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Sammanfattning 
År 2004, införde Sverige revisionsstandarden RS, Revision i Sverige, vilket grundade sig i det 
dåvarande ISA (International Standards on Auditing) som gavs ut av det internationella 
revisorsorganet IFAC, International Federation of Accountants. Från om med den 1 januari 
2011 införde Sverige tillämpningen av den internationella revisionsstandarden ISA 
(International Standards on Auditing) fullt ut. Denna standard innebär en del förändringar 
som måste införas i revisionen. Vi har i denna studie främst fokuserat på de förändringar som 
skett i revisionsberättelsen.  Dessa förändringar innebär att revisionsberättelsen fått ett 
annorlunda utseende och att revisorernas term, ”hög men inte absolut säkerhet”, ersatts med 
termen ”rimlig säkerhet”. I problemdiskussionen argumenterar vi för vilka problem som 
denna förändring kan medföra. Vi nämner bland annat att revisionsberättelsen kan bli allt för 
komplicerad, vilket kan leda till försämrad kommunikation inte enbart mellan revisorer och 
kunder, men även kunderna och deras intressenter. Denna studie utgår från ett kvalitativt 
synsätt och har antagit en deduktiv ansats för att besvara den valda problemformuleringen på 
bästa sätt. Denna diskussion leder oss till problemformuleringen som lyder:  
   
”Hur kommer relationen mellan revisorer och kunder förändras vid tillämpningen av 
International Standards on Auditing, ISA?”  
 
Utifrån denna problemformulering har vi för avsikt att studera om relationen mellan 
revisorerna och kunderna har förändrats efter tillämpningen av ISA. Dessutom vill vi skapa en 
insikt i om kunderna är medvetna om denna förändring och de bakomliggande orsakerna till 
förändringen. För att söka svar på frågorna har bland annat besöksintervjuer genomförts med 
både revisorer och kunder.   
 
Detta resonemang kommer sedan att kopplas samman med relevanta teorier som vi anser 
lämpade till denna studie, såsom Kommunikationsprocessen, Agentteorin, Förändringsteorin, 
Motivationsteorin och Etik & Moral.    
 
Vi kan konstatera att revisorernas kunder överlag i Sverige har mycket god tillit till sina 
revisorer och dessutom anser de även att revisorerna är mycket mera än en kontrollant. Det 
kunderna främst värdesätter är att revisorerna även fungerar som ett bollplank, där de kan 
bolla frågor mellan varandra.  
  
Under genomförandet av denna studie har det bland annat framkommit att kommunikationen 
från revisionsbyråernas sida har varierat gällande att informera kunderna kring tillämpandet 
av den internationella revisionsstandarden ISA.  
 
Resultatet av denna studie har bland annat lett fram till att revisionsbyråerna och däribland 
revisorerna måste arbeta med att bli bättre på att kommunicera förändringar som påverkar 
dem själva samt sina kunder.  
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Förord 
 
Denna studie har genomförts vid Handelshögskolan, Umeå Universitet, med främsta 
inriktningen mot revision. Vi vill tacka vår handledare Owe R. Hedström för hans tankar, 
stöttning och vägledning under utformningen av denna uppsats. Vi vill även tacka våra 
respondenter som tagit sig tid och besvarat våra frågor, och gjort det möjligt att utföra denna 
studie. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som under denna tid stöttat oss i vårt arbete.  

 

Umeå, maj, 2012 

 

 

 

Andreas Hjalmarsson & Jenny Sahlin  
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1. Inledning 
I denna inledning vill vi skapa en grundläggande bas för att läsaren ska få förståelse och 
inblick över denna studie. Kapitlet inleds med en förklaring till varför vi valt att inrikta oss 
mot revision. Detta följs av bakgrund och problembakgrund där vi beskriver varför det är 
viktigt att studera revisorernas arbete med ISA. Vidare tar vi upp den problemformulering 
som av avser att utreda. Slutligen redogörs syftet med arbetet och viktiga 
begreppsförklaringar som läsaren kan behöva för att underlätta förståelsen för arbetet.     

1.1.  Ämnesval 
Efter att vi har läst ett flertal terminer på Handelshögskolan vid Umeå Universitet så har vi 
lärt oss väldigt mycket om olika delar inom ekonomi. Eftersom vi båda är intresserade och 
dessutom har valt att läsa redovisning som inriktning ansåg vi att det lämpade sig att även 
skriva vår C-uppsats inom detta ämne. Under vår utbildning har vi inte ägnat så mycket tid 
kring revision, men det är ändå något som vi båda ändå är intresserade av och skulle vilja 
fördjupa oss inom. När vi dessutom fick höra nyheten om att Sverige ska tillämpa den 
internationella revisionsstandarden, ISA (International Standards on Auditing) fullt ut, ville vi 
passa på att undersöka detta närmare. 

1.2. Bakgrund 

1.2.1. Vad är revision? 
Revision har förekommit så tidigt som 2000 år f.Kr. Dock dröjde det ända till 1700-talet 
innan revisionen kom till Sverige från första början, och ända till år 1895 innan det blev lag 
för aktiebolag att använda revision (Nationalencyklopedin, NE, 2012). Revision kan 
definieras som: 

”… att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning.” 

 (FARs Revisionsbok 2004, s.13) 

En viktig del för att vårt samhälle och näringsliv ska fungera innefattar revision. Den ska ge 
tillförlitlighet till företags ekonomiska underrättelser. En revisors jobb går ut på att granska 
företags information. Vidare har revision en stor betydelse för intressenter till företagen. De 
måste kunna lita på den information som företagen lämnar ut om sin ekonomiska situation 
(FARs revisionsbok, 2004, s.14). Det finns många olika aktörer som kan vara intresserade av 
företagets ekonomiska situation. T ex. så har företagets egna ägare nytta av revisionen då de 
får en full överblick av verksamheten. Även kreditgivare har stor nytta av revisionen då de 
behöver upplysningar om huruvida företaget kan betala tillbaka lån (FARs revisionsbok, 
2004, s.14-15). För leverantörer är det viktigt att kunna ta del av företagens ekonomiska 
situation, då de vill bilda sig en uppfattning om huruvida det är lämpligt att leverera varor på 
kredit till företag (FARs revisionsbok, 2004, s.15). Kunder, anställda och företagsledningar 
drar även nytta av revisionen. Kunderna vill veta hur företagets framtida leveranser kommer 
fortsätta, medan de anställda är intresserad av den ekonomiska ställningen för personliga 
ändamål, så som anställningsbarhet. Företagsledningar kan med hjälp av revisorer skaffa sig 
bättre insikt inom ekonomin i företaget (FARs revisionsbok, 2004, s.15-16). Den svenska 
staten och kommuner är i stort behov av trovärdig information från företagen, då skatter och 
andra avgifter grundas från företagens redovisningar. En oberoende revisors granskning av 
företagen gör att det är större sannolikhet att företagens information är sanningsenlig (FARs 
revisionsbok, 2004, s. 16). Figur 1.1 nedan illustrerar mer övergripligt olika intressenter som 
drar nytta av revisionen för samhällets näringsliv. 
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dessutom menar författaren att många tror att EU kommer att lagföra ISA så småningom 
(Lennartsson, 2011, s.18).  

Trots att den tidigare revisionsstandarden RS grundade sig i ISA, så finns en mängd olika 
skillnader mellan denne och den nya ISA. Införandet av ISA kommer bland annat att innebära 
att revisionsberättelsen kommer att utformas på ett annat sätt.  
 
Innan tillämpningen av ISA skulle revisorerna visa med hjälp av anmärkningar i 
revisionsberättelsen. Dessa anmärkningar skulle då vara markerade, antingen genom att vara 
kursiverade, understrukna eller liknande för att underlätta för läsarna (FARs revisionsbok, 
2004, s.63).   
 
Med den nya standarden ISA måste nu revisorerna enligt FAR påvisa 
avvikelser/anmärkningar genom att placera detta under speciella rubriker där det sedan ska 
framgå på vilket sätt avvikelsen skett från standardutformningen. (FAR, 2012). Den nya 
revisionsberättelsen kommer även att bli uppdelad i två avsnitt. Det ena avsnittet kommer 
innehålla rapporter om själva årsredovisningen, medan den andra delen kommer omfatta 
rapporteringar från övrig granskning (FAR, 2012). Det tidigare välkända revisionsbegreppet 
”hög men inte absolut säkerhet” kommer även att ersättas med begreppet ”rimlig säkerhet” 
(FAR, 2012). Dock menar FAR att trots detta nya begrepp skall tillämpas så kommer inte 
säkerheten från revisorns uttalanden att förändras eller försämras (FAR, 2012).  

1.3. Problemdiskussion 
I dagsläget kommer förändringen med införandet av ISA att vara av stor betydelse, eftersom 
boksluten för år 2011 börjar vara klara, och därmed ska revisorerna tillämpa de nya reglerna 
för första gången. 

Vi tror att den nya utformningen av revisionsberättelser kan skapa en del problem, dels ur 
revisorers men även intressenters synvinkel. Enligt tidsskriften Balans menar Brännström & 
Iredahl att intressenter inte kommer kunna använda företags revisionsberättelse i framtiden då 
den kan komma att bli alltför komplicerad (Brännström, D & Iredahl, L 2012, s.36). Om 
revisionsberättelserna blir alltför komplicerad nu när ISA tillämpas kan detta hindra tidigare 
nämnda intressenters användning av revisionsberättelsen. Det skulle i sin tur kunna innebära 
att kommunikationen mellan intressenterna och företagen försvåras.  
 
För revisorernas del kan utformningen av revisionsberättelser skapa problem mellan revisorer 
och deras kunder. Det kan hända att kunderna inte vill förändra eller inte förstår varför 
förändringar i utseendet av revisionsberättelsen måste göras, detta kan bland annat leda till 
konflikter eller brister i tillit till dem. Det blir därför extra viktigt för revisorerna att tydliggöra 
för sina kunder vad det handlar om och vad de kan förvänta sig av den ISA-standarden. För 
att klara av det så anser vi att det är viktigt för revisorerna att tillhandahålla god kunskap inom 
kommunikation, detta för att förstå hur revisorn skall bemöta sina kunder. En bra modell som 
vi kommer tillämpa i denna studie är kommunikationsprocessen som Claude Shannon och 
Warren Weaver skapade i mitten av 1900-talet. Under teorikapitlet (Se kapitel 3) finns figur 
3.2 som kan beskriva kommunikationsprocessen mellan en revisor och en kund. I samband 
med tillämpandet av ISA skulle det även kunna uppstå konflikter mellan revisorer och kunder 
när det gäller arbetet med revisionen. Det är möjligt att införandet av ISA gör att revisorer och 
kunder får olika mål för hur arbetet ska utföras. Detta kommer vi koppla till agentteorin, som 
är framtagen för att förklara hur individer handlar i ett agent-principal-förhållande. 
Agentteorin behandlar samarbetet och riskdelningen mellan olika parter vid användandet av 



4 
 

en utomstående agent (Eisenhardt, 1989, s.58-59). I teorikapitlet så finner vi även här en 
förklarande figur (figur 3.3) som på ett enkelt och överskådligt sätt förklarar denna teori.  
 
I och med att revisorerna måste tillämpa en ny standard måste de även förändra deras tidigare 
arbetssätt. De måste anpassa sitt arbete för att tillmötesgå standarderna i ISA. Genom att 
tillämpa Kurt Lewins trestegsmodell i denna studie kommer vi att studera hur revisorernas 
och kundernas förändringsprocess kan påverka huruvida tillämpningen av ISA skett på ett 
smidigt sätt, eller om det funnits svårigheter i arbetet. Lewins modell baseras på tre steg som 
uttrycker en förändring från det att en person blir medveten om att en förändring behövs till 
att förändringen är genomförd (Brisson-Banks, 2010, s.242-245). Detta har illustrerats i figur 
3.4. 
 
Vi kommer även fokusera på en motivationsteori som ofta kallas för förväntningsteorin. Den 
analyserar orsaker till de handlingssätt som sker på arbetsplatser (Isaac et al, 2001, s.215). 
Figur 3.5. är en beskrivande figur över denna teori. Vi menar att det är bra att se vad som 
driver respektive part att handla som de gör. Detta för att bilda oss en uppfattning om det 
finns något som hindrar eller försvårar arbetet efter införandet av ISA. En viktig del av 
revisorernas jobb är även att agera tillförlitligt och trovärdigt, därför måste revisorerna arbeta 
under korrekta etiska och moraliska förhållanden. Av denna anledning kommer vi även under 
arbetets gång överskåda vår studie genom etiska och moraliska ögon. Med hjälp av vissa 
frågeställningar vill vi komma till insikt i hur revisorernas arbete med att behålla sin 
trovärdighet går till, samt om det finns några problem med detta, efter förändringarna som 
ISA medfört.           
 
Vi har i denna studie valt att diskutera införandet av ISA ur både revisorernas och kundernas 
synvinkel. Vi menar att revisorernas arbete är viktigt för hur ett företags trovärdighet 
uppfattas av andra. Dessutom menar vi att en studie som endast redogör för ena eller andra 
parten i detta fall inte skulle ge en heltäckande bild av situationen. Den ena partens åsikter kan 
skilja sig från den andra partens. En studie ur enbart revisorernas synvinkel skulle då kunna 
ge ett missvisande resultat. För att kunna uppnå ett så rättvist resultat som möjligt anser vi 
därför att det är viktigt att identifiera båda parters synvinklar i detta fall. Vi kommer därför att 
ställa oss objektiva till dessa två parters olika vinklar för att skapa en så tillförlitlig studie som 
möjligt.    
  
Utifrån ovanstående problemdiskussion kommer vi fram till nedanstående 
problemformulering.  

1.4. Problemformulering  
Hur kommer relationen mellan revisorer och kunder förändras vid tillämpningen av 
International Standards on Auditing, ISA?  

1.5. Syfte 
Med utgångspunkt i vår problemformulering är vårt syfte att skapa en bättre förståelse om hur 
införandet av den internationella revisionsstandarden, ISA, kommer att påverka relationen 
mellan revisorerna och kunderna. Inom ramen för detta avser vi att kartlägga hur revisorer och 
kunder uppfattar den nya utformningen av revisionsberättelsen, hur revisorers arbete påverkas 
till följd av förändringarna och hur revisorers och kunders uppfattning om det framtida arbetet 
med revision kommer se ut. Utifrån vårt resultat avser vi även att kunna ge rekommendationer 
för att underlätta och effektivisera arbetet med revisorn.      
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1.6. Begreppsförklaringar 
 
Clarity Project  – Alla ISA har genomgått detta projekt för att göra texten lättare att läsa 
(FARs lathund, 2009, s. 1) 
 
IAASB  – Är ett oberoende organ som tjänar allmänhetens intresse genom att stätta 
högkvalitativa internationella standarder för bland annat revision, kvalitetskontroll och 
granskning. På så sätt förbättrar IAASB kvaliteten och det enhetliga förfarandet i världen, 
samt stärker allmänhetens förtroende för det globala revisions- och försäkringsyrket 
(http://www.ifac.org/auditing-assurance).  
 
IFAC  – International Federation of Accountant, är en internationell revisionsorganisation 
som bland annat jobbat med frågor om oberoende (IFAC, 2012).  
 
Intervjuareffekt - Den eventuella vinklingen av svaren vid en intervjuundersökning som 
påverkas av intervjuarens personlighet. Exempelvis om intervjuaren har en viss attityd eller 
visar vad han själv tycker i någon fråga. (NE, 2012). 
 
ISA - International Standards on Auditing, är den standard som ersätter den tidigare 
revisionsstandarden, RS (revisionsstandard i Sverige). ISA gäller som god revisionsed för 
revisioner avseende räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare.  
 
Kunder – Är företag som anlitar revisorer för att revidera deras verksamhet. Vi kommer i 
denna studie att använda termerna ”kunder” till stor del men ibland används även 
benämningen ”klienter” synonymt, och dessa termer ska ses som likvärdiga.  
 
Ren revisionsberättelse – En ren revisionsberättelse innebär att revisorn inte gjort några 
anmärkningar, om t.ex. huruvida företaget upprättat årsredovisningen enligt lag eller inte, i 
revisionsberättelsen (blinfo.se, 2012; FARs samlingvolym revision, 2012, s.961).  
 

  



6 
 

2. Metod 
Detta kapitel kommer behandla de utgångspunkter som vår studie utformats från. Här 
kommer vi beskriva vår teoretiska metod genom att bland annat beröra vår förförståelse samt 
vårt angreppssätt under studien. Vidare kommer vi även beskriva vårt praktiska 
tillvägagångssätt genom att bland annat redogöra för våra val av respondenter samt hur 
intervjuerna genomförts.    

2.1. Förförståelse 
 

”Det sker ingen utveckling av kunskap utan förförståelse” 
(Lindholm, 2001, s.73) 

 
Förförståelse innebär vad författarna har för tidigare erfarenheter, både när det gäller teori och 
praktik (Lindholm, 2001, s.73). Detta innebär alltså vad författarna bär med sig för 
erfarenheter inför en ny undersökningssituation (Arbnor & Bjerke, 1994, s.182).  

Vi, både Andreas Hjalmarsson och Jenny Sahlin, har läst på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Hjalmarsson har läst civilekonomprogrammet med inriktning på handel och 
logistik, och Jenny har läst det allmänna civilekonomprogrammet. Dessutom har vi båda 
inriktat oss mot redovisning och läst redovisning på C-nivå. Under vår utbildning har vi läst 
kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och logistik. De kurser som vi anser 
kommer ha störst betydelse för oss i denna studie är kurserna i företagsekonomi, detta för att 
vi har kunskaper om olika teorier och modeller som används inom revision. Kurser som 
berört redovisning och revision anser vi har gett oss en god förståelse för hur revisionsarbete 
går till och vi har kunnat bilda oss en grundläggande uppfattning om revision. 
 
Under studietiden vid Handelshögskolan har vi även fått grundläggande kunskaper om olika 
metoder som vi behöver för att göra en bra studie. I vår studie betonas framförallt 
kommunikation och agerande mellan olika parter, och vi anser att vi besitter grundläggande 
kunskap om detta efter våra studier vid Handelshögskolan i Umeå. Även kursen i 
vetenskaplig metod anser vi är aktuell vid genomförandet av studien, då vi fått teoretiska 
kunskaper som är nödvändiga för denna studie.  

Vår praktiska förförståelse består främst av erfarenheter från tidigare arbeten som genomförts 
under studietiden, det kan vara såväl individuella arbeten som grupparbeten. Både 
Hjalmarsson och Sahlin har fått uppleva hur viktigt det är att kommunikationen mellan alla 
inblandade parter fungerar på ett bra sett. Båda anser att kommunikationen är grunden för att 
ett arbete skall fungera.  
 
Även fast vi tidigare läst redovisning, så har vi inte haft någon större förförståelse om 
införandet av ISA eftersom tillämpandet av denna standard är så pass ny.  Detta ser vi som 
positivt, då vi uppskattar att detta kan leda till att vi inte har några förutfattade meningar kring 
denna standard och dess effekter. Vi tror heller inte att vi kommer förhålla oss särskilt kritiska 
till det kommande resultatet, då vi inte hunnit skapa oss egna uppfattningar om hur 
tillämpandet av ISA kan påverka relationer mellan revisorer och kunder. På detta sätt menar 
vi att studien inte kommer att bli snedvriden åt något håll.  
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2.2. Kunskapssyn 
Ontologi berör människors beskaffenhet eller natur och påverkar hur forskare genomför sina 
studier och utformar sina vetenskapliga frågor (Bryman & Bell, 2003, s.33-35).  Det kan 
sägas att ontologi hanterar frågor om varandets och verklighetens natur (Lindholm, 2001, 
s.34).  Ontologin kan delas upp i två delar, objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 
2003, s.33). Den objektiva ståndpunkten handlar om hur sociala företeelsers verklighet är 
oberoende av andra aktörer.  Det kan även sägas innebära att vi möter sociala händelser som 
ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka (Bryman & Bell, 2003, s.33). 

Konstruktionism å andra sidan handlar om konstruktioner som bygger på aktörernas 
uppfattningar och handlingar (Bryman & Bell, 2003, s.33). Detta innefattar uppfattningen om 
att forskare skapar konstruktioner med beskrivningar av den sociala verkligheten. Forskarna 
lägger fram speciella versioner av verkligheten som inte kan betraktas som slutgiltig eller 
avgörande (Bryman & Bell, 2003, s.34).   
 
FAR har sina krav på revisorerna, såsom lagar samt att de ska följa den givna 
revisionsstandarden ISA. Detta skapar ett speciellt förhållande mellan revisorn och kunderna, 
eftersom revisorerna inte alltid kan följa kundens önskemål eller krav då kundernas önskemål 
kan innebära oegentligheter som inte får förekomma. Genom dessa krav som revisorerna har 
så kan inte en egen verklighetsuppfattning konstrueras och därför passar objektivismen bäst in 
för vår studie.  
 
