

På byrå C startade de tidigt med själva förändringen. Deras interna revisionsmetodik och 

revisionsverktyg anpassades till ISA redan ett år före ISA blev lagstadgat och dessa 

uppdateras löpande för att vara helt kompatibla med ISA. Revisorerna upplevde förändringen 

som stegvis och de kände inte att det hade varit en stor omställning bara för att ISA kom.  

 

För att revisorerna skulle ta till sig förändringen anordnade byrån obligatoriska utbildningar. I 

höstas hade de en sådan obligatorisk utbildning med stort fokus kring ISAs nya regler. 

Nyanställda får en så kallad stegutbildning redan då de börjar på byrån. De revisorer som bara 

delvis arbetar med revision har inte genomgått stegutbildningen som de nyanställda får och 

har inte heller varit med på de obligatoriska utbildningarna. De har istället fått en utbildning 

lokalt. Förutom utbildningarna får revisorerna information, nya mallar och policydokument 

via deras intranät. Viktiga nyheter och nyhetsbrev får de via mail. De har även egna 

månadsmöten på kontoret där viktiga nyheter tas upp. 

 

På byrå C har de inte tagit så mycket egna initiativ för att lära sig ISA, utan de har förlitat sig 

på att byrån gör rätt saker för att de ska lära sig på ett bra sätt. Byråns verktyg är väldigt bra 

anpassade för att hjälpa dem göra rätt och om de arbetar efter dem följer de även ISA. Med 

hjälp av verktygen tycker revisorerna på byrå C att det har varit lätt att ta till sig förändringen. 

Revisorerna har läst på när de har stött på problem, men detta tycker de bara är en del av deras 

vardag.  

 

Frysning 

Även på byrå C utförs interna kvalitetskontroller för att säkerställa att de följer deras 

revisionsverktyg och revisionsmetodik, och därmed även ISA. Förutom interna kontroller 

granskas byrån även av Revisorsnämnden. Revisorerna anser att förändringen är 

implementerad i byrån och de har inga ytterligare utbildningar inplanerade. 
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5.5 Revisorernas upplevelse av förändringen 
En del av studiens undersyfte är att identifiera revisorernas upplevelse av förändringen, vilket 

sammanfattas i Tabell 1. De flesta revisorer är skeptiska till om legitimiteten kommer att öka 

på grund av ISA, men vår upplevelse är att de anser att legitimitet är väldigt viktigt. Vår 

studie visar även att revisorerna på byrå A i större utsträckning anser att legitimiteten kommer 

att öka än revisorerna på de övriga byråerna. Den allmänna åsikten om arbetsmängden är att 

den kan komma att öka lite grann, men inte märkvärt. Gällande byråernas inställning till 

förändring är svaren entydiga, de har inga åsikter om den, de anpassar sig bara. Den upplevda 

förändringen bland revisorerna är att förändringen är liten. Revisorerna på byrå A och C har 

upplevt en viss förändring, även om den inte är stor. Revisorerna på byrå B anser att 

förändring i princip har gått obemärkt förbi. Något förändringsmotstånd har inte revisorerna 

upplevt, men på byrå C ansåg några revisorer att vissa krav som har kommit med ISA inte är 

väsentliga vid revision av små och medelstora bolag.   
 

Tabell 1: Revisorernas upplevelse av förändringen 

 

Upplevelse av förändringen 

från RS till ISA Byrå A Byrå B Byrå C 

Legitimitet 

”Alla de här 

förändringarna är ju 

för att företagen 

och intressenterna 

ska ha en större 

tilltro till 

revisionsbyråerna 

och vårt arbete” 

”Man undrar ju om 

tilltron inte är högre, 

men den är nog inte 

så dåligt som många 

tror” 

”Jag har inte sett 

något problem innan 

utöver vad som har 

skrivits i media, det 

vill säga vad som är 

företagsledningens 

uppgift och vad som 

är revisorns” 

Arbetsmängd 

”Jag ska inte säga 

mycket, det är 

snarare vissa 

punkter som man 

får tänka lite extra 

på” 

 ”Det är inga 

sensationer om att 

man måste göra nya 

saker” 

 ”Det är lite mer jobb 

på varje kund, men 

inte så att man 

upplever att det var 

väldigt mycket tyngre 

när ISA kom” 

Byråns inställning till 

förändringen 

”Vi måste vara i 

framkant. Det är vi 

som ska leda 

utveckling i 

branschen” 

”När det gäller något 

nytt kommer man ut 

med information att 

nu är det så här och 

det är ingen som 

säger något om det” 

”Det finns väl ingen 

förändring som de 

inte anpassar sig till” 

Upplevd förändring 

”Jag upplever inte 

att förändringen är 

så stor som man 

först trodde”  

”Det är nästan på 

gränsen att det här 

har gått obemärkt 

förbi. Det har blivit 

en ny 

revisionsberättelse 

bara. Det är den 

stora sensationen”  

”Det har inte varit så 

jättestor förändring 

för oss, måste jag 

säga. Vi har liksom 

varit inne i det här 

ganska länge” 

