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ABSTRACT  
Title: Reporting between group auditors in an international corporate group. - How will the 

introduction of ISA 600 affect the reporting- 

Author: Almqvist Sara and Rydén Heidi 

Supervisor: Fagerström Arne 

Background: The environment and the design of auditing regulation can vary significantly 

between countries, which can affect the form, content and quality of the audit report. The 

purpose of the International Standards on Auditing, ISA, is to facilitate the work for auditors 

on an international basis. Sweden today follows the RS 600 which is based on ISA 600, which 

contains standards for when an auditor use work performed by other auditor. In October 2007, 

came a revised and redrafted version of ISA 600 that will be enforced in Sweden in the audit 

of the financial year beginning on 1 January 2011. To what degree the new requirements will 

affect the group audit is clearly dependent on how the reporting, evaluation and instructions 

between the group auditor and other auditor has been carried out previously.  

Aim: The aim with this paper is to explain the reporting between the group auditor and other 

auditor in an international corporate group. The aim is also to study the factors that can 

influence the final outcome of this report and why they affect the outcome. Furthermore, the 

paper will discuss the report process changes that could take place between the group auditor 

and other auditor after the introduction of ISA 600.  

Definitions: This paper has a geographic delimitation to Sweden. The paper is delimited to 

only consider auditing of corporate groups whose parent is located in Sweden and subsidiaries 

are located abroad. This means that respondents are bounded to the group auditors. 

Completion and results: Factors affecting reporting between auditors in an international 

corporate group turned out primarily to be language and communication differences, 

differences in accounting standards and determination of the materiality level. The risks are 

considered minimized through documentation reviews and both internal- and external quality 

controls. An understanding of social and cultural differences is a key factor to be able to have 

successful cross cultural collaborations. Education, experience and practise are the solutions 

to understand this issue. This paper demonstrates that cross-cultural training is not given at 

the accounting firms, which are proposed to be a beneficial investment. The instructions and 

contact with other auditors are expected to be put earlier after the introduction of ISA 600, 

also that the report itself will be more detailed. 
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SAMMANFATTNING 
Titel: Rapportering mellan revisorer för en internationell koncern. - Hur kan införandet av 

ISA 600 komma att förändra rapporteringen - 

Författare: Almqvist Sara och Rydén Heidi 

Handledare: Fagerström Arne 

Bakgrund: Miljön och utformningen för revisionsregleringen kan variera kraftigt mellan 

olika länder vilket i sin tur kan påverka form, innehåll och kvalitén i revisionsrapporten. 

Syftet med Internationella revisionsstandarder, ISA, är att underlätta arbetet för revisorer på 

internationell basis. Sverige följer idag RS 600 som är baserad på ISA 600 som innehåller 

standarder för när en huvudrevisor använder sig av det arbete som har utförts av en 

dotterföretagsrevisor. I oktober 2007 kom en omarbetad och omformulerad version av ISA 

600 som träder i kraft i Sverige vid revision av räkenskapsår som inleds den 1 januari 2011. I 

vilken grad de nya kraven kommer att påverka koncernrevisionen är klart beroende av hur 

rapporteringen, instruktionerna och utvärderingen mellan huvud- och dotterföretagsrevisorn 

har genomförts tidigare.  

Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur rapporteringen mellan dotterföretags- och 

huvudrevisor sker vid revision av internationella koncerner. Syftet är även att studera vilka 

faktorer som påverkar det slutliga resultatet av denna rapportering och varför dessa påverkar. 

Vidare avser studien att diskutera vilka förändringar på rapporteringen som skulle kunna ske 

mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor vid införandet av ISA 600. 

Avgränsningar: Studien har geografiskt avgränsats till Sverige. Studien omfattar endast 

revision av svenska koncerner där moderföretaget är beläget i Sverige och dotterföretagen 

utomlands. Detta medför att respondenterna avgränsas till huvudrevisorer.  

Slutsats och resultat: Faktorer som påverkar rapporteringen mellan revisorer för en 

internationell koncern visade sig främst vara språk- och kommunikationsskillnader, skillnad i 

synen på redovisning samt fastställande av väsentlighetsnivå. Riskerna minimeras genom 

dokumentationsgenomgång samt både interna och externa kvalitetskontroller. Förståelse för 

sociala och kulturella skillnader är en nyckelfaktor för att lyckas med tvärkulturella 

samarbeten. Utbildning, erfarenhet och övning är lösningen på förståelseproblemet. Studien 

visar på att tvärkulturellutbildning inte ges vid revisionsbyråerna, vilket föreslås vara en 

gynnsam investering. Införandet av ISA 600 förväntas påverka rapporteringen på det sättet att 

instruktionerna och kontakten kommer att tidigareläggas samt bli mer detaljerade.  

Nyckelord: Revision, ISA 600, huvudrevisor, internationell kommunikation, 

dotterföretagsrevisor.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges först en övergripande introduktion till den bakomliggande 

internationalisering som har gjort att användandet av dotterföretagsrevisorer vid 

koncernredovisning blivit allt vanligare. Därefter presenteras den problemdiskussion som 

leder fram till problemformuleringen och det syfte som ligger till grund för denna uppsats. 

Slutligen beskrivs de val av metod som gjorts för denna studie samt det praktiska 

tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska materialet 

 

1.1 Bakgrund 
Internationaliseringen1 har inneburit att flera företag idag har verksamhet utanför det egna 

hemlandet. I själva verket har antalet internationella företag ökat dramatiskt sedan andra 

världskriget. Dessa företag kännetecknas av att de säljer och köper över nationsgränserna. Att 

arbeta i en internationell miljö ställer självklart fler och större krav på företagen än om de 

enbart är verksamma i sina egna hemland. Samtidigt som den internationella handeln ökat 

dramatiskt under de senaste årtiondena har också antalet deltagande länder ökat väsentligt. 

Detta har inneburit att utbytet av varor, tjänster och betalningar mellan världens länder har 

ökat. I och med detta har allt fler länder och regioner knutits samman i vad som brukar kallas 

för en internationell ekonomi. Länders ekonomier är inte längre isolerade, utan blir alltmer 

integrerade och beroende av varandra.2 Ett bra exempel på detta är den nyligen genomgångna 

globala finanskrisen, som har sänt många ekonomier världen över i recession och har därmed 

dramatiskt ändrat planerna och utsikterna för företag världen över. Denna finanskris var en 

följd av en bubbla som sprack i ett enskilt land men kom att drabba ekonomin för en hel 

värld, vilket är ett bevis på hur beroende och integrerade världens ekonomier är idag.3 

 

Den pågående globaliseringen4 lämnar inte heller revisionsbyråerna oberörda. Den förändrade 

omvärlden kräver att även revisionsbyråerna anpassar sin verksamhet. Innan den stora 

globaliseringsvågen drog fram var revisionsbyråerna löst anknutna till lokala företag och 

varje land hade sina regler och organisationer. De stora revisionsbyråerna är idag globala 

                                                 
1 Enligt www.ne.se; Process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella förflyttas till en 
mellan- eller överstatlig nivå. 
2 Hellsten och Osarenkho, Internationell ekonomi – Resurser och handel i en gränslös värld, 2000 
3 Grant Thornton http://www.gti.org/files/ibr_2009-global_%20overview.pdf 
4 Enligt www.ne.se; Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i 
ömsesidiga beroendeförhållanden; samlingsbenämning på utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur. 
Ekonomisk globalisering syftar på den tilltagande integreringen av nationella ekonomier.  
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företag, under ett och samma varumärke med gemensamma metoder och kontroller. 

Globaliseringen innebär inte bara att revisionsbyråerna tvingats etablera sig på de geografiska 

platser och områden där deras klienter är verksamma utan också att de måste betjäna kunder 

på en global snarare än en internationell basis. Ett globalt företag är mer komplext och har en 

helt integrerad drift jämfört med hur det såg ut tidigare då företagen tenderade att producera 

på en plats och sälja på en annan. Revision av koncerner som verkar på den globala 

marknaden kräver därför ett fungerande samarbete och integration mellan revisionsbyråerna 

som genomför revisionen i olika länder. Det betyder att ett fungerade integrationssystem 

mellan revisionsbyråerna i olika länder har fått en allt större betydelse.5 

 

Miljön och utformningen för revisionsregleringen kan variera kraftigt mellan olika länder. 

Detta kan i sin tur påverka form, innehåll och kvalitén i revisionsrapporten. Internationella 

revisionsstandarder är viktiga för att säkerställa att revisionen som utförts har varit 

konsekvent mellan företag och att denna varit av hög kvalitet för såväl moderföretag som dess 

dotterföretag. Detta ökar trovärdigheten för informationen i koncernredovisningsrapporterna, 

vilket i sin tur leder till ökad säkerhet för intressenterna och därmed säkras den internationella 

kapitalmarknaden i stort. Att tillämpa internationella standarder leder till en mer effektiv 

fördelning av resurser på den internationella kapitalmarknaden. Dessutom möjliggör 

standardisering av revision en ökad effektivitet i revisionsarbetet globalt sätt.6 

 

Internationella revisionsstandarder, ISA7, är en professionell normering för genomförande av 

ekonomisk revision av finansiell information. Dessa standarder ges ut av den internationella 

revisorsorganisationen Internationella federationen av revisorer8, IFAC9, genom 

revisionskommittén Internationella kommittén för revision och rapportsäkringsstandarder, 

IAASB.10 Syftet med dessa standarder är att underlätta arbetet för revisorer på en 

internationell basis. IFAC och dess revisionskommitté har en uttalad strävan mot att deras 

revisionsstandarder ISA ska bli en allmänt accepterad standard för revision världen över.11 I 

Sverige beslutade FAR:s styrelse i juni 1998 att översätta IFAC:s ISA till svenska för att 

anpassa de svenska revisionsstandarderna, Revisionsprocessen, RP, till internationell 
                                                 
5 Deloitte Touche Tohmatsu Worldwide Member Firms 2007 review, s. 6.   
6 Doupnik Timothy, Perera Hector, International Accounting, 2009 
7 Från engelskans ”International Standards on Auditing” 
8 Kan på svenska översättas till både revisorer och redovisare 
9 Från engelskans “International Federation of Accountants” 
10 Från engelskans “International Auditing and Assurance Standards Board” 
11 FAR:s RS-Revisionsstandards i Sverige 
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standard. Resultatet blev Revisionsstandard i Sverige, RS, som trädde i kraft vid revisionen av 

räkenskapsår som inleddes den 1 januari 2004.12 Den största skillnaden mellan den svenska 

standarden och den internationella standarden är att de internationella reglerna är betydligt 

mer omfattade och tydliggör hur en revisor ska gå tillväga för att följa god revisionssed.13 

 

RS 600 är en standard för när en revisor, som är ansvarig för den slutliga revisionen av ett 

företags årsredovisning, använder sig av det arbete som har utförts av en 

dotterföretagsrevisor14 rörande ekonomisk information. Den nu gällande RS 600 baseras på 

ISA 600. I oktober 2007 kom IFAC ut med en omarbetad och omformulerad version av ISA 

600 och det är denna version som träder i kraft i Sverige vid revision av räkenskapsår som 

inleds den 1 januari 2011. Den största skillnaden mellan RS 600 och nya ISA 600 är synen på 

huvudrevisorns15 ansvar. Tidigare räckte det med att huvudrevisorn, efter att ha skapat sig en 

uppfattning om dotterföretagsrevisorns färdigheter, be denne att utföra revisionen av 

dotterföretaget och sedan rapportera tillbaka. Om något som borde ha blivit rapporterat inte 

blev upptäckt eller avrapporterat, var det dotterföretagsrevisorn som fick ta ansvaret medan 

huvudrevisorn gick fri. I och med införandet av ISA 600 förändras detta. Huvudrevisorn ses 

då som den som genomför revisionen av hela koncernen. Huvudrevisorn kan fortfarande ta 

hjälp av andra, till exempel dotterföretagsrevisorn, med att genomföra granskningen av olika 

enheter, men huvudrevisorn har hela ansvaret för revisionen.16 

 

1.2 Problemdiskussion 
Från och med januari 2011 och införandet av ISA 600 kommer nya och högre krav ställas på 

huvudrevisorn för en koncern. Det kommer därmed troligtvis inte längre räcka med att 

revisionsåtgärder så som att införskaffa förståelse för enheten eller företaget, fastställa 

väsentlighet, utföra granskning och fastställa granskningsåtgärder som sker på en 

                                                 
12 Danielsson, Åke; Larsson, Lars-Gunnar; Balans Nr 11/2004 
13 Hult, Anders; Torén Magnus; Balans Nr 12/2000 
14 Enligt FAR:s RS-Revisionsstandars i Sverige, 2008; En revisor, annan än huvudrevisorn, som är ansvarig för 
rapportering av revisionen av den ekonomiska information för en enhet som ingår i den årsredovisning som 
revideras av huvudrevisorn. Även kallad annan revisor eller enhetsrevisor. 
15 Enligt FAR:s RS-Revisionsstandars i Sverige, 2008; Den revisor som har ansvaret att rapportera revisionen av 
ett företags årsredovisning, när denna årsredovisning innefattar ekonomisk information för en eller flera enheter 
som revideras av en annan revisor. Även kallad moderföretagsrevisor eller koncernrevisor. 
16 Herolf, Olof; Hjalmarsson Bo; Balans Nr 11/2009 
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övergripande nivå, utan dessa åtgärder bör göras även på alla betydande enheter17.18 Att 

huvudrevisorn får större ansvar innebär att det ställs större krav på att huvudrevisorn måste 

instruera, övervaka och utvärdera dotterföretagsrevisorn. Kraven för hur koncernrevisionen 

genomförs ökar därmed sannolikt. Detta leder till frågor om hur rapporteringar, kontroller och 

standardiseringar fungerar idag i en koncern mellan huvudrevisorn och dotterföretagsrevisorn 

och hur dessa granskas.19  

 

Av 9 kap 7§ aktiebolagslagen framgår att en dotterföretagsrevisor skall lämna huvudrevisorn 

de upplysningar och den hjälp som denne begär. Det framgår däremot varken i lag eller 

lagförarbeten några anvisningar om hur huvudrevisor skall gå tillväga vid granskningen av 

denna koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållande i övrigt.20 Det är högst 

troligt att huvudrevisorn känner att denne personligen inte kan kontrollera alla de revisorer 

vars bedömningar denne är beroende av. I och med införandet och det ökade ansvaret som 

följer för huvudrevisorn kommer denne ha huvudansvaret och det är därför extra viktigt att 

veta vilka faktorer som påverkar revisionen och hur huvudrevisorn bör arbeta för att minimera 

negativa effekter. Att revisorn har en god förståelse för de signifikanta risker som finns är 

viktigt. Att sedan ta hänsyn till dessa risker och göra en bedömning för varje enskilt fall samt 

kommentera hur dessa risker har hanterats i revisionen är också frågor som blir allt viktigare 

för att undvika felaktigheter.21 Men hur gör en huvudrevisor för att minimera risker och 

säkerhetsställa att riskerna tagits med och granskats i revisionen utan att kostnad för 

granskningen överstiger nyttan? 

 

Hur bär en revisor sig åt för att få en god förståelse för signifikanta risker? Är det något som 

kommer med erfarenhet så finns det risk för att dessa risker förbises tidigt under yrkesklivet. 

Det kan diskuteras om hur aktiv huvudrevisorn bör vara och om granskningsinsatsen ska 

överlåtas till dotterföretagsrevisorn eller om huvudrevisorn själv aktivt bör göra den 

bedömningen. När skall huvudrevisorns involvering i revisionsarbetet i dotterföretaget ta sin 

början, om en involvering ens skall äga rum? Att involvera sig tidigt är tids- och 

kostnadsintensivt medan att involvera sig "för sent" är riskabelt för kvalitén av den slutliga 
                                                 
17 Enligt FAR:s RS-Revisionsstandars i Sverige, 2008; En betydande enhet är en enhet som har stor finansiell 
betydelse för koncernen, eller sannolikt kan innefatta betydande risker för väsentliga felaktigheter i 
koncernredovisningen. 
18 De Paula, Daniel; Engstam, Johan; Balans Nr 1/2010 
19  Ibid.  
20  Revisionsutskottet m.m.; Genomförande av 2006 års revisionsdirektiv, Statens offentliga utredningar; SOU 
2007:56, 8 Revisionsstandarder och revisionsrapportering, artikel 26,27 s. 217-227 
21 De Paula, Daniel; Engstam, Johan; Balans Nr 1/2010 
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rapportern. Ovan diskuteras att miljön och utformningen för revisionsreglering kan variera 

kraftigt mellan olika länder vilket i sin tur påverkar form, innehåll och kvalitén i 

revisionsrapporten. Med hänsyn till detta bör rapporteringar, kontroller och standardiseringar 

därmed ta hänsyn till kulturella, språkliga och utbildningsaspekter samt lagmässiga skillnader 

inom revision och redovisning. Att inte ta hänsyn till aspekter som dessa kan medföra att 

rapporteringen blir bristfällig och i vissa fall även felaktig. Till följd av internationaliseringen 

blir fler och fler företag internationella koncerner och det blir allt vanligare för en revisor för 

en svensk koncern att revidera rapporter från många olika delar av världen. Även om framsteg 

inom teknologin har lett till att kommunikationen blivit både snabbare och mer 

gränsöverskridande, behöver inte det betyda att den blivit bättre. Stora skillnader existerar 

mellan sociala processer och att arbeta i ett globalt arbetsteam innebär nästan alltid 

svårigheter i kommunikationen. Det ökade ansvarstagandet för huvudrevisorn bör innebära att 

det blir ännu viktigare att övervinna eventuella kommunikationsbarriärer för att minimera 

eventuella felaktigheter i revisionsrapporteringen.   

 

I vilken grad de nya kraven kommer att påverka koncernrevisionen är beroende av hur 

rapporteringen, instruktionerna och utvärderingen mellan huvud- och dotterföretagsrevisorn 

har genomförts tidigare. För att undersöka hur rapporteringen, instruktionerna och 

utvärderingen fungerar och hur framtida förändringar kommer att påverka utgår denna studie 

från följande frågor: 

 

· Hur sker rapporteringen idag mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor för en 

internationell koncern? 

· Vilka faktorer påverkar det slutliga resultatet av rapporteringen mellan huvudrevisor 

och dotterföretagsrevisor för en internationell koncern och varför? 

· Hur minimeras riskerna vid rapporteringen under revisionen av en internationell 

koncern? 

· Hur kan införandet av ISA 600 komma att påverka rapporteringen? 
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1.3 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva hur rapporteringen mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor sker vid revision av internationella koncerner. Syftet är även att studera 

vilka faktorer som påverkar det slutliga resultatet av denna rapportering och varför dessa 

påverkar. Vidare avser studien att diskutera vilka förändringar av rapporteringen som skulle 

kunna ske mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor vid införandet av ISA 600. I studien 

kommer även en befintlig kommunikationsmodell att testas.  

 

1.4 Avgränsningar 
Studien har geografiskt avgränsats till Sverige. Studien omfattar endast revision av svenska 

koncerner där moderföretaget är beläget i Sverige och dotterföretagen utomlands. Detta 

medför att respondenterna avgränsas till revisorer som genomför revision av moderföretag. 

Det hade givetvis varit intressant att studera detta från ett utländskt perspektiv då ämnet även 

är av internationellt intresse. Att detta inte har skett beror dels på den givna tidsbegränsningen 

men även av kostnadsskäl. Av samma skäl har endast en intervju per revisionsbyrå ägt rum. 

 

1.5 Disposition 

 

Figur 1 Disposition över uppsatsens kapitel 

 

1. Inledning 

2. Teori 

3. Empiri 

4. Analys 

5. Slutsats 
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Denna studies inledande kapitel presenterar en kort bakgrund till studien samt den 

problematisering som utmynnar i studiens syfte. Här presenteras även aktuella avgränsningar. 

I kapitlet beskrivs även de val av metod och överväganden som gjorts i samband med studien. 

Vidare presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt genom att förklara urvalet av 

respondenter samt hur studiens empiriska material har samlats in och analyserats. Vidare förs 

en diskussion kring studiens giltighet, trovärdighet och objektivitet. 

 
I det andra kapitlet presenteras teorier och tidigare studier med vilken empirin senare avser att 

belysa. Detta kapitel behandlar de områden som anses påverka koncernrevisionen. De 

områden som behandlas är som följer; kontextuella skillnader22, kommunikativa teorier, 

samordning av multinationella organisationer samt normer och regler. 

 

Det tredje kapitlet empiri behandlar vad som framkommit under de intervjuer som genomförts 

med studiens valda respondenter.  

 

I det fjärde kapitlet analyseras studiens empirikapitel utifrån studiens referensram. Kapitlet 

inleds med att analysera revisionsprocessen, rapporteringen mellan huvudrevisorn och 

dotterföretagsrevisorn. Vidare analyseras kommunikation, faktorer som påverkar 

rapporteringen samt hur negativa faktorer och risker minimeras. Slutningen förs en diskussion 

om hur införandet av ISA 600 som skall ersätta RS 600 kan komma att påverka 

rapporteringen och huvudrevisorns arbete.  

 

Femte kapitlet slutsats presenterar studiens slutsatser, författarnas reflektioner samt förslag till 

fortsatt forskning. Slutligen presenteras reflektioner över valda metoder samt källkritik. 

 

1.6 Metodmässiga utgångspunkter 
Ontologi är läran om hur världen faktiskt ser ut. Den centrala diskussionen för denna studie 

blir huruvida det sociala systemet, människor som samagerar, består av lagmässigheter eller 

om allt som studeras är unikt. Den lagmässiga vetenskapliga inriktningen, även kallad 

positivism, har som grundläggande antagande att det finns vissa generella lagar i sociala 

system vilket medför att erfarenheter kan överföras från en händelse till en annan. Denna 

                                                 
22 Enligt www.ne.se kontextuella skillnader innebär skillnader relaterat till sammanhanget, omgivningen eller 
var den övergripande situationen sker i helhet. 
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studie är menad att undersöka och ge kunskaper inom området och resultatet skall sedan 

kunna överföras till andra liknande händelser. En generalisering kommer därmed äga rum och 

studien anses därför ha en lagmässig vetenskaplig inriktning.23 

 

Vid valet av explorativ eller normativ studie har hänsyn tagits till studiens problemställning. 

Studiens problemställning kräver en metod som går in på djupet, får fram många nyanser och 

är känslig för oväntade förhållanden. Studien är undersökande, då det finns lite kunskap inom 

området, och grundläggande förståelse eftersöks därför. Problemställningen blir därmed 

explorativ vilket medför ett behov av att koncentrera sig på några få undersökningsenheter, 

vilket kallas intensiv uppläggning. En sådan metod lämpar sig för en kvalitativ insamling. En 

normativ studie kräver att det finns viss kunskap inom och förståelse för forskningsområdet 

och att med en testande problemställning finna omfånget, frekvensen eller utsträckningen av 

ett fenomen. Detta är inte syftet med denna studie och en sådan problemställning har därför 

inte valts.24 

 

Det finns tre metoder för att dra slutsatser vid vetenskapligt arbete; deduktiv, induktiv och 

abduktiv metodansats. Med ett induktivt metodperspektiv genereras teorier med utgångspunkt 

från empirin. 25 Meningen med detta tillvägagångssätt är att den empiriska insamlingen inte 

skall vara begränsad och att ingen relevant information skall utelämnas. Kritik mot den 

induktiva metoden har förekommit då det anses omöjligt att studera verkligenheten utan några 

förväntningar eller tidigare kunskaper. 26 Motsatsen till induktiv metod är deduktiv ansats. I 

den deduktiva metoden görs redan före den empiriska granskningen, en teoretisk och litterär 

övervägning om vilka faktorer som är centrala att undersöka.27 Därefter görs den empiriska 

undersökningen, för att se om de förväntningar som skapats via teorin stämmer överens med 

verkligheten. Denna studie tar sin början i det insamlade teoretiska materialet. Utifrån den 

insamlade teorin har intervjufrågor utarbetats vilka ligger till grund för studiens empiriska 

data. Ny teori har lagts till efter det att empirin insamlats samt under studiens analysprocess. 

En abduktiv metod har därmed valts som tillvägagångssätt i denna studie. Den abduktiva 

ansatsen har både inslag utav induktion och deduktion. Vid en abduktiv studie tjänar empirin 

                                                 
23 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
24 Ibid. 
25 Lundahl, Ulf; Skärvad, Per-Hugo; Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
26 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
27 Bryman, A; Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
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som utgångspunkt precis som vid en induktiv ansats, skillnaden är att empirin successivt 

relateras till teorier. På så sätt utvecklas det empiriska materialet och teorierna korrigeras, 

justeras och omvärderas.28 Studien bygger på att enskilda personer är den viktigaste 

datakällan antigen genom vad de säger eller vad de gör. Genom att studera och sammanfatta 

olika individers åsikter och handlingar kan förståelse skapas för ett mer komplext fenomen 

som exempelvis en organisation. Ansatsen som går under namnet individualism skiljer sig 

från holism29 på det sättet att den individualistiska ansatsen anser att åsikter och beteende görs 

i stor utsträckning oberoende av det sociala sammanhang som människorna ingår i och därför 

förändras det inte över tiden. Därmed är resurskrävande observationer under lång tid inte 

nödvändigt. En holistisk ansats hade inte varit möjligt för denna studie med hänsyn till det 

tidsrymd studien blivit tilldelad.30 

 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt är att föredra ur effektiviseringssynpunkt då valet av 

undersökningsfaktorer redan är bestämda, vilket i många fall kan göra det lättare att 

kategorisera och omvandla till mätbara resultat. Kvantitativa studier är nämligen studier som 

omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt. Däremot begränsas utrymmet 

för respondenter att ge mer utförliga svar vid denna typ av studier, vilket är en kritisk faktor 

för denna studie. Kvalitativ metod är lämplig när det finns intresse för att skapa mer klarhet i 

vad som ligger i begrepp eller fenomen. Syftet för denna studie innefattar att tolka och förstå 

hur området som studeras fungerar i praktiken, vilket gör att den kvalitativa metoden blir 

lämplig och därmed har valts. Denna öppna metod ger utrymme till att oväntade händelser 

kan inträffa utan att det påverkar resultatet på ett negativt sätt. Detta är att föredra när kunskap 

och information, om området som skall studeras, är begränsad vilket stämmer överens med 

förutsättningarna inför denna studie.31  

 

Följder av vad som kommer att ske i framtiden är inte möjligt att studera. För att kunna svara 

på den fjärde frågan i problemställningen samt sista delen av studiens syfte har det redan vid 

studiens start funnits avsikt att de åsikter och attityder som framkom under intervjuerna 

endast skulle bidra till att upprätta förslag och en diskussion om vilken påverkan på 

rapporteringen som införandet av ISA 600 kan komma att ha. En statistisk säkerställning av 

                                                 
28 Lundahl, Ulf; Skärvad, Per-Hugo; Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
29 från engelskans holistic 
30 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
31 Ibid. 
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denna information har således inte eftersträvats utan önskan har istället varit att enbart 

generera överförbar kunskap, vilket kan anses utmärka en kvalitativ metod.32 Analysen av 

materialet som framkommit har därmed framförallt skett med fokus på ord och inte i samma 

utsträckning på statistisk säkerställning. Det stämmer överens med vad som karakteriserar en 

kvalitativ metod.33 Den kvalitativa metoden minskar även risken för att den information som 

samlas in är styrd. Det är först efter informationen samlats in som den blir strukturerad. Den 

öppna intervjun kan göras mer sluten, vilket gjorts i denna studie, genom att sätta upp en 

ämneslista eller genom att utgå från en intervjumall. Anledningen till valet av en intervjumall 

är att det inte funnits någon avsikt att låta representanterna helt styra informationshämtningen 

utan en viss struktur har föredragits med hänsyn till den tidsbegränsning som funnits vid 

intervjutillfällena. Dessutom ger den kvalitativa öppna ansatsen bättre data i den bemärkelsen 

att de har högre relevans för dem som blir undersökta och har därmed en hög intern giltighet. 

