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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: International Standard on Quality Control 1. Förändrat 

 arbetssätt? Förbättrad revisionskvalité?    

Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi 

Författare: Gabriel Boyaci, Fadi Hanna och Christian Maksoud 

Handledare: Per Janze 

Syfte:  Syftet med vår studie är att undersöka vad utvalda revisorer 

anser om införandet av ISQC 1 kommer att påverka 

revisorernas arbetssätt. Uppsatsens bisyfte är att undersöka 

om det även påverkar revisionskvalitén.  

Metod:  För att på bästa sätt kunna svara på våra problemfrågor valde 

vi att utgå ifrån en deduktiv ansats. Datainsamlingen i studien 

består både av primär- och sekundärdata. Primärdata 

utgjordes av semi-strukturerade intervjuer och sekundärdata 

såsom litteratur samt internetkällor. 

Teoretiska perspektiv: I detta kapitel presenterar vi uppsatsens referensramar. 

Kapitlet inleds med en redogörelse av ISQC 1, därefter en 

kort beskrivning om kvalitetskontroller av 

revisionsverksamheter och kvalitetssystem. Vi kommer även 

kortfattat beskriva vad revision är samt revisionsprocessen. 

Slutligen beskriver vi begreppet kvalité. 

Resultat: Efter att ha studerat vårt empiriska material kan vi konstatera  

 att arbetssättet för revisorerna kommer att förändras pga.   

 att de måste följa en gemensam arbetsmetodik. Däremot 

 kommer kvalitén på revisionen inte att påverkas. 

 

Nyckelord: Revisionskvalité, revisionskostnad, ISQC 1, arbetssätt, 

 revisionsbyråer, kvalitetsgranskning.   

   

  



 
 

 
 

Abstract 

 

Title: International Standard on Quality Control 1. Change within 

work procedure? Improved revision quality? 

Course: Bachelor thesis, Business administration 

Authors: Gabriel Boyaci, Fadi Hanna and Christian Maksoud 

Counselor: Per Janze 

Purpose: The main purpose of our research is the opinion of a group of 

accountants regarding the introduction of ISQC 1 and how it 

will impact the work procedure of auditors. The sub point of 

our research is if this will have an effect on the audit quality. 

Method: In order for us to properly answer the problem statements we 

have presented, we chose to proceed from a deductive 

approach. The collection of data for this study consists of 

both primary and secondary data.  The primary data is a 

collection of semi-structured interviews and the secondary 

data, such as literature and internet sources. 

Theoretical perspective: In this chapter we present essay reference frames. The 

chapter begins with a description of ISQC 1, then a brief 

description of quality control of audit activities and quality 

systems. We will also briefly describe audit and the audit 

process. Finally, we describe the concept of quality.  

Conclusion: After the study of our empirical material we can state that the 

work procedure of auditors will change because they have to 

follow a common methodology, whereas the audit quality 

will not be affected. 

 

Keywords: Audit quality, audit fee, ISQC 1, work procedure, audit firms, 

Quality audit.  

  



 
 

 
 

Förkortningslista 

 

FAR:  Förenade auktoriserade revisorer 

RS 220: Revisionsstandard 220 

ISA: International Standards on Auditing 

ISO: International Organization for Standardization 

ISQC 1: International Standard on Quality Control 1 

    



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

 

1.  Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1  Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2  Problemdiskussion .................................................................................................................. 2 

1.3  Problemformulering ................................................................................................................ 3 

1.4  Syfte ......................................................................................................................................... 3 

1.5  Avgränsningar .......................................................................................................................... 3 

1.6 Målgrupp ................................................................................................................................. 3 

1.7  Disposition ............................................................................................................................... 4 

2.  Metod .............................................................................................................................................. 5 

2.1  Metodiska överväganden ........................................................................................................ 5 

2.1.1  Teoribildning .................................................................................................................... 5 

2.1.2  Kvantitativa & kvalitativa ansatser .................................................................................. 6 

2.2  Reliabilitet & Validitet ............................................................................................................. 6 

2.3  Datainsamling .......................................................................................................................... 7 

2.3.1  Sekundärdata .................................................................................................................. 7 

2.3.2  Primärdata ....................................................................................................................... 7 

2.3.3  Urval ................................................................................................................................ 8 

2.3.4  Genomförandet av personliga intervjuer ........................................................................ 8 

2.4 Källkritik ................................................................................................................................... 9 

3.  Referensram .................................................................................................................................. 10 

3.1  ISQC 1 .................................................................................................................................... 10 

3.1.1  Oberoende ..................................................................................................................... 11 

3.1.2  Nya & befintliga kunder ................................................................................................ 11 

3.1.3  Personal & kvalité .......................................................................................................... 12 

3.1.4  Övervakning & genomgång av utfört arbete................................................................. 12 

3.1.5  Konsultation .................................................................................................................. 13 

3.1.6  Dokumentation & Kvalitetsgranskning .......................................................................... 13 

3.1.7  Klagomål ........................................................................................................................ 13 

3.2  Kvalitetskontroller av revisionsverksamhet .......................................................................... 14 

3.3 Kvalitetssystem - ISO 9001 .................................................................................................... 15 



 
 

 
 

3.4  Vad är revision ....................................................................................................................... 15 

3.5  Utförandet av revision ........................................................................................................... 17 

3.5.1  Planering ........................................................................................................................ 17 

3.5.2  Granskning ..................................................................................................................... 17 

3.5.3  Rapportering .................................................................................................................. 18 

3.6  Vad är kvalité ......................................................................................................................... 18 

4.  Empiri ............................................................................................................................................ 19 

4.1  Carola Nilsson ........................................................................................................................ 19 

4.1.1 Kvalitet i revision ........................................................................................................... 19 

4.1.2 Förberedelserna kring ISQC 1 ........................................................................................ 19 

4.1.3 Respondentens åsikter om ISQC 1 ................................................................................ 20 

4.1.4 Vilka påverkas mest ....................................................................................................... 20 

4.1.5 Förändrat arbetssätt ...................................................................................................... 21 

4.1.6 Ökade kostnader ........................................................................................................... 21 

4.1.7 Ökad trovärdighet till årsredovisningen ........................................................................ 22 

4.2   Karin Rosén ........................................................................................................................... 22 

4.2.1 Kvalité inom revision ..................................................................................................... 22 

4.2.2 Förberedelserna för ISQC 1 ........................................................................................... 22 

4.2.3 Respondentens åsikter om ISQC 1 ................................................................................ 23 

4.2.4 Vilka påverkas mest ....................................................................................................... 23 

4.2.5 Förändrat arbetssätt ...................................................................................................... 23 

4.2.6 Ökade kostnader ........................................................................................................... 24 

4.2.7 Ökad trovärdighet till årsredovisningen ........................................................................ 24 

5. Analys & slutsats ........................................................................................................................... 25 

5.1  Revisorernas arbetssätt ......................................................................................................... 25 

5.2 Revisionskvalité ..................................................................................................................... 26 

5.3 Ökade kostnader för kunden/revisionsbyrån ....................................................................... 27 

5.4  Hur påverkas de mindre byråerna av införandet .................................................................. 28 

6. Förslag till framtida studier ........................................................................................................... 30 

7.  Referenslista .................................................................................................................................. 31 

8. Bilaga ............................................................................................................................................. 33 

8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor ......................................................................................................... 33 



 

1 
 

1.  Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi studiens bakgrund, problemområde och syfte samt vilken 

målgrupp den är riktad till.   

1.1  Bakgrund 

”Det internationella näringslivet har de senaste åren brottats med en förtroendekris som 

orsakats av ett fåtal stora bolag som amerikanska Enron och italienska Parmalat manipulerat 

med stora summor pengar"
1
  

Förtroendet inom det internationella näringslivet har minskat avsevärt pga. de skandaler som 

har uppstått inom ekonomivärlden, exempelvis skandalen kring det amerikanska företaget 

Enron.
2
 Av den anledningen har hårdare krav ställts i form av tillämpning av nya 

internationella standarder för revisorerna, nämligen Revisionsstandard 220 (RS 220).
3
  

 

RS 220 antogs i Sverige år 2004. Den är baserad på de internationella revisionsstandarderna 

som ISA, International Standards on Auditing, ger ut
4
. Det resulterade i en ny standard och en 

internationalisering av de svenska revisionsstandarderna. RS 220 är en standard för 

kvalitetskontroll inom revisionsföretagen
5
. Enligt RS 220 ska revisionsföretaget införa samt 

utforma riktlinjer och rutiner som säkerställer att revisorerna utför revision enligt god 

revisionssed och god revisorssed
6
. 