Förändringsmotstånd 

”Alla är 

förändringsvilliga 

på vårt kontor. Det 

finns inga så 

kallade 

bakåtsträvare”  

 ”Vi bockar och gör 

som alla säger” 

”Kanske lite mot all 

dokumentation, men 

dokumentationskravet 

har kommit tidigare, 

men de flesta förstår 

nog att det är bra i 

längden även om det 

tar mycket tid” 
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras den empiri som vi har samlat in och då våra aktörer är byråerna 

analyserar vi byrå för byrå. Vårt huvudsyfte är att genom revisorernas upplevelser få djupare 

förståelse för förändringsprocessen hos revisionsbyråer vid internationaliseringen av 

revisionsstandarder och vi har därför utifrån Lewins förändringsmodell delat in analysen i de 

tre faserna; upptining, förändring och frysning. I dessa faser identifierar vi påverkande 

faktorer som förändringsmotstånd, legitimitet och institutionella mekanismer. Analysen 

avslutas med att vi presenterar vår, utifrån studiens resultat, utvecklade analysmodell. 

 

6.1 Upptining 
Vår studies resultat indikerar att det knappt fanns något förändringsmotstånd bland 

revisorerna, utan de flesta såg förändringen som någonting positivt för professionen. De sa att 

de arbetar i en ständigt föränderlig bransch och att de därför är vana vid förändringar. Vidare 

säger de att eftersom de jobbar i en stor organisation kan de inte vara motståndare, det är bara 

att räta in sig i ledet. Detta är i enlighet med Humphrey et al. (2011) som skriver att 

revisionsbranschen är ständigt föränderlig och därför är van vid förändringsarbeten. Våra 

resultat är dock inte i enlighet med vad Öhman et al. (2006) kommer fram till i deras studie. 

Deras resultat visade att revisorer var negativt inställda till förändring. Vår studies resultat 

visar att alla revisionsbyråer har utvecklat egna granskningsprocesser i form av interna 

revisionsverktyg och respektive byrå har även en intern revisionsmetodik. Byrå B och byrå C 

valde att införa förändringarna som ISA medförde innan det var lagstadgat. Revisorerna har 

känt sig trygga med dessa hjälpmedel då de är framtagna av experter på området. Följer 

revisorerna sina revisionsverktyg så följer de byråns revisionsmetodik, och därmed följer de 

även ISA. I enlighet med Öhman et al. (2006) har dessa tillförlitliga granskningsprocesser 

varit en viktig del i att minimera förändringsmotståndet eftersom revisorerna känt sig trygga i 

förändringen. Förändringen har även inneburit hårdare reglering, vilket också kan vara ett 

svar på varför vi endast har identifierat ett litet förändringsmotstånd. Detta är i enlighet med 

Öhman et al. (2006), vilka skriver i sin studie att revisorer är traditionalister som helst vill 

granska hård och historisk data. Vår studies resultat indikerar även att revisorerna accepterar 

en viss grad av förändring. Förändringen från RS till ISA har upplevts som liten bland 

revisorerna i vår studie och detta kan antas vara orsaken till att vi endast fann ett litet 

förändringsmotstånd. Detta är i enlighet med Öhman et al. (2006) studie som visade att 

revisorer endast vill se små förändringar. 

 

Våra resultat påvisar inte att revisorernas syn på förändringen har påverkats av bakgrund eller 

ålder. Enligt O’Connor (1993) kan dessa faktorer ligga bakom olika reaktioner till förändring, 

men det har inte påträffats i vår studie. Däremot visar vår studie att den förändring som 

revisorer var något negativt inställda till var de ökade dokumentationskraven. Det visade sig 

att revisorer som tidigare lagt ner mycket tid på dokumentation inte var lika negativt inställda 

till de högre kraven i relation till de revisorer som inte gjort det. Detta är i enlighet med 

O’Connor (1993) som skriver att arbetsvanor kan ligga bakom förändringsmotstånd. Det 

förändringsmotstånd som uppstod med de ökade dokumentationskraven var på grund av att 

arbetsmängden ökade. Denna typ av förändringsmotstånd nämner Keen (1981) som själviskt 

sabotage då det uppstått genom bland annat ökad arbetsbelastning. Vi har i vår studie även 

hittat visst förändringsmotstånd till att revisionerna med ISA tar längre tid på grund av 

administrativt arbete. Revisorerna tycker inte att de kan ta betalt av kund för det extra 

administrativa arbetet, utan ser att detta kommer vara en kostnad för byrån. Vi kan här dra 

likheter med vad Keen (1981) beskriver som förändringsmotstånd på grund av välvilja för 
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organisationen. Även om vår studie knappt påvisar något stort förändringsmotstånd så fann vi 

dock ett visst motstånd inom vissa områden. O’Connor (1993) skriver att alla typer av 

förändringar skapar någon form av motstånd, vilket delvis stämmer överrens med vår studies 

resultat.  

 

Vår studie visar även att steget över från RS till ISA inte har varit stort för byråerna. 

