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Sammanfattning  
Syftet med studien har varit att undersöka och analysera komplikationer som revisorer upplever i 
samband med implementering av ISA inom mindre komplicerade företag. Utgångspunkten i studien har 

varit att undersöka varför det föreligger ett behov av en ny revisionsstandard. För att besvara studiens 
syfte och problemformulering har empiri samlats in genom en innehållsanalys av IAASBs 
diskussionspapper “Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the 

Challenges in Applying the ISA”. Innehållsanalysen har utförts på 52 aktörer inom revisionsprofessionen. 

I analysen har insamlad empiri tolkats med hjälp av den teoretiska referensramen, vilken behandlar 
intressentteorin, legitimitetsteorin den institutionella teorin samt multi-governance teorin. Resultatet 
påvisar att svårigheter upplevs av MKF revisorer på grund av att ISA inte är anpassad efter mindre 
komplexa företag. Språket och bestämmelserna i standarden är alldeles för komplexa och omfattande. 
För att IAASB ska lösa denna problematik bör en ny revisionsstandard för MKF att utformas. Detta även 

bidrar till harmonisering inom MKF i världen.  
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The purpose of the study has been to investigate and analyze complications that auditors experience in 

connection with the implementation of ISA while auditing less complex entities. The main focus of the study has 
been to investigate why there is a need for a new auditing standard. To answer the study's research question, 
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been interpreted with the help of the theoretical frame of reference, which deals with the stakeholder theory, the 
legitimacy theory, the institutional theory and the multi-government theory in the analysis. The results show that 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras en introduktion till ämnet samt en diskussion kring 

problemformuleringen. Kapitlet behandlar även uppsatsens syfte och avgränsningar. 

Avslutningsvis presenteras även studiens disposition. 

1.1 Bakgrund  
Under de senaste 20 åren har det rått en debatt om huruvida the International Audit and 

Assurance Standards Board (IAASB) ska introducera en lösning till komplexitet som uppstår 

vid revision av mindre komplexa företag (MFK). Genom åren har detta varit ett fenomen som 

har diskuterats och studerats i olika avseenden (se figur 1).  

 

Figur 1  

Debatten om komplexitet inom ett MKF 

 

Note: Översikt- Utveckling av beslutet till en separat revisionsstandard för ett MKF från 2002 till 20191
 

 
1https://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20190305-IAASB_CAG-Agenda-Item_E.2-Less-Complex-

Entities-Draft-Discussion-Paper-Final.pdf 
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År 2019, publicerade IAASB ett diskussionspapper ‘Audits of Less Complex Entities: Exploring 

Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs’ som behandlar problematiken 

kring implementering av the International Standards on Auditing (ISA) vid revidering av 

mindre komplicerade företag (IAASB, 2019a).  

 

Begreppet mindre komplicerade företag som kommer från engelska, ‘Less Complex Entities’, 

kommer att användas i stor omfattning i denna uppsats. Begreppet är relativt nytt och enligt 

IAASB definierar den ett bolag som bedöms utifrån dess struktur snarare än storlek. MKF har 

kvalitativa egenskaper som inkluderar små ledningsgrupp, enkla transaktioner, enkel bokföring, 

små försäljningsverksamhet, mindre interna granskningar, färre personal och få ledningsnivåer 

med ansvar. Det är dock viktig att påpeka att dessa egenskaper inte är bestämda kriterier för att 

ett bolag ska identifieras som ett MKF (IAASB, 2019a). 

 

Enligt EU:s åttonde direktiv och kravet på god revisionssed torde revisorerna i Sverige utföra 

revisionen i enlighet med ISA och de lokala lagkraven. Däremot finns det möjlighet för ett 

företag att undkomma revisionsplikten under förutsättning att de inte överskrider 

tröskelvärdena; företaget har maximalt tre anställda, har en balansomslutning om 1 500 000 

SEK samt en nettoomsättning på 3 000 000 SEK (se tabell 1). 

 

Tabell 1  

Tröskelvärdena för revisionsplikt  

 

Note: Ett företag som överskrider dessa tröskelvärderna är tvungna att revidera sina finansiella rapporter  

 

Om företaget överskrider två av dessa tre kriterier under två år i rad, klassas det inte längre som 

ett litet mikroföretag, utan istället som ett litet företag (Europeiska kommissionen, 2019). Detta 

innebär att företaget inte längre kan undgå revision och besitter istället revisionsplikt 

(Riksrevisionen, 2017). I fråga om de företag som väljer att fortsätta revidera sina räkenskaper 

trots befrielsen är det alltjämt ISA som ska följas. I sin tur har det lett till problematik eftersom 
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dessa standarder är i huvudsak anpassade efter större börsnoterade företag. Många revisorer 

upplever svårigheter med att implementera ISA på mindre komplexa företag på grund av att 

standarderna är alltför omfattande och invecklade. Saknaden av särskild reglering för dessa 

bolag har resulterat i oredligheter vad gäller revisionen (Smith et. al 2008). För IAASB innebar 

detta att ta åtgärder och hitta lösning till denna problematik.  

 

IAASB fungerar som en underorganisation till International federation of accountants (IFAC). 

IFAC är en internationell revisionsorganisation som kontinuerligt arbetar med att utveckla 

internationella standarder och riktlinjer för revision (Investopedia, 2021). IAASB valde att 

publicera ett diskussionspapper om komplexitet vid revidering av mindre komplicerade företag 

med syfte att få en bättre uppfattning av problemet utifrån omvärldens perspektiv. IAASB fick 

in 93 svar från olika aktörer runtom i världen. I samband med denna presenterades även tre 

potentiella förslag som lösning till komplexiteten (IAASB, 2019a). 

1. Omformulera/revidera ISA-regelverk anpassad till mindre komplicerade företag 

2. Ny separat revisionsstandard för mindre komplicerade företag 

3. Utveckla en handbok till implementering av ISA vid revidering av finansiella 

rapporter inom mindre komplexa företag.  

Under år 2019 till 2020 öppnade detta upp för en intressant diskussion kring vad som kan 

upplevas som komplext vid användandet av ISA vid revidering av mindre komplicerade företag 

och huruvida en ny revisionsstandard är nödvändig. I mitten av 2020 tog IAASB beslutet att en 

ny standard skulle utvecklas för dessa mindre komplexa enheter. Denna uppsatsen söker att 

analysera revisions professionens intressen i denna beslutsprocess. 

1.2 Problematisering  

Revisionsbefrielsen för mindre komplexa företag som trädde i kraft år 1999 i Storbritannien har 

gett upphov till ett antal olika studier som undersökte påverkan av detta beslut. Studierna visar 

att efterfrågan på revision kvarstår i stor omfattning trots befrielsen (Collis, 2004). Dock, 

eftersom det endast finns en revisionsstandard, ISA, anpassad till de större börsnoterade företag 

har detta resulterat i svårigheter vid implementering på mindre komplexa företag (Smith et. al 

2008). År 2017 publicerades en litteraturanalys av revision i mindre bolag (Vanstraelen & 

Schelleman, 2017). Analysen delar upp litteraturen i två nyckelkategorier, studier som förklarar 
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revision av mindre företag utifrån ett efterfrågeperspektiv kontra ett utbudsperspektiv. Denna 

uppsats har därmed valt att dela upp sin problematisering utifrån dessa kategorier. 

1.2.1 Efterfrågan  

Efterfrågan på revision uppkom vid utformning av aktiebolaget. Aktiebolaget kännetecknas av 

att delägarna i företaget befrias från att ansvara för verksamhetens skulder. På så sätt får 

delägaren möjligheten att endast verka som investerare i företaget medan styrelsen ålägger sig 

ansvaret att sköta om förvaltningen av ekonomin. Revision har sedan dess spelat en viktig roll 

i samhället eftersom den skapar trovärdighet både för aktieägarna och för andra intressenter 

såsom leverantörer, kunder, kreditgivare och samarbetspartners (Bergdahl & Sandin, 2016). 

 

En studie som utfördes tidigt i 1990-talet visade att sjuttiosju procent av mindre komplexa 

företag på den amerikanska marknaden frivilligt valde att ha reviderade finansiella rapporter 

utan att vara revisionspliktiga. I studien hävdade Abdel-khalil (1993) att den bakomliggande 

anledning hade och göra med att vilja att undvika förlusten av kontroll samt för att kunna vara 

förenlig med verksamhetens borgenärer. Andra avgörande faktorer som spelar en kritisk roll i 

valet av revisionen kan vara att verksamheten är gammal och således komplex med flera 

anställda vilket innebär att det tillkommer många beslutstaganden som behöver tas från 

styrelsen (Allen et al., 2009). 

 

Revisionen kan anses som en lösning på agent konflikter vilket kan uppkomma mellan 

aktieägare och privata chefer gällande hanteringen av den finansiella fördelningen. I jämförelse 

med de större börsnoterade företagen där agent konflikten anses utgöra den största orsaken till 

varför revision är efterfrågad, finns det andra anledningar till varför revision efterfrågas i de 

mindre komplexa företagen. Det är inte lika aktuellt i de mindre bolagen då dessa oftast består 

av familjeföretag eller mer en förbunden grupp av människor vilket gör att informationen är 

lättåtkomlig. Här är det istället konflikter kring majoritet- och minoritetsägare. Utöver 

konflikterna som uppstår finns det möjlighet för borgenärer att genom kontrakt självmant 

begära en revision (Abdel-khalik, 1993).  

 

Efter den drastiska minskningen av tröskelvärdet på revision år 1999 var det fortfarande 

sextiotre procent av mindre komplexa företag som behöll revisionen i Storbritannien. I sin 

studie härleder Collis (2004) att de berörda företagen kommer med större sannolikhet 

fortsättningsvis revidera sina räkenskaper förutsatt att styrelsen alternativt investerare eller 
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borgenärer självmant efterfrågar det (Collis, 2004). Liknande, i Kanada behöll sjuttiotre procent 

av mindre komplexa företag revision efter revisionsbefrielsen år 1994 (Senkow, 2001). I 

Finland undersökte Niemi (2012) förändringarna i revisionssektorn efter landets beslutstagande 

kring att sänka tröskeln och befria mindre företag från revisionskravet år 2007. Studien visade 

att sextio procent av de svarande valde att behålla revisionen eftersom det anses som en 

övervakning över den interna verksamheten samtidigt som den anses höja kvalitén på ett 

företags finansiella rapporter.  

1.2.2 Utbud 

Revisionsmarknaden för privata företag är mycket mindre centrerad i jämförelse med 

revisionsmarknaden för offentliga företag, där ’Big Four’ revisionsföretagen spelar 

dominerande roll (Langli & Svanström, 2014). Emellertid brukar den största andelen av privata 

företag vanligtvis granskas av en ’Big four’-revisor. Detta kan påvisas med en studie som 

rapporterar att ’Big Four’ granskade sjuttionio procent av de 100 största privata företagen i 

Storbritannien år 2005 (Oxera, 2006). Detta tyder givetvis att revisionsavgiften för mindre 

företag blir större när revisionen sker via ’Big Four’. 

 

Revisionskvaliteten i mindre revisionsföretag som betjänar mindre privata kunder är mycket 

beroende av den enskilda revisorns kompetens, bedömning och integritet eftersom 

revisionsgruppen och poolen av kollegor att konsultera är vanligtvis mindre och 

kvalitetskontrollen system (inklusive intern övervakning) är mindre sofistikerade (Langli och 

Svanström 2014). 

 

En stor del av de nya regleringar som aktualiserats under det senaste decenniet i syfte att främja 

revisorns oberoende gäller inte för privata företag. Till exempel EU-regler som involverar 

frågor som rotation av revisionsföretag, rotation av revisionspartner och förbud mot de flesta 

icke-revisionstjänster gäller endast börsnoterade företag. Då hotet mot oberoende förmodligen 

är högre inom revisionen av större företag på grund av risken för social bindning som beror på 

långvariga relationer, lokal förankring och förtrogenhet (Langli och Svanström 2014).  

 

Sammanfattningsvis går det att påstå att det största fokuset ligger på större börsnoterade bolag 

när det talas om revision, både vad gäller utbudet av revisorer samt regleringen inom revisionen. 

I figur 2 förenklas både efterfråge- och utbudssidan för revision inom mindre komplexa företag. 

Studierna redogör att majoriteten av de berörda företagen med revisionsbefrielse frivillig väljer 
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att ha reviderade finansiella rapporter. Det finns ett flertal bakomliggande anledningar för detta, 

som exempelvis att revision kan komma att ses som bland annat en övervakningsroll över 

informationsasymmetrin, försäkringsroll, organisk kontrollroll, en bekräftande roll samt en 

riskhanteringsroll. Motgången som revisorerna upplever är dock att ISA inte är lämplig att 

applicera på MKF. 

 

Figur 2 

Samband mellan efterfrågan och utbudet 

 

 

Note: Efterfråge- och utbudssidan för revision 

 

Då denna problematik är global blir det intressant att fördjupa sig in i ämnet och studera 

IAASB:s diskussionspapper som behandlar denna problematik. Beslutet om att förverkliga en 

sådan standard är helt nytt, det finns således ännu inte studier som specifikt analyserar 

beslutsprocessen om en ny revisionsstandard. Tilltag om att skapa en ny revisionsstandard för 

att revidera MKF möter efterfrågesidan. Samtidigt kommer denna nya standarden att erbjuda 

en ny lösning på utbudssidan. Genom att studera denna utveckling utifrån revisionsprofession 

synvinkel bidrar uppsatsen till studier både för efterfråge- och utbudsperspektivet. 
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1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera varför det finns ett behov av en ny revisionsstandard för 

MKF och specifikt förstå hur revisorsprofessionen ställer sig till sådan standard.  

1.4 Problemformulering 
 

Varför har IAASB beslutat om att etablera en ny revisionsstandard för mindre komplexa 

företag och hur ställer sig revisionsbranschen till detta tilltag? 

1.5 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel, där arbetets problematisering, syfte samt 

problemformulering presenteras. Därefter beskrivs kort regelverket kring revisionen i kapitel 

2. I tredje kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Sedan redogörs forskningens 

vetenskapliga och empiriska metod i kapitel 4. Den insamlade empirin framställs i kapitel 5. I 

kapitel 6 presenteras en analys av den empiriska data med utgångspunkt i problematisering och 

valda teoretiska referensram. Arbetets avslutas med en slutsats i kapitel 7.  
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2. Revisionsreglering    
 

 

Idag är revision reglerat på global plan genom organisationen IFAC som utger ISA. I samband 

med EU:s implementering av ISA blev dessa standarder även gällande i Sverige (se Figur 3). I 

följande kapitel ges en kort presentation av International Standards on Auditing (ISA) samt 

presenteras även kort om lagstiftningar för revisionen i Sverige.  