 

I början av 2011 infördes en ny internationell revisionsstandard gällande kvalitetskontroll. 

ISQC 1, International Standard on Quality Control 1, som gäller för revisorer och 

redovisningskonsulter och är mer strikt och mer detaljerad än föregångaren RS 220. Den 

ställer högre krav på dokumentation och innehåller fler skall-krav
7
 
8
.  

 

Likt RS 220 är ISQC 1 en standard för internkontroller och innehåller planering, 

genomförande och avrapportering av revision. Som tidigare nämnts är den mer detaljerad, den 

                                                           
1
 Levander, Margaretha. 2004 

2
 Levander, Margaretha. 2004 

3
 Ibid. 

4
 Fars Samlingsvolym 2005 Del 2. s.314 

5
 Samlingsvolymen 2010 – Revision. s. 223-225 

6
 Ibid. 

7
 Bergqvist, Sara. 2010 

8
 Mail intervju, Bengt Skough 
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består av 31 sidor jämfört med RS 220 som enbart var en sida.
9
 Revisionen enligt den nya 

standarden minimerar förväntningsgapet och ger intressenterna en mer rättvisande bild av 

företaget.  

 

Revisorerna måste nu dokumentera oftare under arbetets gång och den högsta ledningen på 

revisionsbyrån får ett ökat ansvar. ”Tidigare har det ofta räckt med informella 

informationsstrukturer och ett gott förtroendekapital. Ledningen har litat på att varje enskild 

revisor utför sina uppdrag enligt god revisorssed och på många håll har den interna 

kvalitetskontrollen varit begränsad. Nu räcker inte det längre. Ledningen måste kontrollera 

och dokumentera att varje revisionsuppdrag utförs på rätt sätt.” 
10

 

 

1.2  Problemdiskussion 

Införandet av ISQC 1, som är i implementeringsfasen, leder till att revisionsföretagen får ett 

allt strängare och mer krävande regelverk att följa. För revisorerna innebär det att deras arbete 

kommer att kontrolleras mer noggrant.
11

   

Kommer de hårdare kraven gällande dokumentation att leda till mer arbete för revisorn som i 

sin tur måste få en bättre bild av det reviderade företaget samt få ut mer underlag som grund 

för sitt revisionsbevis?
12

 De ökade reglerna kräver dessutom att revisorn behöver besöka 

företagen oftare vilket innebär ökat arbete för revisorerna.  

Tillvägagångssättet för revisionsarbetet enligt ISQC 1 är mer omfattande än tidigare och 

ställer högre krav. Syftet med införandet av den nya standarden är att skapa en större 

anpassning till de internationella reglerna.
13

  

Kvalité och oberoende är pga. de stora skandalerna i näringslivet två viktiga byggstenar inom 

revision. ISQC 1 är en internationell standard som upplyser det essentiella med dessa två 

byggstenar. ISQC 1 ger även högsta ledningen i revisionsbyrån ett ökat ansvar att följa upp de 

enskilda revisorerna och undersöka kvalitén på arbetet de utför
14

. Men hur kommer införandet 

av ISQC 1 att påverka revisorernas arbete och arbetssätt? Kommer kostnaderna för revisionen 

                                                           
9
 Bergqvist, Sara. 2010 

10
 Bergqvist, Sara. 2010 

11
 Levander, Margaretha. 2004 

12
 Bergqvist, Sara. 2010 

13
 Ibid. 

14
 Danielsson, Charlotta. 2010 
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att öka? Vilken företagsstorlek kommer att märka av förändringen som mest? Enligt Ulf 

Nankler, auktoriserad revisor vid BDO, revisionsbyrån Binder, Dijker och Otte, och vice 

ordförande i FARs kvalitetsnämnd, innebär införandet stora förändringar för de mindre 

revisionsbyråerna.
15

 Frågan vi ställer oss är på vilket sätt kommer de mindre 

revisionsbyråerna påverkas av införandet? Hur är revisorernas inställning generellt gentemot 

införandet av ISQC 1? Kommer kvalitén i revisionsarbetet och trovärdigheten i 

årsredovisningen att förändras? 

1.3  Problemformulering 

Anser revisorerna att ISQC 1 kommer leda till: 

 förändringar i revisorernas arbetssätt?  

 att revisionskvalitén förbättras? 

 ökade kostnader för kunden eller revisionsbyrån?  

 På vilket sätt tror revisorerna att de mindre revisionsbyråerna kommer påverkas av 

införandet?  

1.4  Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vad utvalda revisorer anser om införandet av ISQC 1 

kommer att påverka revisorernas arbetssätt. Uppsatsens bisyfte är att undersöka om det även 

påverkar revisionskvalitén.  

 

1.5  Avgränsningar 

För att undvika ett alltför omfattande problemområde begränsade vi vår undersökning. Vi 

valde att inrikta vår forskning till revisorer i mindre byråer eftersom vi ansåg att de stora 

förändringarna kommer att ske där. Med mindre byråer menar vi revisionsbyråer med upp till 

35 anställda dock inte enmansbyråer.  

 

1.6 Målgrupp 

Vår studie riktar sig i första hand mot läsare som har grundläggande kunskaper inom revision. 

Det vi bidrar med är en förståelse av ISQC 1 och dess påverkan på revisorerna samt 

revisionsbyråerna. 

  

                                                           
15

 Bergqvist, Sara. 2010 
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1.7  Disposition  

 

Metod 

 

 

Teori 

 

 

Empiri 

 

 

Analys & slutsats 

 

 

Förslag på framtida 

studier 

 

I metodkapitlet redogör vi uppsatsens metodiska 

överväganden samt tillvägagångssätt.  

I teorikapitlet beskriver vi uppsatsens 

referensram som behandlar insamlad 

information från bl.a. litteratur, internet och 

lagtext.  

I empiri kapitlet presenterar vi det material som 

insamlats från våra intervjuer.  

I detta kapitel analyserar och presenterar vi 

forskningens resultat. Vi kommer att analysera 

varje problemfråga för att sedan presentera våra 

slutsatser kopplade till syftet och 

problemformuleringen. Vi redogör även våra 

egna reflektioner kring slutsatserna. 

 

 

I det avslutande kapitlet ger vi förslag till 

framtida studier om ISQC 1.    

Figur 1. Kapiteldisposition (egen arbetad) 
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2.  Metod 

Detta kapitel inleds med en presentation av studiens metodiska överväganden, därefter 

uppsatsens tillvägagångssätt av datainsamling. Sist presenteras studiens källkritik.  

2.1  Metodiska överväganden 

Nedan presenterar vi våra val av metoder för vår studie.   

2.1.1  Teoribildning 

Det finns två ansatser inom teoribildningen som en forskare kan utgå ifrån. Den deduktiva 

kännetecknas av att utgångspunkten ligger i befintliga teorier med syfte att bevisa denna. Den 

induktiva kännetecknas av att utgångspunkten ligger i empirin, i syfte att bygga upp eller 

skapa en ny teori.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Den deduktiva processen, Bryman, Bell 2005 
 

Vår uppsats bygger på den deduktiva metoden då vi studerar befintliga teorier för att sedan 

utforma en empirisk studie där vi intervjuar två respondenter. Bakgrundsinformationen och 

teorin som samlas in är viktiga eftersom de skapar en förförståelse för ämnet som ska forskas 

och för att kunna genomföra givande intervjuer. 

 

                                                           
16

 Artsberg, K. Redovisningsteori – policy och – praxis. 2005. s.31 

1. Teori 
 

2. Hypoteser 
 

3. Datainsamling 
 
 

4. Resultat 
 
 

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 
 
 

6. Teorin revideras 
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2.1.2  Kvantitativa & kvalitativa ansatser 

Inom samhällsveteskapliga studier finns det två tillvägagångssätt att samla in data. Beroende 

på vilken typ av data som behandlas måste forskaren ta ställning för vilken typ av ansats den 

aktuella studien ska ha, kvalitativ eller kvantitativ.  

I vår studie avser vi använda den kvalitativa metoden där vi, via intervjuer, kommer att få 

större förståelse för ISQC 1 och hur den nya standarden kommer att påverka revisorerna och 

deras arbete. 