Förklaringen till detta kan vara att byråerna ingår i globala nätverk och eftersom ISA kommer 

från internationellt håll har dessa åtstramande regler redan tidigare till viss del brutit sig in i 

deras globala organisationer. Byråerna omarbetar sina revisionsverktyg och interna 

revisionsmetodik årligen och allt eftersom har det då arbetats in regler som haft lite hårdare 

krav än RS och varit ett steg närmare ISA. Byråernas institutionella miljö har alltså haft en del 

i att förändringen inte varit lika stor som om revisorerna tidigare endast följt RS. Resultaten 

från vår studie indikerar även att förändringen inte har varit så dramatisk, vilket också var en 

orsak till att förändringsmotståndet var litet. 

  

Byråerna i vår studie har visat sig vara institutionaliserade då stora beslut tas och förändringar 

genomförs centralt (jämför Beaubien, 2008). Trots att förändringen har tagits fram centralt 

arbetar alla byråerna som decentraliserade organisationer där de vill att de anställda ska arbeta 

i team. Vår studie visar att de på detta sätt har lyckats skapa en organisationsstruktur som 

framgångsrikt kan hantera förändringar. Detta är i enlighet med Piderit (2000) som skriver att 

team-orienterade kulturer ofta hanterar förändringar på ett bra sätt.  Våra intervjupersoner 

nämner flertalet gånger att de inte har så mycket åsikter om förändringen, utan att det som 

byrån säger gör de bara. Vi kan se att byråerna i vår studie har lyckats skapa gruppnormer 

som visar de anställda att de ska ha uppfattningen att det som byrån bestämmer är vad vi ska 

göra. Då dessa gruppnormer är inbyggda i byråernas kulturer finns inte heller något 

förändringsmotstånd. Detta stämmer även överens med vad Lewin (1951) beskriver som 

gruppstandarder, att det är genom dessa som en organisation kan klara av att flytta de 

begränsande krafterna och därmed även lyckas med upptiningen i förändringsprocessen. Då 

gruppstandarderna redan finns inbyggda i byråerna sedan tidigare uppstår mindre 

förändringsmotstånd vid förändringar och organisationerna har därmed lättare att genomföra 

förändringar. Förebyggandet av förändringsmotståndet beskrivs i Lewins förändringsmodell 

under upptiningsfasen som det viktigaste och svåraste i hela förändringsprocessen (Schein, 

2002). Att det knappt fanns något förändringsmotstånd hos de byråer vi studerat gjorde denna 

fas kort och enkel för byråerna. 

6.2 Förändring 
Vår studies resultat visar att byråerna har centralt i organisationen tagit fram en intern 

revisionsmetodik och revisionsverktyg som är anpassade till ISA. Dessa har sedan de lokala 

kontoren fått ta del av och ska arbeta efter. Detta sätt att genomföra en förändringsfas kallar 

Schein (1995) för imitering av förebilder. Byrå A har haft lärare vilka har lärt revisorerna hur 

man från centralt håll anser att metodiken ska tolkas. På detta sätt kan förebilderna kontrollera 

och förutsäga inlärningens riktning (Schein, 1995), vilket de inte kan göra på de andra två 

byråerna. Lärarna på byrå A har hög legitimitet inom byrån och tanken är att övriga anställda 

ska ta efter deras kunskap. Detta benämner DiMaggio och Powell (1983) som en 

modellorganisation. På så vis använder sig byrå A även av härmande isomorfism för 

genomförandet av förändringsfasen, då de följer byråns framtagna verktyg för att de anser 

byrån vara mer legitim och framgångsrik än de själva som enskilda individer. Med hjälp av 

förebilder kan byrån enligt Lewins förändringsmodell få effektiv inlärning genom imitering 

(Schein, 1995). Problemet som framställs i Lewins förändringsmodell är att om inte rätt 

förebilder valts ut kanske inte inlärningen passar organisationen och därför inte heller blir 
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bestående. På detta argument bygger Lewin sin uppfattning om att scanning ska användas 

istället för förebilder om förändringen ska kunna bli bestående (ibid.). Här vill vi gå emot 

Lewins argument om att scanning är det bättre alternativet eftersom han då utesluter att rätt 

förebilder skulle kunna utses. Verktygen och metodiken för revision som skapats till byråerna 

är framtagna från centralt håll och är specifikt anpassade för varje byrå. Byråerna förnyar sina 

verktyg årligen och har därmed stor erfarenhet och god insikt om vad som passar dem. På så 

sätt tror vi att de har skapat rätt inlärning för sina respektive organisationer. Vi tror att då 

förebilderna på byrå A har valts ut lokalt och har god förståelse för organisationen då de har 

arbetat länge inom byrån, har även de skapat en lämplig inlärning för organisationen. Att 

skapa en lämplig inlärning är enligt Schein (1995) det viktigaste i Lewins modells 

förändringsfas. 