 

Figur 3  

 

Samband mellan ISA och svenska revisionsbranschen 

 

Note: De globala standarderna, ISA implementeras även i Sverige pga EU Direktivet 

 

2.1 Globala standarder-ISA-Regelverk 

IFAC grundades år 1977 för att stödja utvecklingen och tillväxten för revisionsyrket. Därefter 

etablerades IAASB år 1978, med namnet IPAC för att utveckla allmänna riktlinjer och principer 

för revisionen. IFAC beslutade i 1991 att ändra namnet IPAC till International Standards on 

Auditing (ISA) med argumentation att ordet ‘standard’ företräder arbetet som IFAC utför, 

därtill skulle namnändringen även förbättra uppfattningen om revisionsdokumentation (IFAC, 

2007). 

De globala standarderna, ISA är formulerade utifrån en revisorns perspektiv. De ska anpassas 

efter behovet i förutsättning av att deras finansiella rapporter kommer att bli granska. De 

internationella standarderna är ingen lagstiftning utan ett regelverk (IFAC, 2010).  
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2.2 Regionalt 

År 2006 infördes det åttonde direktivet för reglering (ISA) av revisionen i Europa, vilket 

utmynnade i att EU blev självständigt från den amerikanska lagregleringen (Humphrey et al., 

2011). Ett av motiven för denna bestämmelse var att harmonisera revisionen inom EU. 

Eftersom Sverige är en EU-medlemsstat blir de svenska revisorer tvungna till att följa de regler 

och lagstiftningar om revisionen. I Europa engagerar även Accountancy Europe i frågor som 

rör förenkling av de internationella revisionsstandarderna genom sina publikationer och 

evenemang (IAASB, 2019a)  

2.3 Lokalt i Sverige  
 

I Sverige har lagstiftningen kring vilka aktiebolag som ska fullfölja revision sett olika ut. Under 

en period har det varit som krav för aktiebolag att ha revisor, denna behövde varken vara 

auktoriserad eller godkänd. Vid en senare tidpunkt har det varit obligatoriskt för samtliga 

företag att ha revisor som behövde vara auktoriserad eller godkänd. (Thorell & Norberg, 2005). 

På grund av den ökade globaliseringen och utvecklingen av kapital- och affärsmarknaden under 

de senaste decennierna infördes bestämmelsen av att tillämpa ISA av den Europeiska Unionen. 

ISA är däremot ingen lagstiftning, utan är en revisionsstandard. Detta indikerar på att under 

händelse av att ISA skulle hamna i konflikt med svensk revisionslag, så kommer den svenska 

lagen alltid prioriteras före den globala revisionsstandarden (Carrington, 2014). Revisorns 

yttersta ansvar är att följa ISA för att kunna uppnå god revisionssed (Revisorsinspektion, 2019).  

 

Föreningen för Auktoriserade Revisorer, FAR är branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare i Sverige. Organisationen arbetar med att utveckla revisions- och 

rådgivningsområden. I Sverige råder idag reglering om revision i flera lagar såsom 

aktiebolagslagen, revisorslagen, revisorslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Därutöver 

förekommer även de tidigare nämnda internationella standarder (ISA) framtagna från The 

international Auditing and Assurance Standards board (IAASB) (se figur 2) med mer detaljerad 

beskrivning av hanteringen av revision.  

 

Revision syftar på en granskning av företagets årsredovisning, bokföring samt 

företagsledningens förvaltning. Revisorns uppgift är att samla tillräckligt med underlag för att 

analysera dessa och sedan uttala sig i revisionsberättelsen om huruvida företaget upprättat 

årsredovisningen i enlighet med lagen om god revisionssed i Sverige. Detta är för att kunna ge 
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en rättvisande bild av företaget till dess intressenter (FAR, 2006). När FAR blev medlem i 

International Federation of Accountants (IFAC) innebar detta att alla IFAC:s regleringar blev 

implementerade av FAR, och en av de mest vanliga etableringarna var ISA (Diamant et al., 

2006). För att underlätta revidering av finansiella rapporter till mindre komplicerade företag 

har FAR utgivit en handbok som belyser hur en revisor enligt ISA ska revidera mindre bolag 

(FAR, 2012).  
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3. Teoretisk referensram  
Följande kapitel inleds med en kort redogörelse av intressentteorin, legitimitetsteorin, 

institutionell teorin och multi governance teori (flernivåstyrningen) som tillämpas i studien för 

att tolka och analysera behovet av en ny separat revisionsstandard för ett MKF samt förstå 

revisionsbranschen inställning om denna utveckling.  Kapitlet avslutas med en analysmodell 

som förklarar hur den insamlade empirin i forskningen kommer att analyseras.   

 

3.1 Valda teorier  
Det finns ett flertal teorier som kan ligga till grund för att förklara varför det finns svårigheter 

med att implementera ISA i MKF utifrån revisionsprofessionens perspektiv. Studiens 

problematisering och litteraturanalys kommer att ligga till grund för härledningen av denna 

rapports teoretiska ramverk. Studien baseras i huvudsak på intressentteorin och 

legitimitetsteorin. Valet av dessa teorier förklaras genom varje teoris unika relevans inom 

ämnesområdet. Intressentmodellen och legitimitetsteorin går hand i hand gällande skapandet 

av legitimitet för intressenterna (Eriksson & Öberg, 2016).  Innebörden av legitimitet åsyftar 

kvaliteten på de finansiella räkenskaper som nås via revidering i mindre komplexa företag.  

 

Den institutionella teorin handlar om hur ett företag kan utvecklas till att bli homogena med 

andra liknande företag i samhället. Legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teorin 

är systemorienterade teorier, vilket innebär att fokuset ligger på den rollinformation och 

revision har i relation mellan organisationer, staten, individer och grupper. Organisationen 

influerar och influeras av det samhälle den verkar i (Denscombe, 2016). Genom att basera 

studien på dessa teorier kommer det att skapa en förståelse för vilken påverkan, organisationer 

har på sig vid sitt handlande. I studien kommer det även att diskuteras hur revisionen styrs 

utifrån flernivåstyrningen principen.  

 

3.2 Intressentteori och Legitimitetsteorin  
Intressentteori förklarar relationen mellan ett företag och dess intressenter. Teorin fokuserar på 

ett företags strävan efter att uppnå balans och skapa stabila förhållanden med sina intressenter. 

Det är viktig för ett företag att ha ett stabilt förhållande med sina intressenter för att skapa 

ekonomisk och social vinst för verksamheten. För att lyckas uppnå denna balans behöver 

företaget att kompromissa och prioritera sina intressenters krav. (Andersson et.al, 2006). 
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En intressentgrupp definieras som en grupp med individer som företaget frivilligt accepterat att 

inneha en moralisk förbindelse till. De vanligaste intressentgrupperna kan delas in i sju olika 

kategorier: ägare, företagsledning, anställda, leverantörer, kunder, stat och kommun samt 

långivare. Dessa intressenter är primära har stora ömsesidiga påverkan på företaget (Philip, 

2003). I studien kommer dessa sju intressentgrupper inte beröras däremot kommer fokuset ligga 

på IAASB:s förhållande med andra revisorer och revisionsorganisationer i världen. Studiens 

huvudsyfte går ut på att IAASB som i detta fall anses som själva företaget vars tjänst är att 

utforma internationella standarder, tar hänsyn till sina intressenter, i detta fall revisorerna av 

MKF, och etablerar denna diskussionsdokument i syfte om att lösa den problematik som 

intressenterna upplever. Clarkson (1995) menar att det finns ett starkt beroendeförhållande 

existerar mellan intressenterna och företaget. Hur väl det går för företaget beror på i vilken mån 

de kan skapa värde och tillfredsställa de primära intressenterna. 

 

Legitimitetsteorin handlar om att ett företag försöker att förhålla sig till och arbeta inom 

gränserna för vad som anses vara normen och det allmänt accepterade i ett samhälle. Företaget 

som klarar av att uppnå det, anses vara en legitim verksamhet enligt aktörerna och samhällets 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Vidare, förklarar teorin hur ett företag kan påverka 

den uppfattade legitimiteten genom att specifikt välja informationsstrategier som påverkas av 

samhällets förväntningar och förståelse om verksamheten. I detta fall väljer till exempel många 

företag att revidera sina finansiella angelägenheter även om verksamheten saknar 

revisionsplikten. Detta beror på att företaget vill uppfylla samhällets förväntningar. Det kan 

därför konstateras att teorin beskriver samhällets förväntningar som en oskriven socialt kontrakt 

mellan samhället och företaget. 

Legitimitetsteorin och intressentteorin kompletterar varandra. Båda teorierna grundar sig i 

legitimitet dock skiljer sig åt i mottagarna för legitimitet. Medan intressentteorin fokuserar på 

olika intressentgrupper i samhället, legitimitetsteorin fokuserar på samhället i stort (Deegan & 

Unerman, 2011).  

3.3 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin beskriver hur ett företag blir påverkad av sin omgivning i mån av 

andra organisationer och hur företag kommer att följa regler, såväl formella som informella, 
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snarare än att välja rationella sätt att handla efter. Teorin studerar om varför företag inom 

samma bransch utvecklas till att bli homogena för att kunna belönas med ökad legitimitet. Ett 

företag har sina arbetssätt och traditioner, vilka på grund av samhällets förväntningar tvingas 

till att bli mer likartade av andra företaget i branschen (Deegan & Unerman, 2011). Den pressen 

från samhället leder till harmonisering som formar gemensamma handlingar för företag 

(Brosius et.al, 2018). Det finns två olika inriktningar inom teorin, decoupling och isomorfism. 

I studien ligger fokus på isomorfism som handlar om processen till homogenisering (DiMaggio 

& Powell, 1983). 

Institutionell isomorphism beskrivs som en metod för att sammanföra företag i samma bransch 

och få de förenliga. Denna process går att dela upp i tre olika delar för att förklara svårigheten 

som upplevs i samband med revidering av MKF vid applicering av ISA. Dessa omfattas av 

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 

1983; Deegan & Unerman, 2011), som i sin tur förklarar hur harmonisering uppnås (Brosius et 

al., 2018).  

Den tvingande isomorfismen innebär att ett företag tvingas till att förändra sitt institutionella 

utövande till följd av de krav som ställs på företaget från viktiga intressenter (Deegan & 

Unerman, 2011). I denna studie omfattas intressenterna av revisorerna av MKF och IAASB och 

anses vara “företaget”. Revisorerna av MKF är de företag som påverkas av nya regleringar och 

bestämmelser som uppstår i samband med den tvingande isomorfismen. Men samtidigt är de 

en påverkande faktor som har ett stort inflytande på IAASB:s beslut att utforma nya 

bestämmelser, då dessa görs i syfte att förenkla arbetssätten och bidra till homogenitet.  

 

Den mimetiska processen beskrivs däremot som härmande. Det är när ett företag försöker 

efterlikna andra företags yrkesutövning i syfte att uppnå konkurrensfördelar (DiMaggio & 

Powell, 1983). Detta gör företagen för att uppnå legitimitet och acceptans. Utan intressenternas 

påtryckningar skulle det sannolikt inte finnas någon press till imitering. Men den pressen är det 

som leder till att harmonisering uppstår (Brosius et al., 2018). 

 

Vidare beskrivs den normativa processen som en press på företagen att följa de gemensamma 

och kulturella förväntningarna som finns inom branschen (Deegan & Unerman, 2011). Dessa 

förväntningar kan exempelvis vara för företag som befinner sig i länder där det inte är någon 

plikt på att följa de internationella standarderna men ändå gör det på grund av förväntningarna 
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inom branschen tyder på att företag ska hellre följa dessa. Den normativa pelaren präglas av 

normer och värderingar som påverkar organisationen (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

3.4 Flernivåstyrning- ‘Multi-level governance’  

Flernivåstyrning eller på engelska Multi-level governance utvecklades under 1990-talet efter 

den ökade påverkan av EU på den svenska förvaltningen. Teorin bygger på argumenten att 

statens maktposition har förändrats till att bli en aktör bland flera efter EU:s inflytande i landet. 

EU eftersträvar att förstärka den regionala gemenskapen, vilket har lett till att nationalstaternas 

roll som suveränitet har förändrats till att bli mer som en förhandlingspart. Denna teorin i 

praktiken är aktuellt i alla länder men är vanligare inom större länder där efterfrågan av en 

förvaltningsstruktur med flera olika nivåer är störst. Fördelen med en sådan nätverksstyrning är 

att skapa en harmonisering (Berggren, 2010). 

 

3.5 Analysmodell  
 

I följande avsnitt presenteras studiens analysmodell (se figur 4). Analysmodellen förtydligar 

hur studiens empiri kommer att analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Modellen utgår 

från studiens problemformulering som behandlar efterfråge- och utbudsperspektiv. Detta 

analyseras utifrån legitimitetsteorin. Legitimitetsprincipen kommer användas för att undersöka 

vilket sätt företag handlar för att verka legitima och förhålla sig till det som anses socialt 

accepterat. Därtill analyseras insamlad empiri från diskussionspapperet ‘Audits of Less 

Complex Entities: Exploring possible options to address the challenges in applying the ISAs’ 

med hjälp av intressentteorin och institutionell teorin. Utifrån intressentteorin kommer det att 

redogöras för vilken tryck IAASB har på sig från MKF i mån om att etablera en godtagbar 

standard. Med den institutionella teorin kommer det att undersökas, hur respondenterna av 

diskussionspapperet påverkas av de krav som ställs på dem via de tvingande, mimetiska och 

normativa isomorfismerna. Analysen kommer att avslutas med en sammanfattande analys för 

redogöra hur denna separata revisionsstandard kommer påverka revisionsbranschen genom 

flernivåstyrningen (teori).   
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Figur 4  

Analysmodellen 

 

 

 

Note: Problematiseringen, empiri samt teoretiska referensram kopplas enligt modellen.  
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4. Metod 
 

Detta kapitel kommer att behandla den vetenskapliga och empiriska metoden som ligger till 

grund för denna studie. Metoderna kommer att användas som ett redskap för att samla in 

relevant empiri i syfte för att analysera komplexiteten som upplevs vid revidering av ett MKF.  

 

4.1 Vetenskaplig metod 
Den vetenskapliga metoden är en metod för systematisering, kartläggning och inhämtande av 

kunskap som används inom vetenskapen. Detta kapitel kommer att inledas av en presentation 

av den forskningsfilosofi som har tillämpats i studien. Följaktligen utförs en redogörelse av den 

forskningsstrategi som behandlas i utformningen av studien. Därefter introduceras 

forskningsansatsen som förklarar sambandet mellan teori och empiri. Avsnittet avslutas med 

en presentation av den kvalitativa forskningsmetoden som används i studien. 