Kvalitativa studier syftar till att utifrån enskilda individer eller grupper beskriva, analysera 

och förstå beteenden utifrån deras perspektiv. Datainsamlingen i den kvalitativa ansatsen 

betraktas som ”mjuka” data, där informationen bearbetas och tolkas. Därför är det viktigt att 

problemformuleringen är definierad och ger en djupare förståelse av olika fenomen.
17

  

 

2.2  Reliabilitet & Validitet  

Grundläggande i forskningen är huruvida de data som samlats in för det fenomen som 

studeras är relevanta och tillförlitliga. Reliabilitet och validitet blir därmed centrala i 

vetenskapliga studier.
18

  

  

Reliabilitet innebär hur pålitliga de data som presenteras i undersökningen är. Dessutom berör 

reliabilitet insamlingssättet och databearbetningen. För att uppnå hög grad av en studies 

reliabilitet ska resultatet bli samma vid en replikation.
19

 Vi anser att vår studie har hög 

reliabilitet eftersom vår primärdata bygger på intervjuer med två revisorer som ansvarar för 

införandet av ISQC 1 och för kvalitetsfrågor på respektive revisionsbyrå.  

 

Validitet handlar om hur relevant och bra data representerar det fenomen som studeras. 

Graden av validitet påverkas av mätningsobjektet och ifall objektet är representativt i 

frågeställningen.
20

 Vi anser att validiteten i vår studie är hög då vi samlat in data från 

regelverk och rekommendationer inom revision och intervjuat revisorer som ansvarar för 

införandet av ISQC 1 på sin byrå.  

                                                           
17

 Artsberg, K. Redovisningsteori – policy och – praxis. 2005. s.31 
18

 Johannessen, A., Tufte, P, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2005. s. 28  
19

 Artsberg, K. Redovisningsteori – policy och – praxis. 2005. s.28 
20

 Bryman, A., Bell E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005. s. 48 
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Trovärdigheten inom den kvalitativa forskningen utgör en stor problematik vilket i sin tur blir 

ett problem som forskaren ställs inför vid genomförandet av den kvalitativa intervjun. Det är 

därför av stor vikt att forskaren påvisar att resultatet som uppnås med studien är trovärdigt. 

Det innebär att vi som forskare måste på ett trovärdigt sätt se till att datainsamlingen sker 

uppriktigt och att de erhållna data är väsentliga för vår problemformulering.
21

 Då vi strävar 

efter att uppnå detta kriterium utgör trovärdigheten en central roll i vår studie. I följande 

avsnitt redogör vi utförligt vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen för att trovärdigheten 

ska avspeglas genom hela vår forskningsprocess.  

 

2.3  Datainsamling 

I detta avsnitt presenterar vi studiens sekundär- och primärdata. Dessutom presenterar vi 

tillvägagångssättet för insamlad data i vår studie. 

2.3.1  Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan tidigare har samlats in eller återges av någon annan
22

. Som 

sekundärdata har vi använt oss av internetkällor, databaser, opublicerade och publicerade 

böcker. Dessutom har vi sökt information i regelverk inom revision eftersom ämnet vi 

studerar omfattas av regler och rekommendationer. En stor del av sekundärkällorna i vår 

studie är hämtad ur Mälardalens högskolas databas, FAR SRS komplett, och från utdrag från 

en kommande bok vi erhöll från FAR. Artiklarna i vår uppsats är hämtade från hemsidor från 

t.ex. Balans och FAR akademi.  

Litteraturen som vi har använt oss av är metodböcker, lagtext, rekommendationer och regler 

från FAR SRS och ISA-volymen från FAR förlag. Vi har även använt ordböcker för att ge 

förklaringar på begrepp i studien.    

2.3.2  Primärdata 

Primärdata är data som samlats in för den aktuella studien
23

. Vår primärdata utgörs av 

intervjuer med två revisorer från två olika bolag. Forskaren måste, vare sig en undersökning 

är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, bestämma sig för vem eller vilka som ska tillfrågas. 

Det är därför viktigt att de tillfrågade respondenterna är lämpliga för undersökningen. 

Intervjuerna genomfördes med ansvariga för kvalitetsfrågor i respektive bolag. Våra 

                                                           
21

 Trost, J. Kvalitativa intervjuer, 2005. s.113-114 
22

 Artsberg, K. Redovisningsteori: policy och praxis, 2005. s.45 
23

 Ibid. 
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respondenter är Carola Nilsson, godkänd revisor från Allegretto Revisions samt Karin Rosén, 

auktoriserad revisor på Sonora Revision. Karin Rosén sitter även med i Impact Swedens 

kvalitetsnämnd, ett nätverk av svenska revisions- och redovisningsbyråer. Vi tillämpade den 

semi-strukturerade personliga intervjumetoden. 

I den semi-strukturerade intervjun använder forskaren en intervjuguide, dvs. en lista med 

specifika teman som ska beröras. Den intervjuade personen har friheten att utforma sina svar 

på sitt eget sätt, utifrån respondentens svar kan intervjuaren ställa följdfrågor som inte ingår i 

de ursprungliga intervjufrågorna.
24

 

2.3.3  Urval 

I vår studie har vi använt bekvämlighetsurvalet, vilket innebär att respondenter väljs utifrån 

deras tillgänglighet och relevans för studien
25

. Då vi ämnar undersöka om ISQC 1 kommer att 

påverka revisionskvalitén och revisorernas arbetssätt består urvalet av revisorer som är 

involverade i processen kring införandet av ISQC 1 på respektive revisionsbyrå.  

2.3.4  Genomförandet av personliga intervjuer 

Vi utförde semi-strukturerade personliga intervjuer med respondenterna. Vi kontaktade dem 

via telefon och e-post och förklarade syftet med vår undersökning. Intervjuformuläret 

skickades i förväg för att ge dem möjligheten att förbereda sig. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas arbetsplats. För att kunna jämföra svaren utgick vi från samma frågeformulär 

och beroende på svaren tillkom olika följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in på band efter ett godkännande av respondenterna, på så sätt kunde 

viktig information inte gå förlorad och marginalen för att misstolka svaren minskades. Vi 

behövde därför inte föra detaljerade anteckningar, i stället koncentrerade vi oss på 

respondenten för att senare kunna följa upp svaren och ställa rätt följdfrågor. 

Ljudinspelningen underlättar analysen och tolkningen av materialet vid bearbetningen.
26

  

  

                                                           
24

 Bryman, A., Bell E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005. s.363 
25

 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002. s.114 
26

 Bryman, A., Bell E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005. s.374 
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2.4 Källkritik 

Kritiken till vår studie kan anses vara att vi endast använt oss utav två respondenter. Det 

berodde på revisorernas tidsbrist och fulltecknade scheman. Fler respondenter i studien hade 

möjligen givit oss olika svar och möjligen en ökad trovärdighet. I och med ISQC 1 är i 

inledningsskedet kunde vi inte jämföra påverkan på revisorernas arbetssätt.  

Vi anser att databasen och rekommendationerna vi har valt att använda i referensramen för 

informationssamlingen, är pålitlig eftersom de är utgivna av FAR, branschorganisationen för 

revisorer och rådgivare.  
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3.  Referensram 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens referensramar. Kapitlet inleds med en redogörelse 

av ISQC 1, därefter en kort beskrivning om kvalitetskontroller av revisionsverksamhet och 

kvalitetssystem. Vi kommer även kortfattat beskriva vad revision är samt revisionsprocessen. 

Slutligen beskriver vi begreppet kvalité.  

3.1  ISQC 1  

International Standard on Quality Control 1 är den nya kvalitetskontrollstandarden för 

revisionsföretagen. Standarden är nedbruten i följande delar. 
27

 

 

Figur 3.1 ISQC 1 (egen arbetad) 

 

Det grundläggande kravet i ISQC 1 är att alla revisionsbyråer ska ha ett 

kvalitetskontrollsystem. Systemet ska innehålla lagar, riktlinjer och rutiner som företaget och 

dess personal ska följa. Med hjälp av detta system ska företagen uppnå en viss kvalité och 

säkerhet. Företagets ledning ansvarar och bearbetar kvalitetsfrågorna. För att kvalitén ska 

höjas på bästa sätt bör ledningen utgå ifrån tre olika delar:  

 Egen övertygelse: ledningen i revisionsbyrån måste tro på att kvalitén är betydelsefull 

och påvisa detta i varje situation/handling. 

