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Tidigare revisionsforskning har främst fokuserat på hur
revisionsbyråerna big four påverkas av och kan påverka revisionens
utveckling, medan perspektivet mindre revisionsbyråer och deras
företrädare har hamnat i skymundan. Eftersom detta begränsar
förståelsen för revision och förändring följer doktorsavhandlingen
utvecklingen av ett förslag om en anpassad standard för revisionen av
mindre företag, som ansågs kunna underlätta den revision som framför
allt utförs i mindre revisionsbyråer. Genom omfattande
dokumentstudier och 45 intervjuer i en longitudinell studie över åren
2014–2020 och med institutionell teori som teoretiskt ramverk,
tecknas i avhandlingen ett nytt perspektiv på hur förändring kan ske.
Istället för förändring genom exempelvis en central aktör i ett
institutionellt entreprenörskap, åskådliggör avhandlingen hur
förändring kan uppnås genom flera aktörer i något som i avhandlingen
benämns ett övergripande institutionellt entreprenörskap. Det
övergripande institutionella entreprenörskapet visar hur aktörer från
organisationsfältets periferi kan initiera en förändring som sedermera
omtolkar uppfattningen ”an audit is an audit” det vill säga att en
revision är en revision, till att kunna innebära en diversifiering av
revisionsstandarder.
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Abstract
Previous studies within auditing have indicated that actors located in the center of the organizational field are more 
likely to have the resources needed in order to instigate change. Although it is acknowledged that actors located in the 
periphery might have incentives to change the organizational field, they are often viewed as unlikely change agents, as 
they are presumed to lack enough leverage. Furthermore, a view in institutional theory is that change from within an 
organizational field is regarded to develop incrementally, through a step-by-step process. This monograph overthrows 
the above assumptions by showing how change within auditing can originate from peripheral actors and succeed through 
an intertangled process involving multiple players. The empirical material consists of 45 interviews and extensive 
documents, gathered during 2014 – 2020. By using a qualitative method, the studied process illustrates how standard 
setting within auditing have changed from a notion of one size fits all, according to ‘an audit is an audit’, to a possibility 
to use more than one audit standard issued by the International Auditing and Assurance Board, (IAASB). By using 
institutional theory as theoretical framework the process is analyzed through the concepts of institutional change and 
institutional entrepreneurship. As the studied process includes both peripheral and central actors, that act because of 
different agendas, but ultimately work together to advocate an idea of change in the organizational field, a new perspective 
on institutional entrepreneurship is formed. In contrast to previous literature and the perception that institutional change 
through institutional entrepreneurship is about one actor or one organization, that succeeds to change the organizational 
field, the dissertation show how change is made possible because of the engagement of several actors. These actors are 
responding to the same precipitating jolts that enables institutional entrepreneurship, but for different reasons. The different 
actors also theorizes the need for change with connection to the same underlying argument, i.e. that the way an audit of 
less complex entities (LCE) is performed is in need of improvement – an argument that was not highly valued in the 
beginning of the change process. The studied change therefore concerns a shift in institutional meaning that makes room 
for a diversification of audit standards and the possibility of a separate standard for the audit of LCE, with the aim to 
facilitate auditing in this segment. Hence, the analysis also deconstructs the meaning of the mantra ‘an audit is an audit’ 
and shows how the meaning has shifted from the institutional meaning of ‘an audit is an audit – according to ISA’ to ‘an 
audit is an audit – according reasonable assurance’.
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1. Introduktion 

Värdet av revision beskrivs ofta som ett ökat förtroende på marknaden  
och kan förklaras genom agentteorin och en minskning av 
informationsassymmetri. Genom att revisorerna granskar de finansiella 
rapporterna som utfärdas av företag och genom sin revisionsberättelse 
indikerar om de finansiella rapporterna kan anses rimliga med hänsyn till den 
revision som har utförts, minskas informationsassymmetrin mellan de som 
verkar inom ett företag och företagets intressenter. Revisorernas granskningar 
av de finansiella rapporterna anses således ge ett ökat förtroende på 
marknaden och revision ses som ett producerande av trygghet (”production of 
comfort”, Pentland, 1993).  

 
Under de senaste decennierna har revision dock genomgått stora 

förändringar, exempelvis på grund av revisionsskandaler som har skadat 
revisionsprofessionens legitimitet och ifrågasatt revisorernas roll som 
förtroendeskapare på marknaden. För att återupprätta ett förtroende ämnade 
standardutvecklare därför visa att revisionen kan vara transparent och 
jämförbar (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Mennicken, 2008; Roussey, 
1999) genom att utfärda en internationell standard som används vid revisionen 
av alla typer av bolag. I stora delar av världen utförs därför revision enligt en 
och samma standard, som kallas International Standards on Auditing (ISA) 
och utfärdas av International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB1). Därutöver infördes striktare reglering efter revisionsskandalerna 
(Dowling, Knechel och Moroney, 2018; Knechel, 2016; Knechel, 2015; Ye 
och Simunic, 2013), samtidigt som självreglering förändrades till oberoende 
tillsyn över professionen (Knechel, 2016; Malsch och Gendron, 2011). 
Globalisering och teknologisk utveckling har i sin tur även påverkat 
standardutvecklingen genom att stora komplexa och globala företag fordrar 
att utvecklingen av revisionen håller jämna steg (Durocher, Gendron och 
Picard, 2016). Den internationella revisionsstandarden ISA har därmed vuxit 
i omfattning i takt med omvärldens ökade komplexitet. I kombination med att 
den oberoende tillsynen tycks föredra en checklistebaserad revisionsprocess, 
menas det även att revisionen har blivit allt mer standardiserad (Dowling, 
Knechel och Moroney, 2018).   