4.1.1 Forskningsfilosofi 

 

Enligt Åsberg (2001) framgår det att varje vetenskaplig forskning ska utgå från ett val av 

ontologisk och epistemologisk grund. Ontologi kan definieras som läran om vad som existerar, 

alltså verklighetens uppbyggnad. Epistemologi som handlar om läran om kunskapsteori 

behandlar frågor som bland annat; Hur ska jag veta att kunskapen är tillförlitlig? Samt; När vet 

jag något säkert? Vad grundar jag denna ”vetskap” på? Denna lära har i sin tur två riktlinjer: 

empirism och rationalism.  

 

Till empirismen relaterar positivismen. Det positivistiska synsättet ser den sociala verkligheten 

som någonting oberoende, vilket objektivt kan studeras ur ett vetenskapligt perspektiv. 

Forskaren ska i detta sammanhang agera opartiskt och grunda sig i en objektiv analys av 

insamlad empiri utan någon subjektiv inblick i studien (Denscombe, 2016). Rationalismen 

hävdar däremot att kunskap om verkligheten nås genom förnuftet. Kunskapen baseras ej på 

sinneserfarenheter utan snarare på medfödda idéer och begrepp. I sammankoppling till det 

interpretivistiska synsättet ses den sociala verkligheten subjektivt med beaktelse av människors 

tankar och handlingar. Interpretivismen menar att forskarens uppgift är att tolka insamlad 

empiri och att tolkningen bör återspegla resultatet. Resultatet kommer därför inom den 

interpretivistiska filosofin att påverkas av vem som gör tolkningen (Denscombe, 2016).  
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I studien är utgångspunkten att undersöka varför det finns ett behov av en ny separat 

revisionsstandard för mindre komplexa bolag och specifikt förstå hur revisorsprofessionen 

ställer sig till sådan standard. Empirin presenteras i form av en innehållsanalys av svaren som 

framkommer av respondenterna vilka besvarade frågorna i IAASBs diskussionspapperet. 

Forskningsresultatet avser att ge en förklaring till problemformulering och syfte genom att tolka 

empirin, därav går det att påstå att det interpretivistiska synsättet appliceras i studien. 

Innehållsanalysen består av utförliga svar i form av text vilket tyder på att det interpretivistiska 

synsättet behärskas i denna studie (Denscombe, 2016).  

4.1.2 Forskningsstrategi 

 

I studien tillämpas fallstudie som forskningsstrategi för att undersöka syftet. Tanken med 

fallstudie är att studera samt omfattande beskriva ett eller flera specifika fall. Fallet som studien 

undersöker ska vara existerade innan undersökningen påbörjas och ska fortsätta finnas kvar 

efter att undersökningen har avslutats. Denna strategi möjliggör att ett ämne kan beskrivas i 

detalj då det blir lättare att jämföra olika alternativ samt redogöra olika aspekter i fallet. Den 

insamlade data kan även användas för att förstå de bakomliggande orsakerna till varför det som 

observerats i studien uppstod (Denscombe, 2016). 

 

Den multipla fallstudien är en utveckling av den klassiska forskningsstrategin. Denna typ av 

fallstudie kan framställas som en detaljerad undersökning och innebär att data i en studie samlas 

in över en längre tidsperiod, ofta från en eller flera organisationer. I denna studie, samlas data 

till empirin från respons/svar till IAASB’s nämnda diskussionspapper från olika organisationer 

inom revisionsbranschen i världen under en årsperiod. Vidare innebär denna strategi att empirin 

från olika aktörer jämförs för att förstå likheterna och skillnaderna mellan studieobjekten. I 

detta fall är studieobjekten de 52 utvalda aktörer/organisationer av totalt 93 svarande till 

diskussionspapper (Pauwels & Matthyssens, 2004).  

 

IAASB ställde totalt fem frågor (se bilaga 2) i sitt diskussionspapper för att kunna skapa 

ytterligare förståelse kring problematiken med implementering av ISA inom ett MKF och för 

att komma fram med en lösning till problemet. I studien används svar till fyra första frågor, 

fråga 1 (Definitionen av MFK), fråga 2 (Vilka faktorer som orsakar komplexitet), fråga 3 (andra 

påverkande faktorer utanför IAASBs arbetsområde) och fråga 4 (förslag om lösningen). Den 

sista frågan, fråga 5 (förslag på övriga faktorer som borde övervägas i relation till revision) 

valdes bort vid insamling av all data eftersom en stor andel respondenterna inte hade svarat på 
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denna fråga. Det fanns inte tillräcklig material för att bygga empirin till frågan som kunde sedan 

analyseras i arbetet. Med hjälp av denna strategin studeras arbetets syfte, komplikationer med 

ISA och beslutet till en ny revisionsstandard inom ett MKF genom en jämförelse mellan den 

insamlade data.  

       

4.1.3 Forskningsansats  

 

Forskningsansatsen går ut på att beskriva samspelet mellan teori och empiri. Detta gör 

författaren vanligtvis genom att särskilja mellan deduktiva, induktiva samt abduktiva 

tillgångavägasätt vid insamlingen av data. Deduktiv metod går ut på att en företeelse (teori) 

studeras och genom den empiriska metoden undersöka om teorin kan bekräftas eller inte. 

Objektiviteten i forskningen antas stärkas då utgångspunkten tas i befintlig teori och därmed 

blir processen i mindre grad påverkad av forskarens subjektiva uppfattningar. 2 Avsikten med 

datainsamlingen är att hitta generella mönster i det speciella, som sedan kan formas till teorier 

eller generella begrepp i det mer allmänna3. Forskningen kommer ofrånkomligt att påverkas av 

forskarens egna referensramar då han eller hon, utifrån den empiriska insamlingen, avgör vilka 

teorier som ska produceras. 4  När författaren istället väljer att påbörja sin forskning med 

utgångspunkt i empirin, kallas detta induktiv metod. Här grundas studien på det insamlade 

materialet från genomförda observationer. Därav har teorier inte en avgörande roll utan det 

empiriska underlaget ligger till grund för att i efterhand utveckla teoretiska begrepp och 

modeller, vilket innebär att analysstrategin är teorigenererande (Lind, 2019).  

 

Föreliggande studie har utgått både från deduktiv samt induktiv ansats i forskningen, vilket 

innebär att denna är abduktiv. Den abduktiva metoden bygger på en kombination av induktion 

och deduktion och denna forskningsmetod åsyftar att upptäcka det oväntade, stämma av det 

mot befintlig kunskap som i detta fall är innehållsanalysen, skapa ny förståelse som sedan 

prövas genom nya iakttagelser i en levande och ständigt pågående process och detta syftar på 

IAASB’s beslutstagande gällande lösning till komplexitet. Med en abduktiv ansats används 

forskarens redan existerande kunskap och referensramar för att finna teoretiska mönster eller 

djupstrukturer, vilket avlastar denne från att vara neutral från förföreställningar. Utifrån den 

abduktiva metoden finns det möjlighet att tillsammans med etablerade teorier och tidigare 

 
2 Patel och Davidson, Forskning metodiken grunder s. 23  

3 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 35  

4 Patel och Davidson, Forskningsmetodiken grunder s. 24 
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forskning kunna kombinera detta med studiens empiriska data vid besvarandet av 

frågeställningen (Ahrne & Svensson, 2015). 

  

4.1.4 Forskningsmetod 

 

Det finns enligt (Denscombe, 2016) två stycken olika tillgångvägasätt för en forskare att 

införskaffa, bearbeta samt analysera information, genom kvantitativ kontra kvalitativ 

datainsamling. Det som avgör vilken metod som ska appliceras är studiens frågeformulering 

samt syfte. Den kvantitativa metoden appliceras när målet med forskningen är att få en bredare 

förståelse för ämnet, vilket medför att data här är strukturerad och statistisk ((Ahrne & 

Svensson, 2015). Vid en kvantitativ ansats arbetar forskaren med vad som kallas den ”hårda” 

data. Vanligen görs enkätundersökningar där frågor formuleras för att mäta det teoretiska 

fenomen som forskaren vill belysa. Fråge- och svarsalternativen är färdigformulerade och mäts 

sedan på ett sådant sätt att de lämpar sig för räkneoperationer som statistiskt kan generaliseras.   

 

Kvalitativ datainsamling kan förekomma i olika former. De allra vanligaste är observationer 

eller intervjuer av olika slag men även diskursanalys och innehållsanalys. 5 I denna uppsats 

appliceras den kvalitativa datainsamlingen i form av innehållsanalys. Målet med en 

innehållsanalys är att analysera textens innehåll, mening och syfte, i detta fall svaren från 

IAASBs diskussionspapper, vilket vanligtvis görs med hjälp av kodning där respondenternas 

svar kategoriseras för att få en tydligare bild. En kvalitativ innehållsanalys syftar till att 

subjektivt tolka textens delar och kontexten i helhet, (Krippendorff, 2004).  

 

Studien bygger på att undersöka varför ISA behöver utveckla en ny revisionsstandard för MKF, 

därav krävs en pålitlig grund till datainsamling för att få validitet i studien. Hädan, grundar 

studiens forskningsmetod sig i kvalitativ ansats i form av innehållsanalys av andrahandsdata 

besvarad av relevanta respondenter till studien. Denscombe (2016) menar att en innehållsanalys 

av andrahandsdata (sekundärkälla) är en datakälla vilken kan användas för att presentera något 

som inte tydligt framgår i primärkällan. Med en innehållsanalys av andrahandsdata som 

utgångspunkt har diskussionspapperet som skickades ut besvarats av respondenterna med 

separata dokument som består av välmotiverade svar på vardera frågan.  

 

 
5 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 69   
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4.2 Empirisk metod   
Studiens utgångspunkt är att analysera behovet av att införskaffa en ny revisionsstandard för 

mindre komplicerade företag genom att kartlägga hur revisorsprofessionen ställer sig inför 

detta. I följande kapitel kommer det ske en beskrivning på vilka empiriska metoder som har 

tillämpats vid datainsamlingen. 

 

4.2.1 Urval- Val av respondenter  

I studien har respondenter till IAASB’s diskussionspapper ‘Audits of Less Complex Entities: 

Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs’ används som 

empirisk data för att svara på uppsatsens frågeställning och därmed skapa en förståelse om hur 

revisionsprofessionen ställde sig till diskussionen kring IAASB’s förslag till en ny separat 

revionsionstand. 

IAASB fick totalt 93 svar/kommentar till sitt diskussionspapper från olika organisationer inom 

revisionsbranschen. Det innebär att det var total 93 respondenter att välja mellan. Dessa 

respondenter delades in i grupper baserad på två bestämda attributen, region (Europa, Asien, 

Sydamerika, Nordamerika, Oceanien, Afrika och globala föreningar) och organisation 

(Akademisk, Regulator, Enskild revisor, Redovisning & rådgivning och Professionellt 

revisionsförening). Majoriteten av respondenterna tillhörde professionell revisionsförening (Se 

figur 5). Den största responsen till diskussionpappret fick IAASB från Europa (Se figur 6). 
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Figur 5  

Översikt-vilka aktörer svarade på diskussionspapperet  

 

Note: Respondenter kan indelas i gruppen attributen – organisationsform 

 

 

Figur 6 

Översikt- Respons från regionerna 

Note: Respondeter kan indelas i gruppen attributen – region 

 

Urvalet av respondenterna framställdes genom ändamålsenligt principen. Ändamålsenligt 

principen innebär att för att kunna få fram bästa möjliga data, väljs objekten baserat på ett 

attribut som har mest relevans till forskningen (Denscombe, 2014). Vid sammanställande av 

datan delades respondenterna upp i grupper med samma regioner och organisationer. 

Majoriteten av respondenter i varje region tillhörde gruppen professionella revisionsföreningar 

(Se tabell 2). Syftet med studien var även att förstå hur revisionsbranschen ställer till debatten 

om komplexitet och nya revisionsstandard. Revisionsförenigar har mest relevans till 

forskningsfrågan eftersom de innehar revisorer som arbetar med revision.  Med anledning av 

detta valdes det i studien att endast fokusera på den insamlade data från dessa 52 professionella 

revisionsföreningar (Se tabell 2). 
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Tabell 2  

Respondenter från varje region  

 

Note:Översikt- Summa respondenter från varje region och organisationen 

 

4.2.2 Innehållsanalys   

 

Studiens insamlingsmetod tillämpas av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod som används för att analysera texter (Denscombe, 

2014). Metoden bygger på att analysera innehåll i en text på ett systematiskt sätt utan att 

nödvändigtvis räkna på frekvenser (Brymanm, 2008).  Den kan antingen vara kvantitativ eller 

kvalitativ (Khan, Bathurst, & Lockhart, 2018). I denna studie används den kvalitativa 

innehållsanalysen (Russo-Spena, Tregua, & Chiara, 2018). Detta innebär att genom ett 

subjektivt perspektiv, förstå helheten i en text och skapa en djupgående förståelse (Khan, 

Bathurst, & Lockhart, 2018). En innehållsanalys är ursprungligen en kvantitativ metod eftersom 

den handlar om att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg. Medans den 

kvalitativa innehållsanalysen lägger större fokus på tolkning av texter, vilket är fallet i denna 

studie (Krippendorff, 2004). 

 

Fördelen med att tillämpa en innehållsanalys är att denna metoden är transparent. Framtagande 

av textinnehåll och utformning av kodningsmall möjliggör för de framtida forskningar att 

upprepa studien. En annan fördel med innehållsanalys är den genererar information om 

organisationer vilka kan vara svåra att få tag på (Bryman & Bell, 2015). Innehållsanalys är en 

lämplig metod att använda i denna studie eftersom den gör det möjligt att strukturera upp en 

stor mängd av data och därmed presentera ett mönster, begriplighet samt jämförbarhet av det 

empirin som ska analyseras (Russo-Spena, Tregua, & Chiara, 2018; Fifka & Drabble, 2012). 

En annan anledning till varför innehållsanalys är en lämplig metod är att innehållsanalys är ett 
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vanligt forskningsverktyg att använda framförallt inom social- och miljöforskning (Hooks & 

Staden, 2011), vilket är något detta arbete är inriktad på.  

4.2.3 Analys av data  

För att skapa förståelse för vilken komplexitet det är som upplevs vid tillämpningen av ISA i 

revisionsprofessionen används insamlad empiri genom kodning. Vid kodning är det ytterst 

betydelsefullt att specificera syftet och problemformuleringen för att på ett smidigt sätt kunna 

fastställa det innehåll som ska analyseras och ha det som utgångspunkt i kodningsmallen. Vid 

otydligt formulerat syfte och problemformulering finns risk för att väsentligt textinnehåll 

missas, vilket leder till att kodningsmallen inte omfattar studieobjektets väsentliga 

beståndsdelar (Bryman & Bell, 2015).  