 Regler, riktlinjer och rutiner: handlar om de yrkesetiska krav som reglerar revisorns 

oberoende. Dessa rutiner beskriver hur revisorerna antar och utför ett uppdrag.
28

  

                                                           
27

 Herolf, O. Kommande ISA volymen. 
28

 Ibid.  
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 Uppföljning: ledningen ska se till att dessa riktlinjer och rutiner följs.
29

   

3.1.1  Oberoende 

Företagsledningens uppgift är se till att det finns rutiner och system gällande oberoendefrågor 

och att de följs och hanteras på rätt sätt. Tillämpningen av dessa rutiner och kontroller bidrar 

till att minska risken för problem i revisionsberättelsen. Revisorns oberoende har en 

avgörande del i revisionsberättelsen, det betyder att revisorn ska vara opartisk och 

självständig. Revisorn ska inte påverkas av faktorer som kan ha en inverkan på dennes 

bedömning eller beslut. Det skapar även en kommunikation mellan företaget och dess 

personal om aktuella regler och hur revisorns oberoende mäts upp. Revisorns oberoende kan 

hotas i olika sammanhang, exempelvis är vänskapshot något som kan uppkomma när en 

revisor reviderar ett företag under en lång tid. Revisorn och klienten skapar en personlig 

relation, vilket kan påverka revisorns genomförande av sitt arbete. ISQC 1 föreslår att 

revisorn byter uppdrag eller att uppdraget genomgår en kvalitetskontroll. Genom utbildning 

säkerställer företaget att dess personal följer oberoende reglerna.
30

  

3.1.2  Nya & befintliga kunder 

När det handlar om nya och befintliga kunder begär ISQC 1 att revisionsföretaget först och 

främst tillämpar sina riktlinjer och rutiner för att godkänna och behålla sina kundrelationer. 

Målet med detta är att hämta in tillräckligt mycket information för att en granskning gällande 

den nya kunden ska kunna genomföras med hjälp av dessa punkter nedan: 

 Kan företaget revideras?  

 Är företagsledningen klar över att de har hela ansvaret för det företag som ska 

revideras och att ledningen måste se till att få all nödvändig information? 

 Har revisionsbyrån tillräckligt med kunskap och tid för att anta uppdrag? 

 Är revisionsbyrån oberoende? 

 Känner revisionsbyrån till någonting som ifrågasätter en affärsuppgörelse med 

företaget?
31

 

Företagsledningens beslutsamhet är väldigt viktig, genom att fastställa riktlinjer och rutiner 

ges möjlighet till revisorn som antar nya uppdrag att erhålla tillräcklig information om kunden 

och själva uppdraget.
32

 

                                                           
29

 Herolf, O. Kommande ISA volymen.  
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
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Enligt ISQC 1 måste en dokumentation före varje nytt uppdrag genomföras, det ska även 

dokumenteras att det har utförts. Detta framgår mer ingående i ISA 210 som beskriver villkor 

för revisionsuppdrag
33

. Vi valde att inte beskriva denna revisionsstandard då den inte är 

relevant för vår studie.     

Inför antagandet av ett nytt uppdrag måste en utvärdering genomföras. Föreligger osäkerhet 

kring uppdraget måste detta dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå hur problemet 

kan lösas för att uppdraget ska kunna antas.
34

 

ISQC 1 kräver inte att processen görs om varje år för revisionsföretaget. Däremot ska 

revisionsföretagen vara vaksamma över ny fakta eller att omständigheter kan förändras. 

Företagsledningen säkerställer detta genom interna rutiner såsom checklistor som används en 

gång per år. Det åligger företagsledningen att implementera dessa rutiner och att 

tillämpningen sker.
35

 

3.1.3  Personal & kvalité 

ISQC 1 innehåller allmänna regler för personalen i revisionsföretagen. Det är 

företagsledningen som ska se till att riktlinjer och rutiner finns, dessa kan vara till hjälp för 

företagen att utse rätt personal för uppdragen. Utbildning och vidareutbildning är ett krav för 

de anställda.
36

 

Enligt ISQC 1 eftersträvas en jämn och hög kvalité i revisionsföretagen. Dessutom ska 

företagen följa ISAs riktlinjer.
37

 ISA är de nya revisionsstandarder som revisionsbyråerna 

måste tillämpa.
38

  

3.1.4  Övervakning & genomgång av utfört arbete 

Ett revisionsföretag ska ha riktlinjer och rutiner för övervakning och för genomgång av utfört 

arbete. Övervakning omfattar att uppföljning av uppdragets framskridande, bedömning av att 

rätt personal har utsetts samt att tidsresurser är tillräckliga. Övervakningen delegeras ofta till 

en eller flera delägare.
39

  

                                                                                                                                                                                     
32

 Herolf, O. Kommande ISA volymen. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
38

FAR. IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll, 2010. s.5 
39

 Herolf, O. Kommande ISA volymen. 
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Genomgång av utfört arbete innebär att de mer erfarna team-medlemmarna går igenom det 

arbete som de mindre erfarna team-medlemmarna utför. De bedömer även om arbetet utförts 

enligt standard och lag. Rådgivning, konsultation och kursändring kan förekomma vid behov. 

Enligt ISQC 1 bör ansvaret dela till en eller flera delägare eller till alternativa personer under 

styrelsens uppsikt.
40

  

3.1.5  Konsultation 

ISQC 1 förordar att en revisor konsulterar en kunnigare person ifall han/hon stöter på 

svårigheter. Konsultation anses vara en bra metod inom revisionsföretagen och måste 

dokumenteras.  Ansvarige revisor ska godkänna resultatet av konsultationen och se till att 

ändringarna verkställs. Genom sin underskrift ansvarar revisorn helt för sin 

revisionsberättelse och kan inte lämna en del av ansvaret på den konsulterade revisorn. 
41

 

3.1.6  Dokumentation & Kvalitetsgranskning 

Revisionsföretag bör ha riktlinjer och rutiner för hur en dokumentation ska upprättas. 

Dokumentationen ska vara fullständig, förvaras på säker plats och vara tillgänglig för 

behöriga under en längre tid. Tystnadsplikt råder för dokumentationen.
 42

   

Ledningen ska ha vetskap om dokumentationsansvariga, dvs. av vem dokumentationen har 

skapats, ändrats eller gåtts igenom. Detta för att skapa säkerhet som förhindrar obehöriga 

ändringar.
43

 

Kvalitetsgranskning inom revisionsföretagen ska ha fastställda riktlinjer och rutiner. Vad 

gäller ansvariga revisorerna granskas minst ett uppdrag regelbundet av utomstående person.
44

 

3.1.7  Klagomål 

Klagomål är något som revisionsföretag helst vill undvika, anledning till klagomål är oftast 

missnöje med kvalitén på de tjänster byrån utför. För revisionsföretagen är klagomål en 

värdefull informationskälla. Det är viktigt att ansvariga för klagomålhanteringen i 

revisionsföretagen besitter tillräcklig kunskap, erfarenhet samt status.
45

   

                                                           
40

 Herolf, O. Kommande ISA volymen. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Ibid. 
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ISQC 1 rekommenderar större revisionsföretag att skapa rutiner för klagomålhanteringen där 

även medarbetarna har möjlighet att lämna klagomål anonymt, det kallas ”whistle-blowers”.
46

 

I mindre revisionsföretag är det svårare att finna en person som både är kvalificerad och som 

kan vara objektiv i utredningen av inkomna klagomål. Företagen kan då anlita ett annat 

revisionsföretag och i särskilda fall en juridiskt kunnig person.
47

 

 

3.2  Kvalitetskontroller av revisionsverksamhet 

FARs kvalitetsnämnd även kallad ”kvalitetsnämnden” har ansvaret och utför kontroller av 

revisionsföretagens kvalitetskontrollsystem. Syftet är att visa att revisorerna lever upp till 

förtroendet som yrket kräver, genom att kontrollera hur god revisorssed och god revisionssed 

tillämpas. Kvalitetsnämnden kommer att granska hur revisionsbyråerna tillämpar ISQC 1.
48

 

Lagen och FAR definierar god revisorssed och god revisionssed på följade sätt: 

God revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer
49

. De yrkesetiska reglerna är exempelvis 

tystnadsplikt, professionellt omdöme, kompetens, hederlighet, objektivitet och oberoende. En 

revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 

samt vara objektiv i sina ställningstaganden
50

. 