Eftersom vårt mål med denna studie innefattar att vi vill uppnå förståelse för hur införandet av 
ISA påverkar revisorer och deras kunder, anser vi att vår ståndpunkt är objektiv eftersom vi 
skall studera de två valda perspektiven. Detta för att skapa en så rättvis bild som möjligt för 
våra respondenter samt en så trovärdig studie som möjligt. Vi vill skaffa oss en uppfattning 
om hur arbetet efter införandet av ISA skett mellan revisorer och deras kunder.  Detta innebär 
att vi inte har för avsikt att lägga fram särskilda verklighetsuppfattningar för våra 
respondenter vid exempelvis intervjuerna som påverkar respondenterna på något vis. 
  

2.3. Vetenskapssyn 
För vetenskapssynen finns det två kända synsätt, hermeneutik och positivism. Dessa två 
skiljer sig, då de beskriver helhetssynen olika. Ordet hermeneutik kommer från grekiskans 
”hermeneia” och ”hermeneuin”, och kan översättas som ”tolkning” eller ”tolka”. Detta gör att 
hermeneutik kan förknippas som tolkningslära (Lindholm, 2001, s.69).  Bryman och Bell 
menar att det som ligger till grund för hermeneutiken är när en forskare som analyserar en text 
ska försöka nå fram till författarens mening när texten skrevs. Detta sker genom att studera 
vilket perspektiv som författaren har utgått ifrån samt vem som var upphovsman när texten 
skrevs (Bryman & Bell, 2003, s.442-443). Forskaren försöker alltså genom tolkning skapa sig 
en förståelse för exempelvis ett forskningsproblem. (Lindholm, 2001, s.72). I denna studie 
kommer vi att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vi har för avsikt att analysera forskares 
resultat och försöka tolka dessa utifrån hur forskaren har gjort när själva forskningen 
genomfördes. I vår studie kommer vi även intervjua ett flertal respondenter där vi har för 
avsikt att analysera, tolka och försöka förstå hur revisionsstandarden ISA påverkar revisorers 
och kunders relation.   
 
Positivism å andra sidan handlar om kunskapsteori där det förespråkas naturvetenskapliga 
metoder för att studera den sociala verkligheten och dess aspekter (Bryman, 2008, s.30).  
Den vanligaste uppfattningen är att den kvantitativa forskningen grundar sig i positivismen, så 
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måste vi också acceptera att den kvantitativa metoden avspeglar de mål samt grunder som 
positivismen innehåller (Bryman 1997, s.23-24). Det finns ett antal olika grundstenar som 
tillhör. Ett exempel på en sådan är fenomenalismen som innebär att de företeelser som kan 
upplevas genom sinnena är de som är ”verklig” kunskap (Bryman & Bell, 2003, s.26). 
Eftersom vår forskning inte grundar sig i en kvantitativ redogörelse där vi sökt efter statistiska 
samband känns det naturligt att tillämpa det hermeneutiska synsättet framför det 
positivistiska.   

2.4. Forskningsansats 
Vid val av forskningsansats så finns det två olika delar, den kan vara deduktiv eller induktiv 
beroende på vilken inriktning vi väljer att arbeta efter.   
 
Bryman och Bell menar att den deduktiva ansatsen är den vanligaste tolkningen av 
förhållandet mellan teori och praktik och förhåller sig till varandra framförallt inom 
samhällsvetenskapen. Det fungerar så att utifrån vad vi som forskare vet kring ett område och 
med hjälp av teori så härleder, deducerar, forskaren sin hypotes som sedan granskas 
empiriskt. Slutligen kan forskaren välja att förkasta eller bekräfta hypotesen och med hjälp av 
detta så kan sedan teorin revideras (Bryman & Bell, 2003, s.23). I stora drag så kan den 
deduktiva processen beskrivas som att forskaren utgår från teorin och sedan går vidare till 
observationerna och resultatet. (Bryman & Bell, 2003, s.25).   
 
Bryman & Bell beskriver den induktiva processen där de menar att teorin är resultatet av 
forskningsansatsen. I stora drag beskrivs den induktiva processen omvänt den deduktiva 
processen. Alltså att vi som forskare skall utgå från våra observationer och resultat för att 
sedan gå vidare till teorin för att söka stöd. Här ska vi som forskare genomföra fasen teoretisk 
reflektion gällande de insamlade data. I detta fall kan forskaren komma att behöva samla in 
ytterligare information för att avgöra om en teori är hållbar eller inte (Bryman & Bell, 2003, 
s.25). 
 
I vårt fall så kommer vi att tillämpa den vanligaste formen av forskningsansats, vilket är den 
deduktiva processen. Vi har valt detta eftersom vår avsikt med denna uppsats är att utgå från 
teorier för att sedan iaktta observationer samt resultat som vi får när vi genomför intervjuer 
med både revisorer och deras kunder. Av denna anledning faller det naturliga valet på den 
deduktiva processen i vårt fall.  

2.5. Kvalitativ metod 
Forskningsstrategin för vår studie kommer att utföras med en kvalitativ inriktning. Forskare 
som använder sig av den kvantitativa forskningsstrategin, samlar in fakta och studerar 
relationen mellan olika uppsättningar av fakta. Forskarna mäter och använder vetenskapliga 
tekniker som kan ge kvantifierbara, och om möjligt även användbara slutsatser (Bell, 2000, 
s.13). Forskaren använder sig ofta av en så kallad ”serveystudie” som innebär att forskaren 
undersöker ett stort antal individer som sedan får representera en hel population, detta görs i 
syfte att pröva teorier eller hypoteser (Bryman, 1997, s.20).  
 
Vid den kvalitativa forskningsstrategin är forskare mer intresserade av att ta reda på hur 
människor upplever sin värld. Dessa forskare har som mål att skapa insikt i andras 
verklighetssyn, istället för att skapa en statistisk analys (Bell, 2000, s.13). Ofta använder sig 
forskarna av en metod kallad deltagande observation, det innebär att forskaren under en 
längre tid ägnar sig åt undersökningspersonen. Detta har till syfte att forskaren skall skapa sig 
en heltäckande samt djupgående bild av personen ifråga (Bryman, 1997, s.58). Eftersom vi 
har valt att fokusera närmare på både revisorerna och dess kunder så finner vi det lämpligt att 
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använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Detta eftersom vi har för avsikt att genomföra 
intervjuer tillsammans med revisorerna samt dess kunder för att skapa en djupare förståelse 
om hur deras syn på verkligheten gällande revision ser ut. Av denna anledning anser vi att den 
kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst för vårt ändamål.   

2.6. Perspektiv  
Perspektivet för denna studie är utifrån två vinklar, dels ur revisorernas synvinkel och dels ur 
kundernas synvinkel. Detta på grund av att vi vill skapa en helhetsbild över hur tillämpningen 
av ISA påverkat dessa parter. För att kunna bilda en rättvis uppfattning om detta, anser vi att 
det är viktigt att analysera hur båda parterna ser på denna förändring. Av denna anledning har 
vi därför valt att studera hur revisorerna har anpassat sitt arbete efter revisionsstandarden ISA 
sedan den infördes i Sverige, samt närmare betrakta hur kunderna har blivit informerade om 
förändringen och vad förändringen innebär för kunderna i fråga. Vi har bland annat valt att 
studera hur kommunikationen mellan revisorerna och dess kunder gått till. Samt även vad 
båda parter anser om den nya revisionsberättelsen som har ett annorlunda utseende numera.  

2.7. Från teori till intervjumall 
Eftersom vi huvudsakligen har för avsikt att intervjua våra respondenter så konstruerade vi en 
intervjumanual. Enligt Dahmström så är ett bra utformat frågeformulär väsentligt för att 
svaren skall passa in på vår problemformulering, samt att kvalitén på svaren förblir hög. 
(Dahmström, 2005, s.123.) Dahmström menar att det är viktigt att förklara syftet med 
undersökningen samt hur svaren kommer att användas (Dahmström, 2005, s.124). Av denna 
anledning har vi för avsikt att inleda varje möte med våra respondenter med att just förklara 
syftet med vår studie för dem, så att de får en tydlig bild av vad vi vill använda svaren från 
intervjun till.   
 
Dahmstörm menar också att det är viktigt att planera och skaffa sig en bra bild av vad vi vill 
få ut ifrån intervjun. Först när vi känner att detta är klart så kan vi börja formulera frågor. 
(Dahmström, 2005, s.124). Av denna anledning valde vi att jobba med teorierna innan vi 
började skapa frågorna till både revisorerna och dess kunder, detta på grund av att vi hade för 
avsikt att skapa oss en bättre bild av vad vi ville fråga våra respondenter. De frågor vi har med 
i intervjumanualen är anpassade för att på ett lämpligt vis svara på det som teorierna tar upp. 
  
Dahmström menar även att det är viktigt hur själva frågorna utformas så att respondenten inte 
påverkas positivt eller negativt av frågornas formulering. Hon menar även att intervjuaren 
skall hålla sig till att fråga en fråga i taget för att det inte intervjun skall bli svår att förstå. Hon 
menar även att det är viktigt att begränsa antalet frågor så att respondenten inte blir less och 
inte orkar svara. (Dahmström, 2005, s.130). Vi har haft detta i åtanke när vi utformade våra 
intervjufrågor samt när vi planerat upplägget av själva intervjun. Som bilagor ligger våra 
intervjumanualer till både revisorerna och dess kunder. Kunderna har vi dock anpassat 
manualerna till beroende på ifall kunden känner till standareden ISA eller inte. Det finns 
därför två formulär till kunderna, ett om kunden är medveten om ISA samt ett ifall kunden 
inte har varit medveten om vad ISA innebär. Dessa finns att överskåda i bilagorna 1-3.
  

2.8. Val av respondenter 
Bryman (2008, s.433) menar att kvalitativa forskare ofta använder sig av bekvämlighetsurval 
eller tillfällighetsurval. Han menar att välja ett bekvämlighetsurval brukar vara ett resultat av 
faktorer, som till exempel tillgänglighet till individerna som kan vara svåra att nå ut till. För 
vår studie har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval eftersom vi anser att detta 
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lämpar sig bäst i vår studie. Detta eftersom vi avgränsar vår undersökning i Umeå regionen 
och därför måste tänka på tillgängligheten av våra respondenter.  
 
Detta för att vi uppskattar att det finns en chans att revisorerna kan ha likasinnade åsikter. 
Därför tyckte vi att det räckte med två revisorer. Kunderna å andra sidan kan dels vara av 
olika karaktärer och ha större skillnad i deras uppfattningar. Av denna anledning tyckte vi att 
det lämpade sig att intervjua fler kunder än revisorer. Vi har därför valt att intervjua två 
revisorer som skall få spegla deras parts åsikter på arbetet med denna nya revisionsstandard 
samt hur de upplever att kunderna har uppfattat detta. Varför vi valt just två revisorer är för att 
vi finner det lämpligt att intervjua revisorer från olika byråer. Vi valde att fokusera på två helt 
skilda byråer som har arbetat olika innan tillämpandet av ISA. Detta för att se hur processen 
att anpassa sig har skilt sig för de både byråerna.   
 
Utöver dessa två revisorer har vi även valt att intervjua fyra kunder, framförallt om huruvida 
de är informerade om denna nya standard och hur de upplever att kommunikationen mellan 
revisorn och företaget har gått till. Dessutom vill vi få en så tydlig bild som möjligt ur ett 
kundperspektiv och därför väljer vi att intervjua flera representanter från kundsidan. Vi anser 
att det är viktigt att ta del av hur kunderna har upplevt denna anpassning från revisorernas 
sida. Kundföretagen är inte direkt kopplade till revisionsbyråerna vi har pratat med. Detta 
eftersom de inte vill delge sina kunder för vår studie. Valet av kunderna har därför valts ut på 
den lokala Umeå marknaden. Kundföretagen skall betraktas som större och bör vara fler än 30 
anställda. Huvudsakligen har vi sökt ekonomichefer eller liknande för att diskutera dessa 
frågor med individer som är insatta i vad detta handlar om i ett större företag. Vi har dock 
senare fått information bakvägen, alltså via kunderna så har vi fått veta att två av de 
tillfrågade kunderna har Ernst & Young som byrå som representeras av revisor ett.  
 
Vi har valt att kontakta bolag som är verksamma på den lokala Umeå marknaden för att 
underlätta kontakten vid själva besöksintervjuerna, och som vi finner intressanta att studera.
  

2.9. Intervjuprocess 
Vi har valt att samla in information från två revisorer och fyra kunder för att tillföra vår studie 
väsentlig information ur de två olika perspektiven för att slutligen kunna göra en så objektiv 
bedömning som möjligt. För att få en så bra bild som möjligt så var vårt mål att genomföra 
besöksintervjuer i största möjliga utsträckning och utöver detta genomföra internetintervjuer.  
Detta resulterade i att vi genomförde fyra besöksintervjuer och i två fall så genomfördes en 
skriftlig intervju via internet. Detta eftersom att inte alla respondenter hade möjlighet att 
genomföra besöksintervjuer men ändå ville vara oss behjälpliga så fick vi genomföra 
internetintervjuer i vissa fall.  
 
I dagens samhälle används intervjuer ofta till statistiska sammanhang och appliceras på ett 
slumpmässigt urval. Det finns huvudsakligen två typer av intervjuer att tillämpa, 
besöksintervjuer samt telefonintervjuer. (Dahmström, 2005, s.90) En besöksintervju kan ses 
som ett dyrt sätt men som ibland är nödvändigt för att få svar som är utförliga samt av god 
kvalitet. Besöksintervjuer tar ofta lång tid att genomföra, då det är flera moment innan själva 
intervjun blir aktuell. Som att exempelvis boka tid samt förbereda respondenten om vad som 
komma skall. Bokningen av mötet sker vanligtvis över telefon eller via post. Varför 
besöksintervjun klassas som den dyrare beror på att det tar längre tid att ta sig till och från 
respondenten samt kostnaden för resorna aldrig går att komma ifrån. Fördelarna med att 
genomföra besöksintervjuer är många, bland annat kan fler och mer komplicerade frågor 
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ställas, visuella hjälpmedel kan användas och öppna frågor kan lättare besvaras. Skulle någon 
fråga vara oklar för respondenten kan även detta snabbt redas ut. Nackdelar med denna 
intervjuform är som tidigare nämnt, att det kan vara kostsamt och ta lång tid att genomföra. 
Det kan även finnas risker för att det ska uppstå intervjuareffekter, som betyder att 
intervjuaren har en attityd som kan påverka respondenterna (Dahmström, 2005, s.91-95) 
 
Själva intervjuprocessen utgår i stor del till att accessen från respondenterna är bra så därför är 
det viktigt att vi förstår vad access är för någonting.  
 
Access, eller tillträde som det betyder, är någonting som är mycket viktigt eftersom 
tillgängligheten av rätt respondent är avgörande för studiens relevans till den givna 
frågeställningen. Det kan ibland vara svårt att få tillgång till den intressanta personen eftersom 
det finns så kallade ”grindvakter” som kan stoppa kommunikationen redan i ett företags 
växel. Det är därför alltid bra att nyttja kontakter som redan finns för att sedan komma åt den 
viktiga respondenten i företaget/organisationen. (Bryman & Bell, 2003, s.336-338) 
 
När vi väl hade lyckats nå de intressanta respondenterna i företagen så har de överlag varit 
positiva till att träffas och diskutera våra frågor. Nedan i Tabell 2.2 finns en sammanställning 
från hur miljön var vid själva intervjun samt tidsåtgång och hur själva intervjun gick till. Som 
synes så är inte alla intervjuer besöksintervjuer, som våra förhoppningar var från början. 
Tyvärr visade det sig att några av våra respondenter inte hade möjlighet att genomföra varken 
en besöksintervju eller telefonintervju då deras vanliga arbete krävde den tiden av dem. Dock 
var respondenterna vänliga att besvara våra frågor skriftligen via internet eftersom de gärna 
ville hjälpa oss med vår studie. Vi är tacksamma att de ställde upp med detta trots att de fick 
ta sin lediga tid för att besvara dessa frågor.  

 

 

Den varierande tidsåtgången mellan revisorerna och kunderna beror på att frågorna till 
revisorerna har varit fler till antalet samt att revisorerna har haft en tendens till att sväva ut 
mer kring frågorna. Överlag har våra besöksintervjuer hos revisorerna varit närmare en timme 
långa, vilket vi menar är bra eftersom att vi kunnat föra ett naturligt samtal med revisorerna 

Tjänst: Benämning: Tidsåtgång: Datum: Miljö: Medveten 
om ISA. 

Hur gick 
intervjun till? 

Revisorer:       
Auktoriserad 
Revisor 

Revisor Ett 14:00-15:00 2012-
05-04 

Lugn JA Besöksintervju 

Auktoriserad 
Revisor 

Revisor Två 8:20 – 9:10 2012-
05-10 

Lugn JA Besöksintervju 

Kunder:       
Ekonomichef Ekonomichef 

Ett 
14.30 2012-

05-09 
- JA Internet 

Ekonomichef 
 

Ekonomichef 
Två 

14:00-14:30 2012-
05-15 

Lugn JA Besöksintervju 

Ekonomichef 
 

Ekonomichef 
Tre 

10:20-11:00 2012-
05-16 

Lugn NEJ Besöksintervju 
 

Chef IT & 
Finans 

Finanschef  15.45 2012-
05-14 

- NEJ Internet 

Tabell 2.1 – Information gällande intervjuerna. 
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och fått bra svar.   
Som sagt så tenderade de två besöksintervjuerna med kunderna variera lite i tid gällande hur 
kunderna svävade ut i samtalet. Med kunderna varierade tidsåtgången från 30 minuter till 40 
minuter. Vi anser ändå att vi fått de svar vi behövde samt att frågorna till kunderna var färre 
till antalet.   
 
Gällande insamlingen via internet så har vi även där fått in bra svar och i båda fallen har vi 
fått tillgång att ringa om vi ville komplettera några otydliga svar. Vilket inte har varit 
nödvändigt i dessa fall. Det som är synd med intervjuer via internet är att respondenterna inte 
kan sväva ut och delge eventuella tankar med mera. De kan även stressa igenom frågorna 
eftersom de själva beskrivit att det varit en stressig tid för just att delta i intervjuer. Det är 
även svårt då vi inte kan förklara svåra/otydliga frågor. Men vi upplever ändå att svaren via E-
posten har hållit en god kvalité som känns acceptabel för vår studie.  
 
All data vi samlat in från intervjuerna framförs i kapitlet för empiri och analys för att skapa en 
bra överblick över respondenternas åsikter, och för att sedan analyseras närmare. I empiri- och 
analyskapitlet avser vi att koppla samman teorier och respondenternas svar för att slutligen 
komma fram till en slutsats.  
 
Någonting som vi anser vara viktigt är att alla respondenter har fått tycka till om de vill vara 
anonyma eller inte. Ingen av våra respondenter menade att de ville vara anonyma. Men efter 
noga övervägande tillsammans med vår handledare så valde vi ändå att låta samtliga 
respondenter vara anonyma. Vid samtliga besöksintervjuer har vi båda deltagit, Anderas som 
den styrande och ställde frågor medan Jenny har suttit intill och hjälpt till med att utveckla 
resonemanget samt förtydligat svåra frågor, hon antecknade de viktiga delarna i samtalet. 
 
Vid kontakten av revisorerna upplever vi att vi fick snabb och bra service. Detta kan bero på 
att vi sökt direktnummer till respondenterna vi kontaktade. Vi fick även bra service när vi 
kom till en revisor som inte upplevde att han var så insatt i ämnen och därför hjälpte han oss 
vidare till sin kollega som var mera insatt och kunde svara på våra frågor. För att undvika att 
ställa krav på respondenterna så valde vi att låta revisorerna samt kunderna själva bestämma 
tid och plats för intervjuerna. Detta resulterade i att de båda revisorerna vi intervjuade lät oss 
komma till dem och prata under relativt lika förhållanden. Båda besöksintervjuerna med 
revisorerna var på revisorns arbetsplats i ett konferensrum där stämningen var lugn och 
avslappnad. En av revisorerna ville studera våra frågor i förväg för att se om han kunde hjälpa 
oss med vår studie samt för att förbereda sig gällande svar, men även kring lite historia om 
utvecklingen i sitt arbete under 30 år. Vi anser att denna förberedelse var positiv dels för att 
han (revisor två) skulle kunna se om han var tillräckligt insatt i ämnet för att besvara våra 
frågor. Men det finns alltid en risk med att ge ut intervjumallen redan innan eftersom att 
intervjun blir förberedd, men vi upplever ändå att han svarade spontant på våra frågor utan att 
titta i intervjumanualen han sedan tidigare fått. Samma revisor bad oss även skicka 
sammanställningen av intervjun för att få tycka till om vad som skulle tas med. Det han nu 
valde att ta bort menade han inte tillförde vår studie någonting såsom hans tidigare arbetsliv 
samt privatliv. Detta såg vi som positivt då hans svar nu är kvalitetssäkrade.  
 