 

                                                   
1 som står under International Federation of Accountants, IFAC. 
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Revisionsplikten avskaffades år 2010 i Sverige, i syfte att verka för en 
regelförenkling och en minskning av de mindre företagens administrativa 
kostnader (Riksrevisionens granskningsrapport, 2017). Revisionen har 
därmed blivit frivillig för en avsevärd mängd företag i Sverige. Behovet av 
minskad informationsassymmetri fick således stå tillbaka för politiska 
ambitioner och enligt Riksrevisionens granskningsrapport (2017) har 
revisionspliktens avskaffande medfört fler negativa konsekvenser än positiva. 
En följd av revisionspliktens avskaffande är dessutom att framför allt mindre 
revisionsbyråer har fått det svårare att bibehålla en kundbas, eftersom mindre 
revisionsbyråers huvudsakliga kundgrupp är mindre företag, som numera ofta 
undantas från revisionsplikt.  

 
Många mindre revisionsbyråer upplever även att revisionsstandarden som 

används är svår att effektivisera vid revisionen av mindre företag, eftersom 
ISA menas utgå från revisionen av stora företag (Balans, nr 3, 2020, s. 25). En 
devis om att revision är en revision, ”an audit is an audit”, understödjer även 
användningen av en internationell standard för alla typer av revision. Åtgärder 
för att återuppbygga revisionsprofessionens legitimitet, genom exempelvis 
utfärdandet av den internationella revisionsstandarden ISA, tycks därmed ha 
försämrat förutsättningarna för många mindre revisionsbyråer, vilket även 
styrks av tidigare forskning (Coetzee, Barac och Seligmann, 2019; Durocher, 
Gendron och Picard, 2016).  

 
Revisionsbyråer brukar ofta delas upp i två kategorier. Dessa är big four 

(PwC, KPMG, EY och Deloitte) jämte övriga revisionsbyråer. Ibland används 
även en tredje kategori som utöver big four även inkluderar de tre 
storleksmässigt nästkommande revisionsbyråerna Mazars, Grant Thornton 
och BDO, som då tillsammans kallas big seven. Revisionsforskningen har  
främst fokuserat på revision och förändring ur ett big four-perspektiv 
(Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 
2015; van Buuren et al., 2018) och visat hur big four kan anses ha en inverkan 
på professionens utveckling. Genom att vara de överlägset mäktigaste 
aktörerna inom professionen, med globala nätverk, tycks big four nämligen 
kunna influera standardutveckling och reglering (Cooper och Robson, 2006; 
Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 
2015), men även tillsyn, genom att medlemmar i tillsynsmyndigheter har 
fostrats i big four (Malsch och Gendron, 2011). Eftersom big four dessutom 
har metodutveckling och utbildningar inom byrån (“in-house”), betraktas de 
också som forum för professionalisering (“sites of professionalization” 
Cooper och Robson, 2006; Edley, Sharma och Anderson-Gough, 2016). Med 
detta menar Cooper och Robson (2006) att professionens utveckling drivs 
genom big four, eftersom det framför allt är i big four som den professionella 
revisorn formas. Big four anses därigenom ha tagit över den roll som 
traditionellt sett har funnits hos de professionella branschorganisationerna 
(Cooper och Robson, 2006; Grey, 1998; Suddaby, Gendron och Lam, 2009) 
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och professionella branschorganisationer menas numera inneha en mer perifer 
roll inom professionen, genom att de främst finns till för de mindre 
revisionsbyråerna (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015).  

 
Även mindre revisionsbyråer betraktas som perifera aktörer inom 

professionen, med lite inflytande i exempelvis standardutveckling (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016). I motsats till medlemmar i big four, medverkar 
exempelvis väldigt få medlemmar i mindre revisionsbyråer i den globala 
standardutvecklingen (Durocher, Gendron och Picard, 2016). Mindre 
revisionsbyråer anses därmed ha färre möjligheter än big four att påverka den 
kontext som de verkar i. van Buuren et al., (2018) menar att mindre 
revisionsbyråer därmed måste hantera de förändringar som skapas av och för 
big four. Mindre revisionsbyråer betraktas således ofta som marginaliserade, 
perifera aktörer2 inom professionen, med begränsad makt att förändra sin 
situation (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och 
Maclean, 2015). 
 