 

Vår studies resultat visar att respektive byrå har internt tagit fram revisionsverktyg och en 

egen revisionsmetodik för att revisorerna på varje byrå ska arbeta på lika sätt. För detta syfte 

har byråerna även hållit gemensamma utbildningar för respektive byrå och skapat 

policydokument. Genom att skapa villkor och metoder för deras arbete försöker de enligt 

DiMaggio och Powell (1983) nå legitimitet och en kognitiv bas, vilket författarna även 

benämner som normativ isomorfism.  

 

Att överkomma förändringsmotstånd är, som vi nämnt, en viktig del av upptiningsfasen så att 

det sedan går att genomföra själva förändringen. Vår studie visar inte bara väldigt lite 

förändringsmotstånd, vilket har hjälpt till att skapa en smidig förändringsprocess, utan även 

att många revisorer själva hjälpte till med och tog eget ansvar att följa med i förändringen 

genom att exempelvis läsa tidskriften Balans och Fars samlingsvolym. Detta tror vi har 

påverkat förändringsfasen positivt då revisorerna snabbare lär sig att arbeta med ISA om de, 

förutom vad byrån kräver, även tar egna initiativ till att lära sig det nya. 

6.3 Frysning 
Studiens resultat visar att då revisionsbyråerna har genomfört förändringarna genom att 

uppdatera eller byta ut revisionsverktygen som revisorerna arbetar i, har de också valt ett 

tillvägagångssätt som hjälper dem att frysa fast förändringen i deras respektive byrå. Detta 

eftersom revisorerna kommer att arbeta efter det nya då de inte har något annat val när de 

verktyg de arbetar följer ISA. Att skapa rätt sorts inlärning är också enligt Schein (1995) 

avgörande för att förändringen ska bestå. 

 

Byråerna i vår studie utför dessutom kvalitetskontroller för att försäkra sig om att revisorerna 

granskar enligt lagar och regler. Det kontrolleras då både att revisorerna planerat och utfört 

revisionerna rätt. Förutom de interna kontrollerna granskas byråerna externt av 

revisorsnämnden på deras interna kontroller och processer. Genom dessa kontroller kan 

byråerna försäkra sig om att förändringen består inom respektive organisation. Detta är enligt 

Schein (1995) inte Lewins vägval för att nå en bestående förändring, men vi ser inte att det 

skulle vara några problem med det vägval byråerna valt eftersom de är vana vid förändringar, 

vet hur de ska hantera dem och använder därmed beprövade metoder. Byrå A har även 

uppföljningsutbildningar inom ISA, vilket de övriga byråerna inte har. Detta visar att byrå B 

och byrå C har kommit längre fram i förändringsprocessen och detta beror på att de har börjat 

processen tidigare än byrå A. 

6.4 Slutsatser av förändringsprocessen 
Studiens resultat indikerar att ingen av byråerna hade någon omfattande upptiningsfas då 

endast ett litet förändringsmotstånd påvisades. Omställningen uppfattades inte heller som stor 
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bland revisorerna, vilket förenklade upptiningsfasen. Studien visar dock att byrå A hade en 

något längre upptiningsfas än de andra byråerna. Detta berodde på att de andra byråerna hade 

anpassat sig till viss del till ISA redan innan det blev lagstadgat, vilket inte byrå A hade gjort i 

samma utsträckning. Studiens resultat visar också att byrå A hade en något mer omfattande 

förändringsfas än byrå B och C, vilket även det berodde på att byrån börjat arbeta efter ISA 

senare än de andra byråerna och att de på byrå A anordnat en ISA-skola. I övrigt var 

förändringsfasen lika hos byråerna då de använde sig av omarbetade revisionsverktyg och 

omarbetad revisionsmetodik för att anamma förändringen. Frysningsfasen var även den lika 

hos byråerna då de alla utförde interna kvalitetskontroller för att säkerställa att ISA följdes. 

Dock hade byrå A en något mer omfattande frysningsfas än de andra byråerna då de höll 

uppföljningsmöten under våren 2012, vilket inte de andra byråerna gjorde. 

6.5 Institutionell teori 
Vår studies resultat visar att förändring var en del av revisionsbyråers vardag och att de var 

vana med olika typer av förändring (jämför Hopwood, 1990). Enligt Meyer och Rowan 

(1977) förändras organisationer ständigt i dagens samhälle då institutionella regler kräver det. 

Dessa institutionella regler tas enligt författarna för givna av samhället då de stöds av regler 

och lagar. Vår studie visar att revisionsbyråers miljö består av institutionella regler (jämför 

Power, 2003; Cooper och Robson, 2006; Beaubien, 2008), i detta fall ISA, och kan därför ses 

som en väldigt institutionaliserad bransch. Det har visat sig att byråer använder sig av 

likartade revisionsverktyg och en intern revisionsmetodik, vilket också tyder på att branschen 

är institutionaliserad. Detta ger även svar på varför byråers förändringsprocesser visade sig till 

stor del vara lika varandra. 