En nackdel som tagits i beaktande är att en kvalitativ undersökning oftast omfattar färre 

respondenter än en kvantitativ undersökning och har därför en lägre extern giltighet. Denna 

nackdel har valts att accepteras med hänseende till att revisionsbranschen domineras av ett 

fåtal revisionsbyråer och att respondenterna har representerats av dessa. 34 

 

1.7 Metodval - Kvalitativ undersökning 
Det finns flera olika metoder för att utföra en kvalitativ studie. Dessa är etnografi/deltagande 

observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling och 

analys av kvalitativa data samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument.  

Denna studie stödjer sig på ett fåtal kvalitativa intervjuer som genomfördes som individuella 

intervjuer. Metoden valdes då fylliga och detaljerade svar från respondenterna ville uppnås. 

Respondenterna får även möjlighet att lyfta fram perspektiv som de anser vara relevanta och 

viktiga i frågan.35  Telefonintervjuer hade också kunnat vara ett alternativ men personliga 

intervjuer valdes då tillförlitligheten anses vara högre vid denna form.36 

 

 

 
                                                 
32 Johannessen, Asbjørn; Tufte, P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003 
33 Bryman, Alan; Samhällsvetenskapliga metoder, 2004 
34 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
35 Bryman, Alan; Bell, Emma; Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
36 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
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För att få en hög intern giltighet ska valet av respondenter för studien genomföras noggrant.37 

Revisionsbranschen i Sverige domineras till stort av fem revisionsbyråer38. Det föll sig därför 

naturligt att kontakt togs med dessa fem revisionsbyråer. Första kontakten togs via e-post med 

personer på de fem största revisionsbyråarna i Sverige. För att få högre träffsäkerhet togs först 

kontakt med personer från respektive byrå som var välkända sedan tidigare av studiens 

författare, exempelvis gamla studenter. Processen fortsatte sedan när de personer som 

kontaktats i sin tur uppgav nya kontakter som stämde överens med studiens uppsatta kriterier. 

De utförda kvalitativa intervjuerna genomfördes med revisorer från tre av de fem största 

revisionsbyråerna i Sverige. Att enbart ha respondenter från tre av de fem största 

revisionsföretagen har ansetts vara tillräckligt då dessa är bland de största i Sverige och har en 

stor spridning geografiskt, vilket innebär att de har ansvaret för revisionen av majoriteten av 

de stora internationella koncernerna. Även en testintervju med en sakkunnig 

redovisningsexpert har genomförts. Det fanns framförallt två anledningen till att testintervjun 

genomfördes med en redovisningsexpert och inte en huvudrevisor. För det första ansågs 

intervjutillfället även som ett tillfälle att få mer kunskap kring funderingar som fanns inom 

koncernrevision och koncernredovisning för att få bredare förståelse och baskunskaper inom 

studiens ämne. En annan anledning var att de som arbetar som huvudrevisorer för stora 

internationella koncerner ofta har begränsat med tid och hade därför ingen möjlighet att ställa 

upp på en eventuell testintervju. Det ansågs heller inte nödvändigt att en huvudrevisor 

behövdes till testintervjun eftersom denna respondent innehade den erfarenheten på området 

som studien ansågs kräva. Testintervjun resulterade i information som ansågs vara av värde 

för studien och beslut togs om att ha med denna intervju som en respondent i empirin.  

 

1.7.1 Utformning av intervju 
Syftet med att utföra en testintervju var att testa frågorna som sedan skulle användas på 

respondenterna och upptäcka eventuella otydligheter och konstiga frågeformuleringar. 

Respondenten för denna testintervju var en person som var väl insatt i ämnet . Testintervjun 

resulterade i att vissa frågor omformulerades för att bli mer tydliga. Frågor las till då det 

upptäcktes att de ursprungliga frågorna inte var tillräckliga för få svar på det som skulle 

undersökas. De tillagda frågorna skickades även ut till testintervjurespondenten för att denne 

skulle få möjlighet att svara på samma frågor som övriga respondenter och därmed öka 
                                                 
37 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
38 Deloitte, Ernest & Young, Grant Thornton, KPMG och PricewaterhouseCoopers. 
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jämförbarheten mellan respondenterna. En kvalitativ intervju kan antingen ha en 

ostrukturerad eller semistrukturerad form. I denna studie har det senare alternativet valts. 

Denna form innefattar att en intervjuguide med förhållandevis specifika teman som ska tas 

upp har förberetts. Alla frågor har öppna svar där respondenten själv har stor frihet att utforma 

sina svar på eget sätt och möjlighet till följdfrågor finns.39Intervjuerna har ägt rum på de olika 

respondenternas arbetsplatser. Dessa platser kan ses som naturliga platser som de intervjuade 

är välbekanta med. Fördelen med att utföra intervjun i en sådan miljö jämfört med en mer 

konstlad plats, som till exempel den undersökandens arbetsmiljö, är att respondenten tenderar 

att svara ärligare. Att genomföra intervjun i en naturlig miljö kan också medföra en del 

problem. Äger en intervju exempelvis rum på respondentens arbetsplast finns det risk för att 

intervjun avsiktligt eller oavsiktligt blir avbruten av dennes kollegor vilket kan göra att 

respondenten tappar fokus. Om det finns kollegor som lyssnar på intervjun kan problem 

uppstå genom att respondenten inte känner att denne kan vara helt uppriktig. För att minimera 

risken att respondenten skulle bli avbruten eller att kollegor skulle höra respondentens svar, 

genomfördes alla intervjuer i enskilda konferensrum. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon för att på så sätt inte behöva anteckna under tiden och i stället fokusera på att 

upprätthålla en naturlig samtalskontakt med respondenten och intervjun kunde på detta sätt 

flyta lättare. Ett problem med att spela in samtalen kan vara att det upplevs som negativt av 

respondenten. Detta löstes genom att innan intervjun startade, fråga om det gick bra om 

intervjun spelades in samt försäkra om att innehållet skulle behandlas anonymt. Det finns inga 

bestämda svar på hur lång en intervju ska vara men vissa riktlinjer finns dock. En intervju bör 

inte vara längre än en och en halv till två timmar då risken finns att både intervjuare och 

respondent blir uttröttade. Intervjuer på runt en halvtimme är oftast för korta för att få den 

tillräckligt fördjupad samt få fram all relevant information.40 Den utförda testintervjun fick 

agera som en måttstock på hur långa studiens intervjuer skulle bli och om några justeringar 

behövde göras. De utförda intervjuerna för denna studie var mellan en och en och en halv 

timme långa. Detta ansågs som lagom långa för att få svar på alla frågor. Efter genomgång av 

första intervjutillfället ansågs det inte finnas tillräckligt med underlag för att lämna det 

teoretiska bidrag som studien önskar avse. Återkontakt togs därför med tidigare respondenter. 

Ett e-postmeddelande skickades ut där respondenten exponerades för en kommunikations 

modell. Modellen hade modifierats och vissa termer hade tagits bort. Respondenten ombads 

                                                 
39 Bryman, Alan; Bell, Emma; Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
40 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
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därefter fylla i de blanka fält som uppstått om faktorer som har betydelse för 

kommunikationen. Även två övriga följdfrågor skickade med vid denna återkontakt. Den 

modifierade modellen samt frågor återfinns i bilagan under 7.2.  

 

1.8 Primärdata 
I denna studie används primärdata, vilket är den information som samlats in direkt från 

personer. Denna innebär att informationen samlas in av forskaren för första gången och det 

data som samlas in är direktanpassad för studiens problemställning. Primärdata kan samlas in 

genom till exempel metoderna intervju, observation eller frågeformulär.   Denna studies 

primärdata består av de intervjuer som har genomförts med representanter från tre av de fem 

stora revisionsbyråerna i Sverige. Till skillnad mot primärdata, som samlas in från den 

primära informationskällan, kan även information hämtas in från data som är insamlade av 

andra, vilket kallas sekundärdata. Denna typ av data har inte använts vid 

informationsinsamling för denna studie. Det är viktigt att både primär- och sekundärdata 

granskas kritiskt och att en medvetenhet finns om att det kan förekomma fel i den insamlade 

informationen och åtanke till detta har funnits.41  

1.9 Giltighet, trovärdighet och objektivitet 
Vid användande av datainsamlingstekniker blir en kritisk faktor om hur väl studiens 

datainsamling mäter det som verkligen skall mätas. God validitet och reliabilitet är en 

förutsättning för att studiens resultat skall kunna generaliseras och tillämpas även av andra än 

de som undersökts. Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i 

studier med kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Detta för att 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att 

få fram sina resultat. I en kvalitativ studie används i stället begreppen giltighet och 

trovärdighet. Giltighet och trovärdighet i studier med kvalitativ inriktning handlar istället om 

att den insamlade och bearbetade data behandlats på ett systematiskt och ärligt sätt. 42  

 

Trovärdigheten rör frågan om huruvida resultatet från en studie blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt. Det betyder att om exempelvis en viss grupps 

attityder mäts två gånger efter varandra, ska resultaten inte skilja sig åt i någon större 

                                                 
41 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
42 http://infovoice.se/fou/ 
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utsträckning. 43 Respondenterna i studien har setts som representanter för den revisionsbyrå 

där de arbetar. Respondenterna kan därmed förväntas ha gett uttryck för egna åsikter som inte 

alltid är samstämmiga med revisionsbyråns och behöver således inte vara representativa för 

revisionsbyråns övriga revisorer. Detta kan ha påverkat trovärdigheten av studien. Hänsyn till 

detta har tagits vid intervjutillfällena då majoriteten av frågeställningar kan anses vara av 

generell karaktär. Under studiens gång har erfarenheter från början av datainsamlingen, 

genom en testintervju, påverkat resten av datainsamlingen. Detta har bidragit till en 

följsamhet mot data och därmed en ökad trovärdighet .44 

 

Giltighet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter det begreppet. En studies giltighet kan ses utifrån två olika aspekter. 

Den första aspekten har att göra med frågan om kausalitet, om en slutsats som rymmer ett 

kausalt förhållande mellan två eller flera variabler är hållbara eller inte. Den andra aspekten 

väcker istället frågan om huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras utöver 

den specifika undersökningskontexten. Då studien endast omfattat fyra respondenter kan 

tvivel göras gällande giltighet i denna undersökning. Detta är ett problem som kan uppkomma 

i kvalitativa studier på grund av dessa studiers tendenser att använda fallstudier och 

begränsade urval.45 Genom att respondenter från tre av de stora revisionsbyråerna, som 

representerar den största delen av revisionsbranschen, har valts försöktes giltigheten påverkas 

i möjligaste mån. För att höja giltigheten har även källtriangulering använts. Detta innebär att 

respondenterna har haft olika relationer till problemet. Studien bygger på empirisk 

datainsamling från både en redovisningsexpert och huvudrevisorer. Respondenterna kan 

därmed anses ha olika relationer till studiens problem.46 

 

En lista över önskvärda kvalifikationer hos respondenten har upprättats utifrån 

undersökningens syfte.47 Utifrån denna lista har revisionsbyråerna själva bistått med 

rekommendation om vem som ansetts vara lämplig respondent. Önskvärda kvalifikationer 

som har efterfrågats är att respondenten skall vara huvudrevisor för minst tre internationella 

koncerner med minst tre dotterföretag utomlands. Vilket två av de tre respondenterna 

uppfyllde. Att det krävs stor erfarenhet från revisionsarbete för att kunna bli huvudrevisor är 
                                                 
43 Bryman, Alan; Bell, Emma; Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
44 http://infovoice.se/fou/ 
45 Bryman, Alan; Bell, Emma; Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
46 http://infovoice.se/fou/ 
47 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
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en bieffekt som har ansetts vara fördelaktig. Den andra giltighetsaspekten, det vill säga den 

generalisering som gjorts utifrån respondenternas svar, har därmed ansätts påverkats 

positivt.48 Vid återgivningen av respondenternas svar kan tillförlitligheten anses hög då 

ljudinspelning skett under samtliga intervjuer. Anledningen till detta har varit att underlätta 

behandlingen av informationen som framkommit och att ge möjligheten att gå tillbaka och 

lyssna flera gånger på respondentens svar. Respondenten har under intervjuns gång fått svara 

relativt fritt under varje område och frågeställning. Detta har lett till att frågornas 

ordningsföljd i vissa fall varit olika vid intervjutillfällena. I efterhand har därför en 

kategorisering gjorts under varje område för att underlätta översiktligheten. Denna 

kategorisering kan omedvetet ha påverkat det insamlade materialet, trots att intentionen har 

varit att behålla rådata fri från egna tolkningar. 

 

Intervjumall har i förväg tillhandahållits respondenten för att denne skall kunna förbereda sig 

inför intervjun. Även om medvetenhet finns om att denna förberedelse kan påverka 

spontaniteten i respondentens svar så har denna nackdel valts att accepteras. Förberedelserna 

har istället ansetts vara gynnsamt då respondenten fått möjlighet att skaffa sig nödvändig 

kunskap för att kunna ge svar på de frågor som ställs vid intervjutillfället. Även om det finns 

en förmodan om att respondenterna har uppgett sanningsenlig information kan 

tillförlitligheten hos undersökningens respondenter alltid ifrågasättas.49 Det finns därför en 

möjlighet att respondenterna avsiktligt valt att inte lyfta fram information som hade varit av 

intresse för studiens syfte. En möjlig anledning är att en revisor inte öppet vill kritisera 

förhållanden som finns inom dennes organisation av rädsla att detta skall komma att drabba 

denne individuellt eller dennes revisionsbyrå. Hänsyn till detta har tagits och därför har alla 

intervjuer genomförts anonymt vilket även har förtydligats vid intervjutillfället innan 

intervjun genomförts. Sammantaget har respondenterna uppfattats som ärliga och öppna men 

det utgör ingen garanti för sanningsenligheten i deras uttalanden. För att höja giltigheten har 

respondenterna själva fått rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd samt göra 

förtydligande, genom att den empiriska sammanställningen skickats ut till respondenterna 

efter intervjuns slutförande. Objektiviteten kan alltid diskuteras i genomförande av en studie. 

Med objektivitet menas förmågan att vara neutral, sakligt och ha ett opartiskt förhållningssätt 

inför något. Objektivitet är ett ideal i samband med undersökningar, eftersom resultatet i 

                                                 
48 Bryman, Alan; Bell, Emma; Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 
49 Jacobsen, Dag Ingvar; Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
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möjligaste mån förväntas vara oberoende av forskarens egna åsikter eller föreställningar. 50 

Detta har tagits i åtanke vid behandlingen och tolkningar av insamlat material i möjligaste 

mån. 

1.10 Sammanfattning av metodval och tillvägagångssätt  
Studien ska undersöka och ge kunskaper inom det valda ämnet och resultatet ska sedan kunna 

överföras till andra liknande händelser. Den kommer därför vara en explorativ studie och för 

denna metod passar ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamling av empirin. Insamlingen har 

skett genom kvalitativa intervjuer som genomfördes som individuella intervjuer. Intervjuerna 

har haft en semistrukturerad form och utfördes på respektive respondents arbetsplats. En 

testintervju har också ägt rum för att testa de utvalda intervjufrågorna. En abduktiv metod har 

använts som tillvägagångssätt för denna studie. Studien innefattar både primär- och 

sekundärdata i form av intervjuer samt litteratur, tidningsartiklar, avhandlingar och internet. 

Valen som har gjorts och hänsyn som har tagits i samband med denna studie har ansetts bidra 

till en ökning av dess trovärdighet, giltighet och objektivitet.  

                                                 
50 http://infovoice.se/fou/ 
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2 Teoretisk referensram och Tidigare forskning 
Följande kapitel beskriver de teorier och teoretiska resonemang som ska ligga till grund för 

att besvara studiens syfte. Kapitlet är indelat i fyra områden som anses påverka 

koncernrevisionen. Det första behandlar kontextuella skillnader, det andra behandlar 

kommunikativa teorier, det tredje behandlar samordning av multinationella organisationer 

och det fjärde som behandlar normer och regler. 

 

 

 
Figur 2 Disposition över uppsatsens teorikapitel 

 

Koncernrevision kan påverkas av ett flertal faktorer. Studien utgår från ovanstående figur vid 

framtagandet av teoretisk referensram och tidigare forskning. Revisionen påverkas av den 

underliggande redovisningen. Utgångspunkten i denna studie grundar sig i att olikheter i 

redovisningen därför bör påverka skillnader i revisionen på liknande sätt. Under kontextuella 

skillnader diskuteras följaktligen faktorer som påverkar redovisningen däribland Grays 

hypotes om klassificeringen av länders redovisningsmetoder. Teorier om samspel människa 

till människa, genuskommunikation och agentteorin diskuteras under kommunikativa 

faktorer. Agentteorin har tidigare framförallt använts för att förklara förhållandet mellan 

företagsledningen och aktieägaren som lett fram till användandet av interna revisorer. Denna 
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studies teoretiska framställning bygger på teorin att vid användandet av 

dotterföretagsrevisorer föreligger liknande förhållande mellan denne och huvudrevisorn, 

vilket medfört valet av teori.  Under samordning av multinationella organisationer tas två 

tidigare studier upp; Govindarajan och Guptas studie som behandlar svårigheter med globala 

arbetsteam samt Barrett et al:s studie som behandlar globaliseringen och samordningen av 

arbetet i multinationella revisionsfirmor. Anledningen till att dessa studier valts ut är att de 

önskas komplettera tidigare valda teorier för att möjliggöra en diskussion runt och ge svar på 

studiens syfte med speciellt fokus på samordningen av multinationella organisationer. Sist 

behandlas regler och normer där standarderna RS 600, ISA 600 samt revisionsprocessens 

olika steg förklaras. Dessa regler och normer har valts ut för att introducera läsaren för de 

regler och normer som är aktuella för denna studie. Därmed är förhoppningen att även 

förståelsen för studiens syfte skall öka.  

 

2.1 Kontextuella skillnader 

Med kontextuella skillnader menas skillnader relaterat till sammanhanget, omgivningen eller 

den övergripande situationen i helhet.51 Som tidigare nämns är utgångspunkten i denna studie 

att olikheter i redovisningen även påverkar skillnader i revisionen på liknande sätt. Ur denna 

ansats presenteras här de två avsnitten faktorer som påverkar redovisningen samt Grays 

hypotes om klassificeringen av länders redovisningsmetoder. 

 

2.1.1 Faktorer som påverkar redovisningen 
Artsberg menar att både sättet att uppfatta verkligheten på och det regelverk som skall 

appliceras därpå skiljer sig åt mellan olika länder.52 Nobes och Parker anser att det finns flera 

faktorer som påverkar redovisningen så som kulturen, rättssystemet, den finansiella 

strukturen53, utformningen av skattesystemet samt redovisningens och revisorns roll i det land 

där företaget är verksamt.54 Avseende kultur, anser Nobes och Parker, att kulturen påverkar 

hur människor föredrar att deras samhälle skall vara strukturerat. Kulturen påverkar även hur 

människor interagerar med sina understrukturer55, såsom redovisning.56 Ytterligare forskare 

som studerat detta är Radebaugh och Gray som hävdar att värderingar och attityder till 

                                                 
51 www.ne.se  
52  Artsberg, Kristina; Redovisningsteori: Policy och praxis, 2003 
53 Fri översättning av engelskans providers of finance.  
54 Nobes, Christopher; Parker, Robert; Comparative International Accounting, 2008 
55 Fri översättning av engelskans substructure 
56 Nobes, Christopher; Parker, Robert; Comparative International Accounting, 2008 
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redovisning kan förväntas vara relaterade till eller härstamma från sociala värden med 

särskilda hänvisningar till arbetsrelaterade värderingar. Hur redovisning värdesätts i ett land 

kommer därmed i sin tur även påverka redovisningssystemet i det landet. Attityden gentemot 

information och att samråda med anställda kommer också att influera redovisningen.57 Hur 

redovisningen utövas influeras även av det allmänt generella lagsystemet i landet. I länder 

som England, Irland och USA byggs rättssystemet på ett begränsat antal grundlagar som 

sedan tolkas av olika domstolar. Detta system gör att lagarna måste prövas för att praxis ska 

uppstå samt veta hur bestämmelserna skall tolkas. Systemet leder därför till ett stort antal ”fall 

lagar” med uppgift att komplettera grundlagarna. Länder som Tyskland och Sverige baseras 

däremot på den romerska rätten. Eftersom den romerska rätten är starkt kopplade till idéer om 

rättvisa och moral, sätter dessa idéer även sin prägel på rättsystemet i de länder som följer den 

romerska rättsfilosofin. För att sammanfatta har utformningen av civilrätten även kommit att 

påverka utvecklingen av revisionsreglerna världen över.58 

 

Även den finansiella strukturen och de som reglerar finanssystemet har influerat och utvecklat 

utförandet av revision. Finansieringen av en verksamhet kan vara baserad på finansiering från 

aktieägare, och därmed en stark aktiemarknad eller finansiering genom banker eller stora 

enskilda ägare vilket innebär en mera kreditbaserad marknad. Nobes och Parker menar att de 

flesta kontinentaleuropeiska länder traditionellt har en brist på externa aktieägare och därmed 

har utvecklat ett system där finansiella rapporter fungerat mer som ett funktionellt verktyg för 

kreditgivare och landets regering. Det primära syftet med de finansiella rapporterna i dessa 

länder har därmed varit att informera kreditgivarna och myndigheter om den nuvarande 

finansiella situationen. Nobes and Parker menar att detta ändamål av finansiella 

rapporteringar har lett till att brister uppstått i flexibilitet, bedömning, rättvisa och 

experimenterande i de finansiella rapporterna. Däremot har det medfört en positiv påverkan 

på precision, enhetlighet och stabilitet. Nobes och Parker anser också att det är troligt att den 

större inverkan från kreditgivarna, på de finansiella rapporterna, i dessa länder medfört att 

redovisningen blivit mer konservativ och försiktig. Förklaringen till detta är att kreditgivarna i 

huvudsak är mer intresserade av om de kommer få sina utlånande pengar tillbaka eller inte, 

medan aktieägare mer är intresserade av uppskattningen av framtidsutsikterna.59 

 

                                                 
57  Radebaugh, Lee H; Gray, Sidney J; International accounting and multinational enterprises, 1997 
58  Nobes, Christopher; Parker, Robert; Comparative International Accounting, 2008 
59  Ibid. 
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Oavsett om redovisningen är direkt kopplad till beskattning eller inte så påverkar 

beskattningen den finansiella informationen och därmed redovisningen.60 Sambandet mellan 

skatter och redovisning är vanligt i synnerhet i länder med den kontinentala 

redovisningstraditionen som exempelvis Tyskland och Sverige. Ett resultat av detta, kan leda 

till att företagsledare väljer att redovisa ett resultat som är fördelaktigt i förhållande till 

beskattningen i stället för att presentera ett rättvisande och tillförlitligt redovisningsresultat. 

Denna tendens påverkar sannolikt företagets val av redovisningsmetoder. Även redovisnings- 

och revisionsbyråer roll påverkar utförandet av revisionen.61 Framförallt har den 

anglosaxiska62 redovisningstraditionen underlättat för revisorerna att etablera en stark 

position. Revisionsbyråerna har därmed haft ett större inflytande på utvecklingen av 

redovisningspraxis i de anglosaxiska redovisningsländerna än de med den kontinentala 

redovisningstraditionen.63 

 

Nobes och Parker argumenterar även för att redovisningsskillnader kan uppstå trots att alla 

redovisare följer samma regler. Anledningen till detta är att reglerna inte är heltäckande och 

därmed inte nedskrivna in i minsta detalj samt att de inte heller hanterar alla möjliga 

situationer som kan dyka upp. Professionella bedömningar, baserad på revisorns egen 

uppfattning av situationen och vad denne anser sin roll vara, kommer också att påverka det 

finansiella resultatet. Redovisningsreglerna kan även skilja sig åt, inte bara mellan länder, 

utan också inom länder64. Även förutsättningar kan skilja sig åt, och medan dagens i-länder 

har en växande harmonisering av regler, tenderar u-länderna att ha en lägre standard, och är 

mer intresserade av att generellt förbättra de ekonomiska villkoren.65 

 

2.1.2 Grays hypotes om klassificeringen av länders redovisningsmetoder 
Gray antyder att om olika samhälleliga värderingsinriktningar är relaterade till utvecklingen 

av redovisningssystemet, givet att sådana värden genomsyrar ett lands sociala system, då bör 

det finnas ett nära samband mellan kultur och mönster i redovisningssystem internationellt.66  

 

                                                 
60  Skatteverket(2005), Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, SKV 305 utgåva 2, 
Avsnitt 2 - Sambandet mellan redovisning och beskattning 
61  Nobes, Christopher; Parker, Robert; Comparative International Accounting, 2008 
62 exempelvis USA och Storbritannien 
63  Smith, D; Redovisningens språk, 2006 
64  Nobes, Christopher; Parker, Robert; Comparative International Accounting, 2008 
65  Radebaugh, Lee H; Gray, Sidney J; International accounting and multinational enterprises, 1997 
66  Ibid. 
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Med dessa antagande utvecklade Gray år 1988 fyra motsatspar av redovisningsvärderingar för 

att klassificera länders redovisningspraxis67: 

 

1) Professionalism kontra lagstadgad kontroll. 