Till skillnad från mindre revisionsbyråer, ses big four även som byråer med 
makt nog att initiera förändring i revisionsprofessionen. Greenwood och 
Suddaby (2006) visade exempelvis hur big four lyckades utvidga sitt 
tjänsteutbud (innan de stora revisionsskandalerna och efterföljande reglering 
hämmade denna utveckling) och därmed drev en utveckling mot en mer 
kommersiell logik inom professionen. Vidare utvecklade big four en 
revisionsmetodologi, så kallad Business Risk Audit (BRA), under andra 
halvan av 1990-talet (Khalifa et al., 2007; van Buuren et al., 2018; Robson et 
al., 2007), som till viss del inkorporerades i den internationella standarden 
ISA.  

 
Sammantaget har denna forskning visat hur big four hanterar och påverkar 

förändringar inom standardutveckling, reglering och tillsyn (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; Malsch 
och Gendron, 2011), hur de formar professionalismen (Cooper och Robson, 
2006; Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016) och dessutom kan driva 
förändringar och skapa egna innovationer (Greenwood och Suddaby, 2006; 
Khalifa et al., 2007; van Buuren et al., 2018; Robson et al., 2007). Att 
forskning kring revision och förändring har fokuserat på big four är emellertid 
inte konstigt med tanke på att fokus inom revision överlag ligger på revisionen 
som utförs av big four (Löhlein och Müßig, 2020). Detta beror till stor del på 
att standardutveckling, reglering och tillsyn fokuserar på revisionen av de 
största företagen, eftersom revisionsskandaler med stora företag inblandade 
har störst inverkan på revisionsprofessionens rykte (Durocher, Gendron och 

                                                   
2 Perifera aktörer befinner sig enligt institutionell teori i utkanten av organisationsfältet och är inte lika 
inbäddade i den institutionella miljön som centrala aktörer, se kapitel tre. De kan därmed ha incitament att 
förändra den institutionella miljön, men anses inte ha tillräcklig makt att genomföra en förändring.  
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Picard, 2016). Strävan efter en harmonisering för att återupprätta och bibehålla 
ett förtroende för professionen, i ljuset av revisionsskandaler, ger därmed ett 
fokus på den revision som big four utför, eftersom big four har monopol3 på 
revisionen av stora, globala företag (Humphrey, Loft och Woods, 2009).   

 
För att förstå förändring inom revisionsprofessionen behövs dock 

forskning som inte endast utgår från big four. Detta eftersom variationen av 
revisionsbyråer inom professionen sträcker sig, som nämnts ovan, från de 
multinationella, globala jättarna, big four, PwC, KPMG, EY och Deloitte, till 
de internationella, men avsevärt mindre, Mazars, Grant Thornton och BDO, 
till de ännu mindre revisionsbyråerna av alla möjliga storlekar, ända ned till 
ensamutövare, så kallade ”sole practitioners”. Ramirez, Stringfellow och 
Maclean (2015) konstaterade dock att gruppen mindre revisionsbyråer är svår 
att definiera, då den innefattar stora skillnader mellan revisionsbyråer. 
Samtidigt menar Ramirez, Stringfellow och Maclean (2015) att gruppen just 
är svår att definiera till följd av att det råder stor brist på forskning kring 
mindre revisionsbyråer som kan göra det möjligt att utforma en mer specifik 
kategorisering. Ramirez, Stringfellow och Maclean (2015) uppmuntrar därför 
fortsatt forskning kring mindre revisionsbyråer (“the small practitioner”).  

 
I denna avhandling görs dock ingen mer specifik definition av kategorin 

mindre revisionsbyråer, mer än att de särskiljs från big seven, det vill säga big 
four-byråerna PwC, KPMG, EY, Deloitte plus Mazars, Grant Thornton och 
BDO. Mindre revisionsbyråer som grupp kan, som nämnts ovan, visserligen 
ha stora skillnader sinsemellan, men överlag anses i denna avhandling en 
större skillnad finnas gentemot big seven och framför allt gentemot big four, 
som enligt Ramirez, Stringfellow och Maclean (2015) bör kunna betraktas 
som en gemensam grupp, eftersom de delar tillräckligt många kännetecken.  
 

 Forskning har även hävdat att revisionen som utförs av big four skiljer sig 
väsentligt från revisionen som utförs i mindre revisionsbyråer (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016; Ramirez 2009; 2013). Ramirez (2009; 2013) 
visade exempelvis att revisionen av stora företag som utförs av big four skiljer 
sig från den revision som mindre revisionsbyråer utför av mindre företag. Big 
four utför visserligen också revisioner av mindre företag, men mindre 
revisionsbyråer har till övervägande del revisioner av mindre företag som sin 
huvudsakliga kundgrupp. Denna uppdelning innebär att revisionen av mindre 
företag skiljer sig från revisionen av stora komplexa företag, genom att det 
exempelvis finns färre interna kontroller i mindre företag och genom att 
mindre företag har en snävare intressentgrupp, vilket även kan anses påverka 
oberoendekravet (Durocher, Gendron och Picard, 2016). Förutom att mindre 