 

Kodningen påbörjades genom att ladda ner alla svar (Bilaga 1) från IAASB’s webbsida till 

diskussionspapper. Sedan sammanställdes all insamlade data i ett excelark utifrån en 

kodningsmall. Kodningsmallen som presenteras i studien klassas som enkel och är utformad i 

excel (Bilaga 3). Studiens kodningsmall bygger i huvudsak på de svarsalternativen som 

presenterades i diskussionspapperet vilka också går i enlighet med syftet och 

problemformuleringen. Kategoriseringen i mallen klassificeras efter yrkesgrupp, land samt 

region och är uppdelad efter de fyra frågorna som ställs av IAASB (Bilaga 2). Fråga 1 

(Definitionen av MFK), fråga 2 (Vilka faktorer som orsakar komplexitet), fråga nr 3 (andra 

påverkande faktorer utanför IAASB:s arbetsområde) och fråga nr 4 (förslag om lösning) 

Därutöver kodas även respondenternas svar i kvantifierad mätbar form.  

 

I tabell 3 demonstreras ett exempel på hur kvantifieringen utförts genom att föra in siffror för 

de olika svarsalternativen. Denna kvantifiering framkommer i den första frågan där siffran 0 

står för “Håller ej med/Stödjer ej”, siffran 0.5 står för “Håller delvis med/Stödjer delvis” och 

siffran 1 står för “Håller med/Stödjer”. Användningen av siffrorna 0, 0.5 och 1 i 

kodningsmallen har givit en överblick över vad revisorerna anser som rätt definition av MKF.  
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Tabell 3  

En del kodning av fråga 1  

 

Note: Frågan blev indelad i två delfrågor, ny definition och kvalitativa kategorisering 

 

Frågan delades in i två delfrågor, första delfrågan behandlar IAASB’s argument om behovet 

till en definition till små enkla företag och andra delfrågan behandlar den kvalitativa 

klassificeringen (se tabell 4) som IAASB vill ha som avgörande faktor till företagsform. 

Resterande tre frågor kunde inte kodas på samma sätt då svarsfälten inte var uppbyggda på 

samma sätt. Där svarade respondenterna i längre texter, därav presenteras dessa genom en 

kombination av verbal och kvantifierad framställning. 
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Tabell 4  

 

IAASB förslag till kvalitativa klassificeringen  

 

 

Note: Svaren på den andra delfrågan byggdas på dessa kvalitativa kategoriseringar  

 

Resterande tre frågor kunde inte kodas på samma sätt då svarsfälten inte var uppbyggda på 

samma sätt. Där svarade respondenterna i längre texter, därav presenteras dessa genom en 

kombination av verbal och kvantifierad framställning. Fråga 2 handlade om vilka faktorer som 

orsakar komplexitet vid implementering av revisionen. Frågan kodades genom att svaren 

delades upp i faktorer som IAASB hade framställt i diskussionspapper (se tabell 5). Dock valdes 

det att slå upp faktorer språket, ‘Language and Basic Approach to Standards’ och längden på 

standarderna, ‘Length of the Standard’ vilket nämndes sedan till uppbyggnad av standarderna. 

Faktorn ej tillräcklig vägledning innan-/utanfrån ISA, ‘Not Enough guidance within/outside of 

the ISA:s slogs ihop med svarsalternativ inte tillräckligt klargjord, ‘Lack of Clarity as what 

needs to be done or Why’. Andra faktorer som användas vid kodning var överdokumentation, 

‘documentation’ och kräver anpassning av LCE/MCE (mindre komplexa företag/ mellan 

komplexa företag). Den sistnämnda faktorn var inte nämnd i diskussionspapper utan la tills 

efter framställning av svaren från frågan.  
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Tabell 5  

 

Orsaker till komplexitet enligt IAASB’s diskussionspapperet  

Note: Svaren på den andra frågan grundades på dessa faktorer   

 

Fråga 3 besvarades inte av alla respondenter. Den handlade om andra avgörande faktorer till 

komplexitet som ligger utanför IAASB:s ansvarsområde. Därför valdes det istället kan fokusera 

på faktorer som majoriteten nämndes i sina svar; utbildning, nationella standarduppsättare, 

teknologi och metoder och kommersiella övervägande. Fråga 4 behandlade förslag som IAASB 

presenterade i diskussionspapperet som lösning till komplexitet, revidering av ISA-regelverk, 

ny separat revisionsstandard till ett MKF och en handbok med vägledning till hur ISA ska 

tillämpas vid revisionen av mindre komplicerade företag. Frågan kodas genom att sammanställa 

hur många respondenter stödjande varje förslag.  

4.2.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Insamlad empiri spelar en betydelsefull roll för att kunna besvara studiens syfte och 

problemformulering. Därför är det viktigt att säkerställa att insamlad empiri är korrekt samt av 

betydelse för studieobjektet (Lind, 2019) 

 

Denna studie grundar sig i en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 

Vid undersökning av kvantitativ kontra kvalitativ studie utgår forskaren från olika mätningssätt.  

Det ena sättet behandlar reliabilitet medan det andra utgår från validitet (Bryman & Bell, 2013). 

Under hela studiens gång har hänsyn tagits till att reliabilitet och validitet och studien således 

har genomförts utifrån en objektiv utgångspunkt. Detta görs med anledning av att studien ska 

kunna mäta det som är mest relevant och aktuellt i sammanhanget för att kunna klassas som 

tillförligt (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2002). Validitet och reliabilitet är en av 

förutsättningarna till att resultatet kan generaliseras och i vår studie fanns validitet och 
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reliabilitet med kontinuerligt under studiens gång. Validitet kan delas in i process- och 

resultatvalidering, vidare kan valideringen delas in i två delar, teoretisk och praktisk validering 

(Arbnor & Bjerke, 1994). För att mäta det som avses relevant att mäta utifrån teoretisk 

processvalidering är studien vetenskaplig, konsekvent och baserad på tidigare studier om 

regulation förändringar i revisionsvärlden. De tidigare studierna användes för att kunna skapa 

förståelse till hur läget såg ut för revisorerna runt om i världen gällande implementering av 

revision i mindre komplicerade företag innan de besvarar frågorna i diskussionspapperet.  I den 

praktiska processvalideringen har revisorernas resonemang av svaren varit en viktig del för 

studiens genomförande då relevant information har samlats in. Den teoretiska 

resultatvalideringen användes i studiens slut genom att studiens resultat stärktes med befintlig 

kunskap inom ämnet från tidigare studier. Genom den praktiska resultatvalideringen har 

resultatet praktisk relevans samt citat tagits fram, vilket ökar trovärdigheten.  

 

Hög reliabilitet uppnåddes i undersökningen genom kodningen grundar sig på existerande 

indikatorer från IAASBs diskussionspapper Utrymme för egna tolkningar av innehållet är till 

följd av detta lägre vilket innebär att måtten och indikatorerna anses tillförlitliga. Hög validitet 

uppnåddes genom att avgränsa respondenternas svar och endast utgå från revisionsprofessionen 

svar. 
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5. Empiri 
 

I följande kapitel presenteras den data från innehållsanalysen som utförts på alla insamlade 

svar från revisionsbolag till IAASB:s diskussionspapper gällande komplexitet av revision i ett 

MKF. Empirin kommer att ha utgångspunkt i att presentera de fem frågorna som ställs i 

diskussionspappret. Resultat från varje revisionsbolag har blivit tilldelad i följande avsnitt: 

Fråga 1 Ny definition- MKF samt en kvalitativ klassificering, Fråga 2 Orsaken till komplexitet 

med tillämpning av ISA i ett MKF, Fråga 3 Andra avgörande faktorer och Fråga 4 Lösning till 

revisionen i ett MKF. 

 

5.1 Fråga 1:  Ny definition- MKF samt en kvalitativ 
klassificering  
I följande avsnitt presenteras resultat av den insamlade empirin från revisionsbolagens respons 

gällande förslaget till den nya begreppsdefinitionen “mindre komplicerade företag” (MKF) 

samt hur professionella revisionsföreningar ställer sig till den nyutnämnda kvalitativa 

klassificeringen i diskussionspapper. Frågan blev indelad i två delfrågor vid kodningen, första 

delfrågan behandlar IAASB’s argument om behovet till en definition till små enkla företag. Det 

alternativ som fick flest röster, alltså fyrtiofyra procent av respondenterna, håller med IAASB’s 

argument om en ny definition till ett mindre komplext företag (se figur 7). 

 
Figur 7  

Respons till behovet till ny definition  

 

 

Note: Respondenters svar framställs i en piechart som visar fördelningen 
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Däremot saknas det stödet för den kvalitativa kategorisering som kan vara en avgörande faktor 

för att en verksamhet ska kännetecknas som ett mindre komplicerat företag. Den andra 

delfrågan (se figur 8) behandlar den kvalitativa klassificeringen som IAASB vill ha som 

avgörande faktor till företagsform. Trettiotre procent av respondenterna stödjer den kvalitativa 

klassificeringen medan fyrtiotvå procent av respondenter stödjer delvis den nya 

klassificeringen.  

 

Figur 8  

Stöd till utnämnda kvalitativa egenskaper i IAASB’s diskussionspapperet 

 

Note: Respondenters svar framställs i en piechart som visar fördelningen 

 

I följande tabell visas det 16 respondenter från Europa, varav 7 respondenter håller ej med den 

nya definitionen. Överlag håller majoriteten av de regionala och globala professionella 

revisionsföreningarna med definitionen. Där är enstaka respondenter från nord- och 

Sydamerika som stödjer begreppet.  

 
Tabell 6  

Översikt över regionernas separata svar till fråga 1a 

 

 

Note: Respondenters svar framställs i en tabell som visar fördelningen mellan regionerna 
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5.1.1 Håller med och Stödjer  

Det finns en stor efterfråga i region Europa, som vill ha en definierad begrepp till de mindre 

företag utifrån verksamheten komplexitet. 

 

“We feel that the description of LCE’s should focus on the complexity of the business 

and supporting processes of the entity” (Nederländerna, Europa).  

 

En respondent från Ryssland hävdar att den nya förklaringen anses som lämplig i helhet.  

 

“In my view, the description is appropriate as a whole” (Ryssland, Europa). 

 

Det finns ett klart behov av en mer omfattande beskrivning till små företag. En anledning till 

detta är att ibland kan det finnas ett företag som är liten enligt de traditionella tröskelvärdena 

(se tabell 6) men kan ha en komplicerad verksamhet vilket innebär företaget bör revidera sina 

finansiella rapporter eller ha bättre interna kontroller. Detta kan styrkas med hjälp av svar från 

en av respondenterna som stödjer de kvalitativa kategoriseringen.  

 

“A smaller entity that has complex transitions with many product lines or business 

lines may be considered as a complex rather than a less complex entity” (Ghanna, 

Afrika).  

 

En av respondenterna från samma region beskrev i sitt svar att den nya beskrivningen om 

mindre komplicerade företag är lämplig eftersom begreppet kan lätt användas globalt på grund 

av det kvalitativa antagande.  

 

“It is appropriate, in that it can easily be used together with legal definitions being 

used in other jurisdictions since it is based on qualitative characteristics that are not 

exhaustive or prescriptive...” 

 

Därutöver anses den nya definitionen som fördel till länder som saknar vägledning. Begreppet 

kan användas som en guide vid tillämpning av revideringen utifrån den nämnda 
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kategoriseringen i diskussionspapper samt ytterligare kvalitativa egenskaper kan tilläggas för 

att förenkla tillämpningen.  

 

“Those auditors in jurisdictions without any guidance currently, will be able to use 

the description as guidance while still exercising professional judgement in 

consideration of these and any other additional characteristics”. (Zimbabwe, Afrika) 

 

5.1.2 Håller med delvis och Stödjer delvis  

Det finns en liten grupp av respondenterna som delvis (se figur 7) höll med den nya 

förklaringen. Däremot fanns det en stor andel respondenter som delvis stödjade den kvalitativa 

kategoriseringen (se figur 8). En anledning till detta var att några MKF kan även kännetecknas 

som små enkla företag (PIE), letter box listed entities 6  på engelska. En respondent från 

Oceanien menar att IAASB behöver tydliggöra om sådana företag också ska definieras som 

MKF eller om denna fråga ska vägledas av de nationella- standardutvecklare eller lagstiftare. 

 

 “It is likely that there will be some LCEs identified that are also PIEs (such as 

simple letterbox' listed entities). The Board needs to consider if guidance is required 

in situations where a PIE is also an LCE or whether such guidance should be 

provided by local standard setters or regulators” (Australien, Oceanien). 

 

Därmed behöver de också klargöra vilket karaktär ett MKF har om organisationen beslutar att 

utveckla en separat standard. En respondent rekommenderade från regionen Sydamerika att 

förtydliga i bestämmelser till MKF att PIE kan inte bli kännetecknat som ett MKF.  

 

“IAASB can provide further clarity on the characteristics of LCEs such as an 

application material to illustrate different examples of entities, especially if the 

Board decides to develop a separate standard. Moreover, we recommend setting 

clearly that a PIE could not be a LCE” (Brasilein, Sydamerika). 

 

En respondent från Italien, Europa stödjer den nya förklaringen och dess kvalitativa 

kategorisering. Dock påstår respondenten att enbart den kvalitativa synen på företags 

särskiljning inte är tillräcklig utan de andra traditionella storlekskriterier (se tabell 1) på 

 
6 Se https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/eu-audit-reform/what-is-a-public-interest-entity-

(pie)  
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nationell nivå och detta borde tilläggas i definitionen. Vidare, påstår respondenten att IAASB 

borde omformulera begreppet MKF även om begreppet är den mest lämpliga lösningen nu.  

 

“We agree that the description outlined in the discussion paper of an LCE is 

appropriate and we welcome the qualitative approach taken. However, we do 

believe that a focus on qualitative descriptors alone may result in an over reliance 

on judgement which could result in inconsistencies in application. Therefore, we 

believe that in addition to the qualitative measures outlined, that at national level 

additional criteria be applied, such as turnover levels and balance sheet totals etc. 

(...)It may also be worthwhile to re-consider the terminology “Less Complex 

Entities”. Whilst its use is appropriate at this point of the consultation” (Italian, 

Europa).  

 

IAASB behöver även fundera över att formulera av begreppet eftersom det finns risk att vissa 

aktörer kommer att försöka implementera denna standard bara för att de uppfyller några enstaka 

kriterier av definitionen. 

 

“With a separate single standard for LCEs there is a risk that practitioners may be 

tempted to try and apply that standard to entities that only meet a few of the 

characteristics within the definition (...) The Board might therefore need to 

reconsider the definition”. (Nya Zealand, Oceanien)  

 

Målet med den nya definitionen borde vara att vägleda revisorn till den mest gynnsamma 

uttalande. Respondenter från Australien föreslår att resultat till revisionen ska vara samma 

oavsett om revisorn använder ISA- regelverk eller den nya standarden anpassad till mindre 

komplicerade företag.  