God revisionssed är enkelt uttryckt det sätt på vilken en revision ska genomföras. Det handlar 

om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme.
51

  

Enligt FARs stadgar ska kvalitetsnämnden leda kvalitetskontrollen och övervaka att 

medlemmarna genomgår kvalitetskontrollen. Kvalitetsnämnden utser en kvalitetskontrollant 

som granskar revisionsbyråernas interna kvalitetssystem. Kontrollanten ska stödja 

medlemmarnas strävan att utföra revisionsverksamhet enligt god revisionssed och god 

revisorssed. Kontrollanten ska säkerställa att förtroendet för revisorskåren bibehålles och 

bedöma om revisionsföretagen fullgör kraven god revisionssed och god revisorssed.
52

 

  

                                                           
46

 Herolf, O. Kommande ISA volymen. 
47

 Ibid. 
48

 FAR komplett, Kvalitetskontroll av revisionsverksamhet 
49

 FAR komplett, Revision en praktisk beskrivning 
50

 Revisorslag (2001:883), § 19. 
51

 FAR komplett, Revision en praktisk beskrivning 
52

 FAR komplett, Kvalitetskontroll av revisionsverksamhet 
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3.3 Kvalitetssystem - ISO 9001  

Idag finns det olika internationella standarder som kräver viss införande och uppförande inom 

organisationen för att uppnå certifierad kvalité inom företagets produktionskedja.  ISO 9001, 

Quality management system – requirements, är en standard som finns. Kvalitetskraven för 

ISO 9001 omfattar strikta dokumentationskrav före och under produktionsprocessen, 

kvalitetsmanualer för personal samt fullföljande och resultat av revision och kvalitetsmål.
53

 

Organisationer väljer själva om de vill tillämpa den. ISO 9001 innehåller krav som 

företagsledningen måste uppfylla för att klassificeras som kvalitetserbjudande organisation. 

För företagen innebär det att de utvärderas utifrån hur väl de följer och uppfyller kraven inom 

kvalitetssystemet.
54

 

 

3.4  Vad är revision 

Revision innebär att en utomstående person kritiskt granskar ett företags förvaltning, 

bokföring och årsredovisning. Det finns olika typer av revisioner, bl.a. extern, statlig och 

kommunal.
 55

   

Syftet med revision är att ge intressenter en rättvisande bild av företagets verksamhet, att 

säkerställa informationen om företagets ekonomiska ställning och förvaltning. Revision 

skapar en ökad trovärdighet av den finansiella informationen företaget lämnar.
56

  

Revision görs för allmänhetens intresse och har en stor betydelse för såväl ägare som 

intressenter (kunder, leverantörer, anställda, kreditgivare, stat och kommun samt styrelse och 

VD). Utan revision skulle intressenterna själva behöva skapa tilltro för företagen genom att 

göra egna kontroller. Nedan presenterar vi betydelsen av revisionen för intressenterna och 

ägarna.  

                                                           
53

 FAR komplett, Kvalitetskontroll av revisionsverksamhet 
54

 M. Engblom. ISO 9001 & ISO 14001 i praktiken. s. 11 
55

 FAR Komplett, Revision en praktisk beskrivning.  
56

 Ibid 
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Figur 3.1 Revisionens intressenter. Källa: (FAR, Revision en praktisk beskrivning)  
 

 

 Ägarna - i större företag sitter ägarna sällan i styrelsen, de måste därför kunna lita på 

den information som VD och styrelsen lämnar. Då många beslut baseras på den 

informationen som ges ut måste informationen vara rättvisande.  

 Kunder - kunderna vill försäkra sig om trovädrigheten kring företagets ekonomiska 

ställning för att veta om företaget kan fortsätta leverera.  

 Leverantörer - leverantörerna vill veta om de kan få betalt, en trovärdig ekonomisk 

information gör att leverantörerna fortsatt vågar leverera och ge kredit.  

 Anställda - anställda har ett personligt intresse i företaget och den trovärdiga 

informationen ger dem trygghet i sin anställning. 

 Kreditgivare - den information som revisionen ger hjälper banker och andra 

kreditgivare att bedöma om företaget kan beviljas kredit och om företaget kan betala 

tillbaka sina lån.  

 Stat och kommun - staten och kommunen måste förlita sig på företagets redovisning 

eftersom den ligger till grund för skatter och avgifter. En del företag får statligt eller 

kommunalt stöd, därför behöver stat och kommun en korrekt information för 

bidragsgivningen.
57

   

 Styrelsen och VD - revisorns synpunkter och bedömningar ger ofta styrelsen och VD 

stor nytta i ekonomiska frågor och i företeelser som annars inte upptäckts.
58

  

Slutligen är målet med revision att revisorn lämnar en revisionsberättelse.
59  

                                                           
57

 FAR Komplett, Revision en praktisk beskrivning. 
58

 Ibid.  
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3.5  Utförandet av revision 

Inför ett nytt uppdrag måste revisorn bevisa att denne är oberoende mot klienten. Revisorn 

överväga risken för jäv eller andra hot t.ex. egenintresse finns mot bolaget. Därefter kan 

revisionsprocessen börja med planering, granskning och rapportering.
60

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Revisionsprocessen (egen arbetad) 

3.5.1  Planering  

Revisorn påbörjar varje revision med att samla information om bolaget som ska revideras. 

Syftet med det är att revisorn får en god kännedom om företagets verksamhet då alla företag 

är unika. Informationsinsamlingen ger revisorn stora mängder med information om interna 

och externa förhållanden i verksamheten. När insamlingen är klar analyseras och bedöms 

informationen för att därefter bestämma de områden som ska granskas och där risken är störst 

att hitta väsentliga fel.
61

  

3.5.2  Granskning 

Revisorn ska enligt 9 kap. 3§ ABL granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens 

och VDs förvaltning. Granskningen delas alltså in i två områden, räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. Granskningen görs i syfte att ge underlag för de ställningstaganden 

revisorn ger i sin revisionsberättelse. Revisorn ska alltså granska att företaget ger ut 

rättvisande uppgifter vad gäller dess verksamhet och situation.
62

  

                                                                                                                                                                                     
59

 FAR Komplett, Revision en praktisk beskrivning. 
60

 Ibid. 
61

 Ibid.  
62

 Ibid. 
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Under granskningen ska revisorn dokumentera sitt arbete. Det som dokumenteras är 

materialet som granskats, granskningens tillvägagångssätt samt visa de risk- och 

väsentlighetsbedömningar som har gjorts. Även revisorns iakttagelser, bedömningar, 

slutsatser och åtgärder som vidtagits ska finnas i dokumentationen. En god dokumentation ger 

den ansvarige revisorn möjlighet att kunna kontrollera och följa revisionen samt effektiviserar 

granskningen. Ett revisionsuppdrag kan fortsätta under många år och då utgör 

dokumentationen ett bra underlag för planeringen för de kommande åren.
63

   

3.5.3  Rapportering 

Syftet med revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse som är den enda offentliga 

rapporten från revisorn. I revisionsberättelsen finns uppgifterna om styrelsens och VDs 

förvaltning, årsredovisningen, den kan även innehålla information som inte finns med i 

årsredovisningen.
64

 

Förutom revisionsberättelsen lämnar revisorn även rapporter till beslutsfattare i företaget, de 

kan vara skriftliga och muntliga. Dessa rapporter är oftast iakttagelser och synpunkter på 

förbättringar som kan göras.
65

   

 

3.6  Vad är kvalité 

Kvalité är något vi inte kan mäta ur ett fast ramverk. Det finns inga fasta regler för att mäta 

kvalitén på en vara eller en tjänst. Maud Engbloms definition av kvalitet i sin bok ”ISO 9001 

& ISO 14001 i praktiken” lyder såhär: ”Kvalité är alla sammantagna egenskaper hos en 

produkt som ger dess förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov”
 66

 medan 

förklaringen av ordet kvalité anses i svensk ordbok som ”egenskap” och ”inre värde”
67

. 

Men vad anser vi egentligen som kvalité? När vi allmänt talar om kvalitetsprodukter tänker vi 

oftast på förstklassiga varor och produkter. Produkter som är komprimerade på ett sådant sätt 

att det tillfredsställer konsumenternas bild av hur just den typen av produkt ska vara.
68

   

  

                                                           
63

 FAR Komplett, Revision en praktisk beskrivning. 
64

 Ibid. 
65

 Ibid. 
66

 Engblom. M. ISO 9001 & ISO 14001 i praktiken. s. 11 
67

 Svenska akademin. Svensk ordbok. s. 1678 
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 Engblom. M. ISO 9001 & ISO 14001 i praktiken. s. 11 
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4.  Empiri  

I detta kapitel presenterar vi informationen som vi fått från respondenterna. Vi har delat in 

kapitlet två delar vilket motsvarar antal gjorda intervjuer.  

4.1  Carola Nilsson 

Carola Nilsson är godkänd revisor och delansvarig för ISQC 1 på Allegretto Revision. 

Revisionsbyrån har sitt säte i Stockholm och har 35 anställda.   

4.1.1 Kvalitet i revision 

Enligt Carola Nilsson är kvalité svår att definiera. Inom revision är kvalité att lyckas få 

kunden och intressenterna nöjda. En bra revision varierar beroende på vilken typ av 

bolagsform man reviderar. Hon jobbar mycket med ideella föreningar där det är viktigt att 

fungera som bra stöd för organisationen. Som revisor handlar kvalité inte enbart att få kunden 

att känna sig tillfredsställd, ”utan att man även ibland måste sätta ner foten och påpeka 

brister i kundens redovisade material”. 