                                                   
3 Indikationer på big fours fortsatta monopol se https://www.icaew.com/technical/audit-and-assurance/in-
quiry-into-audit/commentary-on-audit-reviews/big-four-market-share-in-uk-audit-increases och 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642349/IPOL_ATA(2019)642349_EN.pdf  
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revisionsbyråer generellt reviderar mindre företag och att big four typiskt sett 
reviderar de större företagen (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez 
2009; 2013), finns det även skillnader i hur big four är konstruerade i 
jämförelse med mindre revisionsbyråer. Big four har exempelvis utvecklat 
egna revisionsprogram för att säkerställa att revisionen uppnår kvalitetskrav 
enligt standarder och reglering (Broberg, 2013). Big four är dessutom kända 
för en hierarkisk organisationsuppbyggnad i form av en pyramid med många 
oerfarna medarbetare i botten, vilket anses lämpa sig väl med en strukturerad 
revisionsprocess (Curtis, Humphrey och Turley, 2016). Detta innebär därmed 
att big four har en annan möjlighet till struktur och anpassning till en 
utveckling mot en allt mer globaliserad och standardiserad revisionsstandard, 
än vad många mindre revisionsbyråer har (Durocher et al,. 2016).   

 
Mot bakgrund av dessa skillnader mellan stora revisionsbyråer och mindre 

revisionsbyråer och de olika förutsättningarna som finns kring 
revisionsprocessen, bör revisionsprofessionen enligt Ramirez, Stringfellow 
och Maclean (2015) betraktas som en profession innehållandes olika segment: 

 
A profession, from this perspective, is not a relatively cohesive or 
homogeneous entity, but rather an institutionalized compromise around 
which several “segments” revolve. (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 
2015, s. 1343) 

 
Ramirez, Stringfellow och Maclean (2015) utmanar därmed synen på en 

profession som en helhet och menar dessutom att de mindre revisionsbyråerna 
är marginaliserade aktörer inom revisionsprofessionen, med få möjligheter att 
påverka dess utveckling. Ett betraktande av revisionsprofessionen som 
bestående av olika segment (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015) 
innebär därmed att perspektivet mindre revisionsbyrå också blir nödvändigt 
för att nå en mer fullständig förståelse för revision och förändring (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016, Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015). Att se 
revision ur ett annat perspektiv än big four, är emellertid ett förbisett område, 
inte bara i praktiken och standardutvecklingen, utan, som nämnts ovan, även 
inom forskning (Cooper och Robson, 2006; Durocher, Gendron och Picard, 
2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018). 
Studier kring mindre revisionsbyråer efterlyses exempelvis fortfarande 
(Carrington et al., 2019; Cooper och Robson, 2006; Lander, Koene och 
Linssen, 2013; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015) och än så länge 
finns det få studier kring hur gruppen mindre revisionsbyråer och dess 
subgrupper fungerar (Carrington et al., 2019; Ramirez, Stringfellow och 
Maclean, 2015).    

 
I den forskning som dock finns kring mindre revisionsbyråer och 

förändring menar exempelvis Coetzee, Barac och Seligmann (2019) att när 
gränser för revisionsplikt höjs behöver revisorer i mindre revisionsbyråer i 



6 

högre grad vända sig till en kommersiell logik. På samma sätt som Lander, 
Koene och Linssen (2013) visade att revisorerna i medelstora revisionsbyråer 
använde sig av den kommersiella logiken när de blev nödgade, menar 
Coetzee, Barac och Seligmann (2019) att revisorer i mindre revisionsbyråer 
övergår till rådgivningstjänster om revisionen blir mindre vinstgivande. 
Coetzee, Barac och Seligmann (2019) fann också att många mindre 
revisionsbyråer lämnade branschen, som ett resultat av svårigheterna med att 
hålla revisionen lönsam när komplicerade internationella revisionsstandarder 
måste uppfyllas, samtidigt som revisionen har en budget att följa. Att hålla 
revisionen effektiv blev dessutom extra viktigt när revisionsplikten 
avskaffades och kunderna blev färre, vilket enligt Coetzee, Barac och 
Seligmann (2019) därmed kunde tolkas som en ökad användning av den 
kommersiella logiken bland mindre revisionsbyråer.  

 
Till skillnad från Coetzee, Barac och Seligmann (2019) visade Durocher, 

Gendron och Picard (2016) i sin studie om hur mindre revisionsbyråer 
hanterade globala revisionsstandarder, att revisorer i mindre revisionsbyråer 
till stor del anpassade sig till en allt mer globaliserad revision, trots att den 
upplevdes som illa lämpad för den revision som vanligtvis utförs i mindre 
revisionsbyråer. Durocher, Gendron och Picard (2016) fann också att 
revisorerna i mindre revisionsbyråer inte motsatte sig utvecklingen mot 
globala revisionsstandarder, utan istället använde sig av olika strategier för att 
hantera de krav som de globala standarderna medför. Dessa strategier kan, 
enligt Durocher, Gendron och Picard (2016), innebära att exempelvis föreslå 
utfärdandet av en översiktlig granskning istället för en revisionsberättelse. Till 
följd av frånvaron av tecken på motstånd benämner Durocher, Gendron och 
Picard (2016) de mindre revisionsbyråerna “tysta medlemmar” i 
revisionsprofessionen (“silent members”, Durocher, Gendron och Picards. 
68). De menar att mindre revisionsbyråer, genom att inte protestera mot en 
utveckling som är anpassad för big four, riskerar att cementera en 
marginaliserad roll där de inte kan erbjuda samma sorts tjänster som revisorer 
i big four.   
 