Gällande intervjuerna med kunderna så har det visat sig att ekonomichefer överlag har mycket 
att göra i maj månad, det har varit budgetar som ska sättas och månadsbokslut som har 
distraherat respondenterna. Efter ett flertal samtal där vi kopplats runt mellan olika personer 
på företagen har vi ofta fått tag i den individ vi sökt. Men vi har även nekats till att göra 
intervjuer från många företag som menar att de inte har tid att hjälpa oss just nu. Två av 
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kunderna har haft mycket att göra men ändå velat hjälpa oss och därför hjälpt oss med svar på 
våra frågor skriftligen via internet. De har då fått tillgång till båda våra intervjumallar för 
kunderna (se bilaga 2 & 3) för att sedan välja om de är medvetna om ISA eller inte. De båda 
har sedan på sin fritid valt att svara i den mallen som lämpade sig bäst för deras del och sedan 
skickat den till oss via E-post. Vi är mycket tacksamma för att de tog sin lediga tid till att 
besvara våra frågor.   
 
Vi lyckades dock hitta två ekonomichefer som hade möjlighet att ta sig tid och låta oss 
genomföra besöksintervjuer. Dessa två besöksintervjuer har varit likvärdiga, mötena har varit 
på ekonomichefens arbetsplats i konferensrum/kontor med en lugn och avslappnad miljö. Vid 
själva intervjutillfället har vi alltid frågat kunderna om de känner till ISA eller inte och utifrån 
detta välja vilken intervjumall som skall användas. Vi har självklart valt att spela in samtalen 
för att sedan underlätta transkriberingsarbetet.   

2.10. Intervjusammanställning 
Vid intervjutillfällena spelade vi in samtalen mellan oss och respondenterna för att sedan 
kunna lyssna på vad som sagts så att vi inte missar någon väsentlig information vid 
transkriberingen. Anderas började med att lyssna på samtalen för att sedan transkribera svaren 
i intervjumallarna. Denna process kontrollerades och utvecklades sedan av Jenny utifrån 
hennes anteckningar från intervjuerna. Efter detta så sammanställdes intervjuerna till en 
löpande text för att passa in i kapitel 4, empiri- och analyskapitlet. Gällande respondenterna 
som valde att besvara våra frågor via internet så har utväxlingen av dess svar skett via E-post 
och därför har vi fått frågorna besvarade direkt i våra intervjumallar. Därefter har vi 
sammanställt svaren i empiri och analyskapitlet.   
 
I kapitel 4 har vi valt att dela upp de transkriberade intervjuerna utifrån de valda teorierna. 
Detta har vi gjort för att underlätta läsningen och för att slippa onödiga upprepningar mellan 
de olika kapitlen.  
 

2.11. Litteratursökning 
Under skrivprocessen för denna uppsats har vi försökt att skaffa oss djupare kunskap inom 
vårt valda ämnesområde. Vårt främsta mål har varit att använda oss av vetenskapliga artiklar 
som varit granskade, så kallade ”peer reviewed”. Detta för att kunna stärka trovärdigheten för 
denna uppsats. När vi sökt artiklar har vi använt oss av databaser som Umeå 
universitetsbibliotek har haft tillgängliga, så som EBSCO (Economic Business Source 
Premier) och Emerald Journals. Vi har även använt oss av Google Scholar vid 
artikelsökningen. Några av de sökord som vi använt oss av vid sökandet av material till detta 
arbete är: ISA, auditor, communication, agency, change och ethics. Eftersom databaserna är 
internationella gjordes sökningarna på engelska. Genom att använda internationella databaser 
istället för inhemska, så kunde vi göra en bredare sökning och hitta ett större utbud av 
intressanta artiklar.  

Vi har även hämtat information ur litteratur, som bland annat funnits tillgänglig i Umeå 
universitetsbibliotek. En bok som var av intresse för oss, FARs samlingsvolym revision, fick 
vi dock införskaffa på annat håll, då biblioteket inte hade den tillgänglig. Vidare har vi även 
försökt att hålla oss från kurslitteratur så mycket som möjligt, men har ändå i mindre 
utsträckning använt oss av litteratur från tidigare kurser. För att samla in så mycket 
information som möjligt, och för att vi ska kunna skapa en djupare förståelse för vårt valda 
ämne, har vi även tagit del av tidsskriften Balans. Denna tidsskrift är av ekonomisk karaktär 
och ges ut av FAR Akademi, som ägs av branschorganisationen för revision och rådgivning, 
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FAR. Information som funnits tillgänglig på FARs hemsida har vi även använt oss av. Vi har 
även i väldigt liten utsträckning använt oss av andra hemsidor, detta mest för att hitta 
förklaringar till vissa termer eller hitta alternativa förslag på illustrationer till våra teorier. 

2.12. Källkritik 
Då universitetsbiblioteket haft stora mängder med material tillgängligt under vår 
uppsatsprocess, menar vi att vi haft möjlighet att kritiskt granska den information vi valt att 
använda oss av. Eftersom vi främst har försökt använda oss av granskade vetenskapliga 
artiklar, anser vi att trovärdigheten för detta arbete förstärkts.   

Vi är dock väl medvetna om att många av de vetenskapliga artiklar som vi hänvisat till kan 
ses som ålderdomliga, särskilt artikeln som är skriven av Shannon och Weaver. Den artikeln, 
som heter ”A mathematical theory of communication”, publicerades redan år 1949. Att 
använda en sådan gammal artikel kan ifrågasätta aktualiteten för vårt arbete. När det gäller 
kommunikationsprocessen gick vi igenom ett flertal vetenskapliga artiklar och 
uppmärksammade att de flesta, även modernare vetenskapliga artiklar, hänvisade till denna 
äldre artikel. Istället för att använda modernare artiklar som hänvisar till Shannons och 
Weavers artikel, valde vi helt enkelt att utgå från originalkällan. Vi anser att detta inte 
kommer påverka studiens aktualitet nämnvärt, då Shannon och Weavers artikel med stor 
sannolikhet ändå indirekt hade använts om vi hade valt att använda en modernare artikel som 
grundat sin forskning i de nämnda författarnas forskning.  

Det finns även fler källor som är av äldre karaktär. Som tidigare nämnt kan äldre källor 
påverka arbetets aktualitet och trovärdighet. Vi menar dock att vi haft detta i åtanke när vi 
sökt material, och endast använt äldre forskning när vi ansett att det faktiskt tillför vår uppsats 
viktig information. Med detta anser vi att uppsatsens aktualitet och trovärdighet hålls, trots de 
äldre källorna. Vi menar även att detta förstärks, då vi haft som mål att främst använda 
artiklar som varit ”peer reviewed”.  

I metodavsnittet har vi använt oss av ett flertal metodböcker, detta för att skapa en mer 
ingående förståelse för alla viktiga metoddelar som arbetet berörs av. Dessutom menar vi att 
dessa metodböcker kan ses som en komplettering till varandra. Vi anser att det var relevant att 
använda olika metodböcker, då en metodbok oftast inte behandlar allt.       

    
 

  



 

  
3. Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram. Här går vi igenom tidigare 
forskningar kring områden som berör vår studie. De teorier som vi kommer 
kommunikationsprocessen, agentteorin, Vroom´s förväntningsteori, Kurt Lewins 
förändringsteori och etik och moral. Figuren nedan visar hur vår disposition av detta 
kapitel ser ut. 

Figur 3.1 – teorikapitlets disposition. 

 
3.1. Kommunikationsprocessen
Vi menar att kommunikationen mellan revisorerna och deras kunder har betydelse för arbetet 
efter införandet av ISA. Detta på grund av att det är viktigt för bägge parter att dela 
information och förstå vad denna förändring med ISA ko
kommunikation mellan revisorerna och kunderna skulle på så vis kunna hindra eventuella 
konflikter och missförståenden från att uppstå. 

Generellt sett sägs kommunikation vara ett intersubjektivt och avsiktligt samspel där system 
med olika tecken används, och där individen gör en självmedveten ansträngning för att 
frambringa respons (Blythe, 2002, s.10; Holm, 2006, s.
sägas vara den process där individer delar åsikter och uppfattningar, och där vi även sk
och upprätthåller en objektiv värld (Holm, 2006, s.494;
närmare definieras som en transaktionsprocess där ett antal parter utbyter meningar genom att 
avsiktligt använda symboler, så som tillexempel ord eller bilder. Varj
innebörden av de andras meddelanden, annars kan det uppstå en kontraproduktiv dialog, eller 
ingen dialog alls. (Holm, 2006, s.
att skapa betydelser från information än att det 
(Blythe, 2002, s.10). Det handlar alltså inte bara om att revisorerna måste informera sina 
kunder om ISA. De måste även göra sig förstådda 
förändringar som kommer drabb

Shannon och Weaver, som grundat kommunikationsprocessen redan år 1949, menar att 
processen med att vid en tidpunkt exakt återge, eller på ett ungefär återge ett meddelande som 
skapats vid en annan tidpunkt, är ett problem (Shannon & 
Weaver fann ett sätt att mäta information med hjälp av logaritmiska funkti
Weaver, 1949, s.3ff). De skapade även ett kommunikationssystem som än idag används, men 
med vissa moderniseringar. Detta system består
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2006, s.29). Nedan i figur 3.2, illustreras en moderniserad modell av detta 
kommunikationssystem.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 – kommunikationsprocessen (tolkning av: Fahy & Jobber, 2006, s.227; Shannon & Weaver, 1949, s.4) 
 

En informationskälla skapar ett eller flera meddelanden som skall skickas till en mottagare 
(Shannon & Weaver, 1949, s.4; Holm, 2006, s.29). I detta fall skulle informationskällan 
kunna kopplas till revisorerna. De besitter information om införandet av ISA som de vill 
förmedla till deras kunder. Själva meddelandet som informationskällan vill skicka kan vara av 
olika karaktär. De kan tillexempel vara i form av brev, telegrafi, radio, telefoni och även inom 
television. Kombinationer av dessa kan även förekomma (Shannon & Weaver, 1949, s.4).  
 
Sändarens uppgift är att skapa en signal eller kod för meddelandena så de kan transporteras 
genom kanalen. Vid exempelvis telefoni handlar detta om att göra om ljud till elektrisk ström. 
Vid telegrafi handlar det om att göra skapa punkter, streck och mellanrum i kanalen som 
motsvarar meddelandet. (Shannon & Weaver, 1949, s.4) I figur 3.1 ses denna del som den 
gröna cirkeln med ”kodat budskap”. Beroende på hur revisorernas kommunikationsflöde ser 
ut, handlar detta om på vilka sätt de avser att informera kunderna om förändringen. Avser 
revisorerna att meddela detta via exempelvis elektroniska vägar, måste de koda informationen 
så den lämpar sig att skicka som till exempel e-post.    
 
För att signalen ska kunna överföras från sändaren till mottagaren behövs en kanal. Det kan 
tillexempel vara ledningar eller radiofrekvenser (Shannon & Weaver, 1949, s.4). Detta 
illustreras i figuren ovan som den orangea triangeln som uttrycker ”skickar”. I dagens 
samhälle menar vi dock att internet har stor betydelse för själva överföringen av 
informationen. Det kodade meddelandet tas sedan emot av en mottagare, vars uppgift är att 
återskapa meddelandet från signalen. Slutligen tar den eller det för vilka meddelandet är 
avsett för emot meddelandet. (Shannon & Weaver, 1949, s.4; Holm, 2006, s.29) I figur 3.2 
avser detta den gråa cirkeln med ”avkodat budskap” och slutligen den blåa rektangeln 
motsvarar mottagaren. I denna studie avser mottagaren de kunder som tar emot informationen 
från revisorerna.  
 
I kommunikationsprocessen finns även störningar i form av brus, vilket medför att den 
mottagna signalen inte alltid är densamma som den som skickades (Shannon & Weaver, 
1949, s.20). Vi menar att detta kan kopplas till att felaktig information från exempelvis 
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medier eller rykten som sprids bland allmänheten och som kan störa och skapa missförstånd 
som drabbar relationen mellan revisorerna och kunderna.     
 
Jobber och Fahy tar även upp återkoppling som en del i kommunikationsprocessen. Det 
tillämpas främst vid personlig försäljning, för att informationskällan ska kunna ta del av 
mottagarens reaktioner och åsikter. (Jobber & Fahy, 2006, s.226-227) Detta ses i figuren som 
den röda rektangeln som uttrycker ”återkoppling”. För relationen mellan revisorerna och 
kunderna är detta steg ett sätt att skapa en tvåvägskommunikation. D.v.s. revisorerna 
informerar om förändringarna som ISA innebär, och kunderna kan i sin tur förmedla tankar 
och åsikter eller eventuella frågor och funderingar kring detta.   
 
Det vi främst är intresserade av i denna modell är att kunna se hur revisorerna skapar 
meddelanden och förmedlar ändringarna som ISA medfört, och hur kunderna avkodar dessa 
meddelanden och förstår innebörden av detta förändringar. Vi kommer inte vara intresserade 
av själva mätningen av kommunikationen som Shannon och Weaver förespråkar eftersom vi 
vill förstå hur revisorer och kunder tänker. Vi har av därför uteslutit de beräkningsformler 
som fanns för att kunna mäta kommunikationen ur denna teori. Hade vi undersökt hur 
kunderna ser på kommunikationen och gjort en kvantitativ undersökning, hade det 
förmodligen varit aktuellt att se närmare på detta mätinstrument.  
 
Vi menar att kommunikationen mellan revisorer och deras klienter spelar stor roll, eftersom 
klienternas rykte mot intressenter och allmänheten ligger lite i revisorernas händer när de ska 
utforma revisionsberättelserna. Det är viktigt att revisorerna verkligen når fram till sina 
kunder om de förändringar som ISA kommer medföra. Den information om förändringarna 
som revisorerna lämnar ut åt kunderna bör kunna avkodas på ett sådant vis att de förstår 
innebörden av ändringarna. Om kunderna inte förstår förändringarna som revisorerna nu 
måste tillämpa, kan de komma att få svårigheter om de måste stå till svars mot intressenterna. 
  
Vidare menar vi även att återkopplingen efter informationsutbytet har en viktig del i denna 
undersökning. Beroende på vilken respons revisorerna får från sina kunder kan detta visa på 
om det krävs någon förbättring av själva kommunikationen eller om det finns för mycket brus 
i omgivningen som stör. 
 
3.2. Agentteori  
Agentteorin går ut på ett förhållande där en part, kallad principal, överlåter arbete till en annan 
part, kallad agent (Eisenhardt, 1989, s.58; Zu & Kaynak, 2012, s.426; Logan, 2000, s.25). 
Agenten söker oftast att tjäna sitt eget intresse, även fast det avviker från principalens (Ronen 
& Balachandran, 1993, s.129).  I denna teori läggs det största fokuset på att skapa ett effektivt 
kontrakt som reglerar relationen mellan principalen och agenten förutsatt att det är själviska 
personer och företag (Logan, 2000, s.26). Agentteorin har oftast tillämpats av organisationer 
vid fenomen såsom styrelserelationer, ägarskap och finansieringsstrukturer (Eisenhardt, 1989, 
s.58-59). Dock menar vi att agent-principal-förhållandet även skulle kunna överföras till 
relationen mellan revisorer och kunder. I detta förhållande kopplar vi principalen till kunderna 
och agenten till revisorerna. Kunderna anlitar revisorerna för att utföra revisionen av deras 
företag. De överlåter alltså arbetet med att revidera företaget till en utomstående part.  

Det finns ett antal bakomliggande antaganden om agentteorin som säger att: 

•         Konflikter om potentiella mål finns mellan principaler och agenter 
•         Varje part agerar efter sitt eget intresse, 
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•         Det finns informationsasymmetri mellan principalen och agenten 
•         Agenter är mer riskbenägen än principalen 
•         Verkningsgraden är effektivitetskriteriet.  
(Zu & Kaynak, 2012, s.426)  

Vid agent-principal-förhållanden kan det uppstå två problem som agentteorin avser att lösa. 
Det första problemet uppstår när principalens och agentens önskningar eller mål kolliderar. 
Det avser även principalens svårigheter och kostnader för att kunna kontrollera agentens 
agerande och arbete. Principalen kan inte verifiera att agenten sköter arbetet på ett lämpligt 
korrekt sätt. (Eisenhardt, 1989, s.58; Zu & Kaynak, 2012, s.426-427) Revisorers och kunders 
målsättning med revisionen kan till exempel kollidera och därför skapa problem. Kunden kan 
vilja att revisorn skall se mellan fingrarna för små saker, medan revisorn vill att revisionen 
skall gå korrekt till. Kundernas målsättning skulle exempelvis kunna vara att upprätta en ren 
revisionsberättelse, medan revisorernas mål är att upprätta revisionsberättelsen efter de lagar 
och regler som finns. Kundernas och revisorernas mål kolliderar då med varandra. Det kan 
även vara svårt för kunderna att kontrollera hur revisorerna sköter sitt löpande arbete, då 
kunden oftast bara tar del av den färdiga revisionsberättelsen.  
 
Det andra problemet avser riskdelningen som uppstår när principalen och agenten har olika 
inställning till risk. Principalen och agenten kan föredra olika handlingar på grund av deras 
olika riskpreferenser. (Eisenhardt, 1989, s.58; Zu & Kaynak, 2012, s.427) Generellt sett kan 
man säga att agentteorin är relationer mellan en principal och en agent, där båda är 
involverade i ett samverkande handlande, men där de har olika mål och förhållningssätt mot 
risker (Eisenhardt, 1989, s.59). Ett exempel kan vara att revisorerna behöver vara mer 
riskmedvetna jämfört med sina kunder, eftersom de måste hålla sig till ISA´s regelverk. Om 
revisorerna skulle börja ta mer risker skulle detta kunna leda till att deras trovärdighet 
försämras. Kunderna å andra sidan kan vara villig att ta mera risker då de förmodligen endast 
bryr sig om att kunna visa en ren revisionsberättelse.   
 
Figur 3.3 nedan visar en illustration över hur agentteorin ser ut. Kunden delar med sig av sin 
information om företaget till revisorn för att utföra ett uppdrag. Revisorn i sin tur använder 
sina kunskaper för att genomföra uppdraget och visar upp resultatet för kunden, som tillsist 
belönar revisorn för sin insats. Vid sidan av arbetet finns även externa riskkällor, så som 
intressenter eller ägare i företaget som kan vilja dölja någonting för agenten, i detta fall 
revisorn. Det kan också handla om rykten eller andra oklarheter som revisorn stöter på i sitt 
arbete. Detta kan dessutom försvåra/förhindra för arbetets effektivitet.  
 

 
 
Figur 3.3 – Grundläggande modell av agentteorin (Bättre Produktivitet 3/2005, s.16) 
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3.3. Förändringsteori  
Förändringar sker överallt i vår omgivning, det kan vara allt från vardagliga ändringar till mer 
komplicerade situationer. För företag och organisationer är det viktigt hur effektivt 
organisationen klarar av att anpassa sig till de nya förändringarna. (Brisson-Banks, 2010, 
s.241) För att en förändring ska vara effektiv måste alla berörda vara involverad i processen 
genom att vara deltagande och samarbetsvillig (Burnes, 2004, s.984). Vi menar att 
förändringsprocessen kan komma vara en viktig faktor i arbetet med att tillämpa ISA. Har det 
funnits svårigheter med att tillämpa denna standard kan detta även komma att påverka 
relationen mellan revisorerna och kunderna, då exempelvis kunskap inom ämnet kan saknas 
och orsaka missförstånd etc. Genom en undersökning av hur förändringsprocessen sett ut 
hoppas vi kunna identifiera eventuella problem som kan skada eller försvåra situationen 
mellan dessa parter.        

Hela processen med att genomföra en förändring börjar med en medvetenhet om behovet av 
en förändring (Brisson-Banks, 2010, s.242). För att kunna påbörja arbetet med att genomföra 
någon form av förändring behövs en utförlig bedömning av hur den nuvarande situationen ser 
ut. Det är även viktigt att organisationen har stor kunskap om de förändringar som kommer att 
ske, annars kan företaget komma att få svårigheter med att komma framåt i utvecklingen. 
(Brisson-Banks, 2010, s.242) Det finns även undersökningar som visar att om organisationen 
låter anställda vara delaktig i förändringarna, kan dessa lättare accepteras och en ökning i 
produktiviteten kan ske som ett resultat (Brisson-Banks, 2010, s.243). I detta fall skulle detta 
kunna ses som att revisionsbyråerna blir medvetna om att ISA skall tillämpas från och med i 
år. 