 

“We consider that the purpose of providing a definition of LCE should be to help 

direct the auditor to the pronouncements which would be of most use to them, but not 

to mandate which are applicable. We suggest that the outcomes of the audit should 

be the same whether the LCE pronouncement is applied or the full suite of auditing 

standards” (Australien, Oceanien)  

 

5.1.3 Håller ej med och Stödjer ej 

Respondenten från Caymanöarna förklarar i sitt svar att problemet med definitionen baserad 

på kvalitativa faktorer är att den kan skapa en stor motsättning till vad som ska anses som ett 

MKF.  
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“At present, with the definition based on purely qualitative factors, there could be a vast 

divergence in what is considered an LCE in practice” (Cayman Öarna, Regionalt).  

 

Även om det finns en förståelse till anledning bakom bestämmelse för den kvalitativa synen på 

företaget, påpekar ITAA7  att IAASB inte har gett något exempel av befintlig definition i 

diskussionspapper som har blivit använd någonstans i världen. Därmed saknar de kvalitativa 

antaganden bevis. Definitionen verkar subjektivt och är svår att förklara.  

 

” Although ITAA understands the reasoning behind the choice for a qualitative 

criterion instead of a quantitative criterion, it must be pointed out that the IAASB 

itself does not give an example of an existing definition that is being used anywhere 

in the world as an audit threshold. The qualitative criterion is a new and unproven 

concept. It appears to be subjective and hard to define” (Belgien, Europa). 

 

Begreppet ‘mindre komplicerade företag’ är inte ett lättolkat begrepp. En global 

revisionsförening ifrågasätter begreppet i sitt svar med argumenten att definitionen har en 

selektiv och öppen tolkning och kan lätt tillämpas fel. Dessutom, kan det finnas ett företag som 

jämfört med andra företag klassas som en enkel verksamhet, men ändå bedömas som komplext 

i sig.  

“The terminology that has been adopted – Less Complex Entities (LCEs) - is not 

really very helpful, when considered closely. It begs the question…’less complex 

than what?’ It also leaves itself open to selective interpretation and misapplication. 

After all, an entity may be less complex than the largest of global entities and yet still 

be complex itself” (Globalt).  

 

Det är svårt att konceptualisera ett gemensamt begrepp till MKF globalt eftersom det kan 

resultera i många avvikelser runtom i världen på grund av att definitionen inte går att anpassa 

efter varje enskilda land. Därför, tyckte respondenten från Sydamerika att definiera ett 

gemensamt begrepp till mindre komplicerade företag kan vara extremt komplext.  

 

“An important aspect is that the recognition of LCE is not easily conceptualized and 

can generate many inconsistencies around the world (...) Therefore, we believe that 

defining LCE on a global scenario can be extremely complex due to specificities of 

the countries'' (Brazilian, Sydamerika)  

 

 
7 International Technology Association of America 
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Avslutningsvis, en respondent från Nordamerika hävdar att det är mycket viktigare att bedöma 

vilka delar av standarderna som upplevs som en utmaning vid revidering av mindre 

komplicerade företag.   

 

“An exact global definition is not as critical as first determining what aspects of the 

standards are more challenging for LCEs to apply (USA, Nordamerika)” 

 

5.2 Fråga 2:  Orsaken till komplexitet med tillämpning av 
ISA i ett MKF 
 

I denna del behandlas orsakerna som ligger bakom komplikationerna med att implementera 

tillämpning av ISA i ett MKF. Fråga 2 blev delad in i 5 svarsalternativ; uppbyggnad av standard, 

inte tillräckligt klargjord, ISA noterade som särskilt problematiska, kräver anpassning av LCE, 

överdokumentation.  

5.2.1 Uppbyggnad av standard 

Såsom det framgår i figur 9, är det totalt 24 av 52 respondenter som menar på att uppbyggnaden 

av ISA i ett mindre komplext bolag är en av anledningarna som bidrar till komplexiteten.  

 

Figur 9  

Orsakerna kring komplexitet vid implementering av ISA-regelverk i ett MKF 

 

Note: Fördelning mellan respondenterna  

 

Majoriteten respondenter som delar denna åsikt härstammar från Europa, och består av 9 st 

respondenter (se tabell 7). 
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Tabell 7  

Översik över regioner - Orsakerna kring komplexitet vid implementering av ISA-regelverk i ett MKF 

 

Note: Majoriteten respondenter som delar denna åsikt härstammar från Europa, och består av 9 st respondenter. 

 

Där de resonerar med följande, mycket av svårigheterna och utmaningarna av att tillämpa ISA 

är kopplat till det komplexa, oprecisa och ibland tvetydiga språket som används och även till 

längden på standarderna. Detta undergräver ISA’s förståbarhet och gör också 

översättningsprocessen betungande och tidskrävande ”(Europa). 

 

 “A lot of the difficulty and challenge in applying the ISAs is linked to the complex, 

imprecise and sometimes ambiguous language used and also to the length of the 

standards. This undermines the understandability of the ISAs and also makes the 

translation process burdensome and time consuming” (Europe).   

 

Spanien delar samma åsikt och påstår att standardernas längd och språk, gör det svårt att förstå 

formulering. Detta försvårar också deras översättning.  

 

 “Length of the Standards and language, sometimes it is difficult to understand even 

the wording of the standard. This also makes their translation difficult” (Spain, 

Europe).   

 

Resterande respondenter från övriga världsdelar delade likartade åsikter. Bland annat i Asien 

som utgjorde tjugo procent av respondenterna (Se tabell 7) hävdade Ryssland att ISA 240 är 

uppbyggd på ett jobbigt sätt. Detta då den kräver att revisorn ska upprätthålla professionell 

skepsis under hela revisionen och erkänna möjligheten att det kan finnas en väsentlig felaktighet 
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på grund av bedrägerier, trots revisorns tidigare erfarenhet av ärligheten och integriteten hos 

företagets ledning och de som är ansvariga för styrning.  

 

 “ISA 240 para.13 requires that the auditor shall maintain professional skepticism 

throughout the audit, recognizing the possibility that a material misstatement due to 

fraud could exist, notwithstanding the auditor’s past experience of the honesty and 

integrity of the entity’s management and those charged with governance” (Russia, 

Asia). 

 

5.2.2 Inte tillräckligt klargjord 

 

Varav 52 svarande var det 13 st (se figur 9) som tyckte att en av de bakomliggande 

anledningarna till varför komplexitet förekommer vid revidering av MKF har och göra med att 

standarden inte är tillräckligt klargjord. I Sydamerika där 2 st (se tabell 7) revisionsföreningen 

höll med detta påstående motiverade sina svar med att konstatera att det finns brist på 

vägledning om hur man använder de begrepp som ingår i ISA för planering och utförande av 

revision. En respondent i Argentina tillägger även att det i vissa standarder föreligger en "tänk 

komplex" mentalitet. Som exempelvis att få revisorer att tro att de behöver motivera varför de 

inte gör något, i form av extra kontroller, som i själva verket skulle var för tidskrävande och 

onödigt att utföra på en icke-komplex enhet.  

 

“An aspect that we consider is important for some Firms and Practitioners, is the 

lack of guidance on how to apply the concepts included in the ISAs for planning, 

execution and documentation of the audit” (Mexiko, Nordamerika). 

 

“There is in some standards a ‘think complex’ mentality which in some cases leads auditors 

to believe that they need to justify why they are not doing something which would be overkill 

in an audit of a non-complex entity” (Argentina, Sydamerika). 

 

Europa som utgör 2 av 13 respondenter förklarar sin ståndpunkt med att påpeka att bristen på 

tydlighet leder till variationer i tillsynsmyndigheternas förväntningar och krav, särskilt för 

LCE-revisioner.  

 

“The lack of Clarity leads to variations in regulators' expectations and demands that 

seem to be disproportionate, especially for LCE audits. (Europe).  

 

Oceanien vars respondenter bestod av 2 svarande, hävdade Nya Zeeland att ISA 315 inte är 

tillräckligt klargjord då en mer effektiv tillsyn av en ägare hade kunnat kompensera för de 
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begränsade möjligheterna som upplevs i mindre företag. Ägare kan ha mer möjlighet att 

åsidosätta kontroller eftersom systemet för intern kontroll är mindre strukturerat. Det är oklart 

hur dessa två egenskaper med motsatta effekter på tillförlitligheten hos ett enhetssystem för 

interna kontroller bör informera revisorernas riskbedömning och arbetsinsats ”. 

 

“paragraph A57 of ISA 315 (Revised) explains that a more effective oversight by an 

owner-manager may compensate for the generally more limited opportunities for 

segregation of duties in a smaller entity. Paragraph A58 adds that the owner-

manager may be more able to override controls because the system of internal 

control is less structured. It is unclear how these two characteristics with opposing 

impacts on reliability of an entity’s system of internal controls should inform 

auditors’ risk assessment and work effort” (Nya Zeeland, Oceanien).  

 

Australien ansåg att ISA inte är fullständigt klargjord då ISA 315 som går ut på att identifiera 

och bedöma risken för väsentliga felaktigheter är problematisk vid implementering på MKF. 

Detta då det finns krav på att förstå enheten och dess miljö ”och ISA 330”.  Revisorns svar på 

bedömda risker är inte väl integrerade och medan de påstås ha som mål att ta fram en 

övergripande revisionsplan är den faktiska produktionen aldrig tydliggjord. 

 

“ISA 300 “Planning an Audit of a Financial Report”, ISA 315 “Identifying and 

Assessing the Risk of Material Misstatement through Understanding the Entity and 

Its Environment” and ISA 330 “The Auditor’s Response to Assessed Risks” are not 

well integrated and while they purport to have the objective of producing an overall 

audit plan the actual output is never well enunciated” (Australia, Oceanien).  

 

5.2.3 ISA noterade som särskilt problematiska  

‘ISA noterade som särskilt problematiska’ är alternativet som fick flest röster och utgjorde 26 

av 52 respondenter (se figur 9). Respondenterna motiverade varierat gällande varför ISA 

noteras som särskilt problematiska. En del menade på att mer tid spenderades på planering och 

dokumentation av riskbedömningen än revisionsförfaranden. 10 av länderna bestod av asiatiska 

respondenter, några av vilka resonerade att förklara den interna kontrollsystem utifrån ISA 315 

är det mest problematiska vid revidering i ett MKF.  

 

“Obtaining an understanding of the system of internal control in the proposed ISA 

315 (Revised) “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement” (“ED-

315”) is most problematic in an audit of an LCE” (Japan, Asia).  
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Därmed översättningar av ISA till andra språk skapar också komplexitet eftersom de inte blir 

exakta och ibland kan de tolkas fel.  

 

“Sometimes translations of ISAs into other languages are not accurate enough and 

misrepresent their meaning” (Russia).  

 

 

Europa som bestod av 9 st respondenter höll med påståenden (se tabell 7) och styrker vidare 

argumenten genom kommentaren såsom:  

 

Att ISA regelverket är väldigt bred. Den inkluderar långa komplexa meningar med ett formellt 

språk. IAASB borde använda ett enklare språk och meningsbindningar samt förkorta längden 

på standarderna.  

 

“The ISAs are voluminous including many long, complex sentences and 

sophisticated language. Whatever the outcome of this project we urge the IAASB to 

use simpler language and sentence construction and make an effort to scale-back the 

length of the standards” (Europe). 

 

Även om IAASB har alltid betonad skalbarhet av standarderna, har de inte lyckats uppnå det 

helt i nuvarande regelverket.  

 

“Scalability of the standards is crucial in this regard and – although always been 

stressed by the IAASB – has not been (fully) achieved in the current ISAs” 

(Switzerland, Europe).  

 

Standarderna som mest orsakar komplikationer vid revidering av ett MKF är ISA 315 samt ISA 

240. 

 

“We concur on the major challenges described in the Discussion Paper. We believe 

that the following are specifically relevant in the audits of LCES: 

 

Därmed är den interna kontrollen och bedömningen en utmaning för MKF:s revisionen. 

Eftersom ett MKF har ett mer informellt internt kontrollsystem och ej klar bild av arbetsroller.  



 

39 

 

 

In our view, the analysis and evaluation of the internal control is the broad 

challenge in the audit of LCEs. As a matter of facts, LCEs states implies less 

sophisticated system of internal control and insufficient segregation of duties” (Italy, 

Europe).  

 

5.2.4 Kräver anpassning av LCE/MCE 

“Kräver anpassning av LCE/MCE” är också ett populär alternativ bland resterande där 23 av 

52 svarade (se figur 9). Här resonerade respondenterna olika, men några generella åsikter som 

många länder delade på var främst att riskbedömningen som framkommer i de internationella 

standarderna inte är anpassad efter de mindre komplicerade företag och innehåller alldeles för 

detaljerade och specifika riktlinjer. I Europa där 5 av 23 svarade (se tabell 7) för alternativet, 

förekom från Spanien ISA 315 går inte att implementeras i revisionen av MKF på grund att 

standarden ej är anpassat efter den ett sådant typ av företag.  

“Internal controls, most of the time, as it is stated in the proposed definition of what 

is a LCE internal controls in place in this kind of entities are very simple and they 

are not formalized in a way that allows the application of ISA 315 in proportionate 

way” (Spain, Europe).  

 

Den respondenten som kommer från USA delar samma åsikt gällande ISA 315 och tillägger att 

komplikationer även tillkommer vid revidering av ISA 540. Där det förekommer krav på att 

utföra en riskbedömning av transaktioner. Även om IAASB planerar att utveckla en vägledning 

till implementering av dessa standarderna, anser de att sådana vägledningar är inte alltid 

hjälpsamma för MKF.    

“We believe proposed ISA 315 (Revised) will also be challenging to apply to audits 

of LCEs. Even though substantial work has been devoted to make the standard 

scalable, it still is long and certain aspects of the proposed changes may be difficult 

to apply. We recognize the IAASB is planning an implementation guide; however, we 

anticipate, based on previous experience, that such guidance is not always helpful 

for audits of LCEs” (...) ISA 540 is written to also apply to extremely complex 

transactions with high estimation uncertainty, including expected credit losses, 

financial instruments, hedging transactions, and stock compensation, to name just a 

few. Many LCEs do not have these complex estimates and, therefore, many of the 

considerations related to risk assessment and expanded responses to risk required by 

this standard would not apply. “(USA, North America).  
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Likt länderna i Europa och Nordamerika hävdar Australien också att implementeringen av ISA 

är utmanande då upplägget av standarden upplevs ej vara anpassat för MKF som medför att 

värdet av riskbedömningen blir otydlig. En annan standard som Australien anser vara 

problematisk är ISA 240 där de menar på att oavsett revisorns bedömning av riskerna för 

ledningens åsidosättande av kontroller, ska revisorn utföra revisionsförfaranden för att testa 

lämpligheten av journalposter som registreras i huvudboken, därav anses denna bestämmelse 

som obehövlig.  