Forskning har därmed visat att harmoniseringen av revisionsstandarder, 
genom utfärdandet av en internationell standard för alla typer av revision, har 
gjort att revisionen av mindre företag (som ofta utförs av mindre 
revisionsbyråer) har blivit svårare att hålla lönsam, eftersom den är svår att 
effektivisera när en komplicerad standard måste följas (Coetzee, Barac och 
Seligmann, 2019). Det blir således allt svårare för de mindre revisionsbyråerna 
att fortsätta utöva revision (Coetzee, Barac och Seligmann, 2019; Durocher, 
Gendron och Picard, 2016; Löhlein och Müßig, 2020), vilket anses kunna 
resultera i att mindre revisionsbyråer lämnar revisionsbranschen för att till 
exempel övergå till endast rådgivning (Coetzee, Barac och Seligmann, 2019). 
Det kan också betyda att de stannar kvar i revisionsbranschen, men undviker 
att applicera vissa standarder, vilket i förlängningen ger samma effekt, då 
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endast big four kommer att ha resurser att applicera de komplicerade 
revisionsstandarderna (Durocher, Gendron och Picard, 2016).   

 
Man kan tycka att denna tillsynes orättvisa situation inom 

revisionsprofessionen borde ge upphov till försök till förändring hos de 
mindre revisionsbyråerna. Som diskuterats tidigare ses dock de mindre 
revisionsbyråerna och deras företrädare ofta som marginaliserade aktörer, 
utan tillräcklig makt att påverka sin situation (Durocher, Gendron och Picard, 
2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018). 
Mindre revisionsbyråer kategoriseras ofta som perifera aktörer inom 
revisionsprofessionen, medan big four istället ses som centrala aktörer. 
Exempelvis Greenwood och Suddaby (2006) studerade big four som centrala 
aktörer i organisationsfältet, vilka genomförde förändring. Enligt Greenwoods 
och Suddabys (2006) studie, som utgår från institutionell teori, har centrala 
aktörer ofta makt att förändra organisationsfältet, medan mer perifera aktörer, 
kan ha incitament till förändring, samtidigt som de saknar tillräckligt 
inflytande för att genomföra en förändring.  

 
Detta resonemang motsägs dock av Löhlein och Müßig (2020) som 

studerade hur en perifer aktör i form av en företrädare för de mindre 
revisionsbyråerna påverkade revisionsprofessionen i Tyskland. Studien av 
Löhlein och Müßig (2020) visar hur en auktoriserad revisor tydliggjorde hur 
ett fokus på big four-revisioner missgynnade de mindre revisionsbyråerna och 
genom en användning av digitala kanaler lyckades påverka den tyska 
revisionsprofessionen under två decennier. Trots att Löhlein och Müßig 
(2020) fokuserade på en enskild aktör, något som troligtvis förbisåg det 
kollektiva handlande som förändring ofta innebär (Micelotta, Lounsbury och 
Greenwood, 2017), öppnar studien upp för att även kunna se perifera aktörer, 
såsom mindre revisionsbyråer och deras företrädare, som aktörer för 
förändring inom revision.   
 

 Som visats ovan har tidigare forskning om revision och förändring främst 
utgått från revisionen i big four. Forskningen har behandlat hur big four har 
hanterat förändringar inom reglering och tillsyn (Durocher, Gendron och 
Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; Malsch och 
Gendron, 2011), hur big four driver professionalismen (Cooper och Robson, 
2006; Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016), men också hur big four 
har skapat egna innovationer inom professionen (Greenwood och Suddaby, 
2006; Khalifa et al., 2007; van Buuren et al., 2018; Robson et al., 2007). Detta 
innebär att förståelsen för förändring inom revisionsprofessionen till stor del 
bygger på en förståelse för hur förändring hanteras och initieras av big four, 
som trots att de är de överlägset största aktörerna4 inom professionen, är långt 

                                                   
4 Enligt nyinstitutionell teori är de att betrakta som centrala aktörer i organisationsfältet. De drar därmed 
fördel av hur den institutionella miljön är uppbyggd.  
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ifrån de enda. Professionen bör enligt Ramirez, Stringfellow och Maclean 
(2015) istället betraktas som segmenterad, med olika subgrupper (Carrington 
et al., 2019; Greenwood och Suddaby, 2006; Ramirez, Stringfellow och 
Maclean, 2015) som tycks revidera på olika sätt (Carrington et al., 2019; 
Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez 2009; 2013). För att förstå hur 
förändring kan ske inom revisionsprofessionen behövs därmed fler perspektiv 
än de stora revisionsbyråernas. 