Kurt Lewin utvecklade under 1940-talet en förändringsmodell som kallas ”3-step model”. 
Denna modell inträffar över tid och bryter ner förändringsprocessen i tre delar, en 
upptiningfas (”unfreezing”), en förändringsfas (”changing”) och en återfrysningsfas 
(”refreezing”). (Brisson-Banks, 2010, s.244; Adams & Whelan, 2009, s.125; Burnes, 2004, 
s.985) Denna modell uttrycker att en individ eller organisation måste vara redo och besluten 
att genomföra förändringar och även göra allt som krävs för att klara förändringen, oavsett om 
de stöter på några olägenheter. Slutmålet kommer alltid att vara att det genomförts en lyckad 
förändring. (Brisson-Banks, 2010, s.244) Figur 3.4 illustrerar 3-step modellen övergripligt 
med hjälp av tre pilar.  

 

Figur 3.4 - Kurt Lewins ”3-step model” (egen tolkning av Peoi, 2011)  

 

Det första steget, upptiningsfasen, handlar om att rådande beteenden och attityder ändras. Den 
tidigare stabiliteten blir annorlunda, vilket medför att de individer som drabbas av 
förändringen kan vara i behov av att motiveras för att de ska kunna acceptera förändringen. 
(Brisson-Banks, 2010, s.244) Detta steg kan alltså sägas vara en process som krävs för att 
förbereda en förändring, det vill säga en process för att hjälpa anställda och andra berörda att 
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acceptera den kommande förändringen (Brisson-Banks, 2010, s.245). Burnes menar att de 
berörda måste känna sig säkra från förluster och förnedringar innan de kan acceptera den nya 
informationen och så småningom avvisa de gamla beteendena (Burnes 2004, s.985). För 
revisorernas del kan detta kopplas till när revisorerna fick nyheten om att de kommer behöva 
tillämpa en ny standard. De måste övergå från att använda sig av den välbekanta RS-
standarden till att tillämpa den internationella ISA-standarden. Det första steget i förändringen 
handlar alltså om hur revisorerna förberett sig inför förändringen med införandet av ISA. 
Detta illustreras i figur 3.4 som den första gröna pilen.     

Det andra steget, förändringsfasen, innebär att det sker en utveckling med nya lösningar som 
baseras på den nya informationen. Anställda måste hitta nya sätt för att kunna fullfölja sitt 
arbete när väl förändringen är på gång. Detta steg skapar motivation för att lära sig det nya, så 
fort de anställda har accepterat ändringarna kan de lätt anpassa sig till de nya förändringarna. 
(Brisson-Banks, 2010; s.244-245; Burnes, 2004, s.985) Vid starten för denna process brukar 
berörda personer ofta söka av miljön för att hitta ett nytt sätt att hantera förändringen, eller 
försöka hitta en förebild som kan visa hur förändringen kan ses ur ett nytt perspektiv (Adams 
& Whelan, 2009, s.126). I denna fas måste revisorerna både lära sig och börja tillämpa ISA. 
De måste försöka hitta ett passade arbetssätt för att utföra arbetet effektivt. I figuren ovan ses 
denna fas som den lila pilen i mitten.    

Den tredje och sista fasen, återfrysningsfasen, innebär att det sker en stabilisering av 
förändringen. Detta sker genom införanden av nya strategier för de som berörts för att 
säkerställa att det inte kommer ske någon regression. Vid detta steg har organisationen 
stabiliserats efter förändringen, och de anställda har accepterat de nya ändringarna genom att 
arbeta med nya metoder för att kunna slutföra sina dagliga sysslor. (Brisson-Banks, 2010, 
s.244-245; Burnes, 2004, s.986) Det nya beteendet måste överrensstämma med det resterande 
beteendet, annars kan det leda till att den nya informationen glöms bort. För företag kan 
återfrysningsfasen innebära att företaget måste tillämpa nya normer eller göra förändringar i 
deras politik och praxis. (Burnes, 2004, s.986) När väl revisorerna tillämpat ISA måste de 
införskaffa rutiner som effektiviserar revideringen av företag.  

De tre stegen i denna modell kan ske om och om igen under olika tillfällen (Adams & 
Whelan, 2009, s.126). För revisorernas del har de säkerligen genomgått dessa tre steg varje 
gång de har fått tillämpa nya standarder. 

  
3.4. Motivationsteori  
För att närmare kunna analysera arbetet med införandet av ISA, tillför denna teori möjligheter 
för analyser om hur revisorernas, men även kundernas prestationer ser ut och hur detta kan 
påverka arbetet.  

Denna teori kan tillämpas på alla människors olika strävan (Hamington, 2010, s.681). 
Människor agerar medvetet på vissa sätt för att försöka öka deras njutning och undvika 
smärta. Dessa handlingar baseras på människornas uppfattningar, attityder och övertygelser. 
Denna modell kallas oftast för förväntningsteorin, men ibland även för VIE-teorin. 
Bokstäverna står för valens, instrument och förväntning. (Isaac et al, 2001, s.214) Modellen 
beskriver människors vilja att agera, som baseras på uppfattningar om styrkan i 
orsakssamband (Isaac et al, 2001, s.214).  

Denna modell ses som en process för motivation, då personliga uppfattningar om miljön 
betonas och där personliga förväntningar efterföljer de interaktioner som uppstår (Isaac et al, 
2001, s.214).  Teorin bygger på yttre motivationsfaktorer för att förklara orsakerna till 
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handlingssätten som uppvisas på arbetsplatserna (Isaac et al, 2001, s.215). Externa belöningar 
ses som en framkallande motivation som ger bränsle till vissa beteenden, medan inre 
motivationsfaktorer uppstår till följd av interna krafter såsom glädje av själva arbetet (Isaac et 
al, 2001, s.215). 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. - Vroom´s förväntningsteori (egen tolkning av Isaac, et al. 2001, S.216) 

Figur 3.5. förklarar förväntningsmodellen. Modellen säger att individer känner sig motiverade 
att agera när tre villkor, som kan kopplas mellan att göra en insats och att uppnå 
tillfredsställelse, är uppfyllda (Hamington, 2010, s.680; Isaac et al, 2001, s.215; Lee, 2007, 
s.790). Pilarna i figur 3.5. representerar länkar. Den första länken mellan ansträngning och 
prestation kallas för förväntning (Hamington, 2010, s. 680; Lee, 2007, s.789-790; Isaac, et al, 
2001, s.215-216). Förväntningar kan definieras som en tillfällig övertygelse som följs av ett 
resultat. Det är alltså en persons uppskattning av sannolikheten för att ansträngningen 
kommer leda till ett önskat resultat. Uppskattningen baseras på det förtroende som en person 
har för att få kompetens för att kunna bära och påverka resultat. (Lee, 2007, s.789-790) 
Individen måste tro att hans eller hennes ansträngning kommer leda till ett önskat resultat. 
Personen i fråga kan ställa sig frågan; ”Kan jag göra det?” (Hamington, 2010, s.680). Detta 
kan vi koppla till hur revisorer och kunder ser på sin arbetsprestation. Ser parterna att det är 
möjligt för dem att kunna genomföra en förändring av standard, eller finns det brister i 
exempelvis kompetens som gör att revisorerna har svårt att tro att deras ansträngningar räcker 
till.      

Den andra länken, mellan prestation och resultat, kallas instrument. Instrumenten är en 
persons uppfattning om sannolikheten för att prestationen kommer att leda till ett specifikt 
resultat. Detta kan relateras till den enskildes tro och förväntningar. (Lee, 2007, s.790) 
Individen måste alltså tro att om han eller hon uppnår en viss prestation, kommer detta att 
utlösa ett visst resultat (Hamington, 2010, s.680-681). Revisorer och kunder måste alltså tro 
att deras arbetsinsats kommer leda till ett gott resultat.    

Den tredje och sista länken, mellan resultat och motivationen, kallas för valens. Valens kan 
tolkas som en persons känslomässiga riktlinjer för att försöka uppnå särskilda resultat. Ett 
resultat som har positiv valens visar på när en person hellre föredrar att uppnå ett mål, än att 
inte uppnå målet. (Lee, 2007, s.789) Även om en individ vet att han eller hon kan klara av en 
prestation och ett mål, kommer han eller hon inte vara motiverad att agera om han inte ser 
resultatet som värdefullt (Hamington, 2010, s.681). Denna tredje del avser att studera 
huruvida revisorer och kunder är motiverade till tillämpa ISA. 

Med hjälp av denna teori vill vi undersöka om revisorernas arbetsprestationer påverkar 
förhållandet mellan revisorerna och kunderna.  
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3.5. Etik och moral  
Vid företagsskandaler eller andra negativa händelser i företag är det ofta revisorerna som får 
kritik, vilket skapar tvivelaktigheter om oberoende revisorers trovärdighet. I sådana 
situationer förlorar även samhället sin tillit till revisorernas ansvar. (T. Mak et al. 1993, s.19) 
Genom tiden har syftet med finansiella rapporter varit att göra beslutsgrundande information 
tillgänglig. Revisorns syfte har varit att ge denna information en ökad trovärdighet. För att 
kunna behålla sin trovärdighet är det viktigt för revisorerna att möta det ansvar som 
intressenterna ger dem. (T. Mak et al. 1993, s.21) Revisorerna får inte vara hindrad av någon 
intressekonflikt, dessutom måste de vara objektiva och opartiska, för att få tillit från 
intressenterna (T. Mak et al. 1993, s. 22).  Av denna anledning ser vi att etik spelar en stor roll 
vid tillämpandet av ISA, då det är viktigt för revisorerna att bevara sin trovärdighet och 
behålla tilliten från intressenterna.  
 
Etik innefattar bland annat plikter, rättigheter, skyldigheter, ansvar och konsekvenser. Det kan 
även ses som studier av balansen mellan vad som är rätt och fel. (D. McNamee, 1992, s.3) Det 
finns en mängd litteratur inom ämnet etik, Orme och Ashton menar att det i huvudsak finns 
tre olika sorters etik. Den första kallas för social etik, med den menas att t.ex. ett företag kan 
ha olika etik gentemot andra företag på grund av olika värderingar och principer. Dock kan 
stora skillnader i etiken innebära förvirring och brister i förtroende bland kunder. (G. Orme & 
C. Ashton, 2003, s.185) Den andra sortens etik kallas för transcendental etik, vilken grundar 
sig i vad som är rätt och fel. Denna etik tillämpas likvärdigt oavsett om det finns några 
sociala, geografiska eller kulturella restriktioner. Taktisk etik kallas den tredje sorten, och 
baseras på att lagar och regler följs för att undvika negativa påföljder. Denna etik följs oftast 
på grund av bekvämlighet och egenintresse istället för känslan av rätt och fel. (G. Orme & C. 
Ashton, 2003, s.185-186) Med dessa sorters etik i bakhuvudet kan revisorerna ställa en mängd 
olika frågor för att lösa olika moraliska problem och etiska dilemman. Orma och Ashton har 
identifierat fem frågor kan ställas: 

 
1. Vilka fördelar och nackdelar kommer varje agerande att skapa, och vilka alternativ 

kommer leda till de bästa totala konsekvenserna?  
2. Vilka moraliska rättigheter har de berörda parterna, och vilken handling respekterar 

dessa rättigheter bäst?  
3. Vilket agerande behandlar alla lika, och inte visar favorisering eller diskriminering? 
4. Vilket agerande utvecklar det goda?  
5. Vilket agerande utvecklar moraliska förtjänster? 

(G. Orme & C. Ashton, 2003, s. 189, D. McNamee, 1992, s.10)  
 
Undersökningar i Australien visar att revisorer ofta sätter sitt eget intresse framför det 
offentliga, och misslyckas att göra en revision med objektivitet, integritet och 
överrensstämmande med etiska och professionella standarder (T. Mak et al. 1993, s.23). 
Genom att ha dessa frågeställningar i bakhuvudet vill vi undersöka, identifiera och skapa en 
bättre förståelse för hur revisorernas etiska ställning ser ut, och om detta kan påverka hur 
revisorerna förmedlar ISA till sina intressenter. 
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4. Empiri/Analys    
I detta kapitel har vi valt att skriva samman empiri och analys, detta för att undvika 
upprepningar i vår studie. Här kommer vi redogöra för svaren från våra respondenter 
(empiri), samt analysera det med våra teorier. Inledningsvis kommer en kortare förklaring om 
vilka respondenterna är och sedan kommer vi att utgå från teorierna och väva in 
respondenternas åsikter.  

4.1. Respondenterna i studien 
Vi har intervjuat två revisorer samt fyra kunder som arbetar högt uppsatta inom ekonomi 
såsom ekonomichefer samt en finanschef i större företag i Umeå regionen.   
 
Revisor ett är 35 år och arbetar som auktoriserad revisor hos Ernst & Young i Umeå. Han 
blev intresserad för ekonomi redan på gymnasiet och valde sedan att läsa civilekonom på 
handelshögskolan i Umeå. Han började i redovisningsbranschen direkt efter avslutad 
civilekonomexamen i februari 2000, men valde sedan att rikta in sig på revision vilket han 
gjorde redan i augusti 2000 då han började arbeta för Ernst & Young i Umeå.  
 
Revisor två är 64 år och arbetar som auktoriserad revisor på Grant Thornton i Umeå. Grant 
Thornton är ett svenskägt företag som finns på ca 30 olika orter i Sverige, omsätter ca 1 
miljard och ca 1000 anställda.  
 
Ekonomichef ett är medveten om ISA. Hon är 48 år och arbetar som ekonomichef på ett 
större bostadsföretag i Umeå. Hon började arbeta som ekonomichef 2007 för 
bostadsföretaget. Hon tyckte att ekonomi var ett klokt val att studera till eftersom de flesta 
företag är i behov av ekonomer. Men att hon hamnade i bostadsbranschen menar hon mera är 
en slump.  
 
Ekonomichef två är medveten om ISA. Hon är 35 år och arbetar som ekonomichef för ett 
stort företag I Umeå som framförallt arbetar med media och tidsskrifter. Kund nummer två 
har arbetat på företaget sedan 1996 men har arbetat inom området ekonomi sedan 2001. Idag 
är hon ekonomichef sedan två år tillbaka. Hon studerade ekonomi på gymnasiet och valde 
sedan att läsa vidare till civilekonom med inriktning på service management vid 
Handelshögskolan i Umeå.    
 
Ekonomichef tre är omedveten om ISA. Han är 56 år och arbetar som ekonomichef i ett 
stort känt företag i Umeå. Den del som han idag arbetar inom företaget är framförallt inriktade 
på fastigheter men det finns även andra ben i koncernen så som industrier. Efter avslutad 
ekonomutbildning på Umeå Universitet så började han 1980 att arbeta på en revisionsbyrå, 
där han sedan blev kvar i 9 år. 1990 kom han in i koncernen han arbetar för idag där han 
jobbat med ekonomifrågor sedan dess, idag är han ekonomichef. Han trivs bra i företaget 
eftersom att det aldrig står stilla, det händer alltid något nytt.  
 
Finanschef är omedveten om ISA. Hon 59 år och arbetar som chef för Finans och IT för ett 
stort industriföretag i Umeå. Hon har arbetat som chef för detta företag i 3 år och har tidigare 
arbetat med andra uppdrag inom ekonomi exempelvis ekonomichef och controller. Hon valde 
yrket för att intresset för bland annat siffror, cash management och ledarskap var stort. 
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4.2. Kunders reflektion om revision 
Ekonomichef ett tycker att revision är bra, hon ser det inte enbart som en nödvändig kontroll 
utan hon menar att de har nytta av revisorerna även från ett rådgivningsperspektiv. Eftersom 
företaget hon arbetar för är ett kommunalt bolag har dem två olika typer av revisorer. Dessa 
två är dels affärsrevisorer som mest granskar räkenskaperna och sedan även förtroendevalda 
revisorer (lekmanna revisorer) som är mer inriktad på förvaltningsfrågor. Dessa frågor 
handlar bland annat om granskning av risker, efterföljande av ägardirektiv, upphandlingar och 
policys menar kund ett.  
 
Ekonomichef två anser att det är väldigt viktigt med revision och hon upplever att det känns 
som en trygghetsfaktor eftersom företaget då blir ifrågasatta och kontrollerade av en 
utomstående oberoende part. Hon säger att de har kontinuerlig kontakt med revisor så fort det 
känns som att det behövs. Hon menar att:  
  
”det är viktigt med ett fungerande bollplank som kan rådfrågas när det behövs eftersom det 

är svårt att vara expert inom alla områden”. 
(ekonomichef nummer två) 

 
Ekonomichef tre har själv jobbat som revisor och kan därför vara lite färgad av detta. Han 
menar att han har stor förståelse för varför revisionen sker och vad nyttan med revisionen är. 
Ekonomichef nummer tre menar även att revisionen är extra viktig inom det företag han 
representerar, eftersom det finns många olika områden som kan vara svåra att hålla en perfekt 
paraplyinsyn i. Det är då bra med en utomstående part som kan hjälpa till att se över alla bitar, 
inklusive företagets rutiner och deras interna kontroll. Han trycker även på att revisorerna 
skapar en sorts trygghet genom att ge rådgivning och stöd vid behov. Av denna anledning är 
det därför bra att kommunicera med revisorerna som exempelvis ett bollplank. Han menar att 
kontakten och kemin måste vara bra mellan företaget och revisorn måste annars anser han att 
det kan vara nödvändigt att byta revisor.   
 
Finanschefen tycker att det är ”okej” med revision och anser att funktionen som bollplank är 
oerhört viktigt att tillgå. Hon menar att det är väldigt viktigt att revisorn känner till branschen 
som vi arbetar med så att de reviderar utifrån rätt synvinkel. 
  
Utifrån detta kan vi konstatera att kunderna värdesätter revisionen och känslan av att det finns 
ett bollplank tillgängligt som de kan bolla idéer med. Alla ser det som en möjlighet att få 
ställa svåra frågor till revisorerna eftersom de är bra pålästa inom området och kunderna kan 
inte vara expert inom alla områden.    
 

4.3. Kommunikationsprocessen 
Vi inledde våra intervjuer med att fråga om kunderna är medveten om revisionsstandarden 
ISA som revisorer kommit att tillämpa för första gången i årets bokslut. Här har vi fått 
blandade svar från de fyra tillfrågade kunderna.  
 
Ekonomichef ett är medveten om vad ISA innebär men endast i stora drag. Egentligen har hon 
inte märkt av någon större skillnad i sitt dagliga arbete jämfört med tidigare. Hon upplever 
inte att det har funnits några problem som har stört hennes arbete efter revisorerna har 
tillämpat ISA. När vi frågar vad hon tror att ISA medför för fördelar så har ekonomichef ett 
svarat att hon uppfattat att revisorer måste lägga större fokus på riskhantering. Detta ser hon 
som positivt.  
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Ekonomichef två hade inte reflekterat över ISA förrän vi kontaktade henne. Dock var hon 
medveten om att revisorerna bytt term till ”rimlig säkerhet”. I och med detta menar hon att 
hon får en känsla av att ISA bidragit till att revisorerna skjuter från sig sitt ansvar och lägger 
det på kunderna istället.  

Ekonomichef tre är inte medveten om vad ISA innebär sedan tidigare. Han säger att han inte 
har satt sig in i den information han fått, utan endast har uppmärksammat de skillnader som 
funnits i den gamla och den nya revisionsberättelsen. Han förstår självklart att denna 
förändring beror på något nytt och han förvånas inte över att det kan ha varit en ny standard i 
bakgrunden som har orsakat skillnaden. Han understryker dock att han inte lagt någon tyngd i 
att utforska varför.   
 
Finanschefen är inte medveten om vad ISA innebär sedan tidigare och har i och med vår 
intervju endast snabbt läst igenom vad det handlar om. Hon menar dock att hon har svårt att 
tro att deras bransch kommer påverkas av denna förändring.  

Som vi redogjort tidigare så är kommunikationsprocessen en metod där individer delar 
meningar mellan varandra och där vi skapar vår objektiva värld (Holm, 2006, s. 494, Blythe, 
2002, s.10). Vi menar att det är viktigt att revisorerna delger ny information till sina kunder, 
då förändringarna som ISA medför påverkar båda parter.  

Revisor ett menar till exempel att det i praktiken är få kunder som uppfattat att det införts en 
ny revisionsstandard. Han upplever att kunderna oftast endast intresserar sig för vad som står i 
revisionsberättelsen och revisorns funktion som rådgivare. Revisor ett anser även att det är 
sällan kunderna intresserar sig för hur själva arbetsprocessen fram till revisionsberättelsen ser 
ut. Vi frågar om de specifikt har informerat sina kunder om tillämpandet av den nya 
standarden ISA. Revisor ett menar att eftersom Ernst & Young redan har tillämpat den 
internationella standarden i byrån så uppstår det ingen direkt skillnad för kunderna, bortsett 
från revisionsberättelsen. Av den anledningen anser han därför att de inte behövt informera 
sina kunder om ISA-standarden. Dock menar han att de ändå har förklarat skillnaden mellan 
den gamla och den nya revisionsberättelsen för kunderna. Kunderna brukar förstå att 
förändringarna måste göras, men sedan brukar de inte lägga ner någon energi för att förstå 
varför.   
 