ISQC 1:s effekter på revisionskvalitén  

Till en början kommer införandet av ISQC 1 att skapa oro men kommer att påverka kvalitén 

positivt. Yngre och nya revisorer är mer mottagliga för förändringar och följer dem med 

välvilja, de motsätter sig inte Revisionsnämnden. Erfarna revisorer känner att de inte behöver 

förändra sitt arbetssätt, så länge de uppfyller kraven, och gör ingen stor sak av införandet av 

ISQC 1. 

Carola Nilsson anser att ISQC 1 inte kommer att medföra kvalitetsförändringar på sin 

revisionsbyrå då de interna kontrollerna har hög standard.  

4.1.2 Förberedelserna kring ISQC 1 

De ansvariga för införandet av ISQC 1 gick på utbildning hos FAR. Ett samarbete med andra 

byråer inleddes och manualer, krav samt personalhandbok uppdaterades gemensamt. En ny 

standard anpassandes för byråns interna kvalitetskontroll som kommer att genomföras en 

gång per år. Utöver det kommer de andra byråerna inom samarbetsgruppen att granska 

Allegrettos kvalitetskontroll och granskningar vart tredje år.  Carola Nilsson menar att byråns 

nya kvalitetsgranskningsstandard har högre krav än vad som krävs av ISQC 1, byrån har höjt 

standarden och kvalitetsgranskningsunderlaget är mer utbyggt än det tidigare. 
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4.1.3 Respondentens åsikter om ISQC 1 

Professionen formas ständigt med nya standarder förändringar kommer kontinuerligt och 

måste accepteras, anser Carola Nilsson. Det är en grundförutsättning enligt henne.  

Hon medger även att det skulle underlätta arbetet ifall man ” kunde lära sig en standard och 

hålla sig till den”.  Samtidigt tror hon att till skillnad från de yngre och nyare revisorerna är 

de som har jobbat i branschen under en längre period inte speciellt förändringsbenägna.   

Hon är positiv till införandet eftersom hon tycker att kvalité är bra och gynnar intressenterna.  

Carola Nilsson anser att ISQC 1 är mer strikt än den föregående standarden som inte hade lika 

dokumenterad kvalitetskontroll. Tidigare undersökte ansvariga granskaren två uppdrag per 

påskrivande revisor per år, därefter dokumenterades och sparades uppdraget.   

Numera följer alla revisorer i byrån en gemensam manual.  Den stora skillnaden nu är att alla 

är insatta i processen. 

4.1.4 Vilka påverkas mest 

Under förutsättningen att alla företag följer standarden strikt tror Carola Nilsson att de mindre 

revisionsbolagen kommer att påverkas hårdast. Anledningen till det är att de stora 

revisionsbolagen startade processen tidigt och att de redan har ett stort internt system 

uppbyggt för systemgranskning från FAR. Däremot kommer enmansbyråerna som granskas 

på individuell nivå inte att drabbas hårt av införandet. 

De mindre byråerna kommer få det svårare eftersom de måste uppdatera sina manualer enligt 

standardens kriterier. Kulturkrockar inom små expanderande företag förekommer och kan 

påverka införandet betydligt. Kommer man från olika byråer med olika bakgrund och kulturer 

kan det uppstå rutinskillnader, menar hon. 

De nya kontrollerna kommer att genomföras i höst. Trots att datum för både införandet och 

tillämpningen är beslutat så har enbart ett fåtal byråer tillämpat den fullt ut. Leverantören av 

programvaran har ännu inte uppdaterat revisionsprogrammen. Företagen har ändå 

uppmärksammat personalen om kommande förändringar, det tenderar dock att ske i etapper. I 

år kommer det troligen inte att ske några större förändringar. 
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4.1.5 Förändrat arbetssätt 

Till skillnad från ISA kommer införandet av ISQC 1 inte medföra stora förändringar i arbetet. 

Eftersom byrån sedan tidigare håller hög standard på kvalité och dokumentation kommer det 

inte att ske några förändringar i arbetet, anser hon.  

ISQC 1 betyder att man ska göra rätt saker i rätt mängd. ”Samtidigt som det inte finns stora 

anpassningar för småbolagen, finns det ändå en hel del”, säger Carola Nilsson.  

Som revisor handlar det dagliga arbetet mycket om skapa egna rutiner, att arbeta på mest 

effektiva sättet och eftersträva att kostnaden för kunden blir låg. Carola Nilsson tror att 

införandet av ISQC 1 kommer medföra fler rutiner för revisionsarbetet. Inledningsvis kommer 

det ta tid att anpassa arbetet efter de nya rutinerna, revisorerna arbetsbörda kommer därmed 

att öka. När revisorerna lärt sig dessa nya rutiner kommer arbetet att bli mer effektivt. 

Eftersom revisionsprogrammen uppdateras så sent som till hösten kan hon inte svara konkret 

på om det tillkommer eller om det försvinner arbetsuppgifter. Uppdateringen kommer 

antagligen att anpassa granskningsmetodiken till ISQC 1s riktlinjer. Revisorerna följer 

manualerna och personalhandboken, det ledningen ser till att upprätta dessa dokument och 

följer upp revisorernas arbete, svarar Carola Nilsson på frågan. 

ISQC 1 är mer en ledningsfråga. Ledningen ska se till att revisorernas manualer uppfyller 

kraven för att revisorerna ska utföra arbetet enligt kriterierna, menar Carola Nilsson. Hon 

understryker att striktare dokumentationer, bättre feedback/stöd och granskning på arbetet 

kommer att öka.   

4.1.6 Ökade kostnader  

Införandet av ISQC 1 innebär ett administrativt arbete. Det kommer att kosta 

revisionsbyråerna intern tid och debiteras som en intern kostnad. Under inledningsskedet 

kommer kostnaderna för byrån att öka markant eftersom alla krav i standarden måste 

uppfyllas, menar Carola Nilsson  

På vår fråga om ökade kostnader för klienterna svarar Carola Nilsson att ”tid är pengar”. 

Eftersom tiden kommer att bokas internt belastas inte kunden av en ökad revisionskostnad, 

vilket kommer vara ett problem. Däremot är det naturligt att revisionen till en början kan vara 

mer tidskrävande pga. förändrade arbetsrutiner.  
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4.1.7 Ökad trovärdighet till årsredovisningen 

Införandet av ISQC 1 ger även den svenska revisionen en internationell anpassning. Tanken 

är ju att ISQC 1 ska ge ökad trovärdighet till årsredovisningen. ”Det är vad man hoppas på i 

alla fall”, säger Carola Nilsson. 

 

4.2   Karin Rosén 

Karin Rosén är auktoriserad revisor och delägare i Sonora Revision. Hon sitter i kvalitetsrådet 

i Impact Sweden som är ett nätverk bildat av svenska revisions- och redovisningsbyråer.   

Revisionsbyrån har sitt säte i Stockholm och har 20 anställda.   

4.2.1 Kvalité inom revision 

För Karin Rosén innebär kvalitet inom revision att revisorn uppfyller reglerna och kraven som 

dåvarande RS och nuvarande ISA ställer och anger hur revisorerna ska arbeta.  

ISQC 1:s effekter på revisionskvalitén  

Karin Rosén tror att införandet av den nya kvalitetsstandarden kommer, för de byråer som 

inte ”haft ordning och reda”, att medföra högre kvalité i revisionen. Men ISQC 1 kommer 

inte påverka revisionskvalitén på de byråer som redan håller en hög standard.   

4.2.2 Förberedelserna för ISQC 1 

Sonora Revision ingår i nätverket Impact Sweden som består av olika revisionsbyråer. Impact 

Sweden har en gemensam manual och egna kvalitetskontroller som kontrollerar byråerna. 

Inom nätverket har man påbörjat arbetet med att uppdatera manualen, det är första steget i 

processen anser Karin Rosén. Därefter kommer varje byrå att justera manualen efter sina 

önskemål, dock kommer vissa kriterier i manualen vara tvingande.  

En viktig del i förberedelsearbetet är om Sonora Revision ska fortsätta ingå i ett nätverk 

tillsammans med andra byråer. Internationellt har frågan om nätverk har stor betydelse, alla 

byråer som ingår i ett nätverk har ett gemensamt ansvar, ”om en revisor drar på sig ett 

skadestånd så dras de andra med”. Av denna anledning har benämningen nätverk ersatts med 

sammanslutningar. Hon anser att om man ingår i ett nätverk är det oerhört viktigt att byråerna 

har, som hon uttryckte sig, ”örnkoll på vad de andra gör”. 