 
Studier kring revision och förändring ur perspektivet mindre revisionsbyrå 

är dock, som nämnts ovan, få och förståelsen är därför fortfarande begränsad. 
Den forskning som ändå finns visar att revisorer i mindre revisionsbyråer 
anpassar sig till de förändringar som görs för och av big four (Coetzee, Barac 
och Seligmann, 2019; Durocher, Gendron och Picard, 2016) och de mindre 
revisionsbyråerna ses ofta som marginaliserade aktörer med lite makt att 
förändra sin situation (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez, 
Stringfellow och Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018). Dessa slutsatser 
kräver dock vidare begrundan eftersom Löhlein och Müßig (2020) har visat 
att perifera aktörer kan försöka påverka professionens fokus på big four 
genom att skapa motstånd. Löhlein och Müßig (2020) beskriver emellertid 
inte ett tydligt förändringsförsök, utan mer ett påverkansarbete över en längre 
tidsperiod (20 år). Dessutom fokuserar Löhlein och Müßig (2020) på en 
enskild aktör, vilket troligtvis förbiser det gemensamma handlande som 
förändringar vanligtvis kräver (Micelotta, Lounsbury och Greenwood, 2017). 
I förändringsprocesser har man exempelvis kunnat se att organisationer kan 
agera som aktörer för förändring, där individer kan initiera och arbeta för en 
förändring tillsammans (Hardy och Maguire, 2017).  

 
Det finns därför ett behov av fortsatt forskning för att förstå hur mindre 

revisionsbyråer hanterar och kan initiera förändring inom 
revisionsprofessionen, trots att de anses vara perifera och marginaliserade 
aktörer utan makt (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez, 
Stringfellow och Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018). Eftersom en 
segmenterad profession (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015) kräver en 
förståelse för de olika subgrupperna (Carrington et al., 2019) för att en 
förståelse för revision och förändring ska kunna fördjupas, lyder 
avhandlingens forskningsfråga som följer:  

 
Hur kan förändring inom revision ske från periferin?   

 
Syftet är därmed att bidra till förståelsen för revision och förändring, ur ett 

annat perspektiv än big four, då revision och förändring främst har studerats i 
big four. Att studera förändring som startar i periferin genom att utgå från 
perspektivet mindre revisionsbyrå och deras företrädare förväntas ge en 
utökad förståelse för hur andra aktörer än big four hanterar och upplever de 
senaste decenniernas revisionsförändringar, men också hur aktörer som anses 
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sakna inflytande ändock kan ha inflytande. Forskningsfrågan belyser därmed 
även begreppen periferitet och centralitet inom ett organisationsfält, med 
hänsyn till inflytande.   

 
Det empiriska materialet som analyseras i denna avhandling handlar om 

hur företrädare för de mindre revisionsbyråerna, i form av det Nordiska 
revisorsförbundet (NRF), föreslog en alternativ standard för revisionen av 
mindre företag, tänkt att användas av framför allt mindre revisionsbyråer. Den 
föreslagna standarden som arbetades fram kallades den Nordiska standarden, 
eller på engelska, Standard for Audits of Small Entities (SASE). Bakgrunden 
till standarden var, i likhet med studierna av Durocher, Gendron och Picard 
(2016) och Coetzee, Barac och Seligmann (2019), att mindre revisionsbyråer 
allt mer måste revidera i en kontext som anses vara bättre lämpad för 
revisionen av stora företag. Som tidigare nämnts avskaffades revisionsplikten 
i Sverige 2010, vilket sammanföll ungefärligt med en implementering av den 
internationella standarden ISA år 2011. Användningen av en komplicerad, 
internationell standard för revision i kombination med förändrade gränser för 
revisionsplikt satte press på att revisionen av mindre företag skulle utföras så 
effektivt som möjligt, vilket hotade relevansen för den revision som framför 
allt utfördes av mindre revisionsbyråer.  

 
Samma utveckling som i Sverige, kring avskaffad revisionsplikt och 

implementeringen av ISA, skedde även i övriga Norden, vilket skapade 
incitament för den nordiska samarbetsorganisationen, NRF, att försöka 
förändra revisionen för dess nordiska medlemmar och förbättra den situation 
som de mindre revisionsbyråerna befann sig i. Eftersom mindre företag är de 
mindre revisionsbyråernas huvudsakliga kundgrupp, var den föreslagna 
standarden SASE ett sätt att underlätta för revisionen som utfördes i mindre 
revisionsbyråer och den föreslagna standarden innebar att mindre 
revisionsbyråer gavs hopp om att kunna revidera enligt sin egen kontext och 
inte utifrån en kontext som är anpassad för revisionen av stora företag.   