När vi istället frågade hur revisor två har arbetat med informationen till kunderna, så menar 
han att Grant Thornton har gjort utskick till sina kunder och informerat om 
revisionsstandarden ISA, och att den har kommit att tillämpas i år samt vad det innebär. 
Revisor två menar att det vanligaste som kunderna reagerar på är att revisionsberättelsen ser 
annorlunda ut i år, vilket han är förstående till då han menar att det är stor skillnad på den nya 
utformningen jämfört med den gamla. Revisor två menar att det oftast räcker med en enkel 
förklaring och varför den ser annorlunda ut för att kunderna ska förstå. Vid varje slutrevision 
så går även revisorn igenom förändringarna och förklarar detta för kunden, så dem verkligen 
är informerade om vad som gäller. Revisor två tycker att alla kunder verkar förstå att det är 
nya regelverk som orsakat förändringarna. Han menar även att det är viktigt att peka på 
förändringarna och att detta indirekt även kan vara positivt för kundens verksamhet. 
 
I kommunikationsprocessen ses revisorerna som den informationskällan som ska skapa 
meddelanden, eller information, till kunderna. Utifrån våra intervjuer med revisorerna framgår 
det att denna information främst har delgetts verbalt och via utskick. Informationen har främst 
kodats för att passa för vanliga och elektroniska brev, som sedan överförts via posten, 
internet, telefoni eller ”öga-mot-öga”. I denna process ses kunderna som mottagaren för denna 
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information. I intervjuerna med de fyra respondenterna för kunderna frågade vi hur de upplevt 
kommunikationen från revisorernas sida. Två av kunderna var medvetna om att ISA har 
tillämpats, medan de andra två inte kände till ISA:s tillkomst.     
 
Ekonomichef ett och två är medvetna om standarden i stora drag. Ingen av dem upplever att 
de specifikt har informerats av revisorn om vad ISA innebär för dem eller företaget de arbetar 
för. De har informerats om skillnaden i revisionsberättelsen av sina revisorer men har inte 
tagit del av den bakomliggande anledningen till förändringen. Ekonomichef ett menar att de 
har informerats endast övergripande om vad ISA innebär och då framförallt om skillnaderna i 
revisionsberättelsen, hon har dock även läst nyhetsbrev för att försöka sätta sig in i vad denna 
standard innebär. Ekonomichef två menar att i vanliga fall så fungerar kommunikationen 
mellan dem och revisorn bra, men i fallet med ISA så har de inte tagit del av någon 
information gällande ISA eller revisionsberättelsen. Ekonomichef två menar att revisorn 
borde ha nämnt någonting om ISA och vad detta kan innebära för deras del som kund. Hon 
menade att hon definitivt skulle fråga sin revisor nästa gång hon träffar denne för att höra 
mera om ISA tack vare vår intervju.  
 
De två kunderna som inte är medvetna om ISA-standarden avser ekonomichef tre och 
finanschefen. Vad gäller kommunikationen mellan dem och deras revisorer menar   
ekonomichef tre att den enda information om ISA han har fått är vetskapen om att 
revisionsberättelsen skulle ändras, och att detta baserades på nya direktiv. Varför denna 
förändring gjorts har han inte fått veta. Han menar dock att revisorn ändå har gått igenom de 
nya förändringarna i revisionsberättelsen tillsammans med företaget. Finanschefen menar att 
sedan det blivit känt att ISA skall tillämpas i Sverige, har företagets revisor ändå inte 
informerat henne om hur detta skulle kunna påverka dem som kund. Hon säger även att de 
inte heller har informerats specifikt om att revisionsberättelsen ser annorlunda ut numera. 
 
Enligt kommunikationsprocessen kan det även förekomma störningar i form av brus, vilket 
kan medföra att informationen mellan två parter kan missförstås (Shannon & Weaver, 1949, s. 
20). Vi har därför valt att fråga dels hur revisorerna har upplevt eventuella störningar från 
medier eller likande, samt om kunderna har upplevt att de tagit del av olika budskap från olika 
håll exempelvis via media eller rykten. Varken revisor ett eller revisor två har upplevt att det 
förekommit störningar i kommunikationen som har påverkat kundernas bild av ISA-
standarden. Bägge revisorerna anser att revision i allmänhet inte är något aktuellt ämne inom 
medierna, och därför har det heller inte spridits felaktig information. Revisor två anser att 
generellt så har arbetet med kommunikationen fungerat bra mellan dem och kunderna. 
Genomgående menar alla våra respondenter på kundsidan att de inte har tagit del av media 
eller andra rykten som skall kunnat påverkat deras bild av standarden ISA. Dock menar 
revisor två att hon inte reflekterat över medial information då hon heller inte varit insatt i vad 
ISA innebär.  

Ekonomichef tre har inte påverkats av varken media eller rykten kring ISA, dock kände han 
inte till vad ISA stod för innan vi berättade det för honom genom vår intervju. Finanschefen 
menar att utifrån det som media har publicerat angående ISA så har hon inte haft kunskapen 
om ISA och har därför inte tagit till sig något av detta och därför inte heller har kunnat 
påverkas av eventuella mediala publiceringar.   
 
Kommunikationsprocessen tar även upp att det är viktigt med återkoppling för att i detta fall 
revisorerna ska kunna ta emot kundernas reaktioner (Jobber & Fahy, 2006, s.226-227). 
Återkopplingen är oerhört viktig genom att revisorerna informerar om förändringarna som 
ISA innebär, och kunderna kan i sin tur förmedla tankar och åsikter eller eventuella frågor och 
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funderingar kring detta. Från våra intervjuer med både revisorer och kunder uppfattar vi att de 
båda parterna upplever att det personliga informationsutbytet mellan revisor och kund har 
varit bra och att det anses viktigt att kunna förstå hur revisionsberättelsen har förändrats. 
Dock har de två kunderna som inte varit medveten om ISA:s tillämpning uttryckt en känsla 
för att vara åsidosatt då de upplever att revisorerna inte prioriterat att informera om dessa 
viktiga förändringar.   
 
Utifrån detta kan vi konstatera att revisorernas och kundernas syn på kommunikationen 
mellan dem skiljer sig åt. Revisorerna menar att de har informerat sina kunder tillräckligt om 
förändringen av ISA. Revisor ett menar även att kunderna oftast inte intresserar sig för något 
annat än innehållet i revisionsberättelsen och tillgången till rådgivning. Revisor ett menar 
även att eftersom hans revisionsbyrå redan i princip följt ISA innan den infördes i Sverige, så 
finns inget behov för att informera om detta. Kunderna däremot upplever att de inte 
informerats tillräckligt för vad denna förändring innebär. De har endast fått höra att 
revisionsberättelsen kommer förändras, men inte varför. Vi kan konstatera att det finns 
meningsskiljaktigheter för huruvida om kommunikationen upplevts bra eller dålig mellan de 
båda parterna.     
 
Genom de utförda intervjuerna kan vi även konstatera att bruset i detta fall har varit 
obefintligt, och därför kan vi säga att kommunikationsprocessen i detta fall inte har drabbats 
av någon sådan utomstående negativ påverkan som skapat en oklar bild för kunderna. Vi kan 
dock tänka oss att genom att utföra intervjuer med kunderna kan ha skapat en sorts störning. 
Då denna studie är av mindre karaktär, ser vi dock inte att detta skulle skapa några större 
problem.   
 
På grund av att revisorerna och kunderna upplever kommunikationen på olika sätt, så kan det 
uppfattas som att det finns brister i kommunikationsprocessen mellan dem. Det är möjligt att 
revisorerna inte uppfattat att det finns ett intresse för företagen att veta hur förändringar i 
revisionen kan påverka dem. Vidare kan revisorerna anse att det informationsutbytet som sker 
mellan dem och kunderna är tillräcklig. Även fast både kunder och revisorer menar att 
återkopplingen mellan dem är bra, kan det tänkas att det även där skulle kunna finnas brister. 
Om kunderna varit mer frågvisa angående om ISA, så kanske de hade fått mer information 
om detta.    
 
Vi menar alltså kommunikationen mellan revisorer och kunder vid tillämpningen av ISA kan 
påverka relationen mellan de båda parter. En brisfällig kommunikation kan leda till 
missförstånd och irritation som kan skapa en obalans i parternas arbeten.  Vi menar även att 
fast en stor revisionsbyrå har arbetat inom ramarna för ISA-standarden tidigare så upplever 
kunderna att det vore bra att informeras kring tillämpandet av denna. Även fast det ligger på 
revisorernas axlar att arbeta utifrån standarden, så vill kunderna ändå informeras om det nya. 
Det är möjligt att revisorerna ansett att det varit väsentligt att enbart informera om 
förändringarna kring revisionsberättelsen och trott att kunderna inte varit intresserade av de 
bakomliggande faktorerna till varför dessa förändringar skett. Oavsett om det revisorerna 
informerat för lite eller och kunderna inte har gett en ordentlig återkoppling genom att vara 
frågvisa, så kan vi konstatera att kommunikationsprocessen mellan revisorer och kunder är 
bristfällig.     
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4.4. Agentteoin 
Ett förhållande där principalen, som i detta fall avser kunden, överlåter arbete till agenten 
(revisorn) kallas för agentteori (Eisenhardt, 1989, s.58, s. Zu & Kaynak, 2012, s. 426, Logan, 
2000, s. 25). Ofta så kan agenten försöka vilja tjäna sitt eget intresse, även fast principalen har 
andra mål (Ronen & Balachandran, 1993, s.129).  
 
Om revisorers och kunders målsättningar är olika så kan det ställa till problem. Exempelvis så 
kan revisorer vilja utföra ett uppdrag inom ramarna för de lagar och regler som finns för att 
behålla sin trovärdighet, samt undvika att skada sitt varumärke. Kunderna å andra sidan kan 
ha helt andra mål. De kan tillexempel ha för avsikt att revisorerna ska skriva en ren 
revisionsberättelse, trots att det finns punkter som hindrar revisorerna från att just skriva en 
ren revisionsberättelse. Vi ser även att detta kan kopplas tillbaka till 
kommunikationsprocessen då brister i kommunikationen mellan revisorerna och kunderna 
kan leda till att parternas målsättningar kan kollidera och skilja märkbart. Kunderna kan 
tillexempel missförstå informationen om tillämpningen av ISA, vilket kan medföra att de inte 
förstår varför revisionsberättelsen ser ut som den gör nu jämfört med tidigare. Vi menar alltså 
att en dålig kommunikationsprocess mellan revisorerna och kunderna kan leda till att 
konflikter i agentteorin uppstår.  
 
Ett annat problem som agentteorin tar upp är huruvida principalen (kunden) kan kontrollera 
om agenten (revisorn) sköter sig. I detta fall handlar detta om huruvida kunderna är väl insatt 
inom revision och processen kring revision. En kund som inte är insatt inom ämnet kan heller 
inte kontrollera hur arbetet sköts. Intresset för detta kanske inte heller finns för att sätta sig in i 
revision, utan kunden kanske bara vill ha en ren revisionsberättelse. Att kunderna ska kunna 
kontrollera hur revisorerna sköter sitt arbete kan även ha att göra med hur trovärdig kunderna 
uppfattar revisorerna. Om kunderna har full tillit till revisorernas arbete, kanske de inte anser 
att de behöver kontrollera att revisorerna sköter sitt arbete korrekt. För revisorernas del 
handlar det då om att etiskt och moraliskt kunna behålla denna tillförlitlighet. Kanske finns 
det även företag som inte har något intresse överhuvudtaget i revisionen och inte bryr sig om 
hur revisorerna sköter sitt arbete. I dessa fall finns det så klart inte några agentproblem.  
 
För att få insikt i om det uppstått några agentproblem har vi därför valt att fråga våra 
kundrespondenter hur de har upplevt att arbetet från revisorernas sida uppfyller deras behov, 
och hur väl revisorerna kan anpassa sitt arbete för att hjälpa kunderna med sitt intresse. Vi vill 
även kontrollera kundernas förtroende för revisorerna. Genomgående i respondentgruppen så 
är kunderna nöjda med sina revisorer och upplever att de kan lita på arbetet som revisorerna 
utför. De tillfrågade kunderna beskriver hur viktigt det är med bollplankseffekten som de har 
tillsammans med sina revisorer. Hur upplever då kunderna att revisorerna utför sitt arbete 
kring kundernas intresse?   
 
Ekonomichef ett menar att revisorerna för hennes företag går att styra utifrån företagets 
intressepunkter och därför upplever hon att de har bra service och att de är hjälpsamma 
gällande företagets intresse. Gällande revisorernas tillförlitlighet så upplever hon den som 
mycket god och tillförlitligheten anser hon inte har påverkats nämnvärt efter införandet av 
ISA-standarden. 
 
Ekonomichef två menar att det både går att styra revisorerna, men att det samtidigt finns en 
del hinder med detta. Hon menar att revisorerna har sina åtaganden de måste följa, men hon 
upplever ändå att de är otroligt lyhörda och villiga till att kontrollera något extra om företaget 
önskar det. Gällande tillförlitligheten menar ekonomichef två att hon inte ser några problem 
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med detta och har fullt förtroende för sina revisorer. Dock anser hon ändå att det hade varit 
bra att skaffa sig mer kunskaper om vad ISA betyder för företaget, för att få bättre kontroll på 
läget. Ekonomichef två menar att om de skulle byta revisionsbolag så skulle det absolut vara 
aktuellt att skaffa sig bättre insikt inom detta. 
 
Ekonomichef tre tycker inte att det är några problem att styra revisorerna till att kontrollera 
exempelvis den löpande redovisningen av intäkter. Han menar att om företaget önskar det 
från revisorernas sida, så brukar de oftast utföra det. Han tror inte att revisorernas arbete eller 
tillförlitlighet kommer att förändras utifrån ISA-standarden, utan anser att revisorernas 
trovärdighet kommer hålla. Ekonomichef tre menar även att om deras förtroende för en 
revisor skulle falla, hade de helt enkelt bytt ut den ”felande länken”.  
 
Finanschefen upplever att revisorerna jobbar utifrån sitt företags intresse, men att de ändå 
alltid utgår från vad standarderna säger och inom ramarna för detta. Hon anser att revisorerna 
är finkänsliga och lätta att samarbeta med, samtidigt hyser de stor tillförlitlighet vilket är 
viktigt inom revisionsbranschen. Finanschefen menar att hon inte har kunskapen för att uttala 
sig ifall revisorernas tillförlitlighet kommer att förändras nu genom ISA:s regler. 
 
Vi kan konstatera att kunderna värdesätter bollplankseffekten som revisorerna bidrar med vid 
revisionen, men även löpande under årets gång. Ekonomichef två uttryckte detta som:  
 
”Man kan inte vara expert inom alla områden, därför är det bra att kunna diskutera med sin 

revisor som ett bollplank för att bolla frågor och idéer”. 
 

Ingen av kunderna upplever att de inte kan lita på sina revisorer eller att de skall sträva mot 
olika mål. Vi upplever mer och mer när vi studerar denna teori att det är som revisor ett har 
sagt: 
 
”… jag tror att kunderna oftast bara intresserar sig för vad som står i berättelsen samt hur vi 

revisorer kan hjälpa kunden”. 
(revisor ett) 

Utifrån vad våra respondenter svarat verkar det som om kunderna är väl införstådda i vad 
revisorerna har för åtaganden i sitt arbete. Kunderna uttryckte en klar förståelse för att 
revisorerna måste utföra sitt arbete inom ramarna för de lagar och regler som tillämpas i 
Sverige, och att revisorerna därför inte kan se allt för mycket genom fingrarna för att helt 
tillfredsställa sina kunder. Av denna anledning ser vi inte att det finns något tydligt problem 
kring agentteorin. Dock menar kunderna att de är nöjda med att de kan påverka sin revisor i 
de fall de vill göra en extra kontroll som ligger utöver revisorns kontrollpunkter.  

Vad gäller informationsutbytet kan det dock uppstå konflikter, eftersom vi upptäckt brister i 
kommunikationsprocessen mellan parterna. Då revisorerna inte har informerat kunderna i 
tillräcklig utsträckning kan missförståenden skapas, vilket gör att parternas målsättning kan 
kollidera men även risktagandet kan skilja dem åt. Det kan även vara så att kunderna inte ger 
tillräcklig information om företaget, vilket då hindrar revisorn från att göra ett korrekt arbete. 
I denna undersökning har dock dessa brister inte lett till några konflikter i agent-principal-
förhållandet, då kunderna är medvetna om att revisorerna har sina åtaganden de måste följa.  

Enligt kunderna är de nöjda med resultatet som revisorerna kommer fram till. Gällande 
externa riskkällor så har revisorerna genom ISA-standarden börjat jobba mer med 
bakgrundsinformation om branscher och företag, detta för att reducera riskerna som kan 
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finnas. Genom att dessa punkter fungerar så kan vi konstatera att agent-principal förhållandet 
fungerar bra, utan några konflikter, i våra respondenters fall. 

Det kan vara svårt att överföra agentteorin från relationen mellan ägare och ledning till 
relationen mellan revisor och kunder, då relationen mellan dessa parter ser annorlunda ut. Till 
skillnad från ledningen, så har revisorerna sina riktlinjer de måste följa. Revisorerna kan alltså 
inte helt tillmötesgå kundernas önskningar. Dock anser vi att revisorers och kunders relation 
ändå kan betraktas ur agentteorin, då kunderna (principal) överlämnar arbete till revisorerna 
(agenterna). Även fast revisorer har sina riktlinjer de måste följa, kan vi tänka oss att till 
exempel mindre revisionsbolag kan bli mer riskbenägna för att skriva rena 
revisionsberättelser. Detta för att undvika att kunden ifråga ska bli missnöjd och eventuellt 
byta revisionsbolag. Inbringar kunden dessutom stora inkomster för revisionsbolaget, kan det 
få förödande konsekvenser för revisionsbolaget om en sådan kund byter revisor. Detta kan 
även härledas till vad ekonomichef tre sa om att byta ut den ”felande länken” vid 
missbelåtenhet. Av denna anledning ser vi att agentteorin ändå tjänar sitt syfte till denna 
studie. Dock, som vi nämnt ovan, ser vi inga konflikter i agentteorin för just denna studie. 

       
4.5. Förändringsteorin  
Här tittar vi framförallt på hur förändringen för revisorerna har varit i deras dagliga arbete 
men samtidigt väver vi in hur kunderna upplevt förändringen. För att en förändring ska vara 
effektiv måste alla berörda parter vara involverad i processen genom att vara deltagande och 
samarbetsvillig (Burnes, 2004, s.984). I början av intervjuerna med revisorerna, frågade vi 
dem vad de ansåg kring tillämpandet av ISA i Sverige. 
 
Eftersom revisor ett arbetar på en stor internationell byrå som redan har arbetat internationellt 
med dessa normer under en tid, så menar han att tillämpandet av ISA i Sverige inte ledde till 
någon större förändring för det dagliga arbetet. Revisor ett menar dock att den enda praktiska 
skillnaden i det dagliga arbetet varit att revisionsberättelsen ser annorlunda ut. Han menar att 
ISA har funnits internationellt länge, men att ISA har utvecklats under den senaste tiden och 
det har tillkommit fler krav med mera. När vi frågade revisor ett om han upplever några 
problem med denna standard så uttryckte han att:  
 

”Jag tror inte att detta medför några problem utan snarare fördelar, nu när alla byråer 
konkurrerar på likvärdiga villkor. Därför anser jag att branschens tillförlitlighet sannolikt 

bör öka”. 
 

Vi frågade även hur revisor ett anser att det varit att arbeta med denna standard. Revisor ett 
menar att eftersom Ernst & Young är en internationell byrå så har redan kopplingen till ISA 
funnits sedan tidigare, därför menar han att han inte har upplevt någon större skillnad i sitt 
arbete. Han menar även att FAR Akademi har hållit i omfattande utbildningar för revisorerna 
för att informera om skillnaderna mellan RS och ISA. Dock har Ernst & Young inte behövt 
skicka några på denna utbildning eftersom deras tidigare normer i bolaget redan har innefattat 
ISAs krav.   
 
När vi sedan intervjuade revisor två så menade han att eftersom ISA började gälla från 2011 
så är det alltid en tröghet att börja tillämpa någonting nytt. Totalt sett i byrån så har alla 
revisorer sett till att tillämpa ISA-standarden från och med i år. Revisor två menar att den 
första reaktionen som ISA har medfört är att planeringsprocessen tar längre tid jämfört med 
tidigare. Han menar att detta beror på att fler moment av revisorernas arbete måste 
dokumenteras. Exempelvis kan det handla om penningtvätt, oegentligheter (medvetna fel) och 
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även närstående parter. Han menar att ISA har medfört att revisorerna totalt sett måste vara 
betydligt mera insatta i kunden och dess verksamhet nu jämfört med tidigare. Dock har det 
tidigare arbetet innehållit den typen av arbete, men den nya strukturen har gjort detta ännu 
tydligare nu. Revisor två anser även att om revisorerna skulle granskas så krävs denna 
dokumentation och att den kan visas upp vid granskning. Fördelen med ISA är att planeringen 
blir noggrannare, numera så riktar revisorerna in sig på de viktiga delarna och genom detta 
kan revisorerna utelämna vissa, mindre viktiga delar som kan vara oväsentligt för revisionen. 
Av denna anledning ser han att revisionen blir effektivare utifrån arbetet med ISA-standarden. 
Han menar att det känns bra att revisorerna nu har en standard som styr dem till att titta på 
väsentliga poster och konton.  
 