2) Enhetlighet kontra flexibilitet. 

3) Konservatism kontra optimism. 

4) Hemlighetsfullhet kontra insyn. 

 

  

Figur 3 Redovisningssystem, Gray 1988, egen bearbetning 

 

Som framgår av figur 3 är professionalismen dominerande i de anglosaxiska länderna, så som 

USA och Storbritannien. I Sverige, som är inräknat i de nordiska länderna, är 

professionalismen dominerande men inte i samma utsträckning som i de anglosaxiska 

länderna. Länder från den kontinentala redovisningstraditionen som exempelvis Frankrike och 

Tyskland har en mer lagstadgad kontroll men inte alls i samma utsträckning som exempelvis 

Japan. Skillnaderna kan förklaras med att i exempelvis Storbritannien betonas begreppet "att 

presentera en sann och en rättvisande bild" av bolagets finansiella ställning, och resultat beror 

därför på revisorns egen bedömning som oberoende professionell. I vissa fall till den grad att 

revisionen blir vidare än, men även ibland i motsats till, vad som uttryckligen krävs enligt lag. 

                                                 
67  Radebaugh, Lee H; Gray, Sidney J; International accounting and multinational enterprises, 1997 
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Detta kan jämföras med länder med en kontinental redovisningstradition, där den 

professionella revisorns roll har varit att primärt implementera relativt normativa och 

detaljerade rättsliga krav. Med enhetlighet kontra flexibilitet menas en relativt strikt tolkning 

och enhetlighet inom företag över tid kontra relativt flexibla redovisningspraxis som kan 

anpassas till förhållandena hos enskilda företag. Enhetlighet dominerar bland annat i de 

sydamerikanska länderna och Japan. Det motsatta är det däremot i de anglosaxiska länderna 

där redovisningssystemet istället påverkas av flexibilitet. De nordiska länderna inklusive 

Sverige domineras av flexibilitet, men inte i samma utsträckning som i de anglosaxiska 

länderna.68 

 
Figur 4 Redovisningssystem, Gray 1988, egen bearbetning 

 
Konservatism eller försiktighet i mätning av tillgångar och rapportering av vinsten ses som en 

grundläggande inställning av revisorer världen över. Däremot varierar konservatismen 

beroende på land, vilket visas i figur 4, från starkt konservativ attityd i Japan samt vissa 

kontinentaleuropeiska länder till de betydligt mindre konservativa länderna, även kallad 

optimistiska, som USA och Storbritannien vilka därmed har en mer risktagande attityd till 

revision. Slutligen sett till hemlighetsfullhet kontra insyn så dominerar hemlighetsfullheten i 

de kontinentala europeiska länderna som Frankrike, Tyskland och Schweiz, men även i 

exempelvis Japan. Tystnadsplikt eller sekretess i affärsrelationer är en grundläggande attityd i 

revision. Dock varierar utsträckningen av hemlighetsfullheten mellan olika länder. De 

                                                 
68  Radebaugh, Lee H; Gray, Sidney J; International accounting and multinational enterprises, 1997 
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anglosaxiska länderna som USA och Storbritannien präglas exempelvis av större insyn. Enligt 

Gray tycks sekretess vara nära relaterat till konservatism. De nordiska länderna inklusive 

Sverige präglas av insyn men inte i samma utsträckning som de anglosaxiska länderna. 

Radebaugh och Gray menar på att det självklart kommer bli ett större tryck för offentlig 

redovisningsskyldighet och utlämnande av information om finansieringen reses från externa 

aktieägare snarare än banker eller den egna familjen, då denna information kommer att finnas 

mer direkt i det senare förhållandet.69 

 
Omfattande studier har gjorts för att testa Grays hypotes bland annat av Salter och Niswander. 

De anser att teorin bäst förklarar de redan använda redovisningsmetoderna men är inte lika 

bra på att förklara professions- och regleringsstrukturen. Sverige och Nederländerna är två 

länder som Salter & Niswander lyfter fram som speciellt svårtydda på grund av deras unika 

kombination av kulturvärderingar. Trots vissa brister anser Salter och Niswander ändå att 

Grays hypotes är användbar för att förklara internationella skillnader av 

redovisningsmetoder.70 

2.2 Kommunikativa skillnader 
Definitionen av kommunikation brukar beskrivas som en överföring av information mellan 

människor. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod i vilken informationen uttrycks 

samt ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.71  

 
Figur 5 Shannon och Weavers kommunikationsmodell, 1949, egen bearbetning 

                                                 
69  Radebaugh, Lee H; Gray, Sidney J; International accounting and multinational enterprises, 1997 
70 Salter, S B; Niswander, F; Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally: A 
test of Gray’s [1988] Theory, 1995 
71 www.ne.se  
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Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell illustrerar, se figur 5, 

kommunikation som en enkel linjär process. Källan är den som beslutar vilket meddelande 

som ska sändas och anses därför vara beslutsfattaren. Beslutsfattarens utvalda meddelande 

omvandlas sedan av sändaren till en signal. Denna signal sänds genom kanalen till 

mottagaren. På vägen till mottagaren kommer signalen från sändaren utsättas för brus. Brus är 

allt som adderas till signalen mellan mottagare och sändare som inte har avsetts av källan 

samt allt som gör den avsedda signalen svårare att avkoda på ett korrekt sätt av mottagaren. 

Shannon och Weaver menade på att brus alltid förvränger sändarens avsikter, oavsett om 

bruset orsakas av kanalen, publiken, avsändaren eller själva meddelandet, och det begränsar 

därmed den mängd önskad information som kan sändas. Hur den mottagna signalen tolkas av 

mottagaren påverkas även av dennes egenskaper och därefter bildas ett slutmeddelade på 

själva destinationen.72 För att kunna uppfylla studien syfte krävs en större förståelse för 

kommunikation. Nedan presenteras tre teorier; agentteorin, samspel människa till människa 

samt genuskommunikation.  

 

2.2.1 Agentteorin 
Agentteorin utgår ifrån de grundläggande antagandena i traditionell ekonomisk teori, det vill 

säga att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Agentteorin fokuserar speciellt på att 

relationen mellan olika aktörer på redovisningsområdet och de aktörer som teorin inriktar sig 

på är densamma som i synsättet om redovisningsskyldighet. 73 Denna relation förutsätter att 

företaget består av en kedja av avtal mellan ägarna av ekonomiska resurser, principalerna, och 

de som är utsedda att förvalta och styra dessa resurser, agenter.74 En annan likhet är att de här 

relationerna är konfliktartade, det vill säga agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av 

principalens.75 Dessutom bygger agentteorin på förutsättningen att agenten har mer 

information än principalen och att denna informationsasymmetri skadar principalens förmåga 

att effektivt övervaka om dennes intressen verkligen betjänas av agenten.76 Principalen utser 

agenten och delegerar beslutsfattande befogenhet till denne. Därigenom ger principalen 

agenten förtroende att agera i uppdragsgivarnas intressen. Som en följd av asymmetrisk 

information mellan principal och agenter, som diskuterats ovan, samt skilda motiv, kan 

principalen sakna fullständigt förtroende för sina agenter och kan därför behöva införa 

                                                 
72 Fiske, J; Kommunikationsteorier – En introduktion, 1997 
73  Artsberg, Kristina; Redovisningsteori: Policy och praxis, 2003 
74  Adams, Michael B; Agency theory and the internal audit, 1994 
75  Artsberg, Kristina; Redovisningsteori: Policy och praxis, 2003 
76  Adams, Michael B; Agency theory and the internal audit, 1994 
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åtgärder, såsom övervakning och kontroller, för att stärka detta förtroende.77 

Intressekonflikten innebär att agenten har egoistiska motiv och sannolikt kommer att ta 

tillfället i akt att agera mot principalens intresse, om agenten vinner på detta. Scapens 

hänvisar till detta dilemma som ett moralisk risktagande78. En annan typ av agentproblem som 

kan uppstå är ogynnsamt val79. Detta inträffar när principalen inte har tillgång till all 

tillgänglig information vid den tidpunkt då beslutet fattas av en agent och kan således inte 

avgöra om agentens åtgärd är optimal för principalen. Det finns däremot ett tillstånd av 

optimal effektivitet, som Scapens kallar "Pareto-optimalitet”, i förhållandet mellan en 

principal och en agent då ingen av parterna kan öka sitt välstånd på bekostnad av den andra.80 

Agenten förväntas välja en redovisningsmetod som ger högre vinst om hans egen ersättning 

på något sätt är relaterad till vinstnivån, vanligen i from av bonusavtal. Det innebär i sin tur en 

kostnad i form av kontroll, för principalen, att överlåta granskningen åt någon annan. 

Principalen kommer att anlita en revisor som ser till att principalens intresse tas tillvara så 

länge som den ekonomiska nyttan överstiger kostanden för revisionsarvodet. Agentteorin 

kommer till slutsatsen att anledningen till förekomsten av flera olika redovisningsalternativ 

för en och samma affärshändelse, kan förklaras med att de olika aktörerna har försökt att 

minska de eventuella risker, som agentteorin presenterar, eller kostnader för att reducera dessa 

risker. Agentteorin blir därför anti-normativ eftersom den menar att det aldrig kommer att 

uppstå enighet omkring enbart en normativ teori.81 

 

Oro över tillförlitligheten i information kan påverka graden av förtroende som principalen 

kommer att ge dess agenter. Det finns olika processer som kan användas för att försöka 

anpassa agentens intressen med principalens. Dessa processer låter uppdragsgivaren 

kontrollera och mäta beteendet hos dennes agent och förstärka förtroendet för denne. 

Ersättningspaket och andra incitament för agenten kan vara en effektiv modell. Desto mindre 

tillit det finns för en agent, desto mer sannolikt är det att principalen kommer att välja 

incitament eller andra åtgärder för att harmonisera intressena. Sådana incitament kan dock 

skapa nya potentiella agentproblem i samband med mätning av det presterade resultatet. 

Graden av tillit är därför en nyckelfaktor för att bestämma vilken omfattning av incitament 

och övervakning som måste införas. Den enklaste agentteorin bygger på förutsättningar att 
                                                 
77  Institute of Chartered Accountants in England & Wales (2005) Audit Quality, Agency theory and the role of 
audit 
78 Fri översättning från engelskans moral hazard 
79 fri översättning från engelskans adverse selection 
80  Adams, Michael B; Agency theory and the internal audit, 1994 
81  Artsberg, Kristina; Redovisningsteori: Policy och praxis, 2003 
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inga agenter är pålitliga och om en agent kan dra nytta av något på bekostnad av en principal 

så kommer denne att göra det. Teorin ignorerar därmed möjligheten att vissa agenter i 

realiteten kommer att vara pålitliga och arbetar i linje med deras principalers intresse, oavsett 

om agenternas resultat följs upp eller granskas. Det finns ytterligare komplikationer att 

beakta, utöver förhållandet mellan aktieägare och företagsledningen, nämligen relationen 

mellan revisorer och andra intressenter som kan ha intresse av revisionen. Revisorer agerar 

som agenter för principalen när de utför en revision och detta förhållande medför liknande 

farhågor gällande förtroendet som relationen mellan företagsledningen och aktieägare, vilket 

leder till frågor om vem som granskar revisorn.82 

 

2.2.2 Samspel människa till människa83 
Det finns tre primära aspekter av mänskliga sociala aktiviteter enligt Walls, nämligen 

målfokus-, relations- samt avståndsaspekten. Uppkopplade nätverk är karaktäriserade av 

människor som delar tid, rum, intresse och/eller resultatfokus. De behöver inte dela samma tid 

och rum, men uppkopplade grupper delar i princip samma element som personliga 

gruppmöten gör. Ett system vars medlemmar är sammanlänkande tillsammans med hjälp av 

teknologi kallas sociotekniskt system. Grupper kan ses som ett undersystem av ett större 

socialt system vilka kommer tillsammans av en specifik anledning. Inomkulturell 

kommunikation innebär utbytet av information mellan element i samma språk-kultur system. 

Walls använder språk och kultur som ett sammansatt koncept eftersom en av de inte kan 

förstås utan förståelse av den andra. Lingvistisk kunskap utan kulturell kunskap kan komma 

att resultera i att perfekt uttal och fläckfri grammatik används till att säga fel saker. För att 

kommunikation skall vara inomkulturell, behövs inte bara samma uttal och grammatik utan 

personerna måste också uttrycka samma attityd till relationen mellan parterna exempelvis 

hierarkiskt mellan seniorer och juniorer. Med utomkulturell kommunikation menas när 

medlemmar från olika språk-kultur system utbyter information och alla inblandade är 

medvetna om förväntningarna på varandra. Utomkulturell kommunikation kan tänkas 

innebära att deltagarna skall agera genom ett metakulturellt tankesätt, där deltagarna har vana 

av varandras språk och kultur. Med tvärkulturell kommunikation menas när minst en av 

parterna försöker utbyta information och är omedveten eller väljer att ignorera en signifikant 

skillnad i förväntningar på relationen mellan mottagare och sändare. Ett resultat av 

                                                 
82  Institute of Chartered Accountants in England & Wales (2005) Audit Quality, Agency theory and the role of 
audit 
83 Fri översättning av human-human interaction 



 27

framstegen i transport och telekommunikation har lett till att tvärkulturell kommunikation 

blivit allt vanligare. Utbildning, erfarenhet och övning är det enda som kan hjälpa vid denna 

typ av kommunikation enligt Walls.84 Teorin Organisationskommunikation för revisioner85 är 

av liknande åsikt men menar även på att kommunikationsträning inte bara är en 

engångshändelse utan skall vara en pågående aktivitet för all personal speciellt för erfarna 

ledare.86 

 

Datorstödd arbetssamverkan87, CSCW, dök upp som term i mitten av 1980-talet, för att 

undersöka hur människor arbetar tillsammans i grupp och hur datorer och andra 

kommunikations teknologier kan gynna kommunikationen mellan gruppmedlemmarna. 

Termen ”Gruppvara”88 används för att beskriva den mjukvara som användas av en grupp 

människor vilka arbetar med samma information men inte befinner sig på samma plats. 

Uttrycket användes för första gången av forskarna Peter och Trudy Johnson-Lenz. Vanliga 

gruppvaror inkluderar e-post, databaserade konferenser, gruppscheman, delade skrivverktyg 

och fönster/skärmdelning. Gruppvara var tidigare enbart en term för mjukvara men har den 

senaste tiden kommit att användas vidare och inkludera även hårdvaror och 

kommunikationsnätverk. Gruppvara är menat att skapa en delad arbetsplats vilket skall stödja 

dynamiska samarbeten över tid och rum. För att användarna skall kunna dra nytta av alla de 

fördelar som finns med gruppvara måste majoriteten av gruppmedlemmarna acceptera 

gruppvara som ett allmänt accepterat verktyg. Ishii upptäckte personligen skillnaden i 

Amerikanska och Japanska protokoll och därmed insåg han nödvändigheten av komponenten 

”kultur” vid design av datorstödd kommunikations media. Ishii menade på att de flesta 

kommunikations svårigheter beror på kulturella gap mellan mottagare och sändare. Skillnaden 

beror på den “under ytan del av isberget” (se figur) som innefattar interpretation, vanor, 

attityder, värderingar och trosföreställningar. Alla dessa är komponenter i vad de flesta brukar 

sammanfatta med ordet kultur. Som bilden illustrerar kommer personens beteende av ett 

meddelande påverkas av dessa nämnda underliggande faktorer.89  

                                                 
84 Harasim, Linda M; Global network: computers and international communication, 1993 
85 Fri översättning av Auditing organizational communication 
86 Hargie, Owen D W; Tourish, Dennis; Auditing organizational communication, 2009 
87  Fri översättning av Computer-supported cooperative work 
88  Fri översättning av ”Groupware” 
89 Harasim, Linda M; Global network: computers and international communication, 1993 
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Figur 6 Ishiis, 1993 modell Mänsklig kommunikations modell anpassad från Fuji Xerox, 1984, 

egen bearbetning 
 

Studier i mänskligt samspel, kommunikation och CSCW delar liknande mål – att förstå de 

bakomliggande faktorerna av tvärkulturell kommunikation och att designa system som 

underlättar formuleringen och kommunikationen vid användandet av datateknologi. Tidigare 

forskning involverande datateknik har framförallt kretsat kring relationen och 

kommunikationen mellan människan och dator som exempelvis teorin Människa-dator 

samspel90, CHI. Enligt forskare Ishii har teknologin avancerat så långt att det är på tiden att 

det ägnas mer tid åt den mänskliga sidan av systemet. Människan interagerar inte med datorer 

utan genom dem. Ishii har tagit fram en modell för denna typ av kommunikation nämligen 

organisations samspel91 även kallad samspel människa till människa, HHI (se figur). Som 

bilden illustrerar är inte det enda målet, för den stora majoriteten, att kunna använda och 

förstå datorn utan datorernas största potential ligger i deras förmåga som media för mänskliga 

samspel.92 

 

                                                 
90 Fri översättning av Computer-Human interface 
91 Fri översättning av Organizational interface 
92 Harasim, Linda M; Global network: computers and international communication, 1993 
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Figur 7 Interaktion människa-människa, Ishii (1993), egen bearbetning 
 

Ishii insåg att begreppet mänskligt samspel kan motsvaras vid begreppet kommunikation på 

en högre nivå och att kulturella gap mellan människor leder till kommunikationssvårigheter. 

Det är svårt att bygga en generell och standardiserad modell för mänsklig kommunikation 

eftersom protokoll kan skilja rejält från ett arbetsteam till ett annat. Stora skillnader existerar 

nämligen mellan sociala processer exempelvis vid beslutsfattande mellan olika länder. Det 

finns ett flertal teorier för beslutsfattande och verktyg designande för gruppbeslutsfattande 

stödsystem93, GDSS, som är baserade på dessa teorier. Som alltid bygger dessa teorier på 

kulturella antaganden. Problem kvarstår därför med att användare av GDSS från olika 

kulturer kan lätt misslyckas. Att förstå dessa sociala och kulturella skillnader är därför en 

startpunkt till att lyckas med tvärkulturella samarbeten. En studie gjord av Fuji Xerox, 1984, 

visar på att mötes stilen i Amerika och Japan skiljde sig åt och ger en annan bild av den 

kulturella skillnaden vid beslutsfattande i de båda länderna. Mötesdeltagare från Amerika 

försöker att bidra till utgången av mötet. Amerikanska managers förväntar sig att deltagarna 

ska ta personligt ansvar och ha ett aktivt deltagande. Under japanska möten försöker 

deltagarna istället uppnå harmoni i gruppen. De hänvisar gärna till andra och väntar på att de 

skall fatta besluten. Direkta angrepp på andras idéer kan upplevas som ett förhinder att uppnå 

harmoni och ömsesidig förståelse, vilket är ett djupt rotat kulturellt värde. Amerikaner lägger 

tonvikt på utbyte av ord och förklaring av idéer. Japanska kommunikationer lägger mer 

tonvikt på ansiktsuttryck, arbetsställning och överenskommelse bygger mindre på orden i sig. 

Ishii menar på att vems tur det är att prata också är något som skiljer sig åt i dessa två kulturer 

och gör det svårt att hantera över CSCW konferenser. Även vid personliga möten är det 
                                                 
93  Fri översättning av Group decison support systems 
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svårare för personer som inte har engelska som modersmål att inte känna tidspress vid 

förståelse och tal i realtid. E-post är ett bättre medium för kommunikation i vissa fall eftersom 

det tillåter mottagaren att ta tid på sig att läsa igenom och förstå meddelandet. Detta är ett 

exempel på kommunikationsteknologier som kan spela en positiv roll i uppmuntrandet av 

tvärkulturella kommunikationer. Ishii anser att människan vet väldigt lite om dynamiken i 

tvärkulturella kommunikationer och om hur unika kulturella influenser påverkar 

kommunikation och beslutfattande. Förståelsen för varandra måste bli bättre för att vi skall 

kunna förstå detta fenomen för att sedan tänka på hur människan skall kunna övervinna detta 

gap med eller utan teknologi.94 

 

Adler tar upp ett problem som kan uppstå vid tvärkulturella kommunikationer, nämligen 

beräknad likhet95. Beräknad likhet hänvisas till antagandet att människor är mer lika än de 

egentligen är eller att någon annans situation är mer lik än den i verkligheten är. Beräknad 

likhet återspeglar både en naturlig och vanlig process. Fenomenet innebär att personen antar, 

tror och faktiskt uppfattar likheter när det finns skillnader. Beräknad likhet är ett stort problem 

vid tvärkulturell kommunikation. När en person har baserat sina antagande på likheter kan 

personen i många fall ha agerat olämpligt och således ineffektivt. Effektiv tvärkulturell 

kommunikation är däremot möjlig. Globala ledare kan inte bemöta kommunikation på samma 

sätt som ledare som enbart agerar på hemmaplan. Ett exempel på detta är att ledare måste anta 

skillnader tills likheter är bevisade istället för tvärtom.96  

 

2.2.3. Genuskommunikation 
Mral menar på att den allmänna uppfattningen är att det inte finns någon större skillnad 

mellan mäns och kvinnors språk. Det bör i alla fall inte förekomma någon skillnad. Därför är 

den samhälleliga föreställningen att män och kvinnor talar samma språk och kommunicerar på 

samma sätt. I diskussioner om språk och språkbruk betonas det därför att alla människor är 

individer, och därför bör ingen generalisering efter genus förekomma. Mral anser att ingen 

däremot ifrågasätter förekomsten av sociala eller geografiska skillnader i språkanvändningen 

med att det alltså förekommer ett tydligt motstånd mot att acceptera teser om skillnader 

mellan män och kvinnors språk. Språkvetarna är däremot överens om att det finns skillnader 

mellan män och kvinnors språk. Det diskuteras om vari skillnaderna består samt om hur 

                                                 
94 Harasim, Linda M; Global network: computers and international communication, 1993 
95 Fri översättning av projected similarity  
96 Adler, Nancy J; International Dimensions of Organizational Behavior, 1997 
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tydliga skillnaderna är. Framför allt har frågan om skillnaderna är biologiska eller kulturella 

debatterats länge. Lingvisten Tannen utgår från att skillnaderna mellan män och kvinnors 

språk är helt kulturella och framkallade genom uppfostran och sociala interaktioner. Enligt 

Tannen kan kommunikationen mellan män och kvinnor liknas vid interkulturella 

kommunikationer, med alla de svårigheter och kulturkrockar som det medför. Vid en 

sammanfattning av Tannens föreställning om hur uttrycksformer i kvinnors och mäns både 

verbala och icke-verbala samspel skiljer sig åt i enkla drag fås följande kategorier fram:97   

 

Tabell 1 Skillnad mellan män och kvinnors kommunikationsspråk; Tannen; 1993 
 

Enligt Tannen betraktar män sig själv som experter och diskussioner består för män av 

antagonism och kamp. Kvinnor ser sig själva som åhörare och målet med kvinnors 

kommunikation är gemenskap och konsensus.98 Dessa karaktärsdrag, som presenteras ovan, 

om vilka skillnader som existerar i kommunikation mellan män och kvinnors kommer i 

princip även Payne fram till. Payne menar på att hur samhället definierar roller för kvinnor 

respektive män ger ett förväntat beteende och de värden som förknippas med dem. Detta 

påverkar bland annat hur människor kommunicerar med varandra. Genus är hur personen i 

fråga spelar ut denna roll. Genuskommunikation innehåller information om och mellan män 

och kvinnor. När information uppfattas deltar människan i minst tre aktiviteter: urval, 

organisation och tolkning, enligt Payne. Uppfattningen involverar en selektiv process där 

personen i fråga lyssnar och minns information efter hur informationen stämmer överens med 

vad denne tror är sant sedan tidigare. Människor uppfattar därför information annorlunda 

eftersom de upplever livet annorlunda. Fysiologiska aspekter som genus påverkar därför 

uppfattningen, liksom psykologiska och sociologiska livserfarenheter samt kulturella och 

                                                 
97 Mral Bigitte; Talande kvinnor. Kvinnlig retoriker från Aspasia till Ellen Key, 1999 
98 Ibid. 
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religiösa idéer. Känslor och omständigheterna i en situation påverkar också hur vi uppfattar 

information och dessa kan delvis bestämmas av genusrollen, menar Payne på. Däremot anser 

Payne att oavsett genus, kan en person delta i olika nivåer av manligt och kvinnligt eller 

hamna någonstans däremellan. Payne menar även på att det är uppenbart att traditionella 

roller för kvinnor och män varierar från årtionde till årtionde, familj till familj, kultur till 

kultur samt religion till religion.99  

 

2.3 Samordning av multinationella organisationer 
En multinationell organisation är en organisation som har verksamhet i flera olika länder. För 

dessa organisationer är det viktigt med en välfungerande samordning av de olika 

verksamheterna. Detta kan naturligtvis medföra diverse problem och exempel på detta 

kommer att presenteras.  