Ingår byråer i ett nätverk granskas de gemensamt eftersom de har gemensam manual. Karin 

Rosén tror att Impact Sweden inte kommer att kvarstå som nätverk. En gemensam granskning 
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av byråernas manualer kan dock genomföras även om Impact Sweden inte längre är ett 

nätverk. Däremot kommer Sonora Revision att kunna betraktas som ett nätverk då byrån ägs 

av flera personer. Då Impact Sweden har ett eget granskningssystem för granskningen av sina 

byråer granskas endast granskningssystemet. 

4.2.3 Respondentens åsikter om ISQC 1 

Karin Rosén är positiv till införandet då den anpassas efter byråns storlek, införandet kommer 

att kräva mycket arbete anser hon. Hon menar att ISQC 1 handlar om ordning och reda på 

byrån, gemensam arbetsmetodik och genomgång av FARs yrkesetiska regler en gång om året. 

Hon betonar vikten av en gemensam arbetsmetodik som byrån nu måste tillämpa, 

”revisorerna kan inte sitta som små öar och göra på sitt sätt”. ISQC 1 handlar om att 

företagsledningen har ett gemensamt ansvar, där kommer nätverksbenämningen in. Om en 

revisor i byrån ”får revisorsnämnden på sig” så läggs ansvaret på hela företagsledningen, 

därför måste byrån en bra internkoll.  

Karin Rosén menar att de som utvecklar manualen har stött på en hel del fel med tolkningen 

av ISQC 1. Tolkningarna gällande ”skall” eller ”bör” har stor betydelse för revisorerna. Hon 

tror därför att det snart kommer en uppföljare, en s.k. ISQC 2.  

4.2.4 Vilka påverkas mest 

Karin Rosén anser att både stora och mindre byråer kommer att påverkas eftersom införandet 

ISQC 1 till stor del handlar om att ha en gemensam kontroll och en gemensam arbetsmetodik. 

Till skillnad från de mindre byråerna kan de stora byråerna avsätta personal och kapital för 

införandet. Däremot kommer enmansbyråerna inte påverkas särskilt mycket.  

De mindre byråerna med ett fåtal revisorer som har olika arbetsmetodik kommer få det 

besvärligt, anser Karin Rosén. I synnerhet de äldre revisorerna som har arbetat på sitt sätt och 

motsätter sig anpassning till de nya standarderna.  

4.2.5 Förändrat arbetssätt 

Karin Rosén tror inte att arbetssättet i nuläget kommer att förändras i stor omfattning, mycket 

beror på hur revisorerna arbetar. Däremot förväntar hon sig att det tillkommer en del 

arbetsuppgifter t.ex. i form av en lista med riskuppdrag.  

När en ny standard införs krävs det mest arbete under inledningsskedet. Hon anser att det, till 

slut, handlar mest om att allt kommer att bli rutiner för revisorerna, byrån vill underlätta 
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förändringen genom att t.ex. ta fram mallar. Däremot var Karin Rosén tydlig att påpeka att 

arbetsuppgifterna inte kommer att minska. 

4.2.6 Ökade kostnader  

Karin Rosén är övertygad om att revisionsbyråernas kostnader kommer att öka eftersom en ny 

manual ska utvecklas. Personalresurser måste avsättas. Det är ”internkostnadstid som blir en 

kostnad för revisionsbyrån”.      

På vår fråga om ökade kostnader för klienterna anser Karin Rosén att mycket beror på om det 

administrativa arbetet kommer öka avsevärt för byrån. Dessutom kan revisorsnämndens krav 

och dess tolkning av ISQC 1 öka kostnaderna, dessa kostnader blir synliga först när de blir 

kontrollerade. Karin Rosén tror inte att det kommer att påverka kostnaden för klienterna. 

4.2.7 Ökad trovärdighet till årsredovisningen 

Mycket beror på om intressenterna har kännedom om den nya standarden, har de inte det 

kommer det inte öka trovärdigheten alls menar Karin Rosén. För byråns del ger 

uppdragsknutna kontrollen mer trygghet ”ifall det läcker ut i pressen”. Med detta menar hon 

att om en revisor slarvar i sitt arbete och missar väsentliga fel, ger den uppdragsknutna 

kontrollen mer trygghet för revisionsbyrån ifall media får kännedom om det.  
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5. Analys & slutsats 

I detta kapitel analyserar vi och presenterar forskningens resultat. Vi kommer att analysera 

varje problemfråga för att sedan presentera våra slutsatser kopplade till syftet och 

problemformuleringen. Vi redogör även våra egna reflektioner kring slutsatserna. 

5.1  Revisorernas arbetssätt  

Analys 

Som tidigare nämnts i ovanstående empiri medför införandet av ISQC 1 en rad strängare 

regler för t.ex. granskning och dokumentation av pågående och nya uppdrag och en del 

förändringar i revisorernas arbetssätt kan ske.  

Carola Nilsson anser generellt att det inte kommer att ske stora förändringar i revisorernas 

arbetssätt. Däremot kan arbetssättet inledningsvis förändras i form av fler rutiner som måste 

följas.  I referensramen beskrev vi att revisorn i utförande av revisionen måste dokumentera 

sitt arbete under granskningen. ISQC 1 kräver dock att revisorerna dokumenterar 

revisionsarbetet mer utförligt. Däremot kommer utförandet av revisionen som innehåller 

planering, granskning och rapportering inte att förändras. Carola Nilsson tillägger att 

arbetsuppgifterna inte kommer att minska, dock kan det tillkomma arbetsuppgifter, men det 

vet hon först när programvaran som revisorerna använder är uppdaterad.  

Karin Rosén säger att revisorer som tillhör samma byrå och arbetar på olika sätt kommer att 

behöva ändra sitt arbetssätt eftersom ISQC 1 kräver att revisorerna måste följa en gemensam 

arbetsmetodik. Dessa byråer måste därför upprätta en manual över revisorernas arbetssätt. 

Likt Carola Nilsson anser hon att revisorerna kommer att följa fler rutiner än tidigare. Hon 

förväntar sig inte att några arbetsuppgifter kommer att försvinna, däremot kan det tillkomma 

nya i form av riskuppdrag. 

Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka om införandet av ISQC 1 kommer att påverka 

revisorernas arbetssätt, vi kom fram till att revisorerna kommer att få ändra sitt arbetssätt. 

Som resultat av ISQC 1 krävs det att revisorerna inom byråerna följer en gemensam 

arbetsmetodik enligt en manual som tas fram av företagsledningen. Den nya standarden 

medför fler rutiner för revisionsarbetet, arbetsuppgifterna kan öka men omfattningen av denna 

ökning är svår att uppskatta då införandet av ISQC 1 befinner sig i inledningsskedet. 
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Egna reflektioner 

Den gemensamma arbetsmetodiken som revisorerna måste följa kan medföra en stor 

arbetsbörda för äldre och mer erfarna revisorer, de blir kanske tvungna att förändra eller till 

och med avskaffa rutiner de byggt upp under flera år. Men utifrån de nyare revisorerna 

perspektiv kan en gemensam arbetsmetodik vara lönsam. Med den gemensamma 

arbetsmetodiken kommer de nya och äldre revisorerna att arbeta på ett mer liknande sätt än 

tidigare. Det kan resultera i att de äldre revisorerna fungerar som mentorer för de nyare och 

slipper lära ut flera olika arbetsmetoder. I slutändan anser vi att en gemensam arbetsmetodik 

är positivt och lönsamt för revisionsbolagen i längden.  

Införandet av ISQC 1 kräver att revisorerna dokumenterar i större omfattning, vilket resulterar 

i en ökning av tiden revisorn avsätter för kunden. Båda respondenterna anser att arbetet för 

revisorerna generellt inte kommer att ändras mycket men understryker att fler rutiner ska 

följas. Fler rutiner leder till att revisorn har fler punkter att följa. En ökning av 

dokumentationen och fler rutiner anser vi kommer resultera i en förändring i revisorns arbete 

dvs. att revisorn nu kommer lägga ner mer tid än tidigare för samma arbete.  

Vi tycker att införandet av ISQC 1 är en positiv förändring för revisionsyrket. Revisorerna 

blir mer noggranna i sitt revisionsarbete.  

 

5.2 Revisionskvalité 

Analys 

Kvalité förekommer i organisationers interna arbete, likväl som i externa sammanhang.  