 
NRF är en sammanslutning av representanter för de nordiska 

branschorganisationerna inom revision. Även om NRF, i denna egenskap, 
formellt sett företräder revisionsbyråer av olika storlekar, däribland de stora 
revisionsbyråerna, betraktas NRF:s försök till förändring som ett 
företrädarskap för de mindre revisionsbyråerna. NRF betraktas också som en 
relativt perifer aktör i jämförelse med big four och andra internationella 
aktörer inom professionen. Kategoriseringen av NRF som perifer aktör görs 
inte bara med hänsyn till att NRF:s agerande ses som ett företrädarskap för de 
mindre revisionsbyråerna, som storleksmässigt befinner sig i lä gentemot big 
four och big seven, utan även mot bakgrund av forskning inom revision som 
menar att professionella branschorganisationer har fått en allt mer perifer roll 
inom professionen, till följd av big fours ökade inflytande (Cooper och 
Robson, 2006; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015).   
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För att förstå hur en aktör som NRF kunde initiera och driva en förändring 

i en kontext som ofta anses vara skapad av och för big four (van Buuren et al., 
2018) används i denna avhandling institutionell teori och begrepp såsom 
institutionellt entreprenörskap och institutionell förändring som teoretiskt 
ramverk. Processen kring den föreslagna standarden har också studerats i 
avhandlingen med utgångspunkt i Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 
modell för institutionell förändring, där SASE betraktas som ett försök att 
förändra den institutionella miljön. NRF, samt aktörer kring NRF, anses i 
denna avhandling forma ett institutionellt entreprenörskap till följd av 
föranledande händelser (”precipitating jolts”, Greenwood, Suddaby och 
Hinings, 2002), det vill säga globaliseringen av revisionsstandarder och 
förändrade gränser för revisionsplikt. Arbetet med standarden SASE och 
försöket att implementera den alternativa standarden analyseras sedan genom 
begrepp som teoretisering, vilket handlar om hur aktörer i det institutionella 
entreprenörskapet argumenterar för sin önskade förändring (Greenwood, 
Suddaby och Hinings, 2002). Det empiriska materialet skiljer sig dock från 
hur institutionell förändring presenteras i modellen som arbetades fram av 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002), vilket ger möjligheter till en utökad 
förståelse för hur förändring kan ske inom ett organisationsfält. Därutöver 
vidareutvecklas även begreppet institutionellt entreprenörskap, samtidigt som 
en diskussion förs om aktörers centralitet respektive periferitet och relationen 
till inflytande. Avhandlingen bidrar därför också till en förståelse för revision 
och förändring genom att ifrågasätta antagandet att mindre revisionsbyråer 
och deras företrädare har få möjligheter att förändra revisionen (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; van 
Buuren et al., 2018).    

 
I nästa kapitel vidareutvecklas diskussionen kring tidigare litteratur om 

revision och förändring och litteraturgenomgången visar exempelvis att 
aktörers centralitet eller periferitet i relation till inflytande kräver fortsatt 
forskning. Litteraturkapitlet följs av en presentation av det teoretiska 
ramverket, kapitel tre, som sedan följs av metodkapitlet, kapitel fyra. Efter 
metodkapitlet presenteras det empiriska materialet i tre kapitel: kapitel fem, 
sex och sju, och analyseras sedan i kapitel åtta. I kapitel nio förs en diskussion 
i relation till tidigare forskning inom både institutionell teori och revision. 
Monografin avslutas sedan med kapitel tio, som sammanfattar avhandlingens 
slutsatser och förslag på fortsatt forskning.  
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2. Revision och förändring 

 
I denna litteraturstudie görs en genomgång av forskning som på olika sätt 

har hanterat revision och förändring, för att genom denna tidigare forskning 
förstå hur aktörer kan ha inflytande över revisionens utveckling. Studien 
belyser både hur aktörer hanterar utifrån kommande förändringar och hur 
aktörer själva försöker förändra revisionen. Litteraturgenomgången är 
uppdelad i framför allt två övergripande avsnitt, med ett delavsnitt däremellan 
som agerar skiljelinje och perspektivskifte. Det första övergripande avsnittet 
behandlar forskning som har diskuterat revisionens utveckling genom 
perspektivet big four, varefter skiljelinjen markerar att revisionsprofessionen 
består av fler byråer än big four. Det andra övergripande avsnittet diskuterar 
därför revision och förändring ur perspektivet icke-big four, och främst ur 
perspektivet mindre revisionsbyråer och deras företrädare.  
 

Delavsnittet nedan introducerar det första övergripande avsnittet och 
presenterar forskning ur perspektivet big four.  

2. 1. Big four 
 

Inom revisionsforskning finns överlag ett fokus på den revision som utförs 
av big four (PwC, KPMG, EY och Deloitte), som är de fyra största 
revisionsbyråerna med kontor över hela världen (Carter, Spence och Muzio, 
2015). Big four har således även stor betydelse för den forskning som finns 
kring revision och förändring. Förändring inom revision har ofta kopplats ihop 
med utvecklingen inom tillsyn och standardutveckling, vilka är de 
förutsättningar som revisorer löpande behöver anpassa sig till. Förändring 
inom revision kan dock också hänföras till förändringar som initieras av 
revisorerna själva. Sådana förändringar handlar då exempelvis om olika typer 
av innovationer eller affärsutveckling och inom forskning är det främst de 
största revisionsbyråerna som har setts som intitiativtagare till dessa 
förändringar.   