2.3.1 Svårigheter med globala arbetsteam 
Govindarajan och Gupta har i en studie undersökt de svårigheter som finns med att arbeta i ett 

globalt arbetsteam (GAT) och hur dessa problem övervinns. I studien studerades 70 stycken 

GAT och av resultatet framgick det att bara 18 % av arbetsteamen ansåg sin prestation som 

”väldigt framgångsrik” medan resterande 82 % misslyckades med att nå upp till sina uppsatta 

mål. 1/3 av urvalet av team värderade sin prestation som mycket misslyckad. Av en 

undersökning som gjordes med 58 chefer från nio olika amerikanska och europeiska 

multinationella företag, framkom att de viktigaste faktorerna för ett effektivt GAT, var att 

bevara förtroende mellan gruppmedlemmarna och övervinna kommunikationsbarriärer. Dessa 

faktorer var också de som ansågs som de svåraste att uppnå. Alla arbetsteam, nationella som 

globala, plågas av samma problem; obalans mellan olika medlemmars mål, brist på nödvändig 

kunskap och kompetens samt brist på tydlighet om gruppens syfte/mål. Utöver dessa måste ett 

globalt arbetsteam dessutom hantera problem som uppstår på grund av geografiska, språkliga 

och kulturella skillnader. Ett arbetsteam kan misslyckas om de inte lyckas bygga upp ett 

förtroende mellan medlemmarna eller när de inte kan bryta ner, oftast stora, kommunikations 

barriärer. Förtroende är kritiskt för ett lyckat GAT av den anledningen att det uppmuntrar till 

samarbete och minimerar onödiga konflikter. Utan ömsesidig tillit finns risken att 

gruppmedlemmar drar sig för att visa vad de verkligen tycker eller inte blir hörda när de ger 

sina synpunkter. På ett eller annat sätt leder saknaden av tillit till att vända ett arbetsteams 

mångfald till ett hinder istället för en tillgång. Forskning gjord av Kramer och Tyler visar att 
                                                 
99 Payne E. Kay; Different but equal – communication between the sexes, 2001 
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genomsnittligt litar människor på varandra när de delar likheter, kommunicerar frekvent och 

verkar inom samma kulturella sammanhang. Enligt Govindarajan och Gupta så beror ett 

misslyckande inom ett GAT, inte helt överraskande, ofta på att arbetsteamen inte prioriterar 

förtroendeuppbyggande. 100 

 

Kommunikationsbarriärer, som är resultatet av att skillnader i geografi, språk och kultur 

förekommer, kan också sabotera ett GAT. Medlemmar i olika länder, som är separerade av 

olika tidszoner och stridande scheman, kan göra att gruppmöten försvåras på grund av 

samordningssvårigheter. Detta är ett exempel på en geografisk barriär. Av studien 

framkommer det att e-post, telefonkonferenser, och videokonferenser helt klart underlättar för 

medlemmarna att jobba med varandra trots de geografiska avstånden. Däremot ska teknologin 

ses som ett komplement och inte en ersättning för gruppmöten. Personliga möten bygger 

gemenskap och förtroende, något som kan vara svårt att få via virtuella möten. Med 

språkbarriärer menas oförmågan att förstå vad en annan person säger och är alltid en 

potentiell barriär för kommunikationen i en miljö med flera olika kulturer. Om inte dessa 

språkbarriärer i tillräcklig grad uppmärksammas är sannolikheten liten för att skapa en 

omgivning där olika personers synpunkter öppet delas. Skapas inte denna omgivning 

försvåras det att kreativa lösningar nås.  Även om de olika medlemmarna talar samma språk 

kan skillnader i dialekt och tonläge vara ett hinder. Medlemmarna i ett GAT kommer ofta 

ifrån olika kulturer, vilket kan resultera i att de har olika normer, värderingar, antaganden och 

beteendemönster. Till exempel skillnader mellan individualistiska och kollektivistiska 

kulturella normer för beslutsfattande. Kulturella barriärer kan uppstå på grund av detta 

fenomen.101 

 

En annan nyckel för att skapa ett framgångsrikt GAT är att välja rätt gruppmedlemmar. Tre 

problem är av större vikt; hur balanseras mångfalden inom teamet, hur stort eller litet bör 

teamet vara och vem ska ta platsen som ledare? Enligt Govindarajan och Gupta finns det tre 

skäl till att ett GAT har hög mångfald; teamets medlemmar kommer från olika kulturella och 

nationella bakgrunder, de representerar ofta olika dotterföretag vilkas avsikter inte 

överrensstämmer med varandra samt att de ofta representerar olika funktioner vilka har olika 

prioriteringar. Frågan är om en hög mångfald är ett nödvändigt ont som måste tyglas eller en 

                                                 
100 Govindarajan, Vijay; Gupta, Anil K; Successful teams strive to build trust and overcome barriers of 
geography, language and culture, 2001 
101 Ibid. 
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kraftkälla som måste bevaras? Svaret på denna fråga är helt beroende på om mångfalden är 

kognitiv eller beteendemässig. Med kognitiv mångfald menas de skillnader i hur 

medlemmarna uppfattar teamets utmaningar och möjligheter, hur de utvärderar olika 

alternativ samt vad de anser att det bästa tillvägagångssättet är. Då ingen enskild 

gruppmedlem kan ha monopol på förnuft, är nästan alltid kognitiv mångfald en fördel. Olika 

perspektiv främjar kreativitet och ett mer omfattande sökande efter och bedömning av olika 

alternativ. Dock måste teamen kunna integrera de olika perspektiven och komma fram till en 

slutgiltig lösning. Beteendemässig mångfald å andra sidan innebär skillnader i språk och 

kulturella beteendenormer. Ett exempel på skillnader i beteendenormer är ett 

gränsöverskridande arbetsteam i ett fransk-amerikanskt företag. I det amerikanska teamet är 

det högste chefen som presenterar teamets perspektiv medan i det franska teamet är det ofta 

personer från lägre positioner som gör detta. Beteendemässig mångfald ses ofta som ett 

nödvändigt ont och något som inget GAT kan undvika. Istället måste de jobba på att 

effekterna av detta minimeras genom språkträning och uppmärksammande av 

kulturskillnader102. Om inte den utsedda teamledaren på ett skickligt sett kan leda sitt team, 

kommer teamet med större sannolikhet att misslyckas med att uppnå sina mål. De primära 

målen med en effektiv teamprocess är att underlätta för en öppen och rik kommunikation 

mellan gruppmedlemmarna och att bygga upp och bevara ett förtroende för varandra. Enligt 

Govindarajan och Gupta finns det flera saker som kan göras för att överkomma de 

kommunikationsbarriärer som ett GAT drabbas av. De barriärer som uppstår på grund av att 

medlemmarna pratar olika språk och kommer från olika kulturer kan brytas ner genom att 

företaget investerar i språkstudier och kulturöverskridande träning103. Språkträning reducerar 

behovet av en tolk och främjar en mer direkt, spontan och naturlig kommunikation. Att 

investera i kulturöverskridande kompetenser hjälper också medlemmarna i ett GAT. En bättre 

förståelse för medlemmarnas olika kulturer kan förbättra kvalitén av kommunikationen 

genom att människor fångar upp signaler från verbala och icke verbala kommunikationer mer 

fullständigt och exakt. Investering i kulturöverskridande kompetenser kan också förbättra 

arbetsgruppens förmåga att förstå och respektera mångfald och på så sätt vända det till en 

konkurrensfördel.104  

 

Att ha personliga möten är den bästa formen av kommunikation. Den kan hjälpa till med att 
                                                 
102 Fri översättning av engelskans cultural sensitization 
103 Fri översättning från engelskans cross-cultural traning 
104 Govindarajan, Vijay; Gupta, Anil K; Successful teams strive to build trust and overcome barriers of 
geography, language and culture, 2001 
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sätta grunden för och skapa en ömsesidig tillit som är viktig att ha för kommande kontakt på 

distans. Det är därför kritiskt att de första mötena inom ett GAT sker öga mot öga. Trots att 

kommunikationsbarriärer och brist på uppbyggande av förtroende kan sabotera även det mest 

välförberedda teamet kan ett GAT vara framgångsrikt. Genom att göra de rätta valen för ett 

teams stadgar, sammansättning och processer, kan ett GAT övervinna de problem som finns 

och effektivt uppnå sina mål. Ett hållbart ramverk för att designa ett högpresterande GAT är 

väsentligt. När ett team består av medlemmar med distinkta kunskaper och förmågor, från 

olika dotterföretag i olika länder, är potentialen för kognitiv mångfald hög. Detta kan vara en 

konkurrensfördel. Men intellektuell mångfald kommer nästan alltid medföra en viss grad av 

oförenlighet och kommunikationssvårigheter. Mekanismer i processen som känner igen och 

anar sådana fallgropar och som integrerar det bästa av de olika individernas idéer och 

medverkande, är nödvändiga för att hjälpa ett team att förena de olika perspektiven och få 

fram bättre, mer kreativa och nya lösningar.105 

 

2.3.2 Globalisering och samordning av arbetet i multinationella revisionsfirmor.  
Syftet med Barret et al:s studie var att studera det interna förhållandet och samordningen av 

revisionsarbetet i en multinationell revisionsbyrå. De studerade även hur denna samordning 

av en multinationell revision inverkar på och påverkas av globaliseringen. De menade på att 

vikten av interna anvisningarna och auktoriteten hos de ansvariga revisorerna kan leda till 

förtidiga slutsatser som stärker bilden av organisationen som allt mer global. Studien 

utforskar globaliseringsprocessen mer fullständigt och visar hur abstrakta, men detaljerade, 

anvisningar arbetar sig ner från ansvariga revisorer världen över till varje nationellt ansvarig 

partner, och hur dessa instruktioner utläses och handlas efter. Studien bygger på en detaljerad 

fältstudie av en revisionsbyrå. Studien inkluderade ett flertal platser världen över, men utgick 

huvudsakligen utifrån dotterföretagens synvinkel. 106 Enligt studien används interna107 

instruktioner för att samordna revisionen som omfattar flera parter och kontor. Dessa 

instruktioner görs av ansvarig partner108 och ger den grundläggande ramen för samordningen 

av arbetet. Huvudrevisorn och dess team anger i instruktionerna räckvidden109 för revisionen 

för varje dotterbolag samt graden av väsentlighet för den globala koncernen. Huvudrevisorn 
                                                 
105 Govindarajan, Vijay; Gupta, Anil K; Successful teams strive to build trust and overcome barriers of 
geography, language and culture, 2001 
106  Barett, Michael; Cooper, David J; Jamal, Karim; Globalization and the coordinating of work in multinational 
audits, 2005. 
107 Fri översättning av engelskans Inter-office 
108 Fri översättning av engelskans engagement partner  
109 Fri översättning av engelskans scope 
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och dess team kräver att bli informerad om en rad frågor, särskilt kritiska interna 

kontrollpunkter, betydande överskridanden av budget samt ytterligare detaljer av 

rapporteringsskyldighets poster och rapporten i helhet. Studien visar på att fastställandet av 

var väsentlighetsnivån ligger är avgörande för en revisor, att lyckas balansera risken att inte 

upptäcka ett stort fel i kundens finansiella poster jämfört med att göra så mycket arbete att 

revisionen blir olönsam.110 

 

Barrett et al:s studie visar på en förstärkning av såväl globalisering som lokalisering. 

Revisorer på alla nivåer tycks inse hur det lokala granskningsarbetet passar in globalt, men 

revisorerna är också känsliga och stolta över att viss lokal revision är specifik. Konsekvensen 

av lokala anslag på globala system av revisorer från olika kontor med olika intressen är känt, 

men i många fall är bräckligheten i denna situation maskerad av att den slutliga revisionen ses 

som en sömlös produkt. Revisorer har olika lokala kunskaper och anpassar därför det 

abstrakta systemet på ett sådant sätt att det passar dem. Det gör det särskilt problematiskt för 

den ansvariga partnern för uppdraget att koordinera revisioner från hela världen. Barrett et al 

betonar även att de förväntningar och stereotyper om nationell kultur av olika revisorer, kan 

återge och ändra sociala överenskommelser, vilket påverkar förmågan att planera och 

samordna över nationsgränserna. Studien visar på att det finns skillnader i förmågan för lokala 

revisorer att påverka den globala revisionen beroende på var den lokala revisorn befinner sig. 

Exempelvis anses revisorer från USA ha legitima resurser och välrenommerade institutioner. I 

fallstudien ansågs anledningen vara en lång historia av professionella revisionsstandarder och 

hög utbildning. Därmed ansåg deras förmåga att påverka den globala revisionen större. Andra 

länder, Kina och Turkiet nämns i studien, har inte de legitima medlen (status, kompetens, 

anseende) och institutioner för att kunna forma den globala revisionen. De kan därmed även 

behöva mer instruktioner, vägledning och övervakning inom ramen för samordningen. 

Studien belyser också vikten av tillit och likhet i processen för att samordna arbetet, som är en 

återkommande fråga vid globalisering. De lyfter även fram andra tänkare som Cooper et al 

som menade på att bristande kunskap och olika former av stereotyper kan minska förtroendet 

en revisor har med att överlämna arbetet till en annan revisor, även om den andra är delägare i 

samma byrå. Studien tyder på att det är svårt att framkalla förtroende, vilket krävs för att en 

global revision skall fungera. Det kan i sin tur leda till oro för revisorer och påverka arbetet i 

multinationella revisionsbyråer. Barrett et al lyfter fram två viktiga tendenser i samband med 

                                                 
110  Barett, Michael; Cooper, David J; Jamal, Karim; Globalization and the coordinating of work in multinational 
audits, 2005. 
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globalisering av revision; ett ökat antal rutiner kring revisionsarbetet samt en 

kommersialisering av revisionsarbetet. Detta har lett till ökad standardisering av arbetet 

genom nya rutiner och praxis. I studiens fall ledde detta till en minskning i dokumenteringen 

av insamlad data och bevisning. Minskningar i dokumenteringen kan leda till utmaningar vid 

samordning av revisionen från år till år samtidigt som det gör företagen mer beroende av 

stabilitet i revisionsteamen över tiden. Tillit i samordningen av revisionsarbetet mellan 

överordnade och underordnade blir därmed också viktigare. Barret et al slutsats blir därmed 

att globaliseringen och standardiseringen kan leda till att företag och revisorer gör 

förändringar i dokumentationen av revisionen och att kommersialiseringen av revisionsarbetet 

kan leda till en ökad diversifiering bland revisionsfirmorna. Revisionsyrket i sig förväntas 

även behöva utveckla nya färdigheter, inte bara inom egenskaper som marknadsföring och 

affärsrådgivning men också sociala färdigheter som personlig interaktion och att kunna läsa 

kroppsspråk hos kunder och medarbetare.111 

 

2.4 Normer & Regler 
Hur en revision ska utföras baseras på en följd av normer och regler och därför presenteras 

här de gällande för koncernrevision som är av intresse för denna studie . 

 

2.4.1 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består av tre olika steg; planering, granskning/dokumentation och 

rapportering. Planering av revisionen är första steget i revisionsprocessen och är en mycket 

avgörande del av arbetet. Revisorn bestämmer här vilka områden som ska granskas, hur de 

ska granskas, av vem och när detta ska ske. Då alla företag är unika är grunden för att kunna 

göra en bra planering att ha en god kunskap om själva företaget och därför samlas en stor 

mängd information in som revisorn sedan utvärderar och bedömer. Är denna 

informationsinsamling väl genomförd ger detta revisorn ett bra underlag för att planera den 

kommande granskningen så att den kan koncentreras till de områden på företaget som har den 

största risken för väsentliga fel. Den utförda granskningens syfte är att ge ett bra underlag för 

de ställningstaganden som revisorn gör i sin revisionsberättelse. Beroende på hur god intern 

kontroll det granskade företaget har och hur stor risken för väsentliga fel är organiseras och 

granskas revisionsuppdraget olika. Det finns två olika granskningsmetoder som kan användas 

                                                 
111 Barett, Michael; Cooper, David J; Jamal, Karim; Globalization and the coordinating of work in multinational 
audits, 2005. 
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och oftast används en kombination av dessa; granskning av kontroller där företagets interna 

kontroller ses över för att se om de verkar som de ska samt substansgranskning där innehållet 

i olika balans- och resultaträkningsposter i löpande redovisning eller bokslut granskas. 

Granskningen som utförs ska noga dokumenteras av revisorn vilket framgår av 24§ 

Revisorslagen samt 2-5§§ Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och 

registrerade revisionsföretags verksamhet. Innehållet i dokumentationen innefattar sådan 

information som är väsentlig för att en bedömning av de av revisorn utförda åtgärderna ska 

kunna ske i efterhand. Det ska framgå av granskningsåtgärderna vad revisorns slutsatser är 

grundade på. Alla moment i revisionsprocessen, från planering till rapportering, ska omfattas i 

dokumentationen. Efter utförd granskning lämnar revisorn rapporter till olika beslutsfattare i 

företaget. Dessa rapporter kan både vara muntliga och skriftliga och kan till exempel 

innehålla iakttagelser och kritiska synpunkter på den interna kontrollen i företaget eller brister 

i de interna kommunikations- och informationssystemen. Om en revisor lämnar kritiska 

synpunkter, lämnar de oftast också konstruktiva förslag till förbättringar. För att det granskade 

företaget ska kunna rätta till de eventuella felen innan det är dags för revisionsberättelsen, ska 

alla påpekanden om sådant som måste åtgärdas göras så snart som möjligt. En öppen kontakt 

mellan företagsledningen och revisorn är därför viktig.112 

 

2.4.2 RS 600, Användning av det arbete som utförts av en annan revisor 
Som diskuterats i det inledande kapitlet av denna studie, baseras Revisionsstandard i Sverige, 

RS, på de internationella revisionsstandarderna, ISA, och struktur och numrering följer dessa 

standarder. RS är indelat i sju olika delar där det femte avsnittet handlar om användning av 

andras arbeten och det är här som RS 600 ingår. Syftet med denna standard är som tidigare 

nämnt att ge vägledning för den revisor som agerar som påskrivande revisor och använder sig 

av det arbete som en annan revisor har utfört. Innan revisorn för moderföretaget beslutar sig 

för att åta sig uppdraget som huvudrevisor ska denne överväga hur bra kunskap om enhetens 

verksamhet denne har, hur väsentlig den del av årsredovisningen som denne skall revidera är, 

hur stor risken är att det finns väsentliga felaktigheter i uppgifterna som mottagits från annan 

revisor samt vilka ytterligare granskningsåtgärder som kan behövas utföras för de enheter som 

granskas av en annan revisor så att huvudrevisorn får ett tillräckligt deltagande. När en 

huvudrevisor beslutar sig för att använda en annan revisors arbete ska denne överväga den 

andra revisorns professionella kompetens i det specifika uppdragssammanhanget. Detta 

                                                 
112 FAR Förlag, Revision - En praktisk beskrivning, 2006 
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övervägande kan göras med hjälp av flera informationskällor exempelvis som medlemskap i 

samma yrkesorganisation, diskussioner med andra revisorer eller förfrågningar till banker. 

Vid användande av annan revisors arbete skall huvudrevisorn skaffa sig tillräcklig och 

ändamålsenliga revisionsbevis samt överväga de väsentliga iakttagelser som den andra 

revisorn gjort. Om det brister i någon av ovanstående punkter skall huvudrevisorn uttala sig 

med reservation eller avstå att uttala sig på grund av begränsningar i revisionens inriktning 

och omfattning.113 

 

De RS som baseras på ISA innehåller inte alla de omständigheter som togs upp i den tidigare 

RP och som stöddes av svenska lagar, förordningar och tradition. De flesta av de 

förhållandena som är specifika för Sverige har lagts till i eller så har texten i RS modifierats 

med s.k. SE-paragrafer. Vissa förhållanden har dock inte inarbetats i RS utan hittas i stället i 

anslutning till RS i ett samlat uttalande från FAR SRS. Detta uttalande kan ses som en 

komplettering till RS för att dessa två tillsammans ska täcka det som tidigare behandlades i 

RP. I denna kompletterande del behandlar avdelning RevU 1 C Koncernrevision. RevU 1 C 

säger att det är styrelsen och verkställande direktör som ansvarar för att koncernredovisningen 

upprättas enligt lag och att uppgifterna från dotterföretagen granskas av oberoende och 

kvalificerade revisorer. Företagsledningen bör samråda med huvudbolagsrevisorn angående 

inriktningen, omfattningen och underlaget för denna granskning. När huvudrevisorn skall 

granska koncernredovisningen måste denne ta ställning till fastställda redovisningsprinciper, 

tillförlitligheten hos de enskilda företagens redovisningar samt pröva dessa. Med hänsyn till 

koncernmässiga väsentlighetsaspekter kan huvudrevisorn begränsa sin granskning beträffande 

mindre dotterföretag i förhållande till den granskning huvudrevisorn skulle ha varit skyldig att 

utföra enligt god revisionssed i Sverige, om företaget varit en fristående enhet. Om det 

bokslut, som ligger till grund för koncernredovisningen, granskats av annan revisor bör 

huvudrevisorn vidta åtgärder som tas upp ovan samt lämna annan revisor instruktioner i 

nödvändig omfattning.114 Huvudrevisorn bör genom instruktioner eller på annat sätt även 

förvissa sig om att uppgifterna i förvaltningsberättelsen blir granskade av annan revisor i 

nödvändig utsträckning.115 

 

 
                                                 
113 Samlingsvolymen 2008 Del 2, 2008 
114 Ibid. 
115  Revisionsutskottet m.m.; Genomförande av 2006 års revisionsdirektiv, Statens offentliga utredningar; SOU 
2007:56, 8 Revisionsstandarder och revisionsrapportering, artikel 26,27 s. 217-227 
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2.4.3 ISA 600, Skärskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland 

arbete som utförs av revisorer för delar av koncernen.) 

Internationella revisionsstandarder, ISA gäller för koncernrevisioner. Standarden behandlar de 

särskilda överväganden som gäller vid koncernrevisioner, i synnerhet sådana som innefattar 

dotterföretagsrevisorer i koncernrevisionen. ISA 600 beskriver de överväganden som 

huvudrevisorn och dess team gör vid fastställande av karaktären på, tidpunkten för och 

omfattningen av teamets medverkan i den riskbedömning och fortsatta granskningsåtgärder 

som dotterföretagsrevisorerna utför med avseende av enheternas finansiella information. De 

krav som tas upp i standarden är först och främst den nya synen på ansvar. Huvudrevisorn 

ansvarar för koncernredovisningens styrning, övervakning och utförande enligt yrkesnormer 

och krav i lagar, förordningar och föreskrifter, och att den revisionsberättelse som lämnas är 

korrekt med hänsyn till omständigheterna. Detta innebär att revisionsberättelsen för 

koncernredovisningen inte skall hänvisa till dotterföretagsrevisorerna, vilket skett tidigare. Ett 

annat krav som ställs är att huvudrevisorn och dess team skall skaffa sig en tillräcklig 

förståelse av koncernen, dess enheter och miljöer för att kunna identifiera de enheter som 

sannolikt är betydande enheter samt bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. ISA 600 tar 

även upp kravet på teamets kunskap om dotterföretagsrevisorerna. Om huvudrevisorn 

planerar att begära att en dotterföretagsrevisor ska granska enhetens finansiella information 

ska huvudrevisorn och dess team kontrollera att dotterföretagsrevisorn innehar den kunskap 

och förståelse som krävs. Om fallet skulle vara så att denna kunskap och förståelse inte 

innehas skall huvudrevisorn och dess team själva inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis rörande enhetens finansiella information. ISA 600 tar även upp följande 

områden; hur bedömningen av väsentligheten skall bedömas, hanteringen av bedömda risker, 

hur fastställandet av vilken typ av granskning av enhetens finansiella information som skall 

granskas, huvudrevisorns medverkan i det arbete som enheternas revisorer utför, 

konsolideringsprocessen samt händelser efter balans dagen.116 

 

I ISA 600 ägnas en sektion till kommunikationen mellan huvudrevisorn och 

dotterföretagsrevisorn. Först och främst skall huvudrevisorn och dess team kommunicera sina 

krav till dotterföretagsrevisorn i god tid. Denna kommunikation skall beskriva det arbete som 

skall utföras och vad detta arbete skall användas till. Kommunikationen skall även innehålla 

formen för och innehållet i den kommunikation som dotterföretagsrevisorn skall ha med 

                                                 
116 International Auditing and Assurance Standards Board (2007), ISA 600 (omarbetad och omformulerad) 
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huvudrevisorn och dess team. Uppstår frågor som är relevanta för den slutsats som 

huvudrevisorn ska dra om koncernrevisionen ska huvudrevisorn och dess team begära att 

dotterföretagsrevisorn informerar om detta. Även detta inhämtade revisionsbevis skall 

huvudrevisorn bedöma tillräckligheten och ändamålsenligheten på. Kommunikation med 

koncernledning och dem som har ansvar för koncernens styrning skall självklart också äga 

rum. ISA 600 belyser även att dokumentationskraven för ISA skall vara uppfyllda.117 

 

2. 5 Sammanfattning av teori  
Sättet att uppfatta verkligheten på och det regelverk som skall appliceras skiljer sig åt mellan 

olika länder, konstateras under kontextuella skillnader. Det finns flera faktorer som påverkar 

landets redovisning menar Nobes och Parker, så som kulturen, rättssystemet, den finansiella 

strukturen, utformningen av skattesystemet samt redovisningens och revisorns roll i det land 

där företaget är verksamt. Redovisningsskillnader kan även uppstå trots att redovisare följer 

samma regler eftersom reglerna inte är heltäckande eller hanterar alla möjliga situationer. År 

1988 utvecklade Gray fyra motsatspar av redovisningsvärderingar för att klassificera länders 

redovisningspraxis, vilken bör påverka revisionen på ett liknande sätt. Grays hypotes har fått 

utstå viss kritik till följd av vissa brister, Salter och Niswander anser ändå att hypotesen är 

användbar för att förklara internationella skillnader av redovisningsmetoder. Även 

kommunikativa skillnader existerar mellan mottagare och sändare från olika länder. 

Framstegen i transport och telekommunikation har medfört att tvärkulturell kommunikation 

blivit allt vanligare. Ishii upptäckte skillnader i länders protokoll och insåg därmed 

nödvändigheten av komponenten ”kultur” vid design av datorstödd kommunikations media. 