 

“The risk assessment process is not well designed for audits of LCEs with the ‘why’ 

not being sufficiently clear, resulting in a ‘tick-box’ exercise with no clear 

understanding of its value added (...) ISA 240 Paragraph 240.32(a) requires that, 

irrespective of the auditor’s assessment of the risks of management override of 

controls, the auditor shall design and perform audit procedures to test the 

appropriateness of journal entries recorded in the general ledger and other 

adjustments made in the preparation of the financial statements(...)practitioners find 

that the requirement to perform and document additional mandatory journal entry 

testing adds very little, if any, value. The IAASB should ensure that the ‘why’ of 

performing certain audit procedures is better articulated” (Australia).  

 

Andra respondenter från Oceanien håller också med argumentation om komplexiteten av ISA 

315 och predikar att riskbedömningen vid revisionen för ett MKF anses inte rätt. Företagets 

struktur och styrningen går inte revideras med ramverket formulerat i ISA 315. Revisorer blir 

tvungna att på något sätt anpassa företaget till standardens krav. 

“The business risk approach may not be an efficient way to conduct an LCE audit. 

The entity structure, management practices and systems are not a good match for a 

business risk approach. The auditor may need to increase their effort to somehow fit 

the entity into the business risk framework underlying ISA 315” (Nya Zeeland, 

Oceania).  

 

5.2.5 Överdokumentation  

Respondenterna som valde alternativet “överdokumentation” som bakomliggande anledning 

till komplexitet vid revidering av ISA utgjorde dessa 21 st av 53 respondenter. Högsta antalet 

respondenter härstammar från Europa och Asien som utgjorde 5 av 21 från varje region. Vidare 

var det jämnt fördelat mellan kontinenterna, där 1 kom från Afrika, 2 från Oceanien, 3 från 

Nordamerika och 2 från Sydamerika (Se tabell 7).  
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Bland de europeiska länder förekommer en kommentar från Storbritannien som anser att många 

av svårigheter som framkommer vid tillämpning av ISA beror på en stor andel 

dokumentationskrav. Till exempel enligt ISA 230 att inte dokumentera varför ett specifikt 

revisionsförfarande genomförts är överdrivna. Eftersom den kräver en övervägande 

dokumentation och mer baserad på efterlevnadsprincipen.  

“We believe that many of the difficulties experienced in the application of the ISAs 

for audits of LCEs relate to what are perceived to be onerous documentation 

requirements, particularly at the planning and completion stages. For example, the 

need under ISA 230 Audit Documentation, for the auditor to document why a specific 

audit procedure has not been performed is considered excessive, as it requires 

consideration and documentation of all such audit procedures and is more 

representative of a compliance-based approach” (United Kingdom, Europa).  

 

5.3 Fråga 3: Andra avgörande faktorer samt lösningar 

I avsnittet behandlas andra avgörande faktorer som kan leda till komplexitet vid revisionen 

för ett MKF samt övriga funderingar som också behöver hanteras av IAASB. Fråga 3 blev 

indelad i 4 svarsalternativ; utbildning, nationella standarduppsättare, teknologi och metoder 

och kommersiella övervägande. 

5.3.1 Utbildning 
 

En respondent från region Afrika uttrycker i sitt svar att utbildningen för revisorn är en 

avgörande faktor för en revision ska utföras på rätt sätt utifrån ISA.  

 

“Education- people- This is critical for ensuring proper execution of audit 

engagement with appropriate level of professional competence and application of 

the provisions of ISAs and IFRSs” (Ghana, Afrika).  

 

Även om IAASB är inte direkt ansvarig för att revisorer utbildar sig över hela världen. 

Storbritannien påstår att IAASB borde involvera sig i aktiviteter med utbildningsinstituten 

som kommer att vara gynnsam för alla inblandade aktörer. Genom sådana aktiviteter kan 

IAASB förstå problematiken som dessa institut upplever samt kommer det också ge IAASB 

möjlighet att stödja dem att främja revisionens värde i samhälle. Här kan ‘the International 

Accounting Education Standards Board’, IASEB spela en viktig roll.  
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“While the IAASB is not directly responsible for how auditors are trained, nor the 

attraction and retention of audit trained personnel, we believe that engaging in a 

programme of outreach and communication with education providers would be 

beneficial for all parties. Outreach activities of this nature would enable the 

IAASB to understand some of the practical challenges faced by the training 

bodies. It might also present an opportunity for the IAASB to support the training 

bodies by helping to promote the value of audit to society so that it is perceived as 

an attractive career option by those considering, and embarking upon, a career in 

the accounting profession. We also believe that there would a role here for the 

successor body to the International Accounting Education Standards Board 

(IAESB)” (Storbritannien, Europa) 

 

 

5.3.2 Nationella standarduppsättare (NSS) 
 

Det finns ett starkt stöd till samarbete mellan IAASB och de nationella standarduppsättare 

(NSS). Ghana (Afrika) påstår att NSS har bättre förståelse till komplikationer och makt i en 

särskild region. Genom att samarbeta med dessa organisationer kan IAASB lättare identifiera 

komplexiteten samt lösa det. På så sätt kommer det vara lättare att kommunicera de 

regleringar och lagstiftningar med de lokala aktörerna i regionen.  

“We strongly back this focus ´because, NSSs already have jurisdictional power, as 

well as a better understanding of peculiar happenings in the region. Challenges 

would be more easily identified and resolved appropriately. Further to that, the 

general public and even the practicing accountants would easily buy in, once 

actions are locally initiated” (Ghana, Afrika).  

Detta styrkas med att revisionsförening från Italien anser även att IAASB behöver 

kommunicera mer med aktörer som arbetar med revision inom MKF på lokala nivå i 

länderna. 

“IAASB needs to interact more at a local level, sharing views and projects with 

those entities and bodies representing the professionals involved in the 

performance of an audit (CPAs for example) in belonging to different 

jurisdictions” (Italien, Europa).  

 

5.3.3 Teknologi och metoder 
 

Teknologin kommer att spela en viktig roll inom revisionen i framtiden. Detta 

diskussionspapper kan även ge upphov innovativa tekniska lösningar till komplexitet påstod 

en respondent från Europa.  
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“Technology has a vital role to play in the future of the audit process and the 

outcome of this consultation may find solutions in technology innovations” 

(Ireland, Europa).  

Dock det är viktig att IAASB tar hänsyn till att alla aktörer runt om i världen har tillräckliga 

resurser för att använda dessa tekniska verktyg. Dessutom påpekar Pakistan att användning 

av olika teknologier såsom ‘Robot Process Automation’, ‘Data analytics’ och ‘Artificial 

Intelligence’ har resulterat i en positiv effekt på revisionskvalité. Men det finns revisorer som 

saknar tillgång till dessa teknologier. Det är väldigt viktig att det finns teknologier som alla 

kan använda eftersom det finns en stor möjlighet att inom några kommer det teknologier 

anpassade till MKF. IAASB behöver även vägleda hur dessa teknologier kan användas. 

“We believe that the IAASB should also work towards technological tools/ 

solution/s which the practitioners around the globe (especially SMEs) can afford 

and benefit from (...) Other area which we noted is that the extensive advancement 

in technologies (robust use of Robot Process Automation, Data analytics and 

Artificial Intelligence) have already shown significant positive impact on the 

quality of audits and it will continue to do so as time progresses. However, there 

is a possibility that certain auditors/ auditing firms (that are involved in the audit 

of LCEs generally) may have limited access to such latest technologies given lack 

of resources. There are emerging trends and in coming years would be relevant to 

LCEs, therefore guidance/application material might be needed on these areas” 

(Pakistan, Asien) 

 

IAASB rekommenderas även att stödja utveckling av en ‘Cloud-based Audit Software’ som 

kan hjälpa implementering av ISA för revisionen av ett MKF.  

“We recommend that the Board should encourage the development of Cloud-

based Audit Software that will help with application of ISAs in an Audit of LCE” 

(Nigeria, Afrika).  

 

 

5.3.4 Kommersiella överväganden 
 

Det är väldigt viktig att förklara värde av reviderade finansiella rapporter till de olika 

aktörerna i samhället.  

 “It is important to increase awareness of the benefits of reviews and other types 

of assurance engagements to the users of financial statements “(Brasilien, 

sydamerika).  
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Därför är borde IAASB fokusera på de kommersiella övervägande till revisionen hävdar 

Malaysia i sitt svar. Många ägare väljer att inte ha revisionen eftersom de vill spendera för 

mycket pengar på revisionskostnad. 

 

“We believe that the IAASB should focus on commercial considerations relating 

to an audit because owners of the LCEs often hesitate to spend on audit fees and 

matters arising from the audit such as engaging a valuation expert. Despite the 

fact that they acknowledge the requirements of the ISAs as onerous, they hesitate 

to pay the audit fee that is commensurate with the audit work” (Malaysia, Asien) 

 

5.4 Fråga 4: Lösning till revisionen i ett MKF 
I avsnittet presenteras hur respondenter ställer sig till de tre förslag (se tabell 8) som lösning till 

komplikationer som uppstår i samband med revidering av MKF (se figur 10).  Majoriteten av 

respondenter väljer förslaget ‘en ny separat revisionsstandard’ anpassad till ett MKF som den 

bästa lösningen till problematiken. Det finns ett en liten andel som stödjer förslaget om att ha 

en handbok som vägleder revisorerna om hur ISA-standarderna ska tillämpas vid revidering av 

ett MKF.  

 

Figur 10  

Lösning till komplexitet vid revision inom ett MKF   

 

Note: Fördelning mellan respondenterna  

I tabell 8 nedan presenteras översiktligt vad respondenter från de olika regioner valde för 

lösning till komplexiteten. Den största andelen som stödjer till förslaget ‘ny separat 

revisionsstandard’ kom från Europa, vilka utgjorde 9 av 22 respondenter.  
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Tabell 8  

Översikt - Region Lösning till komplexitet  

 

Note: Fördelning av respondenter mellan regionerna  

5.4.1 Revidering av ISA-regelverk 

En respondent från Nordamerika skriver att ISA-regelverket bör revideras genom att IAASB 

lägger mer fokus på målet med revisionen istället för kraven att granska.  

 

“ISAs need to be revised to be more focused on meeting the objectives rather than 

detailing requirements” (USA, Nordamerika). 

 

17 respondenter utav 52 (revisionsföreningar) valde förslaget revideringen av ISA (se figur 10). 

Dessa aktörer tycker att ISA-regelverket bör omformuleras eller revideras med anpassning till 

mindre komplicerade företag genom ‘Think small first’ perspektiv. I sitt svar menar Spanien 

att ett sådant synsätt kan hjälpa IAASB att förenkla regelverket vilket kommer göra det lättare 

för revisorerna att implementera den vid revidering.  

 

“Using the think small first approach and make their application easier to every 

audit is the best solution” (Spanien, Europa) 

 

Respondenten från Japan skrev i sitt svar att de rekommenderar IAASB att revidera ISA-

regelverket genom att dela upp strukturen av standarderna i två kategorier:  
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1. grundläggande krav, och  

2. övriga krav anpassad till verksamhetens omständigheter.  

 

 “We suggest changing the structure of ISAs by making two categories of 

requirements: core requirements for all audits, and other requirements that are 

applicable depending on the circumstances” (Japan, Asien). 

 

Vid omformulering av regelverket, tycker respondenten från Australien att IAASB borde 

betona speciell planeringsstandarderna (ISA 300, ISA 315, ISA 330) samt ISA 250.  

 

“Revising the planning standards - An emphasis on the planning standards (ISA 300, 

ISA 315 and ISA 330 plus ISA 240 and ISA 250 “Consideration of Laws and 

Regulations in an Audit of a Financial Report”(Australien, Oceanien) . 

 

En anledning till att andra respondenter inte valde förslaget var att den anses inte som en bra 

lösning till komplexiteten. Detta kan styrkas med svar från en revisonsförening från Nya 

Zealand, där de påstod att förslaget är tidskrävande och omfattar inte helt alla identifierade 

problem.  

 

“May not address the identified challenges to the required extent. Would take time.” 

(Nya Zealand, Oceanien)  

 

Dock fanns det också respondenter som menade att omformulera eller revidera nuvarande ISA- 

standarder från grunden är den optimala långsiktiga lösningen till problematiken. Eftersom 

denna lösningen kommer att behålla en gemensam revisionsstandard för alla företag i världen.  

 

“Re-engineering the ISAs is conceptually and intuitively the best approach not least 

since we would retain one set of standards” (Schwaiz, Europa).  

 

5.4.2 Ny Separat revisionsstandard- MKF   

Genom att ha en separat revisionsstandard endast till MKF blir det lättare för revisionen att 

särskilja mellan mindre och stora komplexa företag. Dessutom kommer beslutet att minska 

komplikationen för större komplex bolag, vilka kommer att fortsätta att revidera med ISA-
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regelverket. En respondent från Europa, rekommenderar IAASB att om det finns tillräckliga 

resurser borde de först utveckla en separat standard och sedan revidera regelverket så att det 

blir enklare att implementera ISA för all revision.  

“A separate standard has other valuable advantages over revising the ISAs. First, it 

provides the opportunity for the LCE audit to be different in some ways from that of 

larger more complex entities (...) Second, a separate standard would be less 

disruptive to the audits of larger more complex entities as they would continue to use 

the ISAs. If the IAASB’s resources allow one might wish to develop a separate 

standard first and then revise the ISAs to make them simpler and easier to apply for 

all audits” (Schwaiz, Europa). 

 

Det finns byråer i världen som redan använder sina egna verktyg för att kunna tillämpa ISA i 

MKF. En utveckling av separat revisionsstandard kommer att underlätta revisionen och skapa 

mer harmonisering bland MKF. Det finns en risk att de nationella standardutvecklare (NSS) 

kommer fram till sin egen lösning, en standard anpassad till MKF som stämmer överens på de 

nationella normer och regleringen. Detta kan resultera i skapande av flera olika standarderna 

anpassad till MKF på nationella nivåer. Respondenten från Oceanien hävdar att det är viktig att 

den nya standarden utvecklas utifrån nuvarande standard ISA för att försäkra samma reliabilitet 

i revisionen.  

 

“Firms are already using their own versions of LCE standards by developing 

internal templates for audits of LCEs building on their audit methodologies. 