 
Utöver ovan beskrivna förändringar inom revision, genom tillsyn, 

standardutveckling och innovation, menar forskning även att revisions-
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professionen utvecklas genom så kallade professionaliseringsprocesser, där 
revisorn formas i sitt sätt att vara och tänka. Professionaliseringsprocesser 
anses handla om hur revisorn lär sig att vara en del av en profession och vad 
det innebär att vara en professionell revisor (Anderson-Gough, Grey och 
Robson, 2000; Coffey, 1994). Senare forskning har hävdat att 
professionaliseringsprocesserna har flyttats från professionella 
branschorganisationer till att allt mer ske inom big four, till följd av att big 
four har blivit gigantiska aktörer med en stor andel av marknadens revisorer 
(Cooper och Robson, 2006; Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016; 
Greenwood och Suddaby, 2006).   

 
Mot bakgrund av det ovanstående och av att revisionsforskningen överlag 

har fokuserat på big four, blir det tydligt att big four ses som centrala aktörer 
även inom revision och förändring. I kommande delavsnitt vidarerutvecklas 
därför diskussionen om big four som centrala aktörer inom revision och 
förändring genom temana 1) tillsyn och standardutveckling, 2) 
affärsutveckling och innovation samt 3) professionalism, eftersom 
litteraturgenomgången har visat att förändring inom revision ofta kan kopplas 
till något av dessa områden.   

2. 1. Tillsyn och standardutveckling 
 

 För att diskutera hur big four har hanterat utifrån kommande förändringar 
av revisionen startar detta avsnitt med en presentation av de utifrån kommande 
förändringar som i denna avhandling bedöms ha haft stor påverkan på 
revisionens utveckling. Som nämndes i introduktionen är ökad reglering och 
tillsyn ofta svar på ett minskat förtroende för revisionen, vid exempelvis 
revisionsskandaler (Dowling, Knechel och Moroney, 2018; Knechel, 2016), 
där revisorn beskylls för att inte ha gjort sitt jobb (Guénin-Paracini och 
Gendron, 2010). Revision handlar om att med en rimlig grad av säkerhet 
säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna och revision kan därför 
anses producera förtroende och trygghet på marknaden (Pentland, 1993) 
genom att göra sig av med otrygghet (Carrington och Catasús, 2007). En 
process som kan vara svårgrepbar och därför också svår att reglera. Dock 
uppfattar utomstående intressenter ofta revision som något objektivt och 
konkret, som det går att skapa tydliga regler kring (Dirsmith, Covaleski och 
McAllister, 1985). Eftersom det anses vara viktigt att intressenters 
förväntningar kring revision som något objektivt och konkret möts för att 
revision ska kunna erhålla legitimitet, har således de stora 
revisionsskandalerna lett till ökad reglering och tillsyn över revisionen. Som 
Power formulerade det ”in order to generate trust in the financial statements, 
audit practice must generate trust in itself” (Power, 2003, s. 380).   
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De stora revisionsskandalerna kring millennieskiftet, som involverade den 
dåvarande big five-revisionsbyrån Arthur Andersen, förändrade därmed 
revisionsprofessionen från självreglering till något som nu anses vara en 
oberoende tillsyn (Dowling, Knechel och Moroney, 2018; Malsch och 
Gendron, 2011). Det är följaktligen inte längre revisionsprofessionen som 
avgör om revisionsprocessen uppfyller tillräckliga krav på kvalitet, istället är 
tillsynsmyndigheternas kvalitetsgranskningar av revisionen avgörande 
(Dowling, Knechel och Moroney, 2018). Eftersom tillsynen förändrades till 
att numera ske av oberoende part, har revisorerna behövt anpassa sin 
revisionsprocess för att möta de krav som den oberoende tillsynen fokuserar 
på vid en granskning av revisionen. Enligt Dowling, Knechel och Moroney 
(2018) har det skapat en standardiserad och checklistebaserad 
revisionsprocess. Detta eftersom revisorerna måste tolka krav från 
revisionsstandarder på ett sätt som överensstämmer med hur en 
tillsynsmyndighet tolkar kraven, för att de ska kunna vara säkra på att klara en 
kvalitetsgranskning (Dowling, Knechel och Moroney, 2018).  
 

Utöver denna utveckling av tillsynen, vilken har påverkat hur revisorerna 
arbetar med revisionsstandarder, har revisionen också förändrats genom att 
utvecklingen av revisionsstandarder har tagit ett språng mot globalisering 
(Loft, Humphrey och Turley, 2006). De finansiella skandalerna, och en 
generell ökning i globaliseringstakt, anses ha aktualiserat behovet av att kunna 
erbjuda pålitlig och jämförbar finansiell information (Durocher, Gendron och 
Picard, 2016; Humphrey, Loft och Samsonova-Taddei, 2014). För att möta 
detta behov