Att förstå dessa sociala och kulturella skillnader är därför en startpunkt till att lyckas med 

tvärkulturella samarbeten. Walls menade att utbildning, erfarenhet och övning är det enda 

som kan hjälpa vid tvärkulturell kommunikation. Språkvetarna är överens om att det även 

finns skillnader mellan män och kvinnors språk. Människor uppfattar information annorlunda 

eftersom de upplever livet annorlunda. Fysiologiska aspekter såsom genus påverkar därför 

uppfattningen, liksom psykologiska och sociologiska livserfarenheter samt kulturella och 

religiösa idéer. Som en följd av att asymmetrisk information existerar mellan principal och 

agent, samt skilda intressen, kan principalen sakna fullständigt förtroende för sina agenter 

konstaterar agentteorin. Principalen behöver därför införa åtgärder, såsom övervakning och 

kontroller, för att stärka detta förtroende. Graden av tillit blir därför en nyckelfaktor för att 
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bestämma vilken omfattning av incitament och övervakning som måste införas. Under 

Samordning av multinationella organisationer konstaterar Govindarajan och Gupta att de 

viktigaste faktorerna för ett effektivt GAT är just att bevara förtroende mellan 

gruppmedlemmarna och övervinna kommunikationsbarriärer. Personliga möten bygger 

gemenskap och förtroende, något som kan vara svårt att få via virtuella möten. Därför bör inte 

teknologin ses som en ersättning för gruppmöten utan som ett komplement. 

Kommunikationsbarriärer som olika språk och kulturer medför, kan brytas ner genom att 

investera i språkstudier och kulturöverskridande träning. Enligt Barrett et al:s studie används 

interna instruktioner för att samordna revisionen som omfattar flera parter och kontor. Dessa 

instruktioner görs av ansvarig partner och ger den grundläggande ramen för samordningen av 

arbetet. De förväntningar och stereotyper om nationell kultur av olika revisorer, kan återge 

och ändra sociala överenskommelser, vilket påverkar förmågan att planera och samordna över 

nationsgränserna. Barrett et al:s studie belyser även den vikten av tillit och likhet i processen 

för att lyckas samordna arbetet, vilket är en återkommande fråga vid globalisering. Under 

normer & regler beskrivs revisionsprocessen som består utav tre olika steg; planering, 

granskning/dokumentation och rapportering. Planering av revisionen är det första steget i 

revisionsprocessen och är en mycket avgörande del av arbetet. Standarden RS 600 ger 

vägledning för den revisor som agerar som huvudrevisor och använder sig av det arbete som 

en dotterföretagsrevisor har utfört. Den internationella standarden ISA 600 behandlar de 

särskilda överväganden som gäller vid koncernrevisioner, i synnerhet sådana som innefattar 

dotterföretagsrevisorer i koncernrevisionen. ISA 600 har ett större krav på huvudrevisorns 

ansvar än vad RS 600 har.    
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3 Empiri 
I detta kapitel redovisas undersökningens insamlade data, det vill säga vad som framkommit 

under de intervjuer som genomförts av studiens valda intervjuobjekt. 

 

3.1 Presentation av respondenter 
Respondent A och B är auktoriserade revisorer med lång erfarenhet av revisionsyrket. Båda 

arbetar som påskrivande huvudrevisorer för svenska koncerner med dotterbolag utomlands. 

Respondent C är godkänd revisor med lång erfarenhet av revisionsyrket. C är inte själv 

påskrivande revisor eller huvudrevisor utan arbetar som senior manager. Detta innebär att C 

håller i rapporteringen av stora internationella koncerner, skickar ut och tar emot rapporter 

samt håller i granskningen av uppdraget som sedan skrivs på av huvudrevisorn. Respondent D 

arbetar halvtid som redovisningsexpert på en av de stora revisionsbyråerna samt undervisar 

och forskar inom externredovisning. Denne har viss erfarenhet av revisorsyrket då D tidigare 

även arbetat som revisor utomlands. 

  

3.2 Karaktärsdragen med att arbeta med internationella koncerner 
Respondent A menar att den stora skillnaden mellan att arbeta med internationella 

koncerner och andra revisorer än att enbart arbeta med svenska företag är att det framförallt 

kräver mer projektledning. Samtidigt som det innebär andra kulturer, riktverk samt andra 

begränsningar som prissättningsnivåer som skiljer sig åt. Även det fysiska avståndet till 

dotterföretagen ser annorlunda ut. Respondent B anser att det är språket som är den största 

skillnaden. I en helsvensk koncern där samma språk talas underlättas ibland kontakten mellan 

enheterna. Annars är styrningen av en koncern rätt likformig då instruktioner ändå måste 

skickas ut. En annan skillnad enligt respondent B är att vid revision av en svensk koncern är 

revisorn mer involverad i detaljplaneringen på lägre nivå än vad denne är för en internationell 

koncern. Respondent C och D tar även de upp skillnaden i regelverk och regleringen bakom 

redovisningen som ett karaktärsdrag som skiljer sig åt mellan internationella och nationella 

koncerner. 

  

3.3 Revisionsprocessen 
Respondent A anser att revisionsprocessen varierar beroende på hur koncernen ser ut samt 

komplexiteten inom koncernen. Respondent A ger två exempel på ytterligheter på 
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internationella koncerner. Först en koncern med moderföretag i Sverige med rätt så 

självstädiga dotterföretag från “ax till limpa”. Respondent A menar på att dessa dotterföretag 

även utifrån ett revisionsperspektiv i detta fall blir självständiga i revisionen. Det finns sedan 

koncerner där vissa dotterföretag är rena säljbolag, andra dotterföretag är tillverkande och 

vissa har mer fokus på forskning och utveckling. Dessa koncerner har ett väldigt stort flöde 

mellan företagen. Det leder till en helt annan koordinationsfråga och här hjälper det inte att 

bara titta på det enskilda företag för att bedöma risker utan revisorn måste se till hela 

koncernen och hur strömmarna ser ut. Hur koncernen styrs är också viktigt ur ett 

företagsperspektiv. Koncerner kan ha stor självständighet i dotterföretagen kombinerat med 

en autonom verksamhet, medan andra har en autonom verksamhet men ingen självstädighet 

eftersom de blir väldigt styrda från koncernen. 

 

Respondent B menar att processen arbetsmässigt sett inte skiljer sig åt vid en revision av en 

internationell koncern från en revision av en svensk koncern eller ett enskilt bolag. Själva 

grundstrukturen är den samma och revisionsprocessens olika steg; planering, granskning och 

rapportering ser likadan ut och följer den ISA standard som används. Det som sker vid en 

koncernrevision är att det på moderföretagsnivå sker en planering där det bestäms vilka 

områden som är väsentliga och som fokus ska ligga på från ett koncernperspektiv. Detta 

innebär att de instruktioner som sedan skickas ut till respektive dotterföretagsrevisor bygger 

på de beslut som tagits på moderföretagsnivån för att huvudrevisorn här ska kunna skriva på. 

Respondent B påpekar att det kan finnas skillnader mellan revisionen av dotterföretaget och 

hela koncernen. Har ett dotterföretag till exempel ett legalt krav på sig att utföra en revision i 

landet där företaget är placerat, så måste dotterföretagsrevisorn utföra en full revision och 

planera utifrån det perspektivet. Detta kan då innebära att revisorn för detta dotterföretag 

måste granska mycket mer än vad som huvudrevisorn har krävt på koncernnivån. Det som är 

viktigt för huvudrevisorn att se över är hur koncernen ser ut och ta reda på vad som är 

materiellt för denna. Huvudrevisorn sätter därför ut väsentlighetsnivåer där 

väsentlighetsbelopp bestäms och stickprov beräknas. Beroende på dessa sätts sedan en nivå 

för själva rapporteringen, det vill säga att allt som överstiger ett visst fastställt belopp ska 

rapporteras till huvudrevisorn. Dotterföretagsrevisorn sätter upp motsvarande typ av 

väsentlighetskriterier på sin egen nivå.  

 

Enligt respondent C börjar planeringen av en revision, av ett företag med bokslut vid 

årsskiftet, redan i augusti-september. Det som då sker är att ett så kallat rapportpaket 
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förbereds, ställs samman och skickas sedan ut till de olika dotterföretagen i olika länder. 

Skulle det vara så att något av dotterföretagen är nya i koncernen så börjar revisorn med att se 

över dess storlek och hur väsentligt det är. Beroende på detta kommer bedömningen av vad 

som kommer att begäras att få granskat och tillbakarapporterat skilja sig åt. Respondent C 

menar på att det finns olika typer av revision. För det första så finns det olika regelverk i olika 

länder och dessa måste de olika dotterföretagen självfallet följa. Det kan även vara så att för 

att huvudrevisorn och dess team ska kunna granska och uttala sig om koncernen så krävs det 

en viss typ av revision. Det kan vara fråga om en full vanlig revision eller en mera översiktlig 

revision118 där ibland enbart en viss post eller område anses vara viktigt och då måste ses 

över. Rapportpaketet anpassas sedan efter vad huvudrevisorn vill få tillbaka.  

  

3.4 Rapportering mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor 
Det är huvudrevisorn som inleder en revision. Efter planeringen skickar huvudrevisorn ut 

instruktioner till respektive revisor i de olika enheterna. Respondent C lyfter här fram 

betydelsen av väsentlighetsnivå eftersom huvudrevisorn inte kan se över allt. 

Väsentlighetesnivån sätts redan i början under planeringsfasen vilket beskriver vid vilken 

gräns huvudrevisorn kan acceptera ett fel. Avgörande är hur stor påverkan felet har för det 

första på det enskilda företaget men även på hela koncernen, vilket innebär att ett tal måste 

sättas för respektive dotterföretag och sen ett tal för koncernen. Instruktionerna består av hela 

revisionsupplägget och innehåller ofta en beskrivning av verksamheten samt om hur 

huvudrevisorn ser på risker. Utifrån beskrivningen definierar huvudrevisorn vilka 

huvudområden som dotterföretagsrevisorerna ska fokusera på. I vissa fall kan det även vara 

specifika arbetsuppgifter eller poster som ska ses över. I detta så kallade instruktionspaket 

finns också krav på återrapportering. Paketen består av färdiga mallar och instruktioner som 

dotterföretagsrevisorerna kan använda för att rapportera utefter. Mallar används då 

informationen önskas bli så pass likvärdig som möjligt vilket underlättar för huvudrevisorn 

vid sammanställandet av informationen som flödar in. I samband med att huvudrevisorn 

skickar ut instruktionspaketet finns det krav på att dotterföretagen meddelar att de tagit emot 

och tagit del av instruktionerna. Det finns alltid en form av, vad respondent B kallar, 

revisionssammanfattningsmemo119, det vill säga en granskanings pm120 som skall 

                                                 
118 På engelska kallad review  
119 Fri översättning av auditsummary memo  
120 Enligt www.ne.se Ordet pm är en förkortning av latinets promemoria, "för minnet". kortfattad redogörelse 
eller kortfattade direktiv (ibland grundad(e) på minnesanteckningar). 
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återrapporteras. Denna pm kan variera i detaljrikhet, men enligt B är de oftast relativt 

detaljerade. Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de områden som 

huvudrevisorn informerat om, samt annan information som dotterföretagsrevisorn upptäckt 

vid revisionen. I många fall sker även en analys av resultatet och vad förändringar och 

variationer i resultat- och balansräkningen beror på. I de flesta fall vill huvudrevisorn även 

göra löpande granskning, enligt respondent C, vilket innebär att huvudrevisorn vill ha in 

rapporter innan bokslutsdagen och se över dessa för att kunna göra en bedömning om allt ser 

ut som det ska. Instruktionspaketet innehåller ett flertal dokument, bland annat ett som kallas 

för tidig varning121. Detta dokument skall användas om dotterföretagsrevisorerna skulle stöta 

på något i ett tidigt skede och känner att detta skulle kunna innebära problem för 

rapporteringen. Enligt respondent C skall den tidiga varningen skickas så snart problemet 

uppmärksammats. Huvudrevisorn sätter dock ett sista datum på varningen eftersom det efter 

denna tid blir för sent att göra något åt felet. 

  

Rapporteringen mellan dotterföretagsrevisor och huvudrevisorn kan ta ”alla tänkbara vägar” 

enligt respondent A. Det kan vara i form av fysiska möten, telefon, e-post och databaser som 

används inom byrån där revisorerna har samma verktyg. Respondent A menar på att byrån 

som A representerar har verktyg för kommunikation i koncernrevisioner och all typ av 

rapportering och kommunikation finns i denna databas. Om det finns någon mall som byrån 

går efter när de rapporterar svarar respondent A att det finns en standardisering inom 

uppdraget men att respondenten inte skulle påstå att de har en standardisering mellan 

uppdragen. Någon form av likhet finns naturligtvis menar respondent A.  

 

”Ansvarig partner för ett dotterföretag har inte jättemycket tid på sig att förstå vad denne ska 

göra för någonting. Därför undviks alltför vansinniga saker så att dotterföretagsrevisorn inte 

behöver lägga ner en massa tid på att förstå vad som skall göras. Det gäller därför att hålla 

sig inom normala ramar vilket innebär att det hålls någon form av vedertaget sätt att 

kommunicera på och då användes de vanliga ISA termerna som exempelvis revision 

översiktlig granskning.”  

      

Om huvudrevisorn använder olika rapporteringsramar beroende på vilket land denne jobbar 

med svarar respondent A att så inte är fallet och en special anpassning sker alltså inte. 

                                                 
121 Fri översättning av early warning  
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Däremot kan en liten variation ske beroende på vilken typ av revisionsansats som görs i olika 

länder beroende på landet. Denna anpassning är mer kopplad till att effektivisera 

revisionsprocessen. I de flesta länder finns det någon grad av revisionskrav och då är det ofta 

enklare att be dotterföretagsrevisorerna göra en revision av dotterföretaget för att sedan gå in 

på revisionsberättelsen. I andra fall som exempelvis i USA där det inte finns några 

revisionskrav, administrerar huvudrevisorn istället de genom att meddela exakt vad denne vill 

få inrapporterat. Detta för att minska kostnaden då det inte finns någon anledning att utföra en 

full revision av ett amerikanskt dotterbolag. Enligt respondent D har de fyra stora122 sina 

rapporteringsstandarder som är likadan världen över. Någon direkt skillnad mellan 

revisionsbyråerna tror respondent D inte att det är, utan menar att revisionen redan är ganska 

standardiserat världen över tack vare ISA och andra standarder. Respondent D påstår även att 

de fyra stora i dagsläget har hårdare krav internt än vad som krävs regelmässigt i olika länder. 

  

Respondent A, B och D anser att användandet av en dotterföretagsrevisor från en annan byrå 

normalt inte innebär att rapporteringen skiljer sig åt. Instruktionerna från huvudrevisorn 

skickas ut till alla dotterföretag och ser likadana ut oavsett om det är en revisor från samma 

byrå eller inte som sköter revisionen hos dotterföretaget. Återrapporteringen skall enligt B 

också ske på samma sätt som den byråinterna. Däremot anser respondent C att det kanske 

uppstår fler frågor, vid användandet av revisorer från annan byrå, om hur saker och ting har 

gått tillväga jämfört med om revisorerna arbetar inom samma nätverk och standard. 

Respondent B anser att tryggheten är hög vid användandet av annan byrå, speciellt någon av 

de andra stora, och som B själv uttrycker det; "Har du någon av de stora byråerna med på 

tåget då vet du ju att de jobbar med samma grundstandards som vi gör och har samma 

kvalitetskrav på sig också". Däremot förtydligar både respondent A och D, att vid användning 

av revisor från annan byrå kan inte de byråinterna databaserna användas, vilket såklart 

förändrar rapporteringen något. Metodmässigt kan byråerna skilja sig åt men medvetna 

skillnader går att överbrygga genom att det i instruktionerna trycks på dessa skillnader. 

Arbetar byrån däremot med en liten byrå som kanske inte arbetar enligt ISA standard kommer 

detta, enligt respondent B, att innebära en helt annan nivå arbetsmässigt, vilket måste tas 

hänsyn till redan under planeringsstadiet av revisionen. Både respondent A och B påpekar att 

det är rätt ovanligt att dotterföretagsrevisorer är från en annan byrå. Naturligtvis kan det i en 

stor koncern finnas ett antal mindre dotterföretag som inte revideras av samma revisionsbyrå. 

                                                 
122 ett uttryck som används ofta för att hänvisa till de fyra stora internationella revisionsbyråerna; Deloitte, 
Pricewaterhousecoopers, KPMG och Ernst and Young. 
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Detta sker, enligt respondent B, framförallt i länder med stor prisskillnad. Exempelvis i ett 

land som Ryssland kan en lokal revisor fakturera 20 000 kr för revision av ett företag medan 

de stora fyra kanske fakturerar 200 000 kr. Den lokala revisorn kan då få göra revisionen och 

sen går huvudrevisorns byrå in och granskar vart annat eller vart tredje år för att säkerställa att 

dotterföretaget fungerar som det ska. En liknande situation uppkommer i Kina och andra 

asiatiska länder där prisskillnaden också är stor. Oftast försöker företagen se till att det är 

samma revisionsbyrå över hela koncernen. En positiv effekt av detta blir att 

effektiviseringsvinster uppstår då revisorerna arbetar på liknande sätt. Respondent B berättar 

vidare att de har ett internt virtuellt rapporteringsrum som revisorerna kan använda sig av för 

att dels få in rapporteringen ifrån alla länder, lägga behörighetsnivå samt att tillåta kunderna 

till att komma åt vissa delar, vilket underlättar revisionsarbetet. Eftersom detta är byråinternt 

kan inte andra byråer ta del av denna information om det skulle vara så att en annan byrå 

används, vilket även detta missgynnar byråöverskridande samarbeten. Enligt respondent C är 

det viktigt att huvudrevisorn är mer uppmärksam vid de tillfällen då andra byråer är 

inblandade, bland annat vid utvärdering som kan bli lite annorlunda. 

  

3.5 Kommunikation 
Hur frekvent kontakten är med dotterföretagsrevisor beror enligt både respondent A och B på 

omständigheterna. Är det ett väsentligt dotterföretag med några problem eller något som 

behöver diskuteras är kontakten väldigt tät. Däremot i ett väsentligt företag som flyter på 

revisionsmässigt och där relationer är bra blir kontakten inte så tät. Respondent B uppskattar 

att huvudrevisorn och dotterföretagsrevisorn normalt har kontakt med varandra ett par gånger 

om året utöver den kontakt som sker när rapporterna skickas.  Därutöver sker kontakten av 

huvudrevisorns team. Enligt respondent A och D är den vanligaste kontakten som sker via e-

post, kanske inte varje månad men löpande, samt telefonkontakt. Skulle det bli något mer akut 

så hör, enligt respondent D, huvudrevisorn av sig över telefon. Även respondent B och C 

menar på att den vanligaste kommunikationen idag sker via e-post. Denna kontakt kan 

respondent B ibland uppleva som ineffektiv och tycker det är bättre om telefonkonferenser 

och liknande kommunikation äger rum mer regelbundet. Respondenten B tycker dock att e-

post är positivt på det sättet att allt då finns dokumenterat. Enligt respondent C så kan 

telefonkonferenser förekomma när det är flera olika parter som ska träffas, då detta är den 

enklaste typen av kommunikation i dessa situationer. Respondet A betonar att resandet 

framförallt är viktigt för att skapa en relation då det i stort sätt är omöjligt att skapa en relation 



 49

per telefon. Första gången eller första gångerna är det därför extra viktigt att revisorn träffar 

dotterföretagsrevisorerna personligen för att en relation skall kunna uppstå. Vissa väsentliga 

dotterföretag besöker huvudrevisorn även regelbundet och respondent A har besökt Kina 

frekvent under årens lopp. Det beror framförallt på att moderföretagen haft stora 

verksamheter där, samt verksamheter som befunnit sig i utbyggnadsfasen. Respondent A 

menar att det måste vara något som driver på för att huvudrevisorn skall åka och besöka 

dotterföretaget i fysisk person. Hur vanligt förekommande det är att åka ut till dotterföretagen 

beror enligt respondent B på hur stora de är. Är de riktigt stora eller till och med 

underkoncerner så besöks de i samband med att möten hålls i anslutning till avrapportering av 

löpande granskning och rapportering av bokslut. I bland förekommer det till och med att 

rapporterings- eller planeringsmöten hålls tillsammans. Detta menar respondent B skulle 

kunna ske via telefon men beroende på hur stora dotterföretagen är, så kan dessa ske på plats. 

Även enligt respondent C så är det de stora och väsentliga dotterföretagen i en koncern som 

huvudrevisorn åker ut och besöker. Vid dessa besök träffar huvudrevisorn inte bara 

dotterföretagsrevisorn utan möten kan även ske med dotterföretagets ledning och 

ekonomiansvariga. Alla fyra respondenter anser att det inte finns något generellt problem med 

samarbetet med en dotterföretagsrevisor. Eventuella problem som kan uppstå däremot är om 

exempelvis dotterföretagsrevisorn haft ett problem, då det i vissa fall är svårt för 

huvudrevisorn att få fram rätt information som behövs för att åtgärda problemet. Det är 

kanske inte alltid så lätt att åka till dotterföretaget menar respondent C då de kanske befinner 

sig långt bort geografiskt och har sina egna problem att brottas med. Enskilda 

samarbetsproblem förekommer, då främst på grund av personkemin, men är inte direkt 

något problem enligt respondenterna då huvudrevisorn har möjlighet att byta ut andra 

revisorer, i alla fall inom samma byrå/nätverk. Respondent D belyser även ett annat 

kommunikationsproblem som kan uppstå nämligen att kunden får olika svar på samma 

problem beroende på om denne frågar huvud- respektive dotterföretagsrevisorn. Hur revisorer 

ser på själva revisionsprocessen är ganska standardiserad enligt D men när det kommer till 

svåra tolkningar om revisionen eller redovisningen kan olika tolkningar ske. 
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3.5.1. Faktorer som har betydelse för kommunikationen mellan huvudrevisor och 
dotterföretagsrevisor 
Respondenterna exponerades för Ishiis kommunikationsmodellen ”Mänsklig kommunikations 

modell” och ombads presentera vilka ”underytan” faktorer som har betydelse för denne i 

kommunikationen med sina utländska kollegor. Denna modifierade modellen samt 

medföljande tre frågor presenteras i bilaga 7.2. 

 

Enligt respondent B har framförallt beslutsfattande processen, tydlig och korrekt information, 

erfarenheten av internationella uppdrag, språkliga skillnader samt olikheter i 

revisionsstandarder betydelse för kommunikationen med dotterföretagsrevisorer. Respondent 

C anser också att språkliga skillnader, korrekt och tydlig information samt beslutsfattande 

processen är faktorer som har betydelse för kommunikationen mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor. Däremot lyfter respondent C även upp två andra faktorer som har 

betydelse för kommunikationen nämligen väsentlighetsnivån och kulturella attityder. De 

språkliga skillnaderna är något respondent D också anser påverka kommunikationen. Däremot 

tar respondent D även upp skillnader i juridik, politik och ekonomi som påverkar 

redovisningsstandarder och därmed revisionen. Det påverkar även revisionen i form av att 

avtal skrivs på olika sätt i olika länder på grund av skillnad i lagar och affärssed. Det skapar 

svårigheter i hur dotterföretagsrevisorn uttrycker sig och hur vissa ekonomiska poster skall 

återspeglas. Ingen av respondenterna B, C eller D genomgår någon tvärkulturell 

kommunikations utbildning.  
 

3.6 Faktorer som påverkar rapporteringen mellan huvudrevisor och 
dotterföretagsrevisor 
Respondent A menar att kulturen har en viss betydelse men att det framförallt är språket som 

kan ha en ”jättestor” betydelse. Speciellt i till exempel Sydamerika som är den kontinent, som 

enligt respondent A, har störst problem med engelskan. Naturligt är att om någon inte är så 

bra på ett språk så skriver denne inte heller så mycket. Dokumentationen i en rapport kan vara 

två- tre sidor trots att huvudrevisorn är medveten om att det är ett problem någonstans men 

som inte riktigt framkommer då dokumentationen är för kort. Sen förekommer även det 

motsatta förhållandet när någon är bra på språket då det kanske skrivs 40 sidor om samma sak 

som första fallet. Språket påverkar därmed på det sättet att det blir svårare att få ut 

information. Den personliga kontakten blir naturligtvis problematiskt om huvudrevisorn åker 

till ett dotterföretag i koncernen och vill gå igenom dokumentation och allt är skrivet på 
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spanska eller kanske än värre på kinesiska. Någonting som respondent A menar inte påverkar 

rapporteringen är skillnader i hierarkin då den är ungefär densamma. Den kanske inte 

tillämpas på samma sätt vilket blir främst påtagligt i många europeiska länder. Respondent A 

menar att det inte direkt tas hänsyn till ovan nämnda faktorer som kan komma att påverka 

rapporteringen negativt. Respondenten menar att erfarenheten gör att huvudrevisorn vet att 

det är på ett visst sätt och att det sitter i bakhuvudet vid revisionen. Det är sällan 

huvudrevisorn enbart har ett uppdrag med en partner i ett land utan huvudrevisorn har ofta 

arbetat och träffat denna tidigare vilket gör att huvudrevisorn vet hur denne har agerat i andra 

sammanhang. Som respondenten uttrycker det ”Du är inte huvudansvarig i början, du får 

erfarenheten tidigare du är med i fem- sex, tio år, då etablerar du kontakter och ett nätverk.” 

 

Respondent B tycker inte att skillnader i utbildningen är något som påverkar rapporteringen 

då det på den nivån där rapporteringen sker inte finns några större utbildningsskillnader. 