 

Byråerna ingår även i globala nätverk och därför har internationaliseringen av 

revisionsstandarder smugit sig in i byråerna i Sverige innan ISA blev lagstadgat. Förändringen 

har därför inte varit så stor som den hade varit om de endast följt RS tidigare. Byråerna verkar 

alltså i en institutionell miljö, vilken till synes påverkar byråers förändringsprocesser. Stora 

beslut tas och förändringar genomförs centralt hos byråerna, vilket visar att byråerna är starkt 

institutionaliserade.  

6.6 Legitimitet  
Vår studie visar att byråerna vill vara tidigt ute med förändringen. Exempelvis ville någon 

byrå vara tidig med att implementera förändringen för att ha ett försprång till konkurrenterna 

och en annan byrå ansåg att det var viktigt att leda förändringen. Detta stämmer överrens med 

DiMaggio och Powells (1983) påstående om att organisationerna inte bara tävlar om resurser, 

utan även om politisk makt och institutionell legitimitet. För revisionsbyråer har det aldrig 

varit någon fråga om de ska anamma ISA eller inte, detta är en självklarhet för dem. De vill 

upprätthålla sitt rykte och sin position på marknaden (jämför Power, 2003). Detta är i enlighet 

med Meyer och Rowan (1977) som skriver att organisationer som inte anpassat sig till 

institutionella regler har svårt att överleva då de inte uppnår samma legitimitet.  

 

Byråer anser att det är väldigt viktigt hur revisionerna utförs. Detta har påvisats genom att 

mycket arbete läggs ner på den interna revisionsmetodiken och verktygen. Stora byråer har 

egna enheter inom byrån som bara arbetar med dessa områden och hjälpmedlen uppdateras 

ofta. Hur revisorer utför sitt arbete är också något som Power (2003) utrycker som en viktig 

del i att skapa legitimitet. Studiens resultat har indikerat att revisorer upplever att det är viktigt 

att kunderna vet vad som är deras ansvar och vad som faktiskt är revisorns ansvar. De säger 

att detta har tydliggjorts i och med ISA, men att det fortfarande är ett problem på grund av 

förväntningsgapet. Enligt Pasewark, Shockley och Wilkerson (1995) och Suchman (1995) är 
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det viktigt för revisionsbyråerna att förstå samhällets förväntningar för att fungera som en 

legitim institution. Genom vår studie ser vi att de stora revisionsbyråers konkurrensfördelar 

finns i deras höga kvalitet. För att konkurrera med hög kvalitet krävs även hög legitimitet som 

påvisar denna kvalitet. Legitimiteten är på så vis högst avgörande för dessa byråer. Detta 

överrensstämmer med vad Suchman (1995) benämner som aktivt stöd för att klara sin 

konkurrenssituation. Vår studie visar att revisorer på stora byråer redan anser sig ha hög 

legitimitet, men de vill inte tappa den och därför genomför de ständigt förändringar för att 

förbättra sig.  Detta är i enlighet med Powers (2003) påstående om att revisorernas ständiga 

strävan efter legitimitet leder till att förändring är något vanligt förekommande inom 

branschen.  

 

Vår studies resultat visar att flera revisorer anser att revisionerna kan ta något längre tid när de 

ska följa ISA. Flera har utryckt att dokumentationskraven är strängare och att denna del är den 

som kommer att ta mest tid i anspråk. Det har visat sig att anpassa sig till institutionella regler 

inte bara är något positivt för organisationerna. Detta är i enlighet med Meyer och Rowan 

(1977) som skriver att samhälleligt samtycke och legitimitet ofta är på bekostnad av 

effektivitet. Under våra intervjuer har det uppkommit att revisorerna i dessa stora byråer 

känner att de inte har något att säga till om, utan bara måste göra som de blir tillsagda. Detta 

eftersom de är en del av institutionaliserade byråer, vilka enligt Meyer och Rowan (1977) inte 

är oberoende system utan enheter i samhällets system. Revisorer ser dock detta som en 

trygghet i sitt arbete och de ser det därmed även som någonting positivt.  

 

Även då revisorer eftersträvar denna legitimitet ser vi i vår studie att revisorer upplever att de 

flesta intressenterna inte vet om att ISA har kommit och att det nog bara är de största 

företagen som vet om detta. På grund av detta tror de flesta revisorer att legitimiteten inte har 

ökat på grund av införandet av ISA. Vissa revisorer har valt att berätta om ISA till sina 

kunder, vilket enligt Meyer och Rowan (1977) är viktigt för att ändra den allmänna 

uppfattningen om organisationens legitimitet.  

 

Vår studie indikerar att legitimiteten är något som påverkar hela förändringsprocessen. Vi kan 

se att då legitimitetsfrågan är orsaken till förändringen och revisorerna vet hur viktig 

legitimitet är för dem, har detta påverkat revisorernas inställning till förändringen i alla tre 

faserna. Då revisorerna vet att förändringen har införts för legitimitetens skull har vi sett ett 

lågt förändringsmotstånd. Att revisorerna vet om att legitimitet krävs gör att de till och med 

hjälpt till med att införa förändringen, genom att exempelvis själva läsa på om ISA. De ser 

även till att följa de nya reglerna eftersom de är rädda för att annars tappa legitimitet. 