Enligt referensramen är kvalité de sammanslagna egenskaperna hos en produkt som har en 

förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Internt inom organisationer har 

företagsledningen tagit fram kvalitetsmanualer som personalen ska följa. Den externa kvalitén 

är att kunderna förblir nöjda med det utförda arbetet.  

Carola Nilsson definierar kvalité som ett korrekt utfört jobb av revisorerna samt nöjda kunder 

och intressenter, medan Karin Rosén anser att kvalité är när revisorn följer ISAs krav. 

Skillnaden mellan båda revisorerna är att den ene fokuserar på kvalitén ur både internt och 

externt medan den andra syftar till kvalitén internt.  
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Carola Nilsson tror att införandet av ISQC 1 till en början kommer att påverka kvalitén på 

revisionen pga. rädsla och oro för kontrollerna på byråernas sätt att implementera standarden. 

Det kommer dock att avta med tiden. Karin Rosén anser att revisionskvalitén förbättras för 

revisionsbyråer som inte ”haft ordning och reda”. Däremot kommer ISQC 1 inte att ha 

verkan på revisionskvalitén för revisionsbyråer som håller en hög kvalité.  

Slutsats 

Uppsatsens bisyfte var att undersöka om införandet av ISQC 1 kommer att förbättra 

revisionskvalitén. Vi kom fram till att införandet av ISQC 1 inte påverkar revisionskvalitén. 

Men de byråer som inte haft fullständig dokumentation samt inte hållit hög kvalité kan 

förändring i kvalitén för revisionsarbetet uppstå. En kvalitetshöjning kommer att märkas i 

början eftersom byråerna strävar efter att kvalitetskontrollerna ska ske utan anmärkning. 

Egna kommentarer 

Respondenterna anser att kvalitén på revisionen inte kommer förändras i stor utsträckning. 

Troligtvist lär de som redan har ”ordning och reda” inte drabbas av en förändring i kvalitén. 

Däremot tror vi att när ISQC 1 väl implementeras i samtliga byråer kommer en 

kvalitetshöjning inom revisionen att ske. Vi tror att kvalitén på revisionen kommer med all 

säkerhet att påverkas eftersom ISQC 1 kräver ökad dokumentation, mer granskning samt en 

gemensam arbetsmetodik. Den är dessutom mer strikt än den föregående standarden för 

kvalitetskontroll, RS220. Självklart varierar graden på förbättring från byrå till byrå. De som 

tidigare haft mindre bra arbetsmetodik kommer förändra kvalitén mer än de som redan har en 

bra metodik.   

 

5.3 Ökade kostnader för kunden/revisionsbyrån 

Analys 

Carola Nilsson säger att införandet av ISQC 1 innebär ett administrativt arbete för byråerna 

där den avsatta tiden för implementeringen bokas som en internkostnad. Däremot anser hon 

att kunderna inte kommer att drabbas av ökade kostnader, men kan till en början drabbas av 

en mer tidkrävande revision pga. de förändrade arbetssätten. 

En ny manual ska utvecklas och därför behöver revisionsbyråerna avsätta personalresurser 

vilket leder till ökade interna kostnader. Karin Rosén tror inte att införandet av den nya 
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standarden kommer att påverka kostnaderna för kunden. Men mycket beror på hur det 

administrativa arbetet på byråerna sker.   

Slutsats 

En av våra frågor i studien var om införandet av ISQC 1 kommer att leda till ökade kostnader 

för kunden eller revisionsbyrån. Vi har konstaterat att ISQC 1 i inledningsskedet kommer 

kostnaderna för revisionsbyråerna att öka i form av att byråerna måste avsätta 

personalresurser för att upprätta en ny manual som ska uppfylla standardens krav. Däremot 

kommer inte att klienternas kostnader kommer att öka.  

Egna reflektioner 

Kundens revisionskostnader förväntas inte stiga efter införandet av ISQC 1. Däremot kommer 

revisionsbyråernas interna kostnader att öka i inledningsskedet då nya manualer upprättas.  Vi 

tror dock att det kan ske en kostnadsökning för kunderna ifall byråernas kostnader blir högre 

och om tiden för nedlagt arbete tar längre tid än förväntat.  

 

5.4  Hur påverkas de mindre byråerna av införandet  

Analys 

Respondenterna är överens om att de mindre byråerna kommer att drabbas hårdast av 

införandet av ISQC 1.  

Carola Nilsson antar att de mindre revisionsbyråerna kommer få svårare att uppdatera sina 

manualer efter ISQC 1s kriterier. Kulturkrockar och rutinskillnader bland byråernas revisorer 

är två faktorer som påverkar uppdateringen av manualerna eftersom alla revisorer i byrån 

måste följa en gemensam manual. Till skillnad från de mindre byråerna har de större byråerna 

startat införandet av ISQC 1 tidigare och har därmed haft längre tid att både införa och 

tillämpa standarden.  

Karin Rosén anser att det finns två faktorer som påverkar de mindre byråernas införande av 

ISQC 1. Den ena är den gemensamma arbetsmetodiken som revisorerna måste anpassa sig 

till, den andra är att byråerna måste upprätta en gemensam kontroll av revisorerna. Problemet 

med att anpassa den gemensamma arbetsmetodiken är att de äldre och mer erfarna revisorerna 

motsätter sig nya regler. De större revisionsbyråerna kan avsätta mer kapital och 

personalresurser till att både införa och tillämpa standarden.    
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Slutsats 

En annan fråga i vår studie var på vilket sätt de mindre revisionsbyråerna kommer att 

påverkas av ISQC 1. Införandet av den nya standarden kommer främst drabba de mindre 

revisionsbyråerna som kommer få det svårare att uppfylla ISQC 1s kriterier. Revisorerna i de 

mindre byråerna har arbetat på olika sätt men måste nu, som ovan nämnts, arbeta efter 

gemensam arbetsmetodik och gemensamma regler. De stora revisionsbyråerna startade 

processen tidigare, de mindre byråerna får därmed kortare tid till att införa och tillämpa den 

nya standarden, därför påverkas de hårdare.   

Egna reflektioner 

Standarden kräver en gemensam arbetsmetodik därför anser vi att tillämpningen av ISQC 1 

kommer att medföra en del problem såsom kulturkrockar. Vi tror att det beror på att mindre 

byråer startas av revisorer som tidigare arbetat på de större byråerna som har olika 

företagskulturer och arbetsmetoder. 

Vi tror även att de mindre byråerna, jämfört med de större, inte kan avsätta lika stora resurser 

för upprättandet av den nya kvalitetsmanualen. Därför tror vi att detta kommer leda till att de 

mindre byråerna inte tillämpar sig till standarden i samma omfattning som de större byråerna.  
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6. Förslag till framtida studier 

I studiens sista kapitel ger vi förslag till framtida studier.  

Under arbetet med uppsatsen har vi diskuterat problem och andra aspekter. Ett problem var att 

vi inte kunde jämföra utvecklingen på revisorernas arbetssätt eftersom införandet av ISQC 1 

är i inledningsskedet. Det hade därför varit intressant att kunna göra en jämförelse på hur 

arbetssättet och revisionskvalitén påverkats.  

Det hade också varit intressant att djupare undersöka ISQC 1s effekt på revisorernas beteende, 

en jämförelse mellan yngre och äldre revisorer. Respondenterna ansåg ju att äldre revisorer 

motsätter sig anpassning till nya standarder.  

Ifall ISQC 1 hade införts i ett annat land samtidigt som i Sverige så hade det intressant att 

jämföra utvecklingen i revisionsbyråer i Sverige gentemot revisionsbyråer i det andra landet.  
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8. Bilaga 

 

8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Vad anser du rent generellt är kvalitet i revision? 

Hur har Er byrå föreberett sig på den nya standarden? 

Hur ser du som revisor på införandet av ISQC 1? Positiv eller negativ? 

Vilken företagsstorlek tror Ni har påverkats mest av införandet av ISQC 1 och i så fall på 

vilket sätt? 

På vilket sätt kommer det interna arbetet förändras för de små byråerna? 

Tror du att ISQC 1 kommer att medföra en förändrad arbetsbörda för revisorerna?  

Hur är det med arbetsuppgifterna? Tillkommer det fler eller minskar de? 

Tror NI att det kommer medföra förändrade ökade kostnader för klienterna?  

Tror Ni att införandet med ISQC 1 kommer öka kostnaderna för revisionsbyrån? 

Tror Ni att det kommer medföra kvalitetsförändringar i revisionsarbetet? 

Tror Ni att det medför förändrad trovärdighet till årsredovisningen?  

 