Däremot, precis som respondent A, anser respondent B att språkliga bekymmer kan 

förekomma genom att de olika revisorerna inte riktigt förstår varandra. Även kulturella 

skillnader kan påverka. I vissa länder är befolkningen väldigt detaljfokuserade och detta tror 

respondent B drivs av en kulturell bakgrund där synen på ansvar skiljer sig mot synen som 

finns i Sverige. En rädsla för alla slags fel, stora som små, finns och därför granskas även 

sådant som huvudrevisorn tycker är helt oviktigt. Detta leder till att det kan bli väldigt 

svårjobbat på grund av för mycket dokumentation och allt detta måste kollas upp. Respondent 

B har framförallt upplevt detta i de fall när denne har agerat som dotterföretagsrevisor och 

rapporterat till en huvudrevisor i något av dessa länder. Respondent B anser vidare att det i 

dessa fall blir alldeles för detaljfokuserat i stället för att fokusera på det som är väsentligt och 

som faktiskt går att påverka. Olikheter i redovisningsstandarder mellan länder är inget som 

påverkar rapporteringen då det är den standard som koncernen använder sig av som gäller och 

som dotterföretagen måste följa. Visst finns det undantag då det har accepterats att 

rapporteringen sker enligt den standard som gäller i dotterföretagets hemland. I dessa fall är 

det enligt respondent B viktigt att fundera över vad detta kommer att innebära då koncernen 

ska konsolideras enligt en annan standard. En diskussion måste ske med berörda parter för att 

hitta skillnaderna och vad dessa kommer att innebära. Även här kan eventuella språkliga 

problem försvåra situationen.   Respondent C anser också att det är språket som är den största 

påverkande faktorn. Även om engelskan i dagsläget är rätt så utbredd finns det de som kanske 

inte är så duktiga. Det finns därför en risk för att fel i rapportpaketet uppstår på grund av 

missförstånd. Instruktionerna kan även de missförstås om de är på engelska och den som tar 
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emot instruktionerna pratar ett helt annat språk och normalt sett rapporterar på detta språk vid 

revision av dotterföretaget i sitt hemland. Det som respondent D kan komma på som en faktor 

är, precis som respondent B anmärkte, att det finns olika syn på redovisning i olika länder. 

Generellt sett finns det i USA och Storbritannien en mer ekonomisk syn på redovisningen där 

det tänks i termer av ekonomiska händelser. I Frankrike och Japan däremot så är det mer ett 

juridiskt synsätt. 

 

Respondent A anser att det egentligen inte är någon skillnad i rapporteringen i realiteten. 

Placeringen av bolaget tror respondent A inte har så stor betydelse. Det är framförallt 

väsentligheten för koncernen som avgör hur rapporteringen ser ut. Anledningen till att 

placeringen av bolaget inte har så stor betydelse anser respondent A är att de lokala 

respondenterna är mycket medvetna om dessa egenheter. De vet hur de ska hantera det. Som 

respondent A uttrycker det ”naturligtvis om du har en verkstadskoncern som expanderar 

kraftigt i gamla sovjetunionen området, är det en riskexponering för den verkstadskoncernen 

att vara i de länderna. Det är en korrupt värld och svårt att hitta personal med rätt kompetens 

då det finns mycket av planekonomiskt tänkande även hos ekonomer trots att de är utbildade 

på senare år men det sitter liksom i ryggmärgen hos dem. De har inte det affärsmässiga 

tänket alla gånger, men och andra sidan är det bra kvalité på revisionen. Men det är bra 

kvalité på det utifrån en annan aspekt. Det kommer inte vara så att du hittar speciellt mycket 

fel i bolag i Uzbekistan utan de som sitter och jobbar med det gör ett bra arbete däremot 

kanske de inte förstår konsekvensen av arbetet alla gånger.” Hur länge företaget har varit 

dotterföretag i koncernen har en viss betydelse enligt respondent A. När ett nytt företag 

kommit med genom förvärv uppstår ofta ett omställningsproblem. Företaget skall in i 

kulturen, ändra rutiner och redovisningspraxis som kanske ser lite annorlunda ut. När detta 

sker får huvudrevisorn enligt respondent A lägga ett större tryck på dessa företag då de är 

färska. Bolag som varit med en länge tid däremot har redan kommit in i kulturen på rätt sätt.  

 

När planeringen av en revision äger rum tas hänsyn till dotterföretagens storlek/omsättning, 

dess placering och hur länge företaget har ingått i koncernen. Hur pass väsentliga de olika 

dotterföretagen är för koncernen är enligt respondent B en viktig fråga. Är det fråga om ett 

stort företag med stor betydelse är det ett måste att följa upp företaget. Har det tillkommit ett 

nytt dotterföretag till koncernen så kommer ett ökat fokus att läggas på detta företag. Dock 

menar respondent B att de instruktioner som skickas ut är relativt likformiga och ändras inte i 

någon stor utsträckning. Om dotterföretaget är nytt kan en särskild instruktion skickas ut med 
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ett beaktande att de är nya i koncernen och att de har konverterat till koncernens 

redovisningsstandard. Finns det dotterföretag som är belägna i en region eller ett land där det 

är väldigt turbulent så tittas det extra noggrant på hur detta företag har hanterat valutor och 

hedgar123. Väsentligheten av dotterföretaget är det som enligt respondent C har störst 

påverkan på rapporteringen och här kan både storleken på och omsättningen av 

dotterföretagen spela roll. Det är väsentligheten som styr hur själva mätningen sedan görs. 

Skulle felaktigheter uppstå i ett dotterföretag är det helt beroende på hur väsentligt detta 

företag är för koncernen. Är det fråga om ett stort dotterföretag där det rör sig om stora 

summor då medför det att felet kommer att bli större och revisorerna måste ta till åtgärder. 

Däremot om det är ett väldigt litet dotterföretag eller om det finns många olika företag i 

koncernen där vissa till och med är vilande, då kommer dessa inte ha så stor påverkan i 

slutändan och huvudrevisorn kommer inte kräva någon grundlig rapportering. 

 

Respondent D anser att samtliga faktorer; dotterföretagens storlek/omsättning, dess placering 

och hur länge företaget har ingått i koncernen, har en inverkan på rapporteringen. För ett 

företag som har ingått i koncernen under en längre tid finns en relation mellan revisorerna och 

företagsledningen, till skillnad mot ett för koncernen alldeles nytt företag. Läget spelar även 

det en roll. Delar dotterföretaget, moderföretagets syn på redovisning underlättar givetvis 

detta rapporteringen. Exempel på detta kan vara ett franskt moderföretag med dotterföretag i 

Spanien eller ett amerikanskt moderföretag med dotterföretag i Kanada. I dessa båda fall är 

synen på redovisningen väldigt likartade. Däremot i en koncern med ett europeiskt 

moderföretag och asiatiska dotterföretag kan det bli väldigt svårt då dessa två världsdelar 

skiljer sig mycket åt och det blir mycket som måste tas hänsyn till. Här finns även svårigheter 

att kommunicera då ingen talar samma språk och båda parter talar en engelska som är 

begränsad. Storleken på dotterföretaget tycker respondent D inte har så stor påverkan. Det 

enda skulle vara att om det är fråga om väldigt små dotterföretag så läggs inte så stor energi 

på dessa och det spelar inte så stor roll i det stora hela hur rapporteringen från dessa enheter 

ser ut. Även om fel skulle uppstå hos dessa, är det helt oväsentligt för koncernen. 

Tidsskillnaden är en svårighet som har att göra med vart dotterföretaget är placerat anser 

respondent B. E-post underlättar vid stora tidsskillnader men att få till en telefonkonferens 

kan vara mycket svårt, som till exempel i Australien där skillnaden är 10 timmar. Dock ser 

                                                 
123 Enligt www.ne.se: I ekonomiska sammanhang de åtgärder som en aktör vidtar för att försäkra sig mot 
ogynnsamma värdeförändringar av tillgångar eller skulder. I regel sker hedging på termins- och 
optionsmarknaderna. 
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respondent B även en fördel med tidsskillnad genom att när denne ställer frågor så har svaret 

vanligtvis anlänt när respondenten kommer till arbetet dagen efter.  

3.7 Hur minimeras de negativa faktorerna och riskerna? 
Sett till rutiner och processer finns det kvalitetskontroller som sker i varje land med en viss 

periodicitet. Varje partner kvalitetskontrolleras minst var femte år. Dessa kvalitetskontroller 

är både interna och externa. Den externa kvalitetskontrollen i Sverige består exempelvis av 

revisionsnämnden. Den interna kvalitetskontrollen består utav ett team med både svenska och 

utländska representanter. Kvalitetskontrolleras de stora revisorsfirmorna kan det även vara 

helt internationella team, vilka går igenom ett eller flera uppdrag. Det kan även vara så att 

vissa transaktioner kontrolleras på grund av att det exempelvis är över en viss storlek och 

därför bör ses över, vilket är den grundläggande kvalitetskontrollen. Större företag har egna 

interna revisionsavdelningar vars uppgift är att se över transaktionsflödena. Revisorn för 

större internationella koncerner har inte möjlighet att göra substansgranskaningar utan de ser 

istället över den interna kontrollen samt gör ett antal stickprov.  Respondent D menar att 

kontrollen inte är speciell för internationella koncerner utan bara att komplexiteten självfallet 

ökar. Utöver den uppdragsspecifika kontrollen så menar respondent A att även dennes 

personliga möten är en typ av kvalitetskontroll. Huvudrevisorn har full rätt att byta ut en 

dotterföretagsrevisor om denne inte är nöjd. Att en dotterföretagsrevisor byts ut är relativt 

vanligt och beror framförallt på personkemin. Även dokumentationsläsningen är en del av 

kvalitetskontrollen. I vilken omfattning som koncernrevisorn skall involveras i och utvärdera 

dotterföretagsrevisorn anser respondent A är att det sker kontinuerligt. Det beslutet tas varje 

år. Det är en utvärdering från två aspekter anser respondent A, dotterföretagsrevisorn jämte 

huvudrevisorn och dennes team samt relationen mellan de dotterföretagsrevisorer och 

företaget. I de fall respondent D medverkat, tar huvudrevisorn emot rapporterna och om inte 

dotterföretagsrevisorn identifierat några frågor kommer inte heller revisorn på koncernnivå ha 

några frågor. Respondent D anser att personen i fråga får lita på motparten och att denne har 

gjort sitt jobb. Som respondent D uppfattar det, sker ingen enskild kontroll eller utvärdering 

av dotterföretagsrevisorn. Ingår denne i samma revisionsbyrå eller nätverk ska de helt enkelt 

följa samma underliggande regler och samma interna krav.  Varje rapport som kommer in gås 

igenom, och upptäcks några konstigheter följs de upp och förtydligande begärs, menar 

respondent B. Åtgärderna att dels gå igenom alla rapporter, inrapporteringar och 

kvalitetssäkra informationen samtidigt som uppföljning sker samt att följdfrågor ställs gör att 

huvudrevisorn och dess team sållar igenom alla rapporter och ser till att det blir rätt i 
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slutändan. Uppföljning av dokumentationen och kontaktande vid oklarheter är något alla fyra 

respondenter betonar som ett sätt att minimera risker vid rapportering. 

 

3.8 RS 600 –> ISA 600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 organisations schema 

 

För att ge ett exempel på hur ”tänket” vid RS 600 och ISA 600 skiljer sig åt beskriver 

respondent A följande situation (se figur 8 ovan). Enligt ”RS-tänket” gör huvudrevisorn en 

full revision för dotterföretag 1, för dotterföretag 2 görs en begränsad revision eller någon 

form av översiktlig granskning medan i dotterföretag 3 görs ingenting alls. Enligt RS-tänket 

ligger fokus på det största och i viss mån så täcks 85 % av koncernen upp med detta tänk, 

menar A. Med ISA 600 utgår huvudrevisorn istället från koncernredovisningens 

balansräkning och resultaträkning. Redovisningen bryts ned för att huvudrevisorn sedan ska 

kunna bryta ut specifika poster eller riskområden som exempelvis varulagret. I detta fall 

kanske varulagret anses vara ett riskområde, då företagen inte har speciellt bra rutiner eller att 

det exempelvis existerar inkuransrisker i varulagret. Då ställs istället frågan; ”var har vi 

varulagret?”. Låt säga att situationen är sådan att det finns varulager i alla dotterföretag. 

Dotterbolag 1 har bra internkontroll, vilket minskar risken, däremot i dotterbolag 3 har 

företaget nyligen tillsatt en ny ekonomichef och internkontrollen är därför inte lika bra här. 

Detta innebär att risken ökar för dotterföretag 3 och därmed blir det fokus på detta företag 

istället, till skillnad från situationen med RS-tänket. Det innebär att huvudrevisorn i ISA fallet 

kanske vill ha in ett antal pm från dotterföretag 3 på det granskade riskområdet, så att 
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huvudrevisorn kan ta ställning till om de lokala revisorerna gjort ett bra arbete samt en korrekt 

bedömning. Sammanfattningsvis innebär införandet av ISA att istället för att se utifrån ett 

enhetsperspektiv124 som tidigare så bryts riskanalysen ner utifrån ett koncernperspektiv125. 

Detta leder till relativt stor skillnad i angreppssätt. Respondent B menar att skillnaden som 

sådan är att RS 600 idag inte är skriven på det sättet att den hanterar specifikt koncernrevision 

i sig utan det beskrivs som ett nyttjande av dotterföretagsrevisor. ISA 600 fungerar mer som 

en vägledning innehållande praktisk vägledning på ett helt annat sätt än tidigare. B menar 

därmed att det är lättare att arbeta efter ISA 600 än RS 600. Huvudrevisorn har nu någonting 

mer handgripligt att hålla i. 

 

Ansvarsförskjutningen innebär att när, som tidigare, något fel uppstod i revisionen på 

dotterbolagsnivå var huvudrevisorn skyddad utifrån det dotterföretagsrevisorn rapporterat 

tillbaka, nu kan revisionsnämnden istället ifrågasätta hur huvudrevisorn instruerat denna 

dotterföretagsrevisor och/eller att huvudrevisorn borde ha insett att dotterföretagsrevisorn inte 

hade tillräckligt kompetens och/eller att risken var större än huvudrevisorn instruerat. 

Åtgärder till följd av det ökade ansvaret kan enligt A vara att rapporteringen uppåt kommer 

att skiftas. Införandet kommer att leda till en mer detaljerad inrapportering av de väsentliga 

områdena. B menar på att det tydligare ansvarstagandet kommer leda till att huvudrevisorn 

antagligen kommer att behöva ”komma mer ut på fältet” och vara mer aktiv i vissa 

dotterbolagsrevisioner. Respondent A är inne på en liknande bana och menar att 

konsekvensen av ISA 600 är att det tvingar huvudrevisorn till att vara mer fokuserad över 

vilka instruktioner denne ger ut och att återrapportering fångar upp det som är av betydelse 

för koncernen. Respondent C anser att huvudrevisorn kan komma att behöva bli mer aktiv i 

vissa dotterföretag när det kommer till planering och granskning av vissa väsentliga delar. 

Huvudrevisorn kommer att behöva komma tidigare in i processen menar båda respondenterna 

B och C. Införandet kommer att innebära att det blir mer tydligt att huvudrevisorn skall vara 

delaktig i planeringsprocessen och se vilka risker som finns i bolaget, och hur dessa risker 

undviks, tror respondent C. Detta sker redan idag men C menar på att huvudrevisorn nu skall 

vara med och bestämma inriktning och mer tydlig i hur saker och ting skall utföras. Införandet 

innebär därmed att en arbetsförskjutning kommer ske från de lokala revisorerna till de 
                                                 
124 Enligt Fagerström, A; 2007; Perspektiv där både kontrollerande och icke kontrollerande intressen sätts i 
fokus vid upprättande av den konsoliderade rapporterna. 
125 Enligt Fagerström, A; 2007; Att se ett problem ur koncernens perspektiv, till exempel risk. Även att tillämpa 
ett koncernperspektiv inom redovisningen. Genom till exempel moderföretagsperspektiv: Perspektiv där både 
kontrollerande och icke kontrollerande intressen sätts i fokus vid upprättande av den konsoliderade rapporterna. 
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centrala revisorerna. Respondent A ser arbetsförskjutningen som att huvudrevisorn med ”RS-

tänket skjuter en bredsida rakt ut” med en grov uppdelning om vad som behövs göras. Det 

viktiga träffas antagligen men revisorn vet inte säkert. Huvudrevisorn "skjuter" så mycket att 

målet sannolikt träffas, menar A. Med ”ISA-tänket” siktar revisorn istället in målet ordentligt 

och ”skjuter enbart ett skott” och följer sedan upp skottet för att se om han/hon träffat. Risken 

att huvudrevisorn missar är ganska stor om denne inte är insatt i verksamheten och en sådan 

kunskap måste därför finnas menar respondent A. Risken att dotterföretagsrevisorn inte är 

lika uppmärksam när en viss del av ansvaret försvinner menar A alltid är en risk som finns. 

Dotterföretagsrevisorerna har fortfarande ett ansvar för vad de gör. Har den 

dotterföretagsrevisorn rättsligen ljugit sitter denne fortfarande illa till, regressrättsmöjligheten 

finns fortfarande. Om arbetsbördan kommer öka för huvudrevisorn anser respondent A att så 

är fallet, i och med arbetsförskjutningen från lokala till centrala teamet. Det centrala teamet 

måste ta ett starkare grepp om verksamheten dels för att identifiera var riskerna finns men 

också av själva utvärderingen. Respondent C menar att om arbetet för huvudrevisorn kommer 

öka eller inte är beroende på hur byrån gör i dagsläget. Är företaget i dagsläget redan 

väsentligt kanske inte skillnaden blir så stor. ISA 600 har dock ett annat krav på 

dokumentation av att huvudrevisorn också varit delaktig i planeringen. C tror att även fast 

revisorerna är inom samma nätverk så innebär ISA 600 att huvudrevisorn måste vara mer 

delaktig. ”Man har ju ändå huvudansvaret” som C uttrycker det. 

 

Införandet av ISA 600 innebär att en ökning av den personliga kontakten tvingas fram, anser 

respondent A. Dock behöver inte resandet öka för det, information kan införskaffas på andra 

sätt. Om kostnaderna kommer öka i och med förändringarna påstår A att det inte säkert är 

fallet. Huvudrevisorn "slipper ju skjuta bredsida", vilket är kostsamt. B tror däremot inte att 

instruktionerna kommer förändras i och med införandet, i alla fall inte för de fyra stora 

revisionsbyråerna. Precis som B tror C inte heller att instruktionerna kommer förändras men 

att de kommer att tidigareläggas samt att kontakten kommer att ske tidigare. C menar på att 

huvudrevisorn nog får ta ställning till, från en gång till annan, om det kanske är så att denne 

måste åka dit tidigare och besöka för att känna att han/hon gjort det som skall göras. Några 

ytterligare åtgärder för att minimera felaktigheter i revisionsrapporterna jämfört med tidigare 

kommer inte att göras enligt B. Respondent B anser att dennes byrå vidtagit ”tillräckligt med 

åtgärder som vi redan gör idag med att följa upp det vi hittar i de här rapporterna.” 

 

Respondent A anser att införandet av ISA 600 kommer leda till att det blir svårare att ha inne 
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andra än sin egen byrå i revisionsprocessen, i och med att huvudrevisorn får huvudansvaret 

för hela koncernen. Även om huvudrevision har en mycket kompetent revisor från en annan 

byrå i exempelvis Danmark så får huvudrevisorn inte reda på om denne gör något ”dumt”. 

Har istället huvudrevisorn en dotterföretagsrevisor från samma revisorsbyrå så får 

huvudrevisorn reda på om denne skulle åka fast i någon kvalitetskontroll. Huvudrevisorn har 

inte den insynen vid användandet av en dotterföretagsrevisor från en annan byrå. 

Huvudrevisorn kan inte heller byta ut en revisor från en annan byrå. Respondent A menar att 

det gör att det blir ”knepigt” att ha en annan byrå inblandad om huvudrevisorn ska ha ansvaret 

för hela koncernen och även riskerar att hamna i fängelse vid eventuella fel. Att använda sig 

av olika revisionsbyråer kommer därmed att sättas på sin spets. Som respondent A uttrycker 

det “då vill man ha koll på det”. Respondent D tror införandet kommer att stärka de fyra stora 

revisionsbyråerna ännu mer. Precis som A menar D att detta beror på att de fyra stora redan 

har en stark intern kontroll och ett starkt interntsystem att följa upp rapporteringen på. En 

huvudrevisor skulle kunna förlita sig på revisionsbyråns internsystem för att se till så att allt 

gått rätt till. Även fast många mindre revisionsbyråer tillhör olika nätverk har de inte samma 

möjlighet att kontrollera vad andra revisorer gör, menar D. Om införandet kommer styrka de 

stora fyra menar B lite mer försiktigt att det antagligen kommer att ge lite mer ”råg i ryggen” i 

alla fall avseende möjligheten att se till så att enbart en byrå granskar koncernen. B påstår 

dock att det nog blir svårare för de mindre byråerna att hänga kvar på dotterföretags nivå. 

Redan i dagsläget representerar de fyra stora nästan alla noterade företag, vilket inte kommer 

förändras i och med införandet utan snarare förstärkas anser respondent D. 

  

Respondent A och B menar att de stora revisionsbyråerna redan följer ISA 600, eftersom 

tidigare tillämpning uppmuntrats. A har åsikten att dennes byrå inte bryr sig om RS. Sedan 

det 8:e direktivet kom på plats den förste januari 2009, som i princip säger samma sak som 

ISA 600, har de följt ISA. Lagstiftningen är på plats, fortsätter A, sen kommer det vara en 

gradvis förflyttning av hur den tillämpas. Det tar ett tag att få införandet på plats men så 

småningom, om det är 2011, 2012, 2013 eller 2014 det vill inte A uttala sig om, men 

konstaterar att det kommer att bli en gradvis förflyttning. Respondent B förtydligar att det 

finns väsentliga skillnader mellan RS 600 och ISA 600, framförallt i detaljrikedomen, men 

eftersom de stora fyra redan i princip arbetar med ISA 600 så är det en miljö de känner sig 

komfortabla i. Respondent B menar på att det kommer bli större skillnad för de som inte 

tillhör de fyra stora. B tar däremot upp en situation som kan komma att förändras även för de 

stora fyra. ISA 600 beskriver att huvudrevisorn eller dennes medarbetare i vissa lägen skall 
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"gå ner" och se över arbetspapper på lokal nivå, hittills i Sverige har informationsutlämnande 

av arbetspapper till andra revisorer inte varit en fastställd norm. Det har funnits en 

överenskommelse mellan de stora byråerna att ingen informationsutlämnande skall ske. 

Normen har varit väldigt strikt och gällt även internt i Sverige, det måste nu ändras, menar B. 

 

3.9 Sammanfattning av empirin 
Den vanligaste kommunikationen mellan huvud- och dotterföretagsrevisor idag är via e-post 

och normalt sker kontakt ett par gånger om året utöver den kontakt som sker när rapporterna 

skickas. Om några problem uppstår hos ett väsentligt dotterföretag kan kontakten dock vara 

frekvent. Om de olika dotterföretagsrevisorerna besöks personligen avgörs av hur pass 

väsentliga dotterföretagen är för koncernen. Respondenterna B, C och D är alla ense om att 

språkliga skillnader är en faktor som har betydelse för kommunikationen mellan huvud- och 

dotterföretagsrevisor.  Tydlig och korrekt information är, enligt respondent B och C, en annan 

faktor som är av vikt. Det framkom även att ingen av respondenterna B, C och D genomgår 

någon tvärkulturell kommunikations utbildning. De faktorer som kan komma att påverka 

rapporteringen är enligt samtliga respondenter framförallt språkliga skillnader och till viss del 

kulturella skillnader. De olika respondenterna är oense om olikheter i redovisningsstandarder 

har någon påverkan. Respondent B anser att det inte är en påverkande faktor medan 

respondent D gör det. Andra faktorer som avgör hur rapporteringen ser ut är 

väsentlighetsgraden på dotterföretagen för koncernen samt hur pass länge det har ingått i 

koncernen. Instruktionerna som skickas ut är dock rätt likformiga och ändras inte i någon stor 

utsträckning av dessa faktorer. Rutiner och processer kvalitetskontrolleras regelbundet och 

även varje partner genomgår en sådan kontroll minst vart femte år. Dessa kvalitetskontroller 

är både interna och externa. Införandet av ISA 600 kommer att innebära en 

ansvarsförskjutning från dotterföretagsrevisorn till huvudrevisorn. Detta kommer att därmed 

att leda till att huvudrevisorn tvingas till att vara mer fokuserad över vilka instruktioner som 

denne ger ut och att återrapporteringen fångar det som är av betydelse för koncernen. 

Huvudrevisorn kommer även att behöva vara mer delaktig i ett tidigare skede. Enligt 

respondent A kommer införandet även att tvinga fram en ökning av den personliga kontakten 

samt att det blir svårare att arbeta med en dotterföretagsrevisor från en annan byrå än sin 

egen. De stora revisionsbyråerna följer, enligt respondent A och B, redan ISA 600  så även 

fast det finns väsentliga skillnader mellan RS 600 och ISA 600 så verkar de redan i en miljö 

som de känner sig komfortabla i. 
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4 Analys 
I detta kapitel analyseras studiens empirikapitel utifrån studiens referensram. Kapitlet inleds 

med analys av revisionsprocessen, rapporteringen mellan huvudrevisorn och 

dotterföretagsrevisorn. Vidare analyseras kommunikation, faktorer som påverkar 

rapporteringen samt hur negativa faktorer och risker minimeras. Slutningen förs en 

diskussion om hur införandet av ISA 600 som skall ersätta RS 600 kan komma att påverka 

rapporteringen och huvudrevisorns arbete. 