De problem som revisor två framförallt ser är dokumentationen av allt som utförs, men även 
insamlandet av uttalanden från företagsledare där de instämmer att de har delgett all väsentlig 
information som revisorn behövt. Negativt är även att alla förändringar tar tid att komma in i, 
men han tycker ändå: 
 
  

”... att det är skönt att det händer någonting i branschen. Så revisorerna inte faller tillbaka 
och blir bekväma, utan måste vara mer på alerten”. 

(revisor två) 
 

Det allmänna ”snacket” på arbetsplatsen vad gäller införandet av ISA, gäller mest att det skall 
dokumenteras betydligt mer nu jämfört med när Sverige tillämpade RS, men revisor två anser 
ändå att det finns en positiv anda kring allt det nya i revisorernas dagliga arbete.  
 
Vi frågar även hur revisorerna tror att förändringen som ISA medför kommer påverka 
intressenter till företagen. Överlag så upplever inte revisorerna att det kommer förändras hur 
deras kunders och hur kundernas intressenters förväntningar på revisorernas arbete.  
Revisor ett tror inte att det kommer finnas någon direkt påverkan för intressenterna, men dem 
måste dock förstå vad som egentligen står i revisionsberättelsen. Eftersom den nya 
revisionsberättelsen är längre och innehåller mera text så gäller det exempelvis för banker och 
kreditgivare att förstå att texten om upplysningar inte behöver innebära någonting negativt för 
kunderna. Revisor ett har tidigare upplevt att när kreditgivarna har sett att revisionsberättelsen 
innehåller några upplysningar så förändras kreditmöjligheten för företagen, därför är det 
viktigt att exempelvis kreditgivare ser skillnaden på en anmärkning och en upplysning. Han 
menar att revisorernas krav på att specificera sina grunder till de uttalanden som görs medför 
att revisionsberättelsen blir tydligare, men kommer innehålla mer text och ta längre tid att gå 
igenom. Detta kan göra att intressenter kan få svårt att faktiskt förstå vad som står.  
 
Revisor två uppskattar att förändringen som ISA medfört inte kommer medföra någon större 
påverkan mellan kunderna och deras intressenter. Han menar att detta förmodligen kommer 
att vara oförändrat. Intressenterna är i huvudsak mest intresserad av att se att det är en ren 
revisionsberättelse så de vet att de kan lita på vad företaget säger. Eftersom kundernas 
intressenter vanligtvis innehar samma revisionskrav som revisorernas kunder, så vet 
intressenterna vad ISA har medfört i revisionsberättelsen. Därför anser han inte att själva 
användandet av berättelsen bör påverkas av ISA, då det är lika för alla. Grant Thornton har 
även genomfört och kommer att hålla informationsmöten med banker, försäkringsbolag och 
advokatbyråer för att uppdatera dem med vad denna ISA-standard innebär. Revisor två menar 
att eftersom revisionsberättelsen nu är mer lättläst så borde detta medföra att det blir tydligare 
att förstå och det borde i sin tur leda till ett eventuellt ökat användande av berättelsen. 
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Vi frågar även revisorerna hur deras process med att anpassa sig till ISA varit. Här har de 
anpassat sig vid olika tillfällen men överlag anser båda att det inte har varit jättesvårt att 
anpassa sig. Båda menar dock att det alltid upplevs konstigt när ett tidigare arbetssätt ska 
bytas ut till någonting nytt och ovant.  
 
Ernst & Young har redan anpassat sig till denna standard i deras inskrivna normer som gäller 
internationellt. Dock så går alla kvalificerade revisorer två utbildningsdagar per år som kallas 
för ”Audit update” där förändringar inom redovisning och revision gås igenom. Revisor ett 
påpekade att en punkt under dessa utbildningsdagar i år konstaterade att om revisorerna följde 
byråns normer, betyder det att de automatiskt även följer ISA:s regelverk.  
 
Den största anpassningen med att arbeta utifrån ISA, menar revisor ett att förändra utseendet 
på revisionsberättelsen och att det tagit lite tid att komma in i det arbetet. Detta eftersom han 
varit van att jobba med den gamla utformningen under lång tid och att han kunde känna sig 
trygg med den äldre berättelsen. Men han menar ändå att han inte har sett några nackdelar 
med tillämpandet av ISA i Sverige eller användandet av den nya berättelsen. 
 
Revisor två upplever inte att revisorerna har haft problem att anpassa sig efter standarden men 
han tycker sig hört lite allmänt gnäll om att det är något nytt igen och att det kräver vissa 
andra delar i arbetet. Men allt eftersom tiden går och saker faller på plats för revisorerna så 
har även gnället lagt sig. Revisor två menar även att arbetet med ISA i början kommer ta 
längre tid och vara mer kostsamt. När revisorn väl är inkörd i standarden samt kundens 
verksamhet, så tror han att arbetet med revisionen kommer att gå fortare och bli mer 
kostnadseffektivt.  
 
Detta kan jämföras med Kurt Lewins modell som syns i figur 3.3, denna modell uttrycker att 
en individ eller organisation måste vara redo och besluten att genomföra förändringar och 
även göra allt som krävs för att klara förändringen, oavsett om de stöter på några olägenheter. 
(Brisson-Banks, 2010, s.244). Steg ett i denna modell handlar som tidigare nämnt om att det 
skapas ed medvetenhet om att ISA skall införas i Sverige och att detta kommer innebära en 
förändring. 
 
 I steg två i denna modell, själva förändringsfasen, måste alla parter förstå varför en 
förändring genomförs för att undvika problem. De måste även skapa ett fungerande arbetssätt 
med tillämpningen av ISA. Som våra tillfrågade revisorer säger så tar det tid att anpassa sig 
till nya förändringar, då det alltid är lättare att falla tillbaka till det gamla. Denna förändring 
som revisorerna går igenom är lite annorlunda eftersom det är ett måste för alla revisorer i 
Sverige. Därför anser vi att denna förändring borde genomföras lättare jämfört om det endast 
skulle ha varit en enskild byrå som skulle tillämpat ISA. Utifrån vad våra respondenter svarat 
på våra intervjuer, kan vi konstatera att utbildningar och informationsmöten har hållits för att 
informera både revisorer, kunder och intressenter om ISA.  Revisor ett beskrev även vid 
intervjutillfället att han ansåg att de hade utfört ”onödigt” extraarbete när de sedan tidigare 
följde standarden ISA. Men idag är han glad att de gjort detta, då det medfört att revisorerna 
på Ernst & Young inte påverkats märkvärt av tillämpandet av ISA.  
 
Då det genomförts utbildningar och möten angående ISA, så anser vi att förändringsfasen 
skett på ett bra sätt. Genom att gå på utbildningar och möten får parterna en förebild som visar 
hur denna förändring ska hanteras. Vi ser det även som positivt att revisorerna tycker att det 
är bra att det kommer en förändring så de inte blir allt för bekväma med den föregående 
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utformningen av revisionsberättelsen. På så vis tycker vi att de visar att de är villiga att 
genomföra en förändring, samtidigt som de vill utföra ett bra arbete. Vidare anser vi även att 
det är bra, som revisor två uttryckte, att genomföra informationsmöten för kunder och 
intressenter. Detta för att även de ska veta vad ISA kommer innebära. Eftersom Ernst & 
Young menar att de redan arbetat med ISA, förstår vi att de kanske inte är i behov av samma 
utbildning som andra revisionsbyråer. Generellt sett anser vi dock ändå att förändringsfasen 
skett på ett bra sätt.  
 
Den sista fasen, återfrysningsfasen, innebär att det sker en stabilisering av förändringen. Detta 
sker genom införanden av nya strategier för de som berörts för att säkerställa att det inte 
kommer ske någon regression. Vid detta steg har organisationen stabiliserats efter 
förändringen, och de anställda har accepterat de nya ändringarna genom att arbeta med nya 
metoder för att kunna slutföra sina dagliga sysslor (Brisson-Banks, 2010, s. 244-245, Burnes, 
2004, s.986).  
 
När vi suttit och lyssnat på revisor ett verkar det som om Ernst & Young redan stabiliserat 
denna förändring, då de menar att de sedan tidigare tillämpat denna standard. Revisor två å 
andra sidan verkar inte riktigt ha hunnit stabilisera förändringen med ISA ännu. Dock 
upplever vi  att han verkar positiv till denna förändring, då han tror att detta kommer leda till 
att revisionen kommer gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv. Inte heller i detta steg ser vi 
några hinder eller problem som kan störa relationen mellan revisorerna och kunderna.   
 
Det är även en förändringsprocess för kunderna när revisorerna kommer med bland annat en 
förändrad revisionsberättelse. Därför valde vi att även fråga våra två kundrespondenter som 
var medvetna om ISA angående förändringarna. Frågan vi ställde till kunderna var: ”Innan 
tillämpningen av ISA använde revisorerna begreppet ”hög men inte absolut säkerhet”. I och 
med tillämpningen av ISA ändras detta begrepp till ”rimlig säkerhet”. Vad anser du om 
detta?” Ekonomichef ett tror att revisorerna nu efter denna förändring kan känna att de har fått 
ett större ansvar. Hon tror även att intressenternas beslutsfattande inte kommer att förändras 
med dessa förändringar och hon tror heller inte att trovärdigheten kommer att påverkas av 
ISA.    
 
Ekonomichef två menar att det första hon kom att tänka på när hon hörde att revisorerna 
numera använder bergreppet ”rimlig räkerhet”, är att revisorerna försöker flytta ansvaret till 
kunderna, och skydda sig själva. Hon tycker att det borde finnas definitioner för just ”rimlig 
säkerhet”. Hon menar att trovärdigheten överlag kanske kan ifrågasättas i och med detta. Men 
hon menar ändå att hennes tillförlitlighet för revisorerna inte har förändrats. 
 
Generellt sett anser vi att det inte finns några större hinder eller problem i 
förändringsprocessen med att tillämpa ISA. Utifrån respondenternas utlåtanden tycker vi att 
denna process verkar ha gått till på ett bra sätt. Enligt Lewins modell så är det viktigt att 
parterna är införstådd med förändringen och att det är en långsiktig förändring som håller på 
att ske. Det är därför viktigt att alla revisorer i Sverige tar till sig den information som FAR 
akademi delger dem samt att de ser till att gå på utbildningarna kring detta. Det är även viktigt 
att kunderna och deras intressenter såsom kreditinstitut, banker och advokatbyråer är 
medvetna om skillnaderna kring revisionen samt berättelsen. Därför ser vi även att det är av 
betydelse att även de går på informationsmöten angående detta. Vi blev dock lite 
konfunderade över vad ekonomichef två sa om att det borde finnas en definition för vad 
rimlig säkerhet är, och att revisorerna försöker flytta ansvaret till kunderna. Vi anser att detta 
är något som även kan kopplas till kommunikationen mellan revisorerna och kunderna. Då en 
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bra kommunikation förmodligen hade gett en bra förståelse för vad som menas med rimlig 
säkerhet. Ekonomichef tvås inställning till vem som bär ansvaret kanske också hade sett 
annorlunda ut om kommunikationen mellan parterna varit bättre.    

4.6. Motivationsteorin 
Denna teori kan tillämpas på alla människors olika strävan (Hamington, 2010, s.681). Det är 
framförallt motivationen till att genomföra en förändring som vi kommer att studera med 
hjälp av denna teori.   
 
Det är viktigt att revisorer och kunder är motiverade och ser att förändringen är någonting 
som faktiskt innebär någonting bra för dem själva, men även för andra inblandade individer. 
Vi frågade därför revisorerna vad dem tror om deras kunders förväntningar ökar eller minskar 
nu i samband med tillämpandet av ISA. 
 
Revisor ett ser inga förändringar av förväntningarna för Ernst & Youngs kunder men han tror 
självklart att detta beror på att de redan internt har jobbat med dessa normer så det blir 
därigenom en liten skillnad för sina kunder. Vi frågade även om ISA har medfört 
ökad/minskad arbetsbelastning. Revisor ett menar att det inte är någon skillnad där för Ernst 
& Young, men när han får spekulera fritt så tror han att de mindre bolagen som inte har den 
internationella standarden i ryggen kommer att få mer att göra en tid i och med denna nya 
standard. 
 
Revisor två menar att från början så tar planeringsprocessen längre tid och kommer vara mer 
kostsamt för kunden, något som kunden sedan kommer att få tillbaka genom att 
genomförandet av revisionen blir effektivare. Så snart revisorn känner till kundens 
verksamhet, och med hjälp av det faktum att revisorerna kontrollerar specifika delar i 
verksamheten numera, så anser revisor två att helheten kommer att effektiviseras och därför 
kommer även kunderna att komma billigare undan under loppets gång. Han tror inte att 
kundernas förväntningar kommer skilja sig nu jämfört med tidigare, men han inflikar ändå att 
det är möjligt att de förväntar sig lite mer nu till en början för att de skall kunna förstå vad 
denna förändring handlar om. Revisor två säger också: 
 

”Jag upplever att kunderna uppskattar arbetet nu när revisorn går igenom de förändringar 
som har skett tillsammans med kunden, detta sker i samband med att kunden skall revideras” 

(revisor två)  
 

Vi menar att det är viktigt att veta vad revisorerna anser om den nya utformningen av 
revisionsberättelsen, detta eftersom att det är en del i deras arbete utifrån ISA-standarden.  
Revisor ett tror att den kommer leda till bättre förståelse eftersom den är tydligare. Dock är 
det även mer text, därför måste revisionsberättelsen även läsas mer utförligt. Vi frågade även 
om revisor ett tror att tillämpningen av ISA kommer leda till fler eller färre orena 
revisionsberättelser. Han tror inte att det kommer bli fler eller färre anmärkningar på grund av 
detta, dock kommer det mera övriga upplysningar som hjälper till att öka förståelsen för de 
utomstående.   
 
Revisor två tycker att revisionsberättelsen är betydligt trevligare att läsa och rent estetiskt 
snyggare jämfört med tidigare.  Han tycker att den är luftigare och upplägget känns bättre. 
Han menar även att till viss del är även språket lättare att förstå. Detta tror han kan spela roll 
för ett eventuellt ökat användande av revisionsberättelsen. Vad gäller orena 
revisionsberättelser menar han att det inte har att göra med utseendet av berättelsen, men 
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möjligen att ISA standarden som sådan medför att revisorerna granskar på ett annorlunda sett 
och upptäcker annat genom detta. Revisor två uppskattar inte att det är stor skillnad nu 
jämfört med tidigare vad gäller rena eller orena revisionsberättelser. Vi passade även på att 
fråga om vad kunderna tycker om den nya berättelsen. Enligt revisor två så har det inte 
förekommit något negativt kring revisionsberättelsen än så länge, dock kan detta komma 
senare eftersom det är på pass nytt än så länge.   
 
Kundernas förväntningar på revisorerna anser vi vara viktigt att studera så därför har vi valt 
att fråga vad kunderna förväntar sig av sina revisorer. Ekonomichef ett menar att hon 
förväntar sig att deras arbete fortskrider som det har varit tidigare, dvs. de vill ha en saklig 
granskning med mycket dialog tillsammans med revisorerna. Vad gäller förväntningar menar 
ekonomichef ett att de inte har förändrats någonting nu med ISA jämfört med tidigare.
  
Ekonomichef två anser att förväntningarna inte har förändrats, men de har höga förväntningar 
på sina revisorer, dels att dem ska komma flera gånger per år och dels att dem är delaktiga vid 
andra frågor än bara revision som kommer upp under årets gång. De ska vara aktiva och 
engagerade, Ekonomichef två understryker här att detta även borde innefatta informationen 
om tillämpningen av ISA.  
 
Ekonomichef tre menar att det viktiga är att få fram mer än det som bara ska konstateras, det 
är jättebra att det stämmer i bokföringen, men oftast så vet han redan att det kommer att 
stämma. Han vill få råd och tips på hur förbättringar för hur de ska kunna ändra något för att 
bli ännu bättre. Han menar att det är bra att utomstående parter kan komma med förslag. 
Skulle det vara någonting så brukar de tillsammans med revisorn ta upp det redan innan själva 
revisionen. Han tror inte heller att förväntningarna på revisorerna kommer att förändras nu 
med tillämpningen av ISA.  Finanschefen menar att det är viktigt att de ha kunskap om skatter 
och dess tillämpning samt kännedom om branschen som de granskar. Hon vet inte om 
förväntningarna kommer att förändras utifrån ISA men hoppas inte på det.  
 
Vi frågade även vad kunderna tycker om den nya revisionsberättelsen och om den är lätt att 
överskåda och förstå, ifall den är svår att förstå så kan det innebära att kundernas motivation 
och förväntning gällande revisionen kan ta skada. Ekonomichef ett anser att deras 
revisionsberättelse är relativt lätt att förstå och tycker inte det har varit någon skillnad på den 
nya jämfört med den gamla berättelsen vad gäller förståelsen. Hon menar även att varken 
hennes företag eller deras intressenter kommer att få mer eller mindre nytta av berättelsen nu 
jämfört med tidigare.  
 
Ekonomichef två menar att den nya revisionsberättelsen är väldigt lätt att förstå, men hon vill 
inte uttala sig om skillnader, då hon inte har aktivt jämfört dem båda. Dock upplever hon inte 
att det är någon större skillnad. Hon har dock reagerat över termen ”rimlig säkerhet”, och 
skulle vilja veta vad som menas med ”rimlig”. Hon upplever att detta måste specificeras så att 
det är tydligt för alla inblandade. Men hon menar att nyttan inte har förändrats någonting före 
eller efter tillämpandet av ISA. Ekonomichef två menar att den nya berättelsen förklarar bättre 
och tydliggör extremt väl vad som är VD´s ansvar, styrelsens ansvar och så vidare. Sedan 
kommer även revisorns ansvar in med den ”rimliga säkerheten”. Hon anser att revisorerna är 
övertydliga med sitt ansvar i det hela. 
 
Ekonomichef tre menar att revisionsberättelsen är längre och mer omfattande, men är inte 
svårare att förstå. Dock tycker han att det tar längre tid att läsa igenom berättelsen. Tidigare 
var det endast en sida, men nu är den på två sidor. Han upplever den inte som svårbegriplig, 
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han menar dock att den förra var tillräckligt bra. Att den nya revisionsberättelsen grundas mer 
på upplysningar, menar han är bra i grund och botten. Finanschefen upplever inte heller att 
det är någon skillnad gällande om revisionsberättelsen är lättare eller svårare att förstå nu efter 
förändringen. Vad gäller intressenternas användning av revisionsberättelsen så tror hon inte 
heller att den nyttan kommer att förändras nu när berättelsen ser annorlunda ut.  
 
Vad gäller den första länken i denna teori, förväntningar, om parternas ansträngning kommer 
leda till önskat resultat. Men även om parterna besitter kompetens för att påverka resultatet 
(Lee, 2007, s.789-790) Alltså om huruvida revisorer och kunder tror att de kan tillämpa ISA 
på ett önskvärt sätt, tycker vi att det verkar som om båda parter verkar anse att de kan tillämpa 
ISA på ett bra sätt. Utifrån intervjuerna upplever vi att revisorerna känner att de innehar den 
kunskap som krävs för att tillämpa ISA på ett korrekt sätt. De verkar positiva till förändringen 
som ISA medför, trots att det kan innebära en del gnäll och tidsslukande arbete i början. 
Kundernas förväntningar på revisorerna verkar vara detsamma som innan tillämpningen av 
ISA. De anser att revisorerna borde besitta rätt kompetens för förändringen med ISA. Dock 
anser en del kunder att deras egen kunskap om ISA är bristande och därför har de svårt att se 
om deras ansträngning skulle leda till ett önskat resultat. Även detta skulle kunna kopplas till 
den bristande kommunikationen mellan parterna. Om kommunikationen fungerat på ett bra 
sätt så hade förmodligen kunderna, förutsatt att de haft intresse för ämnet, haft tillräcklig 
kunskap för att anse att de skulle nå ett önskat resultat. 
 