Therefore, the development of such a standard would promote greater consistency in 

LCE audits (...) There is a risk that national standard setters may further ‘customize’ 

a single LCE standard to meet the needs of their jurisdictions. This may lead to there 

being multiple versions of the global separate LCE standard (...) If the standard is 

not developed based on the existing ISAs, then it will be hard to argue that the same 

assurance level is provided” (Australien, Oceanien). 

 

Dessutom påstår respondenten från Ghana att en separat standard vill resultera i en klarare bild 

av revisionen. Samt genom detta kan IAASB lätt hantera komplexa standarder såsom ISA 240, 

ISA 315 och ISA 540 som skapar komplexitet vid revideringen.   

 

"A separate standard for LCEs will provide a clearer, less voluminous, and easy to 

navigate auditing standards. The approach will better mitigate challenges such as 

problematic (ISA 240, ISA 315, ISA 540), lack of clarity, level of documentation, 

language and basic approach and the length of the standards” (Ghana, Afrika). 
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En revisionsförening från Ryssland rekommenderar IAASB kan även fundera över att bara 

utveckla en standard till den komplexa delen i ISA-regelverket som t.ex. ISA 300–499.  

 

“It concerns mostly such section as ISAs 300-499 and several others it may appear 

rational to develop a separate auditing standard complementing this very section of 

the ISAs” (Ryssland, Europa). 

‘ 

 

Accountancy Europe, förklarar att för staterna ska sluta att ta fram sin egna lösningar till MKFs 

revision, är det viktig för IAASB att verkställa en lösning som kan bli accepterat internationellt. 

I teorin är ‘att revidera ISA’ den bästa lösning dock är den mycket tidskrävande. För att ha 

säkerställt revisionskvalité bör IAASB utveckla standard anpassad till nuvarande ISAs 

ramverk.  

 

“The IAASB has to find a solution for LCE audits which will be internationally 

accepted. This solution should stop the development of solutions at national or 

regional levels. Rewriting the ISAs to ensure scalability would in theory be the most 

desirable solution (...) IAASB should base the potential separate auditing standard 

for LCEs on the current framework of the ISAs, having the same level of assurance 

and same objectives as the ISA’s” (Accountancy Europe). 

 

5.4.3 Handbok-hur tillämpas ISA-regelverk i ett MKF  

Den sista förslaget att ha en handbok som vägledning till revisionen hade minst stöd från 

respondenter. Tio utav femtiotvå respondenter (se figur 10) stödjade att ha en handbok med 

vägledning anpassad till MKF. En respondent från Nordamerika tyckte att IAASB borde bara 

inte utveckla en vägledning utan IAASB borde även utveckla teknologiska och metodiska 

verktyg som kan underlätta revisionen för aktörer när ISA blir implementerat.  

 

“Develop targeted guidance, and technology-based tools and methodologies to 

support stakeholders in applying the ISAs in a practical manner to the less complex 

elements of an entity’s operations and financial statements” (Mexiko, Nordamerika). 

 

Däremot, många respondenter menar på att det finns en tillräcklig andel dokument med 

vägledning för ISA. Att ha en ytterligare handbok kan inte vara den optimala lösningen till 

komplexitet.   
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“There is already an abundance of guidance available. It is unlikely that additional guidance 

on its own can be helpful” (Nya Zeeland, Oceanien).  

 

 

Dessutom, kommer en till handbok kan resultera i mer arbete för revisorerna. Singapore i sitt 

svar påpekar på att läsa igenom alla de olika vägledningar kommer att bara leda till ett mer 

tidskrävande arbete.  

 

“One downside of additional guidance will be that there will more to read. This may 

potentially discourage some auditors from reading all the availabe materials. It 

would be a time-consuming exercise for the standards-setters” (Singapore, Asien).  

 

Dock, en respondent från Caymanöarna, påstod att utveckla en omfattande sammanfattning 

till aktörer om vilka specifika krav som bör inte vara med i revisionen till MKF kan vara ett 

bra verktyg att använda vid revideringen.  

 

“What would be helpful for users (which could be incorporated into Action C) is a 

summary of what specific procedures/requirements may not be necessary for LCEs 

under each standard” (Cayman Islands). 

 

FASB8  har i USA utvecklat ‘privat-company-decision-making- framework’, (PCDMF), en 

handbok till hur revisionen ska ske inom MKF. Respondenten från USA rekommenderar 

IAASB att först utveckla en liknande handbok som vägleder implementering av ISA inom 

MKF. Handboken eller ramverket kan sedan användas för att utveckla nya 

revisionsstandarderna till mindre komplexa företag. Genom detta kan IAASB försäkra 

tillämpning av ISA inom MKF.  

 

“We recommend that the first priority should be developing a framework to guide 

the adaptation of ISAs for LCEs. For example, in the U.S., the FASB has developed a 

PCDMF that includes considerations for differences in accounting and financial 

reporting for private companies versus public business entities (...) Perhaps the 

IAASB could develop a similar decision-making framework for audits of LCEs as a 

starting point for this project (...) That framework can then be used in the 

development of new ISAs, guidance material, and revision of existing ISAs in order 

to achieve consistency, expedite the necessary actions, and assure that the effort to 

adapt ISAs for LCEs is successful” (USA, Nordamerika). 

 
8 Financial Accounting Standards board 
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6. Analys och diskussion 

 

I följande kapitel kommer en analys att presenteras. Analysen kommer att sammankoppla 

problematisering, kapitel 3 ‘Teoretisk referensram’ och kapitel 5 ‘Empiri’. Uppdelningen 

kommer ske på liknande sätt som i kapitel 3, där sorteringen kommer inledas med legitimitets-

, intressent- och institutionella perspektivet i förhållande till studiens syfte. Därefter 

presenteras en uppsummerande analys i utgångspunkt med flernivåstyrningen. 

6.1 Legitimitetsperspektiv 

Legitimitetsteorin behandlar förhållande mellan ett företag och samhället. Teorin grundar på 

idén att en organisation alltid försöker att arbeta inom gränserna för vad som anses vara allmänt 

accepterat i ett samhälle (Deegan & Unerman, 2011). I studien är företagen i fråga, alla MKF i 

världen som väljer att revidera sina finansiella rapporter för att anses ‘legitima’ av sina 

intressenter även om de saknar revisionsplikten (Collis, 2004). Många företag väljer även att 

revidera för att utöka trovärdighet av den finansiella informationen av verksamheten som 

presenteras i samhället.  En anledning till detta är att företagen vill uppfylla externa aktörernas 

förväntningar för att kunna förhandla med dem (Deegan & Unerman, 2011).  

Det finns många studier som visar en stor efterfrågan på revisionen inom mindre komplicerade 

företag (Collis, 2004). Detta beror på att revisionen spelar en viktig roll för att ett företag ska 

anses som legitimt. Revisionen skapar trovärdighet både för aktieägare samt intressenter såsom 

leverantörer, kunder, kreditgivare och samarbetspartners (Bergdahl & Sandin, 2016), vilket kan 

kopplas med intressentteorin. Både intressentteorin och legitimitetsteorin grundar sig i 

legitimitet dock skiljer sig åt i mottagarna för legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

Mottagaren i legitimitetsteorin är samhället. ‘Samhället’ i detta sammanhang kan anses 

myndigheter såsom skatteverket, tullverket och tillväxtverket som arbetar för samhället.  

Legitimitet teorin beskriver samhällets förväntningar som oskriven socialt kontrakt mellan 

samhället och företaget. Det kan därför konstateras att revisionen är en oskriven ‘norm’ i 

samhället (Deegan & Unerman, 2011). Förutom studier från Storbritannien (Collis, 2004), finns 

det även studier från Kanada och Finland som hävdar att ett stort antal av mindre komplicerade 

företag som saknar revisionsplikten väljer att revidera sina finansiella rapporter (Senkow, 2001; 

Niemi, 2012). Detta beror på en allmän uppfattning av alla aktörer i samhället (även MKF) att 

revisionen gynnar företaget. Till exempel det finns studie som påstår att revisionen kan anses 
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som en lösning på agent konflikter som kan uppkomma mellan aktieägare och privata chefer 

(Abdel-khalik, 1993). Alltså samhällets uppfattning av revision har resulterat i att många MKF 

efterfrågar att revidera sina finansiella rapporter trots revisionsbefrielse. 

Dock på grund av att ISA-regelverket är inte anpassad till revidering av ett MKF har det 

resulterat i komplikationer vid granskningen (Smith et. al 2008). Dessa komplikationer vid 

revidering av finansiella rapporter gör att samhället kan ifrågasätta företagets granskade 

rapporter. Därmed, kan företagets legitimitet ifrågasättas. För att lösa denna problematiken har 

IAASB beslutat att ha en separat revisionsstandard för ett MKF. Detta även innebär att det kan 

bli ett krav för alla MKF i världen att använda denna standard för att uppfylla samhällets 

‘förväntningar’ (IAASB, 2019a).  

6.2 Intressentperspektiv 
 

Utformningen av diskussionspapperet uppstod i samband med den pågående debatten rörande 

komplexiteten som upplevs av MKF:s revisorer vid implementering av ISA. IAASB anses 

enligt intressenterna vara “företaget” som utformar diskussionspapperet som en lösning åt 

denna problematik. Anledningen till detta är att kunna tillfredsställa behovet av företagets 

intressenter, som i denna studie åsyftar MKF revisorerna (IAASB, 2019a). Dock är det viktigt 

att påpeka att behovet till denna diskussion beror på intressenterna till ett MKF som kräver att 

företaget har revisionen för att utöka deras trovärdighet på verksamheten. Eftersom ISA är 

anpassad för stor ‘börsnoterade’ företag har IAASB försökt att undvika problematiken genom 

att sänka ner tröskelvärdena och befria dessa bolag att revidera sina finansiella rapporter. I sin 

studie hävdar Collis (2004) att efterfrågan på revisionen kvarstår i stor omfattning trots 

befrielse, vilket Abdel-khalil (1993) förklarar i sin forskning beror på att verksamheten vill vara 

förenliga med verksamhetens borgenärer. Dessutom hävdar många MKF att revisionen anses 

som en övervakning över den interna verksamheten samtidigt som den höjer kvalité på 

företagets finansiella rapportering (Niemi, 2012).  

 

Diskussionspapperets första fråga behandlar den nya begreppsdefinitionen “mindre 

komplicerade företag” (MKF) samt hur professionella revisionsföreningar ställer sig till den 

nyutnämnda kvalitativa klassificeringen i diskussionspapper. I enlighet med intressentteorin 

(Deegan, 2002), är företagens funktion att tillfredsställa de primära intressenternas önskemål. 

Därför utformas denna fråga för att undersöka vilka åtgärder som behöver tas. I figur 7 kap 5 
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visas det tydlig att majoriteten av respondenterna håller med IAASB’s nya definition till ett 

mindre komplext företag. Intressentgrupper som nämndes i samband med region varierade, 

men den största stödet till begreppet kom från Europa, Afrika och Asien (se tabell 6). I samma 

figur (se figur 7 kap 5) visas även att 33% av respondenterna håller med definitionen men har 

tillagt synpunkter om ytterligare förbättring. Dessa menade på att den nya definitionen kan 

skapa förvirring och därför är det viktigt att göra en tydlig särskiljning på PIE och MKF företag 

om begreppet skulle bli aktuellt. Resterande 25% av respondenterna stödjer inte den nya 

definitionen av MKF. Med motiveringen att det blir svårt att konceptualisera ett gemensamt 

begrepp till MKF eftersom det kan resultera i många avvikelser runtom i världen då definitionen 

inte går att anpassa efter varje enskilt land. Därför, hävdar en respondent från Sydamerika att 

definiera ett gemensamt begrepp till mindre komplicerade företag kan vara extremt komplext 

och skapa mer besvär än nytta. Denna oro för negativa konsekvenser tycker vi stämmer överens 

med det beroendeförhållande som Deegan (2002) säger existerar mellan de primära 

intressenterna och företaget. Detta innebär att intressenternas osäkerhet kan leda till svårigheter 

för IAASB att fatta beslut för risken att göra de missnöjda.  

 

Eftersom förändringar i samhällets förväntningar på företagen ständigt ändras, måste företagen 

aktivt uppdatera vilken information som eftersöks av bolagets intressenter. Diskussionen om 

en ny revisionsstandard har varit aktiv de senaste 20 åren, därav har definitionen av MKF 

diskuterats och åsikterna kring denna har varierat genom åren. Därför är det ytterst logiskt att 

IAASB inkluderar denna fråga i diskussionspapperet för att undersöka intressenternas tankar 

kring definitionen idag. Särskilt med tanke på att denna gången efterfrågas åsikter om begreppet 

för att standarden verkligen ska kunna förverkligas och inte enbart inkluderas i en vanlig debatt. 

IAASB undersöker hur respondenterna (organisationens intressenter) resonerar idag och tar sig 

an förslagen som de olika respondenterna kommer med innan en ny standard släpps. En annan 

synpunkt med revisionsstandarder i förhållande till intressentteorin och behovet av ständigt 

kunna anpassa sig till samhällets förändringar är möjligheten till flexibilitet. Till skillnad från 

lagar som rör revision är revisionsstandarder mycket mer anpassade efter samhällets 

förändringar och uppdateras mycket oftare. Detta möjliggör det för IAASB att leva upp till de 

krav som ställs av ‘företagets’ intressenter (IAASB, 2019a). 
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6.3 Det institutionella perspektivet 

Den institutionella teorin beskriver varför företag inom samma bransch utvecklas till att bli 

homogena. Detta för att kunna belönas med ökad legitimitet, vilket leder till harmonisering som 

formar gemensamma handlingar för företag (Brosius, Haki., Aier & Winter, 2018). Genom vår 

studie går det att konstatera att den revisionsstandarden (ISA) som finns idag inte är homogen 

och bidrar inte till att företag får möjlighet till att forma gemensamma handlingar. Detta beror 

på att ISA idag är utformad på ett sätt som är anpassad efter större börsnoterade företag. I 

diskussionspapperet där IAASB frågar efter vad orsaken till komplexitet med tillämpning av 

ISA i ett MKF är svarar de majoriteten att ISA noteras som särskilt problematiska (se tabell 7). 

Vid vidare fördjupning framkommer det att största komplexiteten beror på att ISA är formad 

på så sätt att ett mindre komplext företag behöver utföra onödigt extraarbete på grund av att 

standarden inte är anpassad efter MKF (Langli och Svanström 2014).  

Institutionell isomorphism beskrivs som en metod för att sammanföra företag i samma bransch 

och få de förenliga. Detta kan kopplas med EU:s åttonde direktiv som tvingar sina 

medlemsstater att använda ISA-regelverket för att harmonisera revisionsregler i regionen 

(Humphrey et al., 2011).    