6.7 Revisionsbyråernas utvecklade förändringsresa 
Vår analys resulterar i en något utvecklad analysmodell, vilken nu benämns som 

revisionsbyråernas utvecklade förändringsresa (se figur 2). Resultaten från vår studie 

indikerar att tvingande isomorfism ingick som bakgrund till varför förändringsprocessen 

startades. Vår studie har inte heller funnit tvingande isomorfism i någon av de tre faserna. 

Förändringsmotstånd fann vi under upptiningsfasen, vilket även Lewin (1951) och Schein 

(1995) visar på. Utifrån våra intervjuer kunde vi dra slutsatsen att motståndet i vår studie var 

mindre än vad vi utifrån Lewin (1951) och Schein (1995) förväntat oss. Enligt dessa författare 

ska förändringsmotstånd vara det svåraste med förändringsprocessen, medan vår studies 

resultat knappt visar något förändringsmotstånd. 
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Studiens resultat indikerar vidare att härmande isomorfism fanns i byråernas förändringsfas då 

de alla genomfört förändringen genom att centralt utveckla verktyg, vilka sedan alla anställda 

ska arbeta efter. De anställda imiterar på detta sätt vad byrån centralt, som förebild, anser vara 

bäst. I byrå A fann vi ännu tydligare härmande isomorfism i förändringsfasen då de även 

använt sig av lärare, vilka hade utbildats för att lära de övriga anställda. Detta är i enlighet 

med Schein (1995) som beskriver ett sätt att genomföra förändringsfasen var genom att 

imitera förebilder. Studiens resultat visar även att normativ isomorfism återfanns i 

förändringsfasen, vilket vi utifrån tidigare studier och teori inte kunde placera in i någon 

specifik fas. Vidare indikerar studiens resultat att byråerna i förändringsfasen skapat villkor 

och metoder för deras arbete genom bland annat omarbetade eller nya revisionsverktyg, 

interna mallar för revision, gemensamma utbildningar och policydokument. 

 

I vår första analysmodell placerade vi ny institution i frysningsfasen då syftet med frysning 

enligt Schein (1995) är att få en förändring att kvarstå. Detta stämmer överrens med vår 

uppfattning av vad Meyer och Rowan (1977) beskriver som att institutionalisera förändringen, 

det vill säga skapa en ny institution, vilket även vår studies resultat påvisar. Enligt Pasewark, 

Shockley och Wilkerson (1995) är legitimiteten ett krav för revisorsprofessionens överlevnad 

och enligt Power (2003) är legitimiteten en viktig del för att revisorerna ska kunna klara sitt 

arbete. Enligt Suchman (1995) är det komplicerat att uppnå denna höga grad av legitimitet 

och Power (2003) menar att revisorerna har en ständig strävan efter legitimitet. På dessa 

grunder visade vi i vår tidigare analysmodell att legitimiteten påverkar alla steg i 

förändringsprocessen, vilket även vår studies resultat styrker. Legitimiteten ligger därför kvar 

som en påverkande faktor genom hela processen. 

 

Vår studies resultat visar även att institutionell teori påverkar genom hela 

förändringsprocessen, vilket vi inte kunnat se innan genom tidigare studier eller teorier. 

Revisorer arbetar i en ständigt föränderlig bransch eftersom de institutionella reglerna i 

samhället kräver det. Att branschen ständigt förändras har gjort att revisorer är vana med 

förändringar vilket i sin tur lett till att de inte har något stort förändringsmotstånd. På detta sätt 

har institutionella regler påverkat upptiningsfasen. Då revisionsbyråer är vana med 

förändringar har de också lärt sig hur de på ett bra sätt kan genomföra förändringsfasen. Detta 

syns tydligt i vår studie, vilken visar att alla tre revisionsbyråer genomfört förändringen på 

liknande sätt genom att omarbeta sina revisionsverktyg och interna mallar för revision. Att 

byråerna genomfört förändringen på liknande sätt visar också att de verkar i en 

institutionaliserad bransch, vilket är i enlighet med Beaubien (2008). Det tillvägagångssätt 

byråerna valt för förändringen har även underlättat deras frysningsfas eftersom revisorerna 

inte har något annat val än att arbeta efter de nya verktygen och metodikerna. Det gör att de 

inte har någon möjlighet att gå tillbaka och arbeta som de tidigare gjort, utan måste arbeta 

efter ISA. Detta kommer även kontrolleras på alla byråer genom olika typer av 

kvalitetskontroller. På detta sätt har institutionell teori påverkat alla de olika faserna i 

förändringsprocessen och vi har därför valt att lägga till det i vår utvecklade analysmodell. 



45 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Revisionsbyråernas utvecklade förändringsresa 
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7. Diskussion och slutsatser 

 
De forskningsfrågor som vi vill få svar på i vår studie är; Hur ser förändringsprocessen ut 

hos revisionsbyråer? Varför ser förändringsprocessen ut som den gör hos revisionsbyråer? 