 

4.1 Revisionsprocessen 
Definitionen av revisionsprocessen kan utläsas utifrån vad standarderna föreskriver om vad 

som skall eller bör utföras för att säkra att revisionen gått rätt till. Revisionsprocessen består 

utav tre steg; planering, granskning och rapportering. Dokumentation skall omfatta alla 

moment i revisionsprocessen, från planering till rapportering, och anses därför inte vara ett 

enskilt steg i revisionsprocessen. Revisionsprocessen varierar beroende på hur koncernen ser 

ut samt komplexiteten inom koncernen. Från den empiriska undersökningen framgår det 

däremot att revisionsprocessen rent arbetsmässigt inte skiljer sig åt för huvudrevisorn från 

uppdrag till uppdrag. Själva grundstrukturen är densamma och revisionsprocessens olika steg 

ser likadan ut oberoende av koncern. Dock läggs givetvis mer tid och resurser ner på de 

företag som anses vara de mest väsentliga för koncernen. Vid planering av en koncernrevision 

är det på moderföretagsnivå som planeringen sker. Huvudrevisorn sätter ut 

väsentlighetsnivåer där väsentlighetsbelopp bestäms. Väsentlighetsnivåerna är baserade på 

huvudrevisorns uppfattning om hur koncernen ser ut. Beroende på valet av väsentlighetsnivå 

sätts sedan en nivå för själva rapporteringen. Rapporteringsinstruktionerna anger räckvidden 

för revisionen för varje dotterföretag samt vilka områden som är väsentliga och som det ska 

fokuseras på från ett koncernperspektiv. Instruktionerna som sammanställs av huvudrevisorn 

ger den grundläggande ramen för samordningen av revisionen, därmed är planeringen samt 

fastställande av väsentlighetsnivåer en mycket avgörande del av revisionsarbetet. Det 

stämmer bra överens med Barret et al:s studies konstateranden. Beroende på 

väsentlighetsnivån kommer bedömningen av vad som kommer att begäras att få granskat och 

tillbakarapporterat avgöras.  Återrapporteringen ger underlag till huvudrevisorn och dess team 

som skall granska och uttala sina ställningstaganden i revisionsberättelsen för koncernen. 

Efter utförd granskning av huvudrevisorn av de inflödande rapporterna från 

dotterföretagsrevisorn, skall huvudrevisorn rapportera denna granskning vidare till 
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beslutsfattare inom det granskade företaget. Det granskade företaget får då möjlighet att rätta 

till eventuella fel innan revisionsberättelsen skrivs under.  

 

4.2 Rapportering mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor 
Efter planeringen skickar huvudrevisorn ut så kallade instruktionspaket till respektive 

dotterföretagsrevisor. Instruktionerna består utav hela revisionsupplägget och innehåller i de 

flesta fall en beskrivning utav verksamheten samt huvudrevisorns syn på de risker som finns. 

Utifrån beskrivningen definierar huvudrevisorn vilka huvudområden som 

dotterföretagsrevisorerna skall fokusera på. Denna process överrensstämmer väl med Barret et 

al:s studie om hur samordning av arbete fungerar i multinationella revisionsbyråer men även 

hur RS 600 beskriver hur arbetet med annan revisor skall genomföras. Detaljrikedomen i 

instruktionerna skiljer sig åt och i vissa fall kan även fokuseringen ligga på specifika 

arbetsuppgifter eller poster. Genom den empiriska undersökningen framkommer det att 

instruktionspaketen består utav färdiga mallar och instruktioner. Anledningen till att mallar 

används vid rapporteringen är för att likvärdighet i inflödande information önskas, vilket 

underlättar vid sammanställning av informationen. I instruktionerna finns krav på 

mottagarbekräftelse samt krav på återrapportering av revisionssammanfattningsmemon. 

Själva granskningen skall bestå utav beskrivningar av de områden som huvudrevisorn begärt 

granskning på samt information som dotterföretagsrevisorn upptäckt vid revisionen. Den 

empiriska undersökningen visar att analyser utav resultat gjorda av dotterföretagsrevisor 

förekommer, vilket även Barret et al:s studie bekräftar. Studiens empiriska data visar på att 

det även i vissa fall görs löpande granskning från huvudrevisorns sida. Även att dokumentet 

tidig varning skall användas om dotterföretagsrevisorerna skulle stöta på information i ett 

tidigt skede. 

 

Rapporteringen mellan dotterföretagsrevisorn och huvudrevisorn sker i form utav fysiska 

möten, telefon, e-post och interna databaser. De stora revisionsbyråerna har verktyg i form 

utav databaser för kommunikation och rapportering för koncernrevisioner. Specifikt 

kommunikationen mellan mottagaren och sändaren tar denna studie upp mer om under 4.3 

kommunikation nedan. Att det finns en standardisering av rapporteringen inom uppdraget, 

men inte mellan uppdragen framkommer från den empiriska undersökningen. Likhet i 

rapporteringarna mellan uppdragen existerar visserligen. Anledningen till detta är enligt 

respondenterna den tidsbegränsning som existerar för revisionen. Detta gör det extra viktigt 
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att förståelsen för informationen är hög och därför undviks allt för komplicerade uttryck. Det 

framkommer enligt den empiriska undersökningen att huvudrevisorn inte tar hänsyn till vilket 

land som dotterföretagsrevisorn utför revisionen i. En liten variation kan existera beroende på 

användning av revisionsansats i landet. Det är enbart ur effektiviseringssynpunkt denna 

anpassning sker konstaterar respondenterna. Att hänsyn inte tas till dotterföretagsrevisorns 

placering analyseras det vidare om i denna studie under stycket 4.4 Faktorer som påverkar 

rapporteringen. Revisionskrav existerar i de flesta fall men det finns undantag. Arbetar 

huvudrevisorn mot dessa länder blir instruktionerna mer detaljrika och det framgår mer 

specifikt vilken information som söks. Ur kostnadssynpunkt undviks en full revision vid 

sådana tillfällen. Det kan tänkas att dessa länder även innefattar de lokala revisorerna från 

områden med mindre inflytande att påverka den globala revisionen vilket beskrivs i Barrett et 

al:s studie. Studien påvisar att dessa revisorer kan behöva mer instruktioner, vägledning och 

övervakning inom ramen av samordning, vilket har att göra med de förväntningar och 

stereotyper om nationell kultur som existerar. Detta är dock inget respondenterna uttryckligen 

påstår att det tas hänsyn till då de instruktioner som skickas ut är relativt likformiga och inte 

ändras i någon större utsträckning. Här kan det sannolikt finnas en risk för att det faktiskt 

finns länder som skulle behöva få utförligare instruktioner och att på grund av att de inte får 

det uppstår fler problem och missförstånd som lätt skulle kunna undvikas.  

 

De fyra stora revisionsbyråerna har interna rapporteringsstandarder som är likadana världen 

över. Av empirisk data framgår det att revisionen redan idag är relativt standardiserad på 

grund av de redan existerande internationella standarderna. Instruktionerna ser likadana ut 

oavsett om dotterföretagsrevisorerna är från det interna nätverket eller inte. 

Återrapporteringen påverkas inte heller vid användande av icke-byråinterna 

dotterföretagsrevisorer, däremot kan fler frågor uppstå vid en sådan situation. Enligt den 

empiriska undersökningen påverkas inte tryggheten heller och är den externa parten från 

någon av de fyra stora revisionsbyråerna anses tilliten vara hög. Tillit och förtroende är 

avgörande faktorer för att ett effektivt GAT skall uppnås konstaterar Govindarajan och Gupta. 

Däremot kan inte de byråinterna databaserna användas vid samarbeten med icke-interna 

revisionsbyråer, vilket förändrar rapporteringen en aning konstaterar respondenterna. 

Medvetna skillnader i rutiner går att överbygga genom att stärka dessa i instruktionerna. 

Skillnader kan däremot förekomma även fast de inte är medvetna konstaterar Adler i sin teori 

beräknad likhet. Det kan leda till att när revisorn vid rapporteringen baserar sina antaganden 

på likheter kan denne helt omedvetet ha agerat olämpligt eller ineffektivt.  Detta kan tänkas 
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ske om ingen hänsyn tas till eventuella skillnader. Arbetar huvudrevisorn med en 

dotterföretagsrevisor från en liten byrå vilka inte är vana att arbeta med ISA-standarder bör, 

enligt empirisk data, hänsyn tas redan under planeringsfasen av revisionsprocessen då den 

arbetsmässiga nivån kan skilja sig åt. Från empirin framgår det att användande av icke-

byårinterna dotterföretagsrevisorer är relativt ovanligt. Det förekommer främst när 

prisskillnaden för lokala revisorer och internrevisorer är kraftig. Revisionsbyråerna föredrar 

däremot att ha samma byrå över hela koncernen då en effektiviseringsvinst kan uppstå 

eftersom revisorerna arbetar på liknande sätt.  Det finns även interna virtuella 

rapporteringsrum som revisorerna kan använda som ett hjälpmedel vid rapporteringen och 

fastställande av väsentlighetsnivå. Dessa virtuella rapporteringsrum är även de interna och bör 

därmed missgynna icke-byråinterna samarbeten. Utvärderingen kan bli lite annorlunda vid 

användande av icke-interna revisorer eftersom de interna kontrollsystemen inte kan användas. 

Detta kan tolkas som mer kostnads- och tidskrävande, vilket även det bör missgynna icke-

byråinterna samarbeten.  

 

4.3 Kommunikation 
Datorer och andra kommunikationsteknologier kan gynna kommunikationen mellan 

revisorerna enligt teorin CSCW. Ur den empiriska undersökningen framkom det att mycket 

kontakt sker via e-post, vilket inte bara bidrar till att kommunikationen dokumenteras utan 

även, som Ishii menar, underlättar vid språkliga problem. Åsikterna går dock isär och 

effektiviteten vid användande av e-post ifrågasätts i den empiriska undersökningen. 

Teknologin skall enligt Govindarajan och Gupta inte ses som en ersättning av gruppmöten 

utan som ett komplement. Personliga möten bygger gemenskap och förtroende, vilket är 

viktigt för kommande kontakt på distans. Detta överrensstämmer med vad som framkommit 

under den empiriska undersökningen. Respondenterna uppger att de personliga mötena 

framförallt är viktigt för att skapa en relation. Att lyckas skapa en liknande relation över 

telefon är i stort sätt omöjligt. Govindarajan och Gupta understryker att det är en kritisk faktor 

att de första mötena inom ett GAT sker personligen. Insamlad empirisk data visar på att 

respondenterna var av samma uppfattning.  

 

Som Ishii konstaterar i inledande teorikapitel är det svårt att bygga en generell och 

standardiserad modell för mänsklig kommunikation. Detta eftersom stora skillnader i 

protokoll och sociala processer existerar. Förståelsen för sociala och kulturella skillnader är 
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därmed en nyckelfaktor för att lyckas med tvärkulturella samarbeten. Det överrensstämmer 

även med Walls synpunkt som menar på att utbildning, erfarenhet och övning är det enda som 

kan hjälpa vid tvärkulturell kommunikation. Av empirisk data framgår det att 

huvudrevisorerna inte genomgår någon tvärkulturell kommunikationsutbildning. Förståelsen 

för hur unika kulturella influenser påverkar kommunikationen och beslutsfattande kan därför 

bli lidande. Huvudrevisorer besitter däremot en stor erfarenhet och övning av tvärkulturella 

samarbeten, vilket den empiriska undersökningen visar på. Barret et al konstaterar i sin 

undersökning att revisionsyrket förväntas behöva utveckla nya färdigheter, vilket inkluderar 

sociala färdigheter som personlig interaktion och att kunna läsa kroppsspråk hos kunder och 

medarbetare. Att investera i tvärkulturell kommunikationsutbildning skulle därmed kunna 

tänkas skapa konkurrensfördelar för revisionsbyråerna. Antagandet bygger på Govindarajan 

och Gupta slutsats att en bättre förståelse för medlemmarnas olika kulturer kan förbättra 

kvalitén av kommunikationen. Ökar kvalitén på kommunikationen bör även kvalitén på 

revisionen öka. Problem kan uppstå vid samarbete mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor. Enligt den empiriska undersökningen, kan det i vissa fall vara svårt för 

huvudrevisorn att få fram rätt information som behövs för att åtgärda ett problem som uppstått 

i revisionsprocessen på dotterföretagsnivå. Det skulle kunna bero på den asymmetriska 

informationen som agentteorin tydliggör. Enligt agentteorin har agenten mer information än 

principalen och att denna informationsasymmetri skadar principalens förmåga att effektivt 

övervaka om dennes intressen verkligen betjänas av agenten. Även huvudrevisorns tillgång 

till all tillgänglig information vid tidpunkten då eventuella beslut fattas av 

dotterföretagsrevisorn är svårt att uppnå. Det kan därför tänkas att ogynnsamma val uppstår. 

Den asymmetriska informationen och de ogynnsamma valen kan tänkas minska om relationen 

och tillförlitligheten ökar. Tvärkulturell kommunikationsutbildning och personliga möten, 

som nämnts ovan av Govindarajan och Gupta, ökar kvalitén på kommunikationen och 

relationen mellan parterna. Dessa åtgärder borde därmed även gynna problematiken med 

asymmetrisk information och ogynnsamma val. 
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4.3.1 Faktorer som har betydelse för kommunikationen mellan huvudrevisor och 
dotterföretagsrevisor 
 

De flesta kommunikationssvårigheter beror på kulturella gap mellan mottagare och sändare. 

Skillnaderna innefattar interpretationer, vanor, attityder och trosföreställningar, enligt Ishii. 

Insamlad empirisk data tyder på att kommunikationssvårigheter har en annan förklaring 

framförallt de språkliga skillnaderna. Att denna faktor nämns kan bero på att det är den mest 

uppenbara skillnaden vid möten med andra kulturer. Att skillnader i processen för 

beslutsfattandet påverkar kommunikationen är en faktor som både respondenterna och Ishii 

påpekar. Att respondenterna inte nämner interpretationer, vanor och trosföreställningar som 

faktorer som påverkar kan tänkas bero på Adlers teori om beräknad likhet. Fenomenet innebär 

att huvudrevisorn faktiskt uppfattar likheter när det egentligen finns skillnader. Det kan därför 

ifrågasättas om respondenterna inte nämner samma faktorer som Ishii eftersom de inte 

uppfattar någon skillnad på grund av Adlers teori om beräknad likhet, eller att respondenterna 

helt enkel anser att dessa faktorer inte påverkar kommunikationen i samma utsträckning. En 

av respondenterna nämner att skillnader i juridik, politik och ekonomisk kontext påverkar 

kommunikationen vilket är något som övriga respondenter inte reflekterat över. Dessa 

faktorer avspeglar mer de faktorer som Nobes och Parkers anser påverka redovisningen. Då 

revisionen påverkas av den underliggande redovisningen bör därför olikheter i redovisningen 

även påverka skillnader i revisionen på ett liknande sätt. Anledningen till att respondenten 

nämner dessa underliggande faktorer kan bero på dennes annorlunda bakgrund och har 

därmed en annan insynsvinkel på problemet. En av de övriga respondenterna nämner däremot 

olikheter i redovisningsstandarder som en påverkande faktor i kommunikationen, vilket 

stärker tron om att synen på redovisningen påverkar revisionen. När respondenterna 

exponerades för det blanka isberget och ombads förklara underliggande faktorer för 

kommunikationen blir termerna lätt revisionstermer, så som väsentlighet. Anledningen till 

detta är att dessa termer har stor betydelse för huvudrevisorn i kommunikationen med 

dotterföretagsrevisorn. Vad huvudrevisorn kanske inte tänker på är att för 

dotterföretagsrevisorn kanske inte termen har exakt samma betydelse. Utifrån Shannons och 

Weavers kommunikationsmodell orsakar dessa termologiska skillnader mellan huvudrevisor 

och dotterföretagsrevisor en form av brus som gör att signalen inte når fram till mottagaren i 

sitt ursprungliga skick. Hur ett meddelande uppfattas beror bland annat på de underliggande 

faktorer som Ishii nämner i teoriavsnittet ovan. Det kan konstateras att de underliggande 

faktorerna för kommunikation som Ishii ansåg vara allmängiltigt, i sin modell Mänsklig 
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kommunikation, därmed inte är så allmängiltiga. Genomgår huvudrevisorn kontinuerliga 

tvärkulturella kommunikationsutbildningar kan däremot förståelsen öka för de underliggande 

faktorerna som påverkar kommunikationen och därmed minska eventuella missuppfattningar. 

Det är viktigt att påpeka att kommunikationsträning inte heller skall vara en engångsföreteelse 

utan en pågående aktivitet för all personal framförallt erfarna ledare, vilket bör innefatta 

huvudrevisorer.  

 

Ingen av respondenterna nämner något om att det kan uppstå skillnader beroende på 

mottagarens eller sändarens genus. Det stärker Mrals konstaterande att den allmänna 

uppfattningen är att det inte finns någon större skillnad mellan mäns och kvinnors språk. 

Språkvetarna är däremot övertygade att en skillnad existerar och Tannen anser att skillnaderna 

kan innebära samma svårigheter och kulturkrockar som vid interkulturella kommunikationer, 

vars skillnader är mer accepterade. Människor uppfattar information annorlunda eftersom de 

upplever livet annorlunda, uppfattningen påverkas därför av fysiologiska aspekter som genus.  

Eftersom dessa skillnader inte uppmärksammas eller kanske även förnekas kan de komma att 

påverka kommunikationen och informationsflödet mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor av olika genus. Genus kan alltså påverka hur information uppfattas och 

koms ihåg och det finns därför risk för att viktig information misstolkas eller faller bort, vilket 

kan leda till kommunikationssvårigheter. Payne uppmärksammar även att roller för kvinnor 

och män varierar från kultur till kultur samt religion till religion. Detta är något som ingen av 

respondenterna uppmärksammat men kan komma att påverka gränsöverskridande 

kommunikationen mellan huvudrevisorer och dotterföretagsrevisorer med olika genus.  
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För att sammanfatta denna analys om kommunikation har ett egenbearbetat beslutsträd 

sammanställts. Tabellen önskar belysa de faktorer som denna studie anser påverka 

kommunikationen mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor. Att inte ta hänsyn till dessa 

faktorer kan komma att påverka kommunikationen och informationen på ett negativt sätt. 

 

  
 

Figur 9 Beslutsträd om faktorer som påverkar kommunikationen. 
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4.4 Faktorer som påverkar rapporteringen mellan huvudrevisor och 
dotterföretagsrevisor 
Govindarajan och Gupta har i sin studie identifierat att problem kan uppstå i ett GAT på 

grund av geografiska, kulturella och språkliga skillnader. Dessa skillnader kan resultera i 

kommunikationsbarriärer, vilket i sin tur kan förstöra ett GAT. Geografiska skillnader är dock 

en faktor som de tillfrågade respondenterna inte anser har så stor betydelse. Detta kan bero på 

att den vanligaste kommunikationsvägen som används är e-post vilket inte är så beroende av 

vart de inblandade är placerade i världen. Visst kan en stor tidsskillnad försvåra att få till en 

telefonkonferens men den kan även underlätta genom att frågor som skickas ut på 

eftermiddagen svensk tid, kan besvaras av mottagaren under natten. Govindarajan och Guptas 

studie påvisade just att bland annat e-post underlättar eventuella geografiska barriärer men 

trycker ändå på att denna teknologi inte ska ersätta personliga möten utan endast verka som 

ett komplement. Personliga möten sker i de flesta fall hos dotterföretag som är väsentliga för 

koncernen och där det är av stor vikt att felaktigheter minimeras. En av respondenterna anser 

att dessa möten framförallt är viktigt för att skapa en relation med alla inblandade. En god 

relation underlättar uppbyggandet av förtroende mellan de olika parterna och personliga 

möten kan snabba på denna process då det är betydligt lättare att skapa en relation med en 

individ vid interaktion ansikte mot ansikte.  

  

Samtliga respondenter har ansett att språket är en betydande faktor som påverkar 

rapporteringen. Om de olika parterna inte förstår varandra, och om de kommunicerar på ett 

språk som inte är deras modersmål, är risken för missförstånd och felaktigheter i 

rapporteringen överhängande. Empirisk data menar att kulturella skillnader inte har påverkat i 

någon större utsträckning. Som Govindarajan och Gupta har påvisat kan förekommandet av 

olika kulturer inom ett GAT resultera i att det finns olika normer, värderingar och beteenden 

bland medlemmarna. Även fast de olika respondenterna inte anser att det finns så stora 

kulturella skillnader som påverkar deras arbete förekommer det säkerligen. Anledningen till 

att skillnaderna inte är så kännbara kan bero på att de alla har arbetat länge i branschen och 

med tiden vant sig vid sina utländska kollegors olikheter.  Detta kan till och med innebära att 

de är omedvetna om att de ändrar sitt beteende beroende på vem de har att göra med. Språk 

och kulturella kommunikationsbarriärer kan, enligt Govindarajan och Gupta, brytas ner 

genom att byråerna investerar i någon slags tvärkulturell kommunikationsutbildning som 

innefattar språkstudier och kulturöverskridande träning. Ingen av de tillfrågade 

respondenternas byråer erbjuder någon sådan utbildning. Då problem och missförstånd på 
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grund av språkliga skillnader förekommer kan det vara bra att revisionsbyråerna som är 

belägna i delar av världen där engelskan är bristfällig får genomgå en intensivkurs i engelska 

vid anställningens början. På de svenska byråerna används inga externa tolkar utan eventuella 

språkliga svårigheter har lösts genom att hjälp tas av kollegor inom byrån som besitter dessa 

språkkunskaper. Dessa kollegor kan dock ses som en typ av tolkar då de inte alltid ingår i 

uppdragets revisionsteam. Sannolikheten måste dock ses som liten för att en byrå innehar 

personer med alla nödvändiga språkkunskaper. Enligt Govindarajan och Gupta kan 

språkträning reducera behovet av en tolk och därigenom underlätta en mer direkt, spontan och 

naturlig kommunikation. Detta tydliggör ytterligare vikten av språkträning så att alla parter 

kan kommunicera med varandra på samma språk, vilket inom revisionsbranschen skulle vara 

engelska. Även om den kulturella aspekten inte ansågs påverka rapporteringen i någon större 

utsträckning kan det ändå vara bra att de anställda får genomgå någon slags utbildning som 

belyser hur kulturen kan skilja sig åt och vilken betydelse detta kan få för kommunikationen. 

Att erhålla denna kunskap skulle kunna bidra till en förståelse för varandras olika kulturer, 

vilket enligt Govindarajan och Gupta kan leda till en konkurrensfördel. 

 

Skillnader i utbildning mellan olika länder anses inte vara en faktor som på något sätt 

påverkar rapporteringen. Detta kan tänkas bero på att det för att få utföra revisionsyrket krävs 

en viss behörighet, vilket gör att alla inblandade revisorer borde ligga på samma grundnivå. 

Sen finns det säkerligen vissa som besitter mer kunskaper än andra beroende på erfarenhet.  

En annan faktor som kan påverka rapporteringen är skillnader i hur olika länder ser på 

redovisning. Enligt Nobes och Parker är ett lands kultur en faktor som påverkar synen på 

redovisningen i det avseendet att den påverkar hur människor interagerar med sina 

understrukturer där redovisning ingår. Då de kulturella skillnaderna mellan vissa länder är 

stora kan det innebära att även olikheterna i synen på redovisning är stora vilket kan försvåra 

rapporteringen mellan dotterföretagsrevisorn och huvudrevisorn. Rapporteringen underlättas 

av att moderföretaget och dotterföretaget delar en likartad syn på redovisningen. Är 

skillnaderna däremot stora försvåras arbetet genom att det blir mycket som måste tas hänsyn 

till. Exempel som har identifierats ur den empiriska undersökningen är att länder som USA 

och Storbritannien har en mer ekonomisk syn på redovisning medan Japan och Frankrike 

tillämpar ett juridiskt synsätt. Dessa skillnader stämmer bra överens med vad Gray kom fram 

till när han utvecklade sin hypotes om klassificering av länders redovisningsmetoder. Av 

empirisk data framkommer dock att oenigheter förekommer angående hur olikheter i 

redovisningsstandarder kan komma att påverka rapporteringen. Visst stämmer det att det är 
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den standard som koncernen använder sig av som även gäller för alla inblandade dotterföretag 

vid revision av en koncern. Men då revision bygger på den redovisning som ett företag tar 

fram, kan revisionen komma att påverkas av vilken redovisningsstandard som gäller.  

Dotterföretagsrevisorn känner sig troligtvis mer trygg med att arbeta efter den standard som 

gäller i det land där denne verkar och risken för misstag när andra standarder gäller måste 

därför vara ett faktum. På detta sätt borde olikheter i redovisningsstandarder kunna påverka 

rapporteringen.   