I empirin framgår det att majoriteten av respondenterna anser att lösningen på detta hade varit 

genom att implementera en ny revisionsstandard anpassad efter mindre komplexa företag (Se 

tabell 8). En respondent från Oceanien konstaterar att utvecklingen av en separat 

revisionsstandard kommer att underlätta revisionen och skapa mer harmonisering bland MKF. 

Det finns en risk att de nationella standardutvecklare (NSS) kommer fram till sin egen lösning, 

en standard anpassad till MKF som stämmer överens på de nationella normer och regleringen. 

Detta kan resultera i skapande av flera olika standarderna anpassade till MKF på nationella 

nivåer. Respondenten från Oceanien hävdar att det är viktig att den nya standarden utvecklas 

utifrån nuvarande standarden (ISA) för att försäkra samma reliabilitet i revisionen (se kap 

5.3.2). Detta kan användas förklara varför IAASB vill komma fram till den optimala lösningen 

för problematiken med revisionen inom MKF (IAASB, 2019a). 

6.3.1 Mimetisk  

Den mimetiska isomosfrismen beskriver DiMaggio & Powell (1983) som härmande. Det är när 

ett företag försöker efterlikna andra företags yrkesutövning i syfte att uppnå konkurrensfördelar 
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(DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan förknippas med hur många små företag runt om i 

världen idag självmant väljer att revidera sina finansiella rapporter i syfte att nå 

konkurrensfördelar. Utbudet av revisorerna för MKF är som tidigare nämnt inte brett, utan det 

vanligaste är Big-four revisorerna som då imiterar andra framgångsrika etablerade 

organisationer vid osäkra situationer (Oxera, 2006). DiMaggio och Powell (1983) menar att det 

som uppmuntrar organisationer att efterlikna andra ofta är osäkerhet. Osäkerhet kan enligt 

DiMaggio och Powell (1983) här vara gällande sambandet ISA och MKF. Revisorerna väljer 

att ta efter organisationer som de anser är framgångsrika inom branschen, alltså stora 

börsnoterade företag och försöka efterlikna deras sätt att revidera. Detta i sin tur är en 

bidragande faktor till komplikationerna som uppstår. Vilka respondenterna tar upp i sina svar 

på fråga 2 gällande vad som orsakar komplikationer (Se kap 5.2).  

 

6.3.2 Normativ 

Den normativa processen beskriver Deegan (2011) som en press på företagen att följa de 

gemensamma och kulturella förväntningarna som finns inom branschen. Enligt vår studie är 

detta ingenting IAASB påverkas av då organisationen har en dominerande position i branschen 

och själv utformar revisionsstandarderna. Alltså anses denna roll inte påverkas av de kulturella 

förväntningarna.  

6.3.3 Tvingande 

Den institutionella teorins tvingande isomorfism visar på att organisationer påverkas av 

formella och informella regler (DiMaggio & Powell, 1983). Denna påverkan sker även genom 

det som Scott (2008) benämner som reglerande system. Revisorer har en mängd olika lagar och 

regler, både nationella som internationella, som de tvingas följa efter, såsom exempelvis 

Revisorslag (2001:883), Revisionslag (1999:1079), etcetera. Utöver de lagar som reglerar 

revisorns arbete ska de även följa de internationella standarderna (Revisorsinspektion, 2019). 

Genom vår undersökning framkommer det att majoriteten av respondenterna röstade på att 

implementera en ny revisionsstandard anpassad efter mindre komplexa företag som förslag till 

lösning av komplexitet (Se kap 5.4.2). Respondenterna från diskussionspapperet presenterar 

även förslag för samarbete med andra organisationer som NSS. De påstår att NSS har bättre 

förståelse till komplikationer och makt i en särskild region. Genom att samarbeta med dessa 

organisationer kan IAASB lättare identifiera komplexiteten samt lösa det. På så sätt kommer 

det vara lättare att kommunicera de regleringar och lagstiftningar med de lokala aktörerna i 

regionen (Se kap 5.3.2).  
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Under förutsättning att implementering av en ny revisionsstandard blir aktuell och att EU väljer 

fastställa denna såsom ISA är fastställd att följa idag, kommer detta innebära tvingande 

isomorfism för företagen. Detta hade lett till att samtliga MKF formar gemensamma handlingar 

och på så sätt kunna uppnå homogenitet (Deegan & Unerman, 2011).  

6.4 Sammanfattande analys 
Legitimitets-, intressent- och institutionell perspektivs teorier grundar sig på idé av legitimitet. 

Detta kan kopplas med att ett MKF arbetar inom gränser för vad som anses legitimt av andra 

aktörer såsom IAASB, andra MKF, professionella revisionsföreningen och samhället den 

verkar i. Genom detta processen kan ett MKF både influera och bli influerad av samhället 

(Deegan & Unerman, 2011). Därtill, kan det diskuteras med hjälp av flernivåstyrningen teori 

om hur har dessa aktörer som har svarat på IAASB’s diskussionspapper medverkat i att påverka 

‘möjliga’ regleringen inom revision (Johansson 2010; Peters & Pierre 2004). 

 

På grund av den höga efterfrågan (Collis, 2008) på revisionen inom MKF, blev IAASB tvungen 

att diskutera om hur komplexiteten som uppkommer vid revidering kan lösas på bästa möjliga 

sätt. Debatten påbörjades på grund av samhället och intressenterna uppfattning av revisionens 

roll. Uppfattningen bygger på ett MKF med reviderade finansiella rapporter är legitimt (Abdel-

khalil, 1993). Om det finns komplikationer innebär att både intressenter och samhället kan 

ifrågasätta företagets finansiella rapporter eftersom de vet att implementering av ISA-

regelverket är komplex. Komplexitet kan uppstå på grund av olika faktorer. De olika faktorer 

som nämndes i diskussionspapperet till komplexitet var uppbyggnad av standard, inte 

tillräckligt klargjord, ISA noterade som särskilt problematiska, kräver anpassning av LCE, 

överdokumentation (IAASB, 2019a).  

 

För att uppnå legitimitet för revisionen inom MKF bestämde IAASB att hitta en lösning till 

komplexiteten. Där fick olika aktörerna i världen en möjlighet att vara med och påverka 

lösningen (IAASB, 2019a). Respondenterna som valdes i urvalet kan kännetecknas som 

IAASBs intressenter. IAASB har uppgift att på sitt bästa sätt förhandla med målet att ha dessa 

intressenter blir nöjda med deras arbete för att kunna fortsätt förhandla med dem (Deegan & 

Unerman, 2011). Som en konsekvens av diskussionspapper har IAASB beslutet att, de ska 

grunda en separat revisionsstandard för ett MKF. Detta beslut antogs på grund majoriteten av 

respondenter stödjade IAASB förslag till en ny revisionsstandard (se figur 10 kap 5). Detta kan 
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kopplas med att IAASB försöker handla inom gränser för att skapa legitimitet för de flesta 

respondenterna. IAASB’s beslutet till en ny revisionsstandard kan leda till en tvingande 

isomorfism inom MKF, vilket innebär att den strukturella verksamheten inom ett MKF kommer 

att bli påverkad av den internationella standarden (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom i 

samband med att IAASB utger en ny revisionsstandard kommer EU genom sin åttonde 

direktivet att implementera standarden i sina medlemsstater. Genom denna processen kan 

IAASB skapa harmonisering bland alla MKF i världen (Humphrey et al., 2011).    

 

Detta kan slutligen kopplas med Multi-level governance eller flernivåstyrningen principen 

vilket kan kännetecknas som en nätverksstyrning i samhället, där olika förvaltningar har flera 

nivåer. IFAC som är huvudorganisationen för IAASB som har utvecklat ISA, kan anses som 

det högsta nivå i flernivåstyrning för revisionen i världen. I och med att EU har infört ISA-

regelverk som standardrevisions reglering för alla sina medlemsstater (Europeiska 

kommissionen, 2019), styr IFAC revisionen i alla medlemsstaterna (se figur 2 kap 2).  
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7. Slutsatser  
 

I följande och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Först besvaras studiens problemformuleringar med hjälp av dragna slutsatser. Därefter 

presenteras studiens empiriska. Slutligen presenteras studiens begränsningar och förslag på 

vidare forskning inom studieområdet. 

 

7.1 Slutsats 
I studien har en undersökning av ett förslag om en ny internationell standard för att revidera 

mindre komplicerade företag utförts. Syftet med studien var att studera varför det finns ett 

behov av en ny separat revisionsstandard för MKF och specifikt förstå hur revisorsprofessionen 

ställer sig till sådan standard. Målet med studien har även varit att besvara 

problemformuleringen som efterfrågar varför IAASB beslutat om att etablera en ny 

revisionsstandard för mindre komplexa företag och hur revisionsbranschen ställer sig till detta 

tilltag.  

 

Genom studiens resultat kan vi konstatera att behovet finns på grund av att ISA som är den 

enda revisionsstandarden tillgänglig idag inte är anpassad efter mindre komplicerade företag. 

De bakomliggande anledningarna är många, men de huvudsakliga orsakerna nämner 

respondenterna i sina svar på diskussionspapperet. Det är främst språket som många 

respondenter påpekar vara den största orsaken till komplikationerna. Denna är utformad på ett 

alldeles för komplext sätt som bidrar till felaktigheter vid översättning. En annan orsak som 

respondenterna trycker på är riskbedömningen som innehåller alldeles för detaljerade och 

specifika riktlinjer, vilka inte är behövliga för enkla företag.  

 

En slutsats som vi kan dra genom vår studie är att efterfrågan på revision finns globalt, oavsett 

om det är lagstadgat eller inte. Detta går att förknippa med de tidigare studier som presenteras 

inledningsvis där Allen et al. (2009) redogör för hur olika företag runtom i världen 

fortsättningsvis väljer att revidera sina finansiella rapporten trots att lagkravet avskaffats. 

Denna studie påvisar att utbudet dock är inte lika brett. Detta är en sakfråga som också går att 

koppla till de tidigare studierna där Collis uttrycker att revisionsmarknaden för privata företag 

är mycket mindre centrerad i jämförelse med revisionsmarknaden för offentliga företag. Genom 

att utforma den nya revisionsstandarden för mindre komplicerade företag kommer detta bidra 
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till att fler företag väljer att revidera sina finansiella räkenskaper, då det hade inneburit att det 

blir både billigare och mindre tidskrävande. IAASB bör i första hand överväga respondenternas 

förslag om definitionen av MKF. Ha i åtanke att definiera begreppet på ett sätt som inte skapar 

förvirring gällande om ett företag ska klassas som PIE eller MKF. Detta för att kunna enas med 

intressentteorin. Vidare har respondenterna resonerat sina svar gällande vilka faktorer det är 

som bidrar till komplikationer vid revidering av MKF. Frågan inkluderade fyra svarsalternativ, 

men i grund och botten hade samtliga resonemang sitt ursprung i att uppbyggnaden av 

standarden inte är anpassad efter MKF. IAASB presenterar möjlighet till lösningar som 

exempelvis att utbilda revisorer men respondenterna enas om att en ny revisionsstandard hade 

varit den ultimata lösningen.  

7.2 Implikationer och bidrag 

Studien grundas i en undersökning av komplikationer med revidering av MKF men med fokus 

på att finna en lösning på en förenkling av detta regelverk. IAASBs försökte genom sin 

diskussionspapper att skapa en bättre förståelse för problematiken för att kunna fram till en 

lösning. Problematiken uppstår på grund av att ISA inte är anpassad för att implementeras i 

mindre komplexa företag. För att undvika dessa svårigheter Collis (2008) beskriver i sina 

studier sänkande tröskelvärdena för revisionen. Dock som många forskare, beskriver Bergdahl 

(2016) i sin studie att den stora efterfråga trots revisionsbefrialse i mindre komplex företag 

grundar sig i idén att utöka företagets legitimitet bland verksamhetens intressenter samt i 

samhället. Detta ledde till den pågående debatt om revisionen inom mindre komplexa företag. 

Resultat till denna studie bidrar till en bättre förståelse till varför det uppkommer svårigheter 

vid implementeringen och IAASBs beslut till att utveckla en ny revisionsstandard. Studien även 

visar hur de olika aktörer (inom revisionsbranschen) i världen kommer att ställa sig till denna 

besluttagande. Eftersom detta beslut är väldigt ny och IAASB har ännu inte utvecklat 

standarden, innebär det att det inte finns tillräcklig forskning för det nya begreppet samt den 

kommande internationell standard som kan påvisa om denna utveckling gynnar 

revisionsbranschen. Vidare kan det även konstatera att praktiska bidraget i studien visar att 

harmoniseringen inom revisionen av MKF ännu inte är fullständigt på grund olika regionala 

och nationella lagkrav för mindre komplexa företag. 
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7.3 Begränsningar och framtida forskning 
Denna studie innehåller några begränsningar som är viktiga att framhävas. För det första 

begränsas den insamlade empirin bara till respondenter som svarar på IAASB’s 

diskussionspapper. Den empiriska data representerar revisorns perspektiv globalt. IAASB fick 

total 93 svar/kommentar till sitt diskussionspapper. De andra aktörer såsom företagen, 

lagstiftnings myndigheter, redovisning och rådgivningsorganisationer valdes bort på grund av 

att arbetets syfte var att förstå hur revisionsbranschen ställer till den nya utvecklingen av 

revisionen inom MKF. För det andra, en ytterligare begränsning i arbetet är att det framställda 

materialet i uppsatsen inte utgår från det svenska revisionens perspektivet. Det fanns ingen 

svensk revisionsförening som svarade på diskussionpappret. För att komplettera detta skulle en 

intervju göras med några auktoriserade revisorer och FAR. Dock på grund begränsade kontakter 

och tid beslutades det att inte göras.  

Ett förslag till framtida forskning, är att studera ämnet efter införande av den separata 

standarden. Det hade varit intressant att undersöka om att den nya standarden som är bara 

anpassad till mindre komplex företag verkligen löser komplexitet vid revideringen.   
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Bilaga 2 Diskussionspappers frågor 
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Bilaga 3   Kodningsmall  

Fråga 1) 

1a) Behov till ny definition- MKF 

Håller med 1 

Håller ej med  0 

Håller delvis med  0,5 

1b) Kvalitativa klassificering  

Stödjer 1 

Stödjer ej  0 

Stödjer delvis med  0,5 

Fråga 2) Komplexitet  

● Överdokumentation 

● Uppbyggnad av Standard 

● Inte tillräckligt klargjort 

● ISAs noterades som särskilt problematiska 

● Ej anpassade för LCE/MCE 

Fråga 3) Andra faktorer  

● Utbildning 

● Nationella standaruppsättare  

● Teknologi och metoder  

● Kommersiella övervägande 

Fråga 4) Lösning till komplexitet  

A. Revising the ISAs. 
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B. Developing a Separate Auditing Standard for Audits of LCEs. 

C. Developing Guidance for Auditors of LCEs or Other Related Actions 
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