Den andra länken, instrumentet, handlar som tidigare nämnt om individers tro och 
förväntningar om att en prestation kommer leda till ett visst resultat (Lee, 2007, s.790). Även 
för denna länk uppfattar vi revisorerna som positiva. Som vi nämnt tidigare så menar revisor 
två att deras prestation sannolikt kommer leda till en effektivisering i framtiden, då de hunnit 
bli mer insatta i ISA. Det är omöjligt för oss att säga om detta verkligen leder till 
effektivisering, eftersom det fortfarande är så pass nytt. Dock, som vi kommer ta upp längre 
fram i arbetet, hade detta varit intressant att undersöka i framtiden. Kunderna ger även här 
intryck för att deras förväntningar inte har förändrats något efter införandet av ISA. De tror 
inte att den nya utformningen av revisionsberättelsen kommer leda till någon nämnvärd 
förändring vad gäller förståelse eller användning av denne. 
 
Den sista länken, valens, kan tydas som en persons känslomässiga riktlinjer för att försöka 
uppnå särskilda resultat. Positiv valens visar på när en person hellre föredrar att uppnå ett mål, 
än att inte uppnå målet. (Lee, 2007, s.789) Det kan diskuteras om huruvida revisorerna kan 
visa på positiv valens, då det inte spelar någon roll om de är motiverade eller inte till att 
tillämpa ISA. Detta då de är tvungen att tillämpa denna standard. Utifrån våra 
besöksintervjuer, upplever vi revisorerna som positiva till ISA och till att vilja utföra ett bra 
arbete. Av denna anledning tycker vi att tillämpningen av ISA från revisorernas sida har en 
positiv valens. När det kommer till kunderna upplever vi de som indifferenta, om än lite 
positiva, till tillämpningen av ISA. De verkar snarare se detta om någonting nödvändigt som 
måste göras, än att vara positivt motiverade till att göra denna förändring. 
 
Generellt sett för denna teori, anser vi revisorer och kunder verkar motiverade till att 
genomföra förändringarna som tillkommer vid tillämpningen av ISA. Vi kan inte identifiera 
några hinder eller brister, annat än det som kan kopplas vidare till kommunikationsprocessen. 
På detta sätt menar vi att motivationsmodellen fungerar bra för båda parter.  
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 4.7. Etik och Moral 
Etik innefattar bland annat plikter, rättigheter, skyldigheter, ansvar och konsekvenser. Det kan 
även ses som studier av balansen mellan vad som är rätt och fel (McNamee, 1992, s.3). Vid 
företagsskandaler eller andra negativa händelser i företag är det ofta revisorerna som får 
kritik, vilket skapar tvivelaktigheter om oberoende revisorers trovärdighet. I sådana 
situationer förlorar även samhället sin tillit till revisorernas ansvar (T. Mak et al. 1993, s.19).  
Därför arbetar revisorerna med att behålla och öka trovärdigheten i sitt arbete detta för att 
förstärka vikten med sitt arbete. Vi har därför valt att titta på dels hur revisorerna menar att de 
bemöter och arbetar med sina kunder etiskt. Men även att vinkla det mot hur kunderna 
upplever att de blir bemötta.   
 
Vi valde att fråga revisorerna om kunderna kräver olika typer av behandlingar/bemötande. 
Revisor ett menar att det alltid är så, men det är ingenting som ISA har påverkat. Han tror att 
detta vanligen beror på att vissa kunder är mer nyfikna än andra. Revisor ett menar att det är 
bra att arbeta för en stor revisionsbyrå, eftersom han då kan sköta sitt jobb och anmärka på 
saker där det faktiskt är någonting som är fel. Ifall en liten byrå har en stor kund som kanske 
står för 40-50 procent av revisionsbyråns intäkter så är det svårare att trycka på vissa saker 
som är negativa för kunden, ligger det då i bakgrunden att denna kund är viktig för byrån så 
kan revisorn vara orolig för att förlora denna kund och därför kanske ser mellan fingrarna för 
några fel. I detta fall blir revisorn, eller byrån för den delen, inte oberoende för den här 
kunden. Av denna anledning anser revisor ett att det är bra att arbeta för en större byrå då det 
är det lättare att vara oberoende för en kund. Det finns så klart alltid en risk att även stora 
byråer tappar sina kunder, men då är det oftast varumärket som sådant som skadas vid 
eventuella etiska fel. Fördelen med en stor revisionsbyrå är att bolaget inte går i konkurs om 
de tappar en kund.  
 
Revisor två anser att det är viktigt att behandla alla lika och menar att det inte är någon 
skillnad på personen i fråga. Största skillnaden menar han är branscher som sådan som kan 
kräva mer eller mindre arbete. Vissa Branscher kan vara mera problematiska jämfört med 
andra, och revisorerna måste då analysera om de vill ta på sig uppdrag för de kunderna eller 
inte. När det kommer till kontantbranschen ser han dock att det blivit bättre sedan kravet på 
nya kassaapparater har tillkommit. 
 
När vi sedan kom in på hur kunderna upplever bemötandet, så ställde vi följande fråga: 
Upplever du som kund att revisorerna behandlar dig och ditt företag rättvist? Ekonomichef ett 
upplever att både hon själv och företaget behandlas rättvist från sina revisorer. 
Ekonomichef två tycker att revisorerna handlar etiskt och hoppas såklart att det är så. De 
kommunicerar väldigt ofta och har bra service. Revisorerna framstår som väldigt framåt, de 
tar exempelvis mycket egna initiativ med mera. 
 
Ekonomichef tre förutsätter att de blir behandlade rättvist jämfört med andra kunder. Men han 
kan tänka sig att en stor kund är indirekt viktigare för en liten revisionsbyrå jämfört med en 
liten kund. Detta eftersom att de inbringar större intäkter för revisionsbyrån. En revisor ska 
hjälpa och inte stjälpa, men strider det mot lagar och regler så måste revisorerna givetvis sätta 
ned foten. Finanschefen upplever att revisorerna behandlar dem på ett korret sätt. 
 
Revisorerna menar även att alla typer av människor måste behandlas på olika sätt men ingen 
skall favoriseras och behandlas bättre eller sämre än någon annan kund. Därför anser inte 
revisorerna att det är bra att de som byrå är beroende av någon typ av ”större” kund som de 
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måste prioritera. De anser då att deras arbete inte blir lika bra jämfört med om alla kunder är 
lika värda i inkomstsammanhang.  
 
Med utgångspunkt i intervjuerna med våra respondenter, upplever vi att både revisorer och 
kunder är nöjda med den etiska och moraliska hållningen. Under hela våra intervjuer med 
revisorerna får vi klart för oss att de inte bara är ute efter att upprätthålla den taktiska etiken, 
dvs. att lagar och regler följs. De vill även upprätthålla den transcendentala etiken genom att 
skilja på vad som är rätt och fel. (Orme & Ashton, 2003, s.185-186). Revisorerna påpekade 
noga att vissa kunder krävde större uppmärksamhet, men ingen kund favoriserades. Vi anser 
att den etiska och moraliska hållningen sköts bra. Även kunderna upplever att etiken i 
relationen mellan dem och revisorerna sköts på ett bra sätt. De blir bemötta och behandlade på 
ett professionellt sätt. De tycker att revisorernas service är bra och att deras behov tillgodoses 
av revisorerna på ett bra sätt. Vi tycker att det är bra att revisorerna försöker hjälpa sina 
kunder så mycket de kan, men givetvis ska detta ske inom ramarna för de lagar och regler 
som gäller. 
 
Även i denna teori finner vi att detta sköts på ett bra sätt, och har inte uppmärksammat några 
brister eller hinder som ska kunna påverka revisorers och kunders relation vid införandet av 
ISA.  
 

4.8. Framtidsutsikter för revisionen 
Vi frågade revisorerna hur de tror att tillämpningen av ISA kommer påverka framtida 
revisionsarbeten. Revisor ett tror att ISA borde innebära att kvalitén på revisionen höjs efter 
ISA blivit standard för alla bolag i Sverige. Det borde även innebära en mindre risk att det 
slinker igenom felaktigheter som inte revisorerna upptäcker. Revisor ett anser att det är bra 
om ISA tillämpas i hela EU eftersom de då kan försäkra sig om att alla följer samma standard 
och att den är pålitlig.  
 
Vi passade även på att fråga revisor ett hur han tror att intressenternas framtida användning av 
revisionsberättelsen påverkas av den nya utformningen. Han menar att intressenterna måste 
bli bättre på att läsa vad som faktiskt står i berättelsen och inte säga att det är bra eller dåligt 
med en viss anmärkning. Han anser att en gradering skulle vara en bra lösning för att se 
huruvida det är bra eller dåligt. 
  
Revisor två menar att tillämpningen av ISA inte tillför någon skillnad i Sverige. Han anser 
dock att handeln mellan företag i olika länder i framtiden kan underlättas, då alla företag 
reviderats på samma sätt. Av denna anledning ökar även säkerheten när det handlas med 
länder inom EU. Det blir även en hårdare styrning via ISA, och därför blir resultatet även 
bättre och det blir ett effektivare sätt att arbeta på för oss revisorer. När vi frågade om den 
aktuella debatten om huruvida EU kommer att lagföra ISA eller inte så menar revisor två att 
han tror att det kommer införas en lag för att alla inom EU skall tillämpa ISA. Han menar att 
det skulle vara bra ifall alla inom EU revideras på samma villkor för det ökar säkerheten på 
den ekonomiska informationen som företagen lämnar.  
 
Ekonomichef två tror säkert att revisionen kommer förändras framöver, hon är exempelvis 
inte förvånad över att EU vill lagföra ISA. Men hon tror inte att handel med utländska bolag 
kommer att förändras genom att alla revideras lika. Hon menar att om det finns ett intresse så 
kommer även handeln att finnas där oavsett hur revisionsbyråerna arbetar, men det kan ändå 
bli lättare att veta hur det går till och att det är tillförlitligt det som sägs i revisionsberättelsen. 
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Ekonomichef tre tror inte att det kommer att förändras så mycket i framtiden, men han 
föredrar att revisorn kan vara till hjälp med tips och råd, just bollplanket menar han är 
viktigast. Han tror inte det kommer spela någon större roll om ISA skulle lagföras eller inte, 
men tycker ändå att det alltid är bra när alla har samma ”spelregler”. Det viktiga är att det är 
en ren revisionsberättelse när den kontrolleras, säger ekonomichef tre. Han menar att huruvida 
företag reviderats lika eller inte, spelar mindre roll för en världshandel mellan olika länder. 
Dock vill han ändå påskina att om alla hade samma regler på alla ekonomiska plan och termer 
så skulle det givetvis underlätta när det handlas med utländska bolag. Framtiden för 
intressenterna tror han ändå inte kommer att påverkas nämnvärt av ISA standarden.   
 
För framtiden så tror båda revisorerna att ISA kan medföra förenklad handel med länder inom 
EU, detta eftersom revisionsberättelsen och kontrollen utförs på samma villkor i hela Europa.   
Kunderna upplever dock inte att en gemensam revisionslag är det viktigaste som kan öka eller 
minska handel med andra länder. De menar snarare att om ett intresse finns för att handla med 
ett utländskt företag, så kommer inte en annan typ av revisionsberättelse eller standard att 
stoppa genomförandet av handeln.  

 4.9. Sammanfattande analys 
Kundernas syn på revisionen är bra då de värdesätter revisionen och känslan av att det finns 
ett bollplank tillgängligt som de kan bolla idéer med. Alla kunder ser det som en möjlighet att 
få ställa svåra frågor till revisorerna, de menar att de inte kan vara expert inom alla områden 
som däremot revisorerna kan.  
 
Som synes så går teorierna in i varandra löpande och kommer tillbaka i de flesta fallen. En 
huvudsaklig teori som är återkommande är kommunikationsteorin. Denna teori följer alla 
andra teorier och det är oerhört viktig att ha en fungerande kommunikationsprocess mellan 
revisorerna och kunderna. Vi kan konstatera att kommunikationen är viktig och även fast en 
stor byrå har arbetat inom ramarna för en standard tidigare, så upplever kunderna att det vore 
bra att informeras kring detta. Detta eftersom kunderna vill vara uppdaterade kring hur 
revisorerna arbetar. Vi anser även att det är viktigt att delge denna information till kunderna 
även om byrån arbetat med den tidigare. Sådan information till kunderna skulle nog enbart ses 
som någonting positivt.   
 
I agentteorin kan vi konstatera att vi inte ser något direkt problem kring. Detta eftersom alla 
kunder är införstådda med att revisorerna gör sitt arbete inom ramarna av lagarna, och kan 
därför inte se allt för mycket genom fingrarna. Alla kunder är dessutom nöjda med att de kan 
påverka revisorn inom sitt eget intresse ifall de vill kontrollera någonting utöver revisorns 
kontrollpunkter. Gällande externa riskkällor så har revisorerna genom ISA-standarden börjat 
jobba mer med bakgrundsinformation om branschen och företaget, detta för att reducera 
riskerna som kan finnas. Vi menar att det i våra respondenters fall inte har uppstått något 
problem gällande Agent-Pricipal förhållandet och kan därför konstatera att förhållandet inte 
har påverkats av införandet av ISA. Det vi kan se är att revisorerna har börjat granska externa 
risker tydligare nu jämfört med tidigare och därför innebär att de har bättre grund för sina 
uttalanden.  
 
För att förändringsteorin ska fungera så är det viktigt att de berörda parterna är införstådd med 
förändringen och att det är en långsiktig förändring som håller på att ske. Det är därför viktigt 
att alla revisorer i Sverige tar till sig den information som FAR Akademi delger dem samt att 
de ser till att gå på utbildningarna kring detta. Gällande kunderna och deras intressenters 
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förväntningar genom förändringen med ISA, så har revisorerna svårt att tro att förändringen 
med standarden skall påverka förväntningarna. I detta fall anser vi att det är viktigt att 
revisorerna informerar kunderna om vad som gäller och varför kostnaden förblir den samma. 
Det sista som revisorerna vill är självklart att få missnöjda kunder genom denna förändring. 
 
Enligt revisorerna så har inte kundernas förväntningar påverkats utifrån denna förändring som 
ISA har medfört. Deras förväntningar har heller inte förändrats utifrån ISA:s införande, utan 
det tenderar att vara lika nu jämfört med tidigare. Överlag har kunderna höga förväntningar på 
sina revisorer. Vissa kunder anser också att de borde informerats bättre gällande förändringen 
kring ISA och hur detta påverkar dem som kunder. Vissa kunder upplever att revisorerna som 
inte har informerat sina kunder om ISA-standarden gjort bort sig då de anser att det är viktigt 
för dem att veta om regelverk som kommer att beröra kunderna.  
 
Etiken är alltid ett omtalat ämne och kommer självklart in här eftersom det handlar om hur 
revisorerna behandlar sina kunder. Revisorerna menar att alla typer av människor måste 
behandlas på olika sätt men ingen skall favoriseras och behandlas bättre eller sämre än någon 
annan kund. Det är därför viktigt som både teorin och revisorerna menar, att inte vara 
beroende av någon större kund som revisionsbyrån måste tillgodose för att inte gå under 
ekonomiskt. Kunderna är eniga om att de blir korrekt behandlade utifrån revisorerna och 
deras byrå. Vi anser att det är viktigt att revisorerna försöker hjälp och inte stjälpa sina 
kunder, men det skall givetvis ske inom ramarna för de lagar och regler som gäller. På detta 
sätt har kunderna det bästa utbytet av sina revisorer, så som den tidigare omnämnda 
bollplankseffekten som kunderna värdesätter.     
 
Gällande den framtida revisionens utveckling, så tror revisorerna att ISA kan medföra 
förenklad handel med länder inom EU. Därför att revisionsberättelsen och kontrollen utförs 
på samma villkor i hela Europa ifall EU får igenom denna lagföring. Kunderna själva 
upplever dock inte att tillämpningen av ISA är det viktigaste för att få handeln att öka eller 
minska med andra länder. De menar snarare att ifall ett intresse finns för att handla med ett 
utländskt företag så kommer inte en annan typ av revisionsberättelse eller standard att stoppa 
genomförandet av handeln. Dock de menar ändå att det kan vara en fördel om 
revisionsberättelser ser likvärdiga ut och att det förenklar förståelsen.   
 
Genomgående för detta resonemang är kommunikationen och huruvida olika revisionsbyråer 
har valt att delge den nya informationen gällande ISA till sina kunder. I denna studie har vi 
främst uppmärksammat brister i kommunikationen hos det ena revisionsbolaget.  
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5. Slutsatser & Rekommendationer 
I denna slutsats kommer det ursprungliga problemet samt syftet återkopplas till den tidigare 
analysen för att sedan byggas vidare på. För att göra detta anser vi att det är viktigt att lyfta 
in både problemformuleringen och syftet här så att läsarna kan läsa det igen för att vara 
uppdaterade om vad som diskuteras.  

5.1. Studiens förutsättningar 
Den problemformulering vi kom fram till vid den här studiens början var följande: 
”Hur kommer relationen mellan revisorer och kunder förändras vid tillämpningen av 
International Standards on Auditing, ISA?” 
 
Studiens syfte har genomgående varit följande:  
”Med utgångspunkt i vår problemformulering är vårt syfte att skapa en bättre förståelse om 
hur införandet av den internationella revisionsstandarden, ISA, kommer att påverka 
relationen mellan revisorerna och kunderna. Inom ramen för detta avser vi att kartlägga hur 
revisorer och kunder uppfattar den nya utformningen av revisionsberättelsen, hur revisorers 
arbete påverkas till följd av förändringarna och hur revisorers och kunders uppfattning om 
det framtida arbetet med revision kommer se ut. Vidare vill vi identifiera tänkbara hinder och 
möjligheter som kan komma att uppstå vid tillämpningen av ISA. 
 
Utifrån vårt resultat avser vi även att kunna ge rekommendationer för att underlätta och 
effektivisera arbetet med revisorn.”       
 
5.2. Vad tycker revisorerna och kunderna?  
Här kommer vi ta upp frågor som vi genom studien har sökt svar på för att skapa oss en bra 
förståelse av vad ISA har medfört för våra respondenter och hur deras arbete har påverkats. 
 
Vad vi kan förstå utifrån de genomförda intervjuerna så anser varken kunderna eller 
revisorerna att relationen mellan revisorerna eller kunderna har förändrats genom ISA. 
Snarare, menar revisor två, att den kan förstärkas eftersom det är viktigare att förstå branschen 
nu. Detta kan betyda att bandet mellan revisorn och kunderna knyts samman bättre.  
 
Hur har då revisorernas arbete påverkats genom ISA? Revisorerna menar att det till en början 
tar längre tid med förberedelser och det krävs mer dokumentation. ISA medförde att alla steg 
som revisorn går igenom skall dokumenteras och det ska gå att kontrollera senare. Dock 
menar de ändå att i slutändan ska arbetet bli effektivare och kanske utföras på kortare tid.  
 
Hur uppfattas då den nya revisionsberättelsen? Revisorerna anser att eftersom 
revisionsberättelsen är mer utförlig nu, med bland annat upplysningar, så menar de att den bör 
bli lättare att förstå och den är rent estetiskt snyggare. Kunderna menar att det inte är så stor 
skillnad mer än att det är mera text. Den upplevs inte svårare att förstå bara kunderna tar sig 
tid att läsa den.   
  
Vilka förväntningar finns det på framtiden? Överlag finns det inga större förväntningar vad 
gäller revisionen i Sverige. Det som revisorerna hoppas på är att EU ska lagföra ISA i hela 
Europa. Detta skulle innebära att alla revideras på samma villkor i hela Europa. Vissa 
revisorer tror också att detta kan bidra till att handeln mellan länderna kan öka då exempelvis 
de svenska kunderna vet att kunder i Frankrike revideras med samma krav. Kunderna menar 
dock att de klarar sig utan denna laginföring, och tror inte att en standard fäller avgörandet för 
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handel mellan olika länder. Dock upplever de att det ändå vore enklare om alla följer samma 
regelverk.    
 
5.3. Bristande kommunikation 
Utifrån vår empiri/analys kan vi konstatera att kommunikationen mellan revisorerna och 
kunderna varit bristfällig. 
 
I denna uppsats har vi studerat två olika revisionsbyråer, Ernst & Young och Grant Thornton. 
Ernst & Young är en internationell byrå som sedan tidigare redan infört ISA-standarden i 
byråns normer. Genom att de har följt sin byrås normer så har dem automatiskt tillämpat ISA. 
Detta är givetvis väldigt positivt, men kunderna upplever inte att de har informerats gällande 
vad ISA innebär. Vi anser därför att kunder som Ernst & Young borde informerat sina kunder 
om att dem redan arbetat efter ISA-standarden när den trädde i kraft på den Svenska 
marknaden. Detta hade varit positivt då kunderna kunnat se att vår revisionsbyrå är redan 
uppdaterade och konkurrenskraftiga.  
 
Grant Thornton har däremot inte arbetat med ISA-standarden innan, men när de nya 
direktiven kom så valde byrån att gå ut med ett informationsutskick för att meddela sina 
kunder att de kommer att börja följa en standard med nya direktiv för revisorerna.  
 