 

Det som har en stor påverkan på hur själva revisionsarbetet läggs upp under planeringsstadiet 

är väsentligheten av de olika dotterföretagen. Detta påverkar sedan rapporteringen mellan 

dotterföretagsrevisorn och huvudrevisorn i det hänseendet hur pass omfattande rapporteringen 

kommer bli. De företag som har en hög väsentlighetsgrad granskas utförligare och mer tid 

läggs ned på dessa, vilket kan ses som en självklarhet. Uppkommer det felaktigheter i ett 

väsentligt dotterföretag blir troligtvis följderna rätt så omfattande då det ofta i dessa fall rör 

sig om rätt så omfattande summor. Fel i ett litet och inte så väsentligt företag å andra sidan 

påverkar sannolikt inte koncernen som helhet i någon större grad. Detta är precis vad som 

framkommer av empirisk undersökningen. Det måste därför vara av stor vikt att de olika 

dotterföretagens väsentlighetsnivå sätts korrekt vid inledningen av revisionsprocessen. Annars 

är risken att vissa företag granskas för mycket vilket leder till att onödigt arbete utförs. Det 

som är mer riskfyllt är om ett företag får en för lågs väsentlighetsnivå och på grund av detta 

inte granskas tillräckligt vilket då riskerar att viktiga felaktigheter inte upptäcks. Vikten att 

fastställa rätt väsentlighetsnivå och vilken betydelse detta har på revisionen är även något som 

Barett et al:s studie visade på. Även hur pass länge ett dotterföretag har varit en del av 

koncernen har en viss betydelse för hur revisionsarbetet är uppbyggt och kan komma att 

påverka rapporteringen. Ett nytt företag i koncernen måste anpassa sig till resten av koncernen 

och tvingas kanske ändra sina rutiner och redovisningspraxis. I dessa fall kan det vara av extra 

stor vikt att personliga möten äger rum under ett tidigt skede för att huvudrevisorn snabbt ska 

lära känna det nya företaget och dess revisor, vilket just är något som Govindarajan och Gupta 

trycker på. Av empirisk data framkommer att större fokus läggs på, för koncernen, 

nytillkomna företag. Dock framkommer det inte att personliga möten äger rum men det kan 

tänkas att så är fallet speciellt om företaget är av hög väsentlighet för koncernen.  
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4.5 Hur minimeras de negativa faktorerna och riskerna 
För att minimera riskerna för att felaktigheter ska inträffa, på grund av de identifierade 

faktorer som påverkar rapporteringen, visar empirisk data att uppföljning av den 

dokumentation som kommer in, granskas. Även att ta kontakt med dotterföretagsrevisorn vid 

oklarheter för att reda ut dessa framhålls som ett tillvägagångssätt. Om detta sker begärs ofta 

ett förtydligande. Kvalitetskontroller på byråernas partners och utförda uppdrag utförs och 

dessa kan både vara interna och externa. Dessa kontroller är ett bra sätt att säkerställa att 

arbetet utförs på ett korrekt sätt. Personliga möten med de olika dotterföretagsrevisorerna kan 

ses som ytterligare ett sätt att minimera felaktigheter i rapporteringen. Enligt Govindarajan 

och Gupta, som tidigare nämnts, är personliga möten den bästa formen av kommunikation då 

den kan underlätta uppbyggandet av tillit och förtroende vilket är viktigt att ha för den 

fortsatta kontakten på distans. Utan denna tillit och förtroende för varandra är säkerligen 

risken för missförstånd större, vilket i sin tur kan leda till att fler felaktigheter som måste 

åtgärdas inträffar. Detta resulterar i en onödig tidsåtgång och högre kostnader som skulle 

kunna undvikas om mer fokus läggs på personliga möten, kanske framförallt hos dotterföretag 

vars väsentlighet ligger på en medelnivå. Det är inte självklart att huvudrevisorn besöker 

dessa dotterföretagsrevisorer även fast följden av felaktigheter här skulle kunna få betydelse 

för koncernen. Det framkommer dock ur empirisk data att personliga möten endast äger rum 

hos de dotterföretag som anses vara väsentliga för koncernen och dessa behöver inte vara 

särskilt frekventa. Att inte mindre företag med låg väsentlighetsnivå besöks kan säkerligen 

bottna sig i att nyttan med ett sådant möte inte överstiger kostnaderna.  

 

4.6 RS 600 ISA 600 

Standarden ISA 600 behandlar de särskilda överväganden som gäller vid koncernrevisioner, i 

synnerhet sådana som innefattar dotterföretagsrevisorer i koncernrevisionen. Detta gör ISA 

600 mer handgriplig vid revision av koncerner då den är mer specificerad kring detta område.  

Skillnaden mellan standarderna innebär att med RS 600 ligger fokus på det största medan med 

ISA 600 utgår huvudrevisorn istället från koncernredovisningens balansräkning och 

resultaträkning. Hur huvudrevisorn kommer att angripa revisionen kan därmed tänkas skilja, 

vilket också konstateras av den empiriska undersökningen. Huvudrevisorn kommer därmed, 

istället för att utgå från ett enhetsperspektiv som tidigare, bryta ner riskanalysen utifrån ett 

koncernperspektiv. Empirisk data tyder på att steget från RS 600 till ISA 600 innebär att en 

arbetsförskjutning kommer att ske från de lokala revisorerna till de centrala revisorerna 



 72

eftersom det centrala teamet måste ta ett starkare grepp om verksamheten dels för att 

identifiera var riskerna finns men även vid själva utvärderingen. Denna arbetsförskjutning kan 

komma att innebära att arbetsbördan kommer att öka för huvudrevisorn. Om det kommer att 

innebära en ökad arbetsbörda eller inte är beroende av faktorer som exempelvis hur byrån 

arbetade innan införandet. Är företaget idag av väsentlig karaktär kanske inte förändringen 

mellan standarderna blir lika uppenbar. 

 

Den största skillnaden mellan RS 600 och nya ISA 600 är synen på huvudrevisorns ansvar. 

Det ökade ansvaret kan tänkas ge en mer detaljerad inrapportering utav de väsentliga 

områdena. Det skiljer från slutsatsen som Barrett et al konstaterade i sin studie. Barrett et al:s 

studie tydde på att den ökade standardiseringen kom att leda till en minskad dokumentation, 

vilket i sin tur leder till utmaningar vid samordning av revision från ett år till ett annat samt ett 

beroendeskap av stabilitet i revisionsteamen över tid. Det kan tänkas att det ökade ansvaret 

för huvudrevisorn och den effekt det ger i form av mer detaljerad dokumentation enligt 

empirin, kanske är ett sätt att få bukt med problemet att tidigare standardisering av 

revisionsarbetet lett till minskad dokumentation. Det tydligare ansvarstagandet i ISA 600 

standarden kan även komma att leda till att huvudrevisorn kommer att behöva vara mer aktiv 

vid planering och granskning av vissa dotterföretagsrevisioner samt vara mer fokuserad på 

vilka instruktioner denne ger ut och att återrapporteringen verkligen fångar upp det som är 

betydande för koncernen. Insamlad empirisk data tyder på att huvudrevisorn därmed kan 

behöva komma in tidigare i revisionsprocessen. Huvudrevisorns kunskap om samt hur väl 

insatt denne är i verksamheten kommer att bli oerhört viktigt för att minimera risken för att 

inte lyckas fånga upp allt som är av betydelse för koncernen.  

 

Från empirisk data kan utläsas att fenomenet med att samarbeta med andra än sin egen byrå i 

revisionsprocessen kommer att sättas på sin spets vid införandet av ISA 600. Det beror på att 

huvudrevisorn inte har samma insyn vid användandet av en dotterföretagsrevisor från en 

annan byrå. Att byta ut en revisor från en annan byrå är inte heller möjligt. Även fast många 

mindre revisionsbyråer tillhör olika nätverk har de inte samma möjlighet till insyn som de 

interna byrånätverken har. De fyra stora kommer därmed sannolikt att stärkas av införandet av 

ISA 600. Det beror på att de fyra stora redan har en stark internkontroll och ett starkt 

internsystem för att följa upp rapporteringen. Enligt Govindarajan och Guptas studie var 

bevarandet av förtroende mellan gruppmedlemmarna en viktig faktor för att uppnå ett 

effektivt GAT, en faktor som även anses vara svår att uppnå. Empirisk data visar på att en 
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huvudrevisor känner att de kan förlita sig på revisionsbyråernas internsystem och på så sätt 

öka förtroendet. Detta överrensstämmer med forskning gjord av Kramer och Tyler, vilken 

visar på att människor litar på varandra när de delar likheter, kommunicerar frekvent och 

verkar inom samma kulturella sammanhang. Att enbart ha inne dotterföretagsrevisorer från 

den egna firman kan därmed anses öka tilliten. Vikten av tillit och förtroende vid samordning 

av revisionsarbete är något även agentteorin och Barret et al:s studie belyser. Som tidigare 

nämnts är det svårt att framkalla förtroende vilket enligt Barrett et al, kan leda till oro för 

revisorer och därmed påverka arbetet i multinationella revisionsbyråer. Det ökade ansvaret för 

huvudrevisorn bör leda till att förtroende och tillit bli än viktigare för denne.  De byråinterna 

systemen ökar tilliten och förtroendet enligt den empiriska undersökningen, vilket leder till att 

det kan bli svårare för de mindre byråerna att vara kvar på dotterföretags nivå efter 

ansvarsförflyttningen. 

  

Det finns väsentliga skillnader mellan RS 600 och ISA 600 men i vilken grad införandet 

påverkar rapporteringen är svårt att säga. Det är först när ett rättsfall prövats som exempelvis 

den nya standardens ansvarsförskjutning sätts på prov, om var gränsen går om vem som har 

ansvaret. Finns det inga intressenter blir det inget rättsfall. Misstag inom revision kan få stora 

ekonomiska konsekvenser och därmed kan det tänkas att intressenter finns. Studiens 

empiriska undersökning visar på att de fyra stora redan följer ISA 600 i stora drag, eftersom 

en tidig tillämpning har uppmuntras. Detta kan tänkas leda till en konkurrensfördel då de fyra 

stora känner sig vana vid de existerade skillnaderna i tillämpning. ISA 600 kommer därmed 

antagligen påverka de mindre revisionsbyråerna mer. De respondenter som uttryckte att de 

redan följde ISA 600 beskrev även förändringar som kan komma att ske. Detta tyder på att det 

antagligen kommer bli en skillnad även för huvudrevisorer från byråer som redan idag, i stora 

drag, följer ISA 600. Instruktionerna för de fyra stora revisionsbyråerna kanske inte kommer 

förändras, men den empiriska undersökningen tyder på att instruktionerna däremot kan 

komma att tidigareläggas samt att kontakten med dotterföretagsrevisorn kommer att ske 

tidigare. Några ytterliggare åtgärder för att eliminera felaktigheter i revisionsrapporterna 

kommer inte att göras bland de stora fyra. Att dessa redan har hårdare regler internt än vad 

som krävs i lag framkommer ur den empiriska undersökningen. En förändring som 

framkommit för de fyra stora i Sverige, är informationsutlämnande av arbetspapper. Detta 

förväntas inte påverka rapporteringen nämnvärt därför lämnas det här. 
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5 Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån vad som framkommit i analyskapitlet. De 

fyra uppställda problemformuleringarna besvaras här. Den första 

problemformuleringsfrågan anses emellertid vara delvis besvarad redan genom empiri och 

analysavsnittet. Kapitlet inleds med slutsatser kring rapporteringen och kommunikationen 

mellan huvudrevisorn och dotterföretagsrevisorn. Vidare presenteras slutsatser kring 

påverkade faktorer och hur negativa faktorer kan minimeras. Slutligen förs en diskussion om 

vad ISA 600 kan komma att innebära utifrån genomförd analys. Vidare följer en reflektion 

från författarna över slutsatsen samt förslag till fortsatt forskning. Vidare presenteras 

metodreflektion samt källkritik. 

 

5.1 Studiens slutsats 
Information om rapporteringen mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor kan delvis 

utläsas ur revisionsprocessen och standarden RS 600; användning av det arbete som utförs av 

en annan revisor. Hur själva rapporteringen går till steg för steg anses vara besvarad genom 

studiens empiri- och analysavsnitt. Planeringen och väsentlighetsnivåns fastställande spelar en 

avgörande roll för utslaget av revisionsrapporteringen. Det existerar en standardisering inom 

uppdraget för rapporteringen men inte mellan uppdragen. Likheter i rapporteringen existerar 

till följd av tidsbegränsning för revisionen samt att revisionen blivit relativt standardiserad, 

därmed har också rapporteringen blivit relativt standardiserad. 

 

Det är viktigt att kommunikationsteknologier inte ersätter gruppmöten utan ses som ett 

komplement till dessa, för att kunna skapa den tillit, förtroende och det relationsuppbyggande 

som krävs vid samordning av multinationella samarbeten. Språk, genus, kultur, asymmetrisk 

information, beslutsfattande processen samt länders olika redovisningsstandarder har 

identifierats som faktorer som kan komma att påverka kommunikationen mellan huvudrevisor 

och dotterföretagsrevisor. Studien visar på att ingen direkt hänsyn tas till dessa faktorer och 

att faktorer som ansågs vara allmängiltigt vid prövningen av den mänskliga 

kommunikationsmodellen inte var det.   

 

Förståelse för sociala och kulturella skillnader är en nyckelfaktor för att lyckas med 

tvärkulturella samarbeten. Utbildning, erfarenhet och övning är den enda lösningen på 

förståelseproblemet. Studien visar på att stor erfarenhet och övning finns inom 
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revisionsbyråerna, däremot saknas tvärkulturellutbildning. Förståelsen för hur unika kulturella 

influenser påverkar kommunikationen och därmed beslutsfattandet vilket därför kan ha blivit 

lidande. Det kan tänkas påverka rapporteringen på ett negativt sätt.  

 

Studien visar på att de faktorer som påverkar rapporteringen mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor för en internationell koncern främst är språk skillnader, skillnad i synen 

på redovisning samt fastställande av väsentlighetsnivå. Språkskillnader kan medföra att 

information misstolkas vilket kan leda till att det uppstår felaktigheter i revisionen. Är 

skillnaderna i synen på redovisning markant försvåras arbetet och mer resurser måste läggas 

ner. Betydelsen av väsentlighetsnivån har nämnts tidigare. Sätts den för högt finns risk för att 

onödigt arbete utförs och omvänt blir risken stor att viktiga felaktigheter inte upptäcks. 

Studien visar på att ingen specifik hänsyn tas till ovannämnda faktorer, utan revisionsbyråerna 

minimerar sina risker genom dokumentationsgenomgång samt både interna och externa 

kvalitetskontroller. 

 

Studiens insamlade empiriska data visar på att införandet av ISA 600 kan förväntas påverka 

rapporteringen på det sättet att instruktionerna och kontakten kan komma att tidigareläggas. 

Det ökade ansvaret för huvudrevisorn kan även tänkas innebära att en mer detaljerad 

inrapportering utav de väsentliga områdena kommer till att äga rum. Angreppssättet förändras 

på det sättet att utgångsfokus flyttas från det stora till att utgå från koncernredovisningens 

balans- och resultaträkning. Vikten av att huvudrevisorn är insatt i det granskade företagets 

verksamhet ökar därmed. En förväntad arbetsförskjutning från de lokala revisorerna till de 

centrala bör innebära att även arbetsbördan ökar. Slutligen bör det ökade ansvaret leda till att 

förtroende och tillit blir än viktigare. De byråinterna systemen ökar tilliten och förtroendet 

vilket kan leda till att det kan bli svårare för de mindre icke-interna byråerna att vara kvar på 

dotterföretags nivå efter ansvarsförflyttningen. 

 

5.2 Författarnas reflektioner och fortsatt forskning 
Studien visar på att ingen specifik hänsyn tas till faktorer som kan påverka rapporteringen 

utan revisionsbyråerna minimerar sina risker genom dokumentationsgenomgång samt både 

interna och externa kvalitetskontroller, vilka anses fånga upp felaktigheterna. Det kan ändå 

anses som skäligt att investera i tvärkulturell kommunikationsutbildning samt ökad 

kommunikation av personliga möten skulle gynna revisionsbyråerna. Det skulle leda till en 
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effektivare kommunikation, att förtroendet ökar och att eventuella felaktigheter minskar. I sin 

tur skulle detta kunna leda till kostandsbesparingar samt en kvalités höjning av rapporterna, 

vilket är en viktig faktor för en yrkesgrupp som är beroende av tilltro, förtroende och 

säkerställning. Precis som det har framkommit under analysen kan det konstateras att 

väsentliga skillnader finns mellan RS 600 och ISA 600, men i vilken grad införandet påverkar 

rapporteringen är svårt att säga vid denna tidpunkt. Det är först när ett rättsfall prövats som 

den nya standardens ansvarsförskjutning sätts på prov om var gränsen går och vem som har 

ansvaret. De fyra stora följer redan ISA 600 eftersom en tidig tillämpning har uppmuntras, 

vilket kan tänkas vara en konkurrensfördel då de känner sig vana vid de existerande 

skillnaderna i tillämpningen. ISA 600 kommer därmed antagligen påverka de mindre 

revisionsbyråerna mer. Detta skulle kunna vara ett uppslag för fortsatt forskning på ämnet, 

vad införandet verkligen kom att innebära. Tvärkulturell kommunikation är ett oerhört brett 

ämne och denna studie har bara tagit upp en bråkdel av de problem som kan uppstå. Att 

investera i tvärkulturellkommunikations utbildning är något som återkommit flera gånger i 

denna studie. Det skulle vara intressant och studera vad en sådan investering skulle kunna 

innebära för kommunikationen och rapporteringen i en revisionsbyrå.  

 

De frågor som under denna studies gång identifierats som intressanta för vidare forskning är: 

 

• Vilken effekt kan en investering i tvärkulturell utbildning få på kommunikationen 

mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor? 

• Hur har införandet av ISA 600 påverkat rapporteringen mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor?  

• Har införandet av ISA 600 stärkt de stora fyra byråernas position ytterligare? 

 

5.3 Metodreflektion och källkritik 
Det kan alltid diskuteras om antalet respondenter varit tillräckligt för att få förståelse och 

svara på studiens frågor. Vid en kvalitativ undersökning uppstår efter ett visst antal intervjuer 

en mättnad i svaren. Detta innebär att svaren närmar sig varandra innehållsmässigt på ett sätt 

så att ytterligare intervjuer inte tillför någon ny information utan endast bekräftar vad som 

framkommit i tidigare intervjuer. Denna studies primärdatainsamling innefattar fyra 

intervjuer. Ett ökat antal intervjuer anses inte förändra den information och slutsats som 

presenterats i studien. Respondenterna har bedömts vara goda källor och att deras bakgrund 
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ger tyngd åt deras åsikter. Hade intervjuer genomförts med huvudrevisorer från andra länder 

än Sverige hade troligtvis svaren blivit annorlunda. Att enbart Sverige har valts som 

geografisk avgränsning är ett medvetet val som grundar sig i den tidsbegränsning som studien 

tilldelats. Medvetenhet om risken att respondenterna inte alltid berättar vad de tycker och 

tänker och att de kan vilja förmedla en annan bild än den verkliga har funnits genom hela 

processen. Revisionsyrkets grundar sig i att förtroende finns för vad som rapporteras och att 

erkänna felaktigheter kan därför anses känsligt. Respondenterna torde dock inte ha någon 

anledning att dölja något eftersom alla intervjuer har behandlas anonymt, vilket anses höja 

trovärdigheten i svaren. Även om avsikten varit den att författarnas egna värderingar inte skall 

påverka studien, går det inte att komma ifrån att de på ett eller annat sätt påverkar tolkningen 

av resultaten. Som nämnts tidigare har detta tagits i åtanke vid behandling och tolkningar av 

insamlat material i möjligaste mån. 

 

Att en av de intervjuade var redovisningsexpert och kan ha påverkat svaren har funnits i 

åtanke. Detta var dock ett medvetet val eftersom respondenterna då kan anses ha haft olika 

relation till studiens problem. Källtriangulering har därmed använts för att höja giltigheten. 

Redovisningsexperten besitter erfarenhet inom det område som studien behandlar och bör 

därför inte ha påverkat resultatet avsevärt. Däremot kan en annan insynsvinkel på problemet 

ha kommit fram vilket var önskvärt. Anledningen till att testintervjun även togs med i den 

empiriska undersökningen grundar sig i att den information som kom fram ansågs vara av 

värde för studiens resultat. Testintervjun ledde till justeringar i frågeformuleringen men inte 

till så stor grad att den ansågs vara ogiltig eller behövdes göras om.   

 

En av respondenterna är inte själv påskrivande revisor eller huvudrevisor utan arbetar som 

senior manager. Detta innebär som tidigare nämnts, att respondenten håller i rapporteringen 

av stora internationella koncerner, skickar ut och tar emot rapporter samt håller i 

granskningen av uppdraget som sedan skrivs på av huvudrevisorn. Respondenten har därför 

precis som huvudrevisorn stor erfarenhet av att arbeta och samarbeta med 

dotterföretagsrevisorer. Som processen vid val av respondenter beskriver uppgav de personer 

som först kontaktats nya kontakter som stämde överens med studiens kriterier. Även fast 

huvudrevisorer önskades ansågs det på revisionsbyrån att denna respondent hade de kvalitéer 

som eftersöktes. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta val då respondenten sitter på 

stor erfarenhet inom revisionsyrket och ansågs kunna svara på de frågor som ställdes 
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framförallt om rapporteringen och kommunikationen mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor.  

 

Det visade sig under studiens gång att de stora fyra redan följer ISA 600, eftersom en tidig 

tillämpning har uppmuntrats. Det kan ha påverkat studien på det sättet att den grundar sig i 

vilka förändringar som kan komma att ske vid införandet av ISA 600. Att vara tvingad att 

tillämpa en standard eller att standarden följs till stora drag är en avsevärd skillnad. 

Respondenterna som uttryckte att de redan följde ISA 600 beskrev även förändringar som kan 

komma att ändras, vilket visar på att det antagligen kommer att bli en skillnad även för 

huvudrevisorer från byråer som följer ISA 600, i stora drag, i dagsläget. Det kan även 

poängteras att en av respondenterna representerade en revisionsbyrå som i dagsläget inte 

följer ISA 600 standarden uttryckligen.  

 

I metodavsnittet har källhänvisning till http://infovoice.se/fou förekommit. Informationen på 

hemsidan tillhandahålles av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/Allmänmedicin 

vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet. Denna studie är 

ingen medicinskstudie, men metodiken som denna studie hänvisar till är densamma och har 

därför valts som källa. Källan har upplevts tillförlitlig på grund av den höga tillförlitlighet 

som finns för institutionen som tillhandahåller den.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Intervjufrågor 

Inledning   

Vilka vi är och anledningen till studien. 

I stora drag ange undersökningens syfte. 

• Studiens syfte är hur rapporteringen mellan dotterbolags- och moderbolagsrevisor 
fungerar vid revision av koncerner i dagsläget. Vilka faktorer finns och hur påverkar 
de rapporteringen. Studien avser också att diskutera vilka förändringar som skulle 
kunna ske i moder- och dotterbolagsrevideringen vid införandet av ISA 600.  

Kortfattat beskriva varför och hur respondenten har valts ut för en intervju. 

Intervjun kommer att behandlas helt anonymt. 

Personliga fakta frågor 

– Vad är er exakta position och hur länge har ni arbetat med revision? 

– Hur länge har ni varit auktoriserad revisor? 

– Hur länge har ni agerat som huvudrevisor av internationella koncerner? 

– Vad anser ni skiljer en revision av en internationell koncern från en revision av en helsvensk 
koncern? 
 
Revisonsprocessen 

– Hur fungerar revisionsprocessen rent praktiskt för en internationell koncern? (Kortfattat gå 
igenom de olika stegen planering, granskning, rapportering, dokumentation och kontroll)  

Rapportering 

– Hur ser själva rapporteringen ut mellan annan revisor och huvudrevisorn? (Vad som 
rapporteras (vilka dokument), hur det rapporteras (fax, datasystem)) 

– Finns det några speciella rutiner/standardiserade moment för revision samt rapportering av 
internationella koncerner? Om ja, hur ser dessa ut och varför är just dessa moment 
standardiserade?  

– Ser rapporteringen annorlunda ut om dotterföretagsrevisor är från en annan firma?  

– Hur vanligt är det att man arbetar med annan revisor från andra firmor? 
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Kommunikation  

– Hur ser kommunikationen ut mellan dotterföretagsrevisor och huvudrevisorn? (telefon, e-
post, personlig kontakt...) 

– Hur frekvent är kontakten och vad är den vanligaste orsaken till kontakten?  

– Vad är generellt det största problemet när det gäller samarbetet med annan revisor? 

Faktorer som påverkar  

– Vilka faktorer kan påverka rapporteringen? T.ex. kulturella, språk, skillnad i 
utbildningsnivå m.m. 

– Hur påverkar dessa faktorer rapporteringen? 

– På vilket sätt tas hänsyn till faktorer som kan komma att påverka rapporteringen negativt? 

– Vad har störst inverkan på rapporteringen? Storlek (omsättning) på dotterföretaget, 
placering av dotterföretaget eller hur länge företaget har varit del av koncernen. 

– Vilka skillnader/svårigheter finns beroende på vart dotterföretagsrevisorn är placerad? 
(T.ex. Asien, Europa, Sydamerika, Nordamerika) 

– Ser instruktionerna som ges till dotterföretagsrevisorn annorlunda ut beroende på vart denne 
är placerad? 

Hur elimineras de negativa faktorerna och riskerna 

– Finns det några särskilda åtgärder som vanligtvis tas för att eliminera felaktigheter i 
revisionsrapporterna? 

– Vilka system finns för att kontrollera en dotterföretagsgranskning?  

– Hur frekvent används dessa system och av vilken anledning?  

– Hur och i vilken omfattning ska huvudrevisorn involveras i och utvärdera 
dotterföretagsrevisorns arbete? 

RS 600 –> ISA 600 

– Hur tror ni att revisionsprocessen och rapporteringen kommer att förändras i och med 
införandet av ISA 600?  

• Tidigare har huvudrevisorn kunnat inhämta en revisionsberättelse från en annan 
revisor som revisionsbevis och därmed kunnat hänvisa eller förlägga ansvaret på en 
annan revisor.  

-I hur stor utsträckning kollas dessa revisionsberättelser/rapporter i nuläget? Tror ni det kan 
komma att förändras?  
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– Tror ni att instruktionerna till dotterföretagsrevisorn kommer att förändras i och med 
införandet av ISA 600? 

– Tror ni att ni kommer ta några särskilda åtgärder för att försöka eliminera felaktigheter i 
revisionsrapporterna i och med införandet av ISA 600 och det ökade ansvaret för 
huvudrevisorn? 

Avslutning: 

– Har ni några frågor eller något som ni vill lägga till?  

– Är det OK om vi kan få återkomma om det dyker upp några frågor senare i undersökningen 
eller om något är oklart? 

Tack för intervjun!   
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s7.2 Modifierad Modell samt tre följdfrågor  
 

 
 
 

Bild 3 Ishiis, 1993 modell Mänsklig kommunikations modell anpassad från Fuji Xerox, 1984, 

egen bearbetning och modifiering 
 
1. Som bilden försöker visa har faktorer ”under ytan” betydelse för kommunikationen. 
 
Skulle ni kunna presentera vilka faktorer som har betydelse för dig i kommunikationen med 
utländska kollegor? (använd gärna svenska termer) 
 

• ....... 
• ....... 
• ....... 
• ....... 
• ....... 

 
2. Genomgår ni någon tvärkulturell kommunikations utbildning på er revisionsbyrå?  
…………………………………………............................................................. 
…………………………………………............................................................ 
 
3. Om ja, i så fall när, hur många gånger och med vilket mellanrum.  
....………………………………...................................................... 
………………………………………….......................................... 
 

Meddelande 

Beteende Beteende 

........................  

• ...... 
• ...... 
• ...... 
• ...... 

• ...... 
• ...... 
• ..... 
• ...... 