Skiljer sig förändringsprocessen åt mellan revisionsbyråer och i så fall varför? Hur ställer 

sig revisionsbyråer samt revisorer till förändringen? Detta mynnade ut i studiens huvudsyfte, 

vilket är att genom revisorernas upplevelser få djupare förståelse om förändringsprocessen 

hos revisionsbyråer vid internationaliseringen av revisionsstandarder. Som en del i att få 

denna djupa förståelse är vårt undersyfte att jämföra revisionsbyråers förändringsprocesser 

samt att identifiera revisorernas upplevelse av förändringen. Genom att utveckla en 

analysmodell vill vi få förståelse för legitimitetens och de institutionella mekanismernas 

påverkan på förändringsprocessen. Detta avsnitt ämnar knyta tillbaka till syftet och 

forskningsfrågorna och på så sätt uppmärksamma vår studies viktigaste resultat. Vidare 

diskuteras vår studies praktiska och teoretisk bidrag. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 
 

Vår studies resultat visar att revisorerna inte upplevde att omställningen från RS till ISA varit 

stor. De uppvisade inte heller något stort förändringsmotstånd, vilket berodde på att de ansåg 

sig vara vana med förändringar. Detta bidrog till att början av förändringsprocessen blev kort 

och enkel. Att byråer är vana med förändring och brukar genomföra dessa genom att omarbeta 

varje byrås respektive revisionsverktyg och revisionsmetodik, gör att de även vid denna 

förändring valde detta tillvägagångssätt. Det som skiljde sig något var hur tidigt processen 

påbörjades och hur långt i processen de kommit. Sammanfattningsvis visar vår studie att 

förändringsprocesser ser lika ut hos revisionsbyråer. Det finns inte något stort 

förändringsmotstånd, de använder sig av liknande metoder och de har kvalitetskontroller så att 

de kan granska att de nya reglerna följs. Förklaringen till att förändringsprocesser ser ut som 

de gör hos byråer hittar vi till stor del i institutionell teori (jämför Power, 2003; Cooper och 

Robson, 2006; Beaubien, 2008). Att förändringsprocesser liknar varandra beror på att 

revisionsbyråer verkar i en institutionaliserad bransch. Byråer med globala institutioner har en 

relativt kort förändringsprocess då de redan innan en förändring anpassar sig efter vissa 

internationella regler.  

 

Vår studie indikerar att legitimiteten påverkade revisorerna i deras arbete (jämför Power, 

2003) och därmed även hela förändringsprocessen. En slutsats vi kan dra från detta är att 

revisorer är väl medvetna om att legitimitet är en avgörande faktor i deras bransch, vilket 

underlättar förändringsprocesser. Studiens resultat visar dock att revisorerna inte ansåg att 

förändringen kommer att ha någon påverkan på professionens legitimitet. De institutionella 

mekanismerna visade sig också påverka förändringsprocessen. Den tvingande isomorfismen 

visade sig vara ISA eftersom internationaliseringen hade uppkommit genom politiska 

påtryckningar och detta var inte något valbart för revisionsbyråerna. Byråers respektive 

interna revisionsmetodik fungerar som policys för byråer och revisorer, vilket liknas vid 

normativ isomorfism. Vår studie indikerar på att normativ isomorfism finns i en 

förändringsprocess förändringsfas. I denna fas tar även byråer centralt fram revisionsverktyg 

och intern revisionsmetodik som de anställda ska arbeta efter, vilket kan liknas med härmande 

isomorfism. Detta då anställda ser byrån som mer legitim och framgångsrik än de själva som 

enskilda individer, och därför följer byråns framtagna verktyg.  

 

Vår studie visar att revisionsbyråer verkar i en ständigt föränderlig bransch och är därför vana 

vid förändringar, vilket gör att de har skapat trygga processer som de kan förlita sig på 
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(jämför Hedberg och Jönsson, 1978). Att de alltid använder sig av stabila processer kan leda 

till opassande och försenade svar på förändringar i omvärlden (Hedberg och Jönsson, 1978). 

Enligt författarna behöver byråerna därför något som destabiliserar processerna, vilket gör att 

byråerna bättre kan anpassa sig till omvärldens ständiga förändringar. Med detta vill vi visa 

att starka institutioner också kan vara opassande när det handlar om snabba och oförutsedda 

förändringar. 

 

Vårt praktiska bidrag är att studiens resultat indikerar på att revisorer kan hantera förändringar 

som upplevs som mindre, utan att något stort förändringsmotstånd skapas. Detta visar att 

revisorer kan acceptera en viss grad av förändring, vilket de kan dra lärdom av till framtida 

förändringar. Studien resultat visar vidare att stora internationella revisionsbyråer har lika 

förändringsprocesser. Detta är något byråerna kan dra nytta av inför kommande 

förändringsprocesser. Det teoretiska bidraget är främst att visa hur de stora revisionsbyråerna 

internt arbetar med förändring. Studien har även påvisat att det i princip inte finns något 

förändringsmotstånd bland revisorerna, vilket nyanserar bilden av att revisorer skulle vara 

förändringsmotståndare (jämför Öhman et al., 2006). I vår studie kom vi fram till att 

institutionella mekanismer påverkar förändringen, vilket stärker bilden av att både 

revisionsbranschen och revisionsbyråer är institutionaliserade. Vidare styrker vår studie att 

legitimiteten spelar en stor roll i branschen (jämför Power, 2003) och är något som påverkar 

revisorerna i allt de gör. 