Båda byråerna har dock genomfört informationsmöten för bland annat banker, 
försäkringsbolag och advokatbyråer detta för att de skall vara uppdaterade om vad som 
kommer att gälla genom ISA. Båda byråerna har också valt att förklara för sina kunder 
gällande skillnaderna i revisionsberättelsen nu jämfört med tidigare. Det har visserligen gjort 
detta olika ingående, eftersom alla kunder inte förstår att den nya revisionsberättelsen ser 
annorlunda ut på grund av ISA-standarden.   
 
Revisor ett ser gärna att någon form av gradering införs för revisionsberättelsens upplysningar 
så att kundernas intressenter lättare kan förstå om upplysningen är negativ eller endast 
informativ av väl vilja för läsaren. Detta skulle också tydliggöra den yttre kommunikationen 
och därigenom förenkla användandet av berättelsen samtidigt som den blir tydligare. Vi anser 
även att individer som inte är speciellt insatta i ekonomi skall förstå vad som egentligen står 
där.  
 
Vårt svar på problemformuleringen i inledningen blir således att relationen mellan revisorer 
och kunder inte förändrats markant i och med tillämpningen av ISA. Dock har vi 
uppmärksammat en påtaglig irritation från kundernas sida då de upplever att, den annars så 
bra kommunikationen mellan revisorer och kunder, varit bristfällig vid införandet av 
förändringarna som ISA medfört. 
 
5.4. Rekommendationer  
Då den främsta bristen för denna studie varit kommunikationen, vill vi rekommendera 
revisorerna att ta till vara på möjligheten att informera sina kunder. Vi menar att revisorerna 
nästintill kan vara övertydliga i uttalanden som berör kunderna. Detta eftersom det är oerhört 
viktigt att kunderna är införstådda i saker som berör dem.  

För denna studie har våra två studerade revisorer kommunicerat med sina kunder med olika 
kvalitet. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera det lönar sig att hålla en bra kommunikation 
när det gäller förändringar såsom tillämpandet av en ny standard. Ett bra sätt att förmedla 
information är att vid den slutliga revideringen gå igenom förändringarna och även låta 
kunderna få möjlighet att samtidigt ställa frågor om oklarheter gällande standarden och den 
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nya utformningen av revisionsberättelsen. Vi skulle därför rekommendera att fler 
revisionsbolag gör på detta sätt vid nya förändringar, som till exempel tillämpandet av en ny 
standard. Detta för att undvika missförstånd och andra olägenheter mellan revisorer och 
kunder. Vi menar att det är viktigt att även större revisionsbolag, som tillämpat den nya 
standarden sedan en tid innan den kom till Sverige, informerar om att det är nya regler och 
nytt utseende för revisionsberättelsen. Detta för att vara säkra på att kunderna förstår och för 
att hindra att relationen mellan parterna försvåras. Genom att informera visar de även sina 
kunder att de håller sig väl uppdaterade och håller sig i framkant. Av denna anledning vill vi 
även rekommendera att alla revisionsbolag ser över sin kommunikationsprocess med sina 
kunder för att skapa en så god informationskanal som möjligt. 

  

5.5. Framtida forskning 
För forskning i framtiden tror vi det hade varit intressant att göra en likande studie som denna 
vid ett senare tillfälle i framtiden för att jämföra hur arbetet verkligen blev efter att revisorerna 
hunnit bil mer insatta inom ISA. En del svar vi fick på intervjun syftade till att det kunde bli 
på det ena eller andra sättet när revisorerna blivit mer insatta i ISA. Av den anledningen kan 
det vara intressant att studera hur läget ser ut om ett tag, när både revisorer och kunder fått tid 
att smälta dessa förändringar. 

Vidare tror vi även att det hade varit intressant att göra en likvärdig studie som fokuserat på 
mindre revisionsbolag, då de kan ha upplevt tillämpningen av ISA annorlunda. För att få ett 
bättre resultat hade det nog varit lönsamt att även göra en mer omfattande studie.  
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6. Sanningskriterier 
I detta sista kapitel kommer vi redogöra för de sanningskriterier som kan kopplas till denna 
studie. Eftersom sanningskriterierna skiljer sig beroende på om forskningen är av kvantitativ 
eller kvalitativ art, så kommer våra sanningskriterier att utgå från trovärdighet och äkthet 
(Bryman & Bell, 2003, s. 306). 

6.1. Trovärdighet 
Trovärdigheten är uppdelad i fyra mindre kriterier som vi avser att redogöra för. Dessa 
kriterier kallas tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta 
(Bryman &Bell, 2003, s. 306). 

6.1.1. Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten är en motsvarighet till intern validitet (Bryman & Bell, 2003, s.306). Att 
skapa tillförlitlighet innebär dels att studien har utförts enligt de regler som finns och dels att 
personer som involverats i studien rapporterats om resultatet för forskningen. Detta för att 
personerna i fråga kunna bekräfta att forskarens uppfattningar av deras verklighet skett på ett 
korrekt sätt (Bryman & Bell, 2003, s.307). Vi som författare har skrivit denna uppsats själva, 
dock har vi använt oss av andra författares forskning och material. I dessa fall har vi refererat 
detta både i texten men även i källförteckningen i slutet av arbetet. Tyvärr har vi inte låtit våra 
respondenter fått granska arbetet, detta främst på grund av den tidsbegränsning som följts med 
denna uppsats.  

En av det två revisorerna vi intervjuade ville dock läsa vår transkription av intervjun för att 
bekräfta att vi uppfattat allt rätt. Vi ser detta som positivt, att han valde att gå igenom vår 
transkription för att kvalitetssäkra sina svar. Han kom då med förslag på saker vi kunde 
utesluta som inte var relevanta för vår studie, såsom hans privatliv och tidigare arbeten. Av 
denna anledning anser vi att tillförlitligheten i detta sammanhang bör förstärkas, då denna 
kontroll kvalitetssäkrar svaren.    
 
Som vi även tar upp i metodkapitlet, diskuterar vi den överhängande risken för 
intervjuareffekter som enligt nationalencyklopedin beskrivs som: ”Den eventuella 
snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens person, t.ex. 
att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga” (NE, 2012). 
Vi menar att detta inte har varit ett problem för oss i arbetet med denna studie, eftersom vi har 
valt ett objektivt synsätt och därför varken tagit ställning för någon av de två olika parterna.  
Detta objektiva synsätt anser vi också har bidragit till att tillförlitligheten av denna studie har 
ökat. 

6.1.2. Överförbarhet 
Överförbarheten motsvaras av den externa validiteten.  Med överförbarhet menas hur pass 
överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman & Bell, 2003, s.306-307). Resultatet av 
vår forskning upplever vi kan vara svår att föra vidare till andra miljöer då införanden av nya 
revisionsstandarder kan innebära att det får olika konsekvenser. Vi menar dock att denna 
undersökning är överförbar till andra sammanhang där någon önskar analysera hur en 
exempelvis lag- eller standardändring påverkat förhållanden mellan olika parter. Kommer 
Sverige att tillämpa ytterligare någon förändrad revisionsstandard där man vill undersöka 
förändringarna på likvärdigt sätt, ser vi att denna studie mycket väl skulle kunna överföras. 

6.1.3. Pålitlighet 
Denna del kan jämföras med realibilitet och betyder i stora drag att forskarna ska anta ett 
granskande öga under studietiden (Bryman & Bell, 2003, s.306-307).  Detta innebär att man 
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säkerställer att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 
forskningsprocessen, såsom problemformulering, val av respondenter, intervjuutskrifter, 
beslut angående analys och data med mera (Bryman & Bell, 2003, s.307). Under arbetets 
gång har vi försökt redogöra så noga vi kunnat för alla delar i uppsatsen. Allt för att försöka 
göra studien så pålitlig som möjligt. Vi måste dock ge kännedom om att vi upplever att en 
sådan redogörelse är svår att göra alldeles perfekt, allra helst med tanke på den korta 
tidsperiod vi haft att utföra denna studie på. Vi menar att vi önskat att vi hade haft längre tid 
på oss för att kunna utvecklat en ännu mer utförlig redogörelse för alla dessa delar. Dock 
anser vi ändå att vår pålitlighet är relativt hög.    

6.1.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 
Sista delen inom trovärdighetsbegreppet handlar om att forskaren måste försöka säkerställa att 
han eller hon agerat i god tro. Detta tar utgångspunkt från att det inte går helt vara objektiv 
vid samhällsenliga forskningar. Forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktningar 
får inte medvetet påverka utförandet eller slutsatserna av studien (Bryman & Bell, 2003, 
s.307-308). Vid genomförandena av besöksintervjuerna har vi varit noga med att spela in våra 
samtal med hjälp av våra mobiltelefoner. Detta för att vi sedan under bästa omständigheter 
transkribera all information vi fått på ett noggrant sätt. För intervjuerna som skett via internet, 
har vi skriftligen fått vår information. Även detta gör att våra egna värderingar inte kan 
påverka de svar som vi fått. Vi uppskattar ändå att våra värderingar till viss del kan ha 
kommit att påverka resultatet. Dock menar vi att vi försökt undvika dessa så långt som 
möjligt, och anser att vi har agerat i god tro.   

6.2. Äkthet 
Denna del kan även kallas för autenticitet och berör konsekvenser från forskningspolitiska 
frågor i allmänhet (Bryman & Bell, 2003, s.308-309).  Dessa kan ses som mer generella 
frågor och kan delas in i fem olika delar, vilka är rättvis bild, ontologisk autenticitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytiskt autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2003, 
s.309). 

6.2.1. Rättvis bild 
Denna del om rättvis bild syftar till huruvida vår studie återspeglar våra respondenters åsikter 
och uppfattningar (Bryman & Bell, 2003, s.309). Som vi diskuterat ovan, så spelades alla 
besöksintervjuer in via våra mobiltelefoner. Detta för att vi sedan lättare skulle kunna 
genomföra en så utförlig och rättvis transkribering som möjligt. De två intervjuerna som 
genomfördes via internet är anser vi även har försökt ge så rättvis bild som möjligt då vi varit 
noga med att inte försöka förvränga deras uttalanden i texten. Dock menar vi att det hade varit 
önskvärt att låta alla respondenter granska arbetet innan vi slutfört uppsatsen. Detta för att låta 
respondenterna meddela oss om vi uppfattat deras åsikter korrekt och på så vis kunna styrka 
den rättvisa bilden ytterligare.  

6.2.2. Ontologisk autenticitet 
Med ontologisk autenticitet menas om huruvida de medverkande personerna i studien 
kommer att få en bättre förståelse av sin sociala situation efter medverkandet i studien 
(Bryman & Bell, 2003, s.309).  Vi uppskattar att alla respondenter kan dra nytta av denna 
forskning för att förstå revisorers och kunders uppfattningar om tillämpandet av ISA, och vad 
som skulle kunna gjorts på ett annorlunda sätt. Genom vår studie så fick bland annat kunder 
som inte kände till ISA upp ögonen för detta och ville veta mer. Genom att koppla samman 
både revisorernas och kundernas syn menar vi att de skulle kunna få bättre uppfattning om 
vad som är bra och vad som skulle kunna förbättras. Vi hoppas att denna studie kommer leda 
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till att våra respondenter vill utvecklas och förbättras tills ett eventuellt byte av 
revisionsstandard nästa gång.     

6.2.3. Pedagogisk autenticitet 
Med detta menas huruvida vår studie hjälpt respondenterna till att få bättre bild av hur andra 
personer upplever saker och ting (Bryman & Bell, 2003, s.309). Genom att involvera både 
revisorer och kunder i denna studie, menar vi att respondenterna får en tydligare bild av hur 
varje part upplever den miljön de befinner sig i. Vi har i empiri och analyskapitlet beskrivit 
för vad varje respondents åsikter är för att lättare kunna tolka hur denne ser på miljön. Genom 
att skilja på vem av respondenterna som är revisor och vem som är kund är det lättare att 
skapa en bild av hur miljön för respektive part uppfattas.   

6.2.4. Katalytisk autenticitet 
Denna del av äktheten syftar till om studien bidraget till att de respondenter som medverkat 
kan förändra sin situation (Bryman & Bell, 2003, s.309). I denna studie menar vi att det 
främst är revisorerna som kan genomföra en förändring. Vi har under studiens gång diskuterat 
för hur viktig kommunikationen mellan revisorerna och kunderna varit i och med införandet 
av ISA. Genom att bland annat förändra sättet att kommunicera till kunder skulle revisorerna 
kunna förbättra sitt arbete. Dock kan vi även understryka att för att revisorerna ska kunna göra 
en förbättring med kommunikationen, måste även kunderna visa intresse för denna 
information och vara mer frågvisa angående de standarder som styr revisionen av företagen.  

6.2.5. Taktisk autenticitet 
Den sista delen inom begreppet äkthet gäller om vår forskning gjort att respondenterna fått 
bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2003, s.309). Genom 
denna undersökning menar vi att respondenterna fått ”mer kött på benen” vad gäller hur 
införandet av ISA har påverkat deras arbete. Med hjälp av denna studie får båda parter 
möjligheter att reflektera hur de inför en ny eventuell framtida inskaffning av 
revisionsstandard skulle kunna genom att vidta åtgärder, kunna genomföra bättre 
förberedelser. Revisorer får chans att se över hur de på ett bättre sätt ska kunna informera och 
ge sina kunder en inblick i vad det nya kommer innebära. Kunderna å andra sidan, som inte 
varit insatt i hur revisionsstandarderna ser ut eller vad de innebär för dem, kan vidta åtgärder i 
form av att intressera sig mer även för vad revisionsstandarderna innebär. Vi anser absolut att 
denna uppsats har gett respondenterna en chans att vidta behövliga åtgärder.  
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Bilaga 1 - Intervjumall för revisorer 
• Vem är du?  

o Hur gammal är du? (frivillig fråga) 
o  Hur länge har du arbetat inom redovisningsbranschen? 
o Hur kommer det sig att du valde att arbeta inom detta yrke? 

• Vad anser du om tillämpningen av ISA? 
o Upplever du att det kan förekomma några problem? 
o Vilka fördelar tror du ISA medför? 
o Hur upplever du att arbetet med denna standard har varit? 

� Positivt/Negativt? Varför? På vilket sätt? 
o Hur har ”snacket på arbetsplatsen” varit angående ISA? 

� Positiva eller negativa diskussioner om detta? 
 

• Hur sker kommunikationen mellan er och era kunder? 
o Hur har kommunikationen mellan er och era kunder sett ut sedan det blev känt att 

Sverige ska tillämpa ISA fullt ut? 
o Har ni specifikt informerat era kunder om de förändringar som ISA medför? 
o Har det förekommit störningar i kommunikationen som gjort att felaktig 

information spridits? T.ex. media, rykten osv.  
� Hur har ni hanterat detta? 

o Vilken respons har kunderna gett er sedan de blivit medvetna om förändringarna? 
 

• Hur tror du de förändringar som ISA medför kommer påverka intressenter till företagen? 
o Kommer de ha större/mindre nytta av revisionsberättelsen?  
o Är revisionsberättelsen vara lättare/svårare att tyda? 

 
• Kräver olika kunder olika typer av behandlingar/bemötande? 

o Varför/Varför inte? 
o Hur undviker du särbehandling och diskriminering inom ditt yrke? 
o Tänker du på hur du beter dig etiskt och moraliskt mot dina kunder? 

• Kommer förtroendet mellan företag och intressenter påverkas av ISA? 
 

• Tror ni att era kunder kommer förvänta sig mer/mindre av er efter tillämpandet av ISA? 
o Medför ISA att ni har fått öka/minska er arbetsbelastning (prestation)? 

 
• Hur har processen med att anpassa sig till ISA varit? 

o Har revisorer haft svårt att anpassa sig efter det nya? 
o Upplever du att det krävts lång tid för revisorer att komma in i nya rutiner som 

ISA medför? 
o Hur tror du kunder och intressenter kommer anpassa sig efter ISA? 

 
 

• Vad tycker du om den nya utformningen av revisionsberättelsen? 
o Kommer nya utformningen av revisionsberättelsen leda till ökad eller minskad 

användning av berättelsen? 
o Tror du tillämpningen av ISA kommer leda till fler/färre orena 

revisionsberättelser? 
 

• Hur ser ni på det framtida revisionsarbetet i allmänhet? 
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o Kommer införandet av ISA att leda till en förbättring eller försämring i framtiden? 
o Hur kommer intressenters framtida användning av revisionsberättelser påverkas av 

den nya utformningen? 
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Bilaga 2 - Intervjumall för kunder som inte känner till ISA 
• Vem är du? 

o Vad heter du? 
o Hur gammal är du? 
o Vad arbetar du med och hur länge? 
o Hur kommer det sig att du valde att arbeta inom detta yrke? 
o Vad anser du om revision i allmänhet? 

 
• Är ni medveten om revisionsstandarden ISA (international standars on auditing) som 

revisorer kommer tillämpa för första gången i årets bokslut? 
o Innan tillämpningen av ISA använde revisorerna begreppet ”hög men inte absolut 

säkerhet”. I och med tillämpningen av ISA ändras detta begrepp till ”rimlig 
säkerhet”. Vad anser du om detta? 

� Tror du att detta kommer påverka era intressenters beslutsfattande?  
�  Anser du att er trovärdighet kommer ändras efter tillämpningen av ISA? 

 
• Upplever du att er revisionsberättelse är lätt att överskåda och förstå? 

o Hur tycker du att er revisionsberättelse är i år, efter tillämpningen av ISA? 
� Lättare/Svårare att förstå?  
� Kommer ni och era intressenter ha större/mindre nytta av 

revisionsberättelsen? 
 

• Hur har kommunikationen mellan er och er revisor skett? 
o Hur upplever ni att kommunikationen från revisorerna har varit sedan det blev känt 

att Sverige ska tillämpa ISA fullt ut? 
o Hur har ni informerats om de förändringar som kommer innebära med ISA? 
o Har media eller rykten påverkat ert anseende om ISA?  

 
• Upplever du att revisorerna behandlar dig och ditt företag rättvist?  
• Upplever du att revisorerna utför sitt arbete utifrån ert intresse? 
• Vad anser du om revisorernas tillförlitlighet? 

o Kommer den att påverkas av ISA? 
• Vad har ni för förväntningar på revisorerna? 

o Kommer den att påverkas efter tillämpningen av ISA? 
 

• Hur tror du revisionen kommer se ut i framtiden? 
o Hur tror du framtiden gällande revision efter tillämpandet av ISA kommer att se 

ut? 
o Kommer er och era intressenters framtida användning av revisionsberättelser 

påverkas?  
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Bilaga 3 - Intervjumall för kunder som är medvetna om ISA 
• Vem är du? 

o Vad heter du? 
o Hur gammal är du? 
o Vad arbetar du med och hur länge? 
o Hur kommer det sig att du valde att arbeta inom detta yrke? 
o Vad anser du om revision i allmänhet? 

• Är Ni medveten om revisionsstandarden ISA (international standars on auditing) som 
revisorer tillämpat för första gången i årets bokslut? 

o Är Ni medveten om vilka förändringar ISA innebär? 
o Vad anser ni om tillämpningen av ISA? 

� Upplever du att det förekommer några problem? 
� Vilka fördelar tro du ISA medför? 

o Innan tillämpningen av ISA använde revisorerna begreppet ”hög men inte absolut 
säkerhet”. I och med tillämpningen av ISA ändras detta begrepp till ”rimlig 
säkerhet”. Vad anser du om detta? 

� Tror du att detta kommer påverka era intressenters beslutsfattande?  
�  Anser du att er trovärdighet kommer ändras, så här efter tillämpningen av 

ISA? 
 

• Upplever du att er revisionsberättelse är lätt att överskåda och förstå? 
o Hur tycker du er revisionsberättelse blev i år, efter tillämpningen av ISA? 

� Lättare/Svårare att förstå?  
� Kommer ni och era intressenter ha större/mindre nytta av 

revisionsberättelsen? 
 

• Hur har kommunikationen mellan er och er revisor skett? 
o Hur upplever ni att kommunikationen från revisorerna har varit sedan det blev känt 

att Sverige ska tillämpa ISA fullt ut? 
o Hur har ni informerats om de förändringar som ISA medfört? 
o Har media eller rykten påverkat ert anseende om ISA?  

 
• Upplever du att revisorerna behandlar dig och ditt företag rättvist?  
• Upplever du att revisorerna utför sitt arbete utifrån ert intresse? 
• Vad anser du om revisorernas tillförlitlighet? 

o Har den att påverkas av ISA? 
• Vad har ni för förväntningar på revisorerna? 

o Har den påverkats efter tillämpningen av ISA? 
• Har ni förberett er på något sätt inför tillämpningen av ISA? 

o Varför/Varför inte? 
o Hur har förberedelsen skett? 

 
• Hur tror du revisionen kommer se ut i framtiden? 

o Hur tror du framtiden gällande revision efter tillämpandet av ISA kommer att se 
ut? 

o Kommer er och era intressenters framtida användning av revisionsberättelser 
påverkas?  