 

Då vår studie har haft en kvalitativ ansats är det viktig att ha i åtanke att det är våra egna 

tolkningar som står som grund för analysen. Om någon annan skulle genomföra samma studie 

skulle den därför kunna ge ett annat resultat. Respondenternas svar kan även ha påverkats av 

oss som intervjuat. Oavsiktligt kan vi ha ställt ledande frågor eller respondenterna kan ha 

svarat som de tror att vi vill. Ett till förslag till vidare forskning är därför att bygga upp denna 

studie med en enkätundersökning för att få en bredare bild och låta data prata. 

 

I vår studie har vi endast fokuserat på stora internationella revisionsbyråer och de små 

byråerna har inte haft möjlighet att delta i studien. Vi kan därför inte redogöra för dem genom 

vår studie. De mindre byråerna har inte egna internt framtagna revisionsverktyg utan köper in 

standardiserade verktyg. Eftersom omarbetningen av verktyg var en stor del av hur byråerna i 

vår studie valde att genomföra förändringen kan det vara intressant att veta hur de små 

byråerna skulle hantera detta. Förslag till vidare studier är därför att inkludera små byråer för 

att skapa en mer nyanserad bild av förändring inom hela revisionsbranschen.  

 

. 
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Bilaga 1 
 

Vårt sätt att arbeta tillsammans 
 

För att få en så enhetlig rapport som möjligt bestämde vi oss direkt att vi skulle göra det mesta 

tillsammans och diskutera gemensamt alla beslut som skulle tas om rapportens innehåll. 

Litteratursökningen har skett gemensamt, men vi valde att fördela arbetet med att läsa 

litteraturen ur effektivitetssynpunkt. Texten valde vi dock att skriva tillsammans för att få ett 

enhetligt språk och för att kunna diskutera fram de bästa lösningarna på problem som uppstod. 

En annan anledning till varför vi ansåg att det gemensamma arbetet var viktigt var att båda 

författarna skulle förstå och vara insatta i alla delar av rapporten.  

 

Samtliga intervjuer utfördes av båda författarna, men transkriberingen av empirin delades 

upp. Texten i empiriavsnittet genomarbetades gemensamt för att båda skulle ha en bra 

utgångspunkt för analysdelen. Analysen och slutsatserna utfördes även de tillsammans. Vi såg 

det som viktigt att göra dessa delar tillsammans för att kunna diskutera bådas syn på empirin 

och på så sätt få en gemensam uppfattning. Vi ansåg även att fyra ögon är bättre än två och vi 

kunde på detta sätt minska risken att missa viktiga detaljer. Korrekturläsning av 

examensarbetet har skett på olika håll, men författarna har sedan tillsammans gått igenom 

texten tillsammans och båda författarna har då fått ge sina synpunkter på vad som borde 

förbättras och ändras. Sammanfattningsvis har vår tyngdpunkt legat på att göra de mest 

betydande delarna av arbetet tillsammans och att alltid föra en diskussion mellan varandra. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 
Inledningsvis kommer vi att informera intervjupersonerna om bland annat studiens syfte, 

konfidentialitet och samtycke till bandupptagning.  

 
Tema 1 - Hur revisionsbyråer anpassar sig och hur införandet av ISA påverkar byråerna. 

 

- Berätta om din yrkesroll (hur länge har personen jobbat i organisationen, titel, position 

mm) 

- Vad tycker ni på Byrå X om att ISA har ersatt RS? (Förändringen positiv/negativ?) 

o Anser ni på Byrå X att förändringen var nödvändig? 

- Berätta om hur arbetssättet har förändrats. 

o Har omställningen varit stor? 

 

Tema 2 – Organisatorisk förändring 

 

- Berätta om hur förändringen har gått till på er byrå? (konferenser, utbildningar mm?) 

o Finns det några förändringsåtgärder inplanerade den närmaste tiden? (för att 

veta var i förändringsprocessen dem är) 

o Vilka steg i förändringen är centralt respektive internt styrt? 

- Har er byrå tagit fram några dokument eller på annat sätt visat på vilka avsnitt i ISA 

som är de viktigaste för er? (Om ja, får vi ta del av dem?) 

- Berätta om vad du själv har gjort för att anpassa dig till ISA. 

 

Tema 3 – Institutionalisering och legitimitet 

 
- Berätta om hur revisorsprofessionen förändras av införandet av ISA. 

o Hur tror ni förändringen kommer att påverka intressenternas tilltro till revisorer? 

- Berätta om hur du själv ställer dig till förändringen. 

 

 

Avslutningsvis ska vi fråga intervjupersonen om denne vill tillägga något eller om denne har 

några frågor. 

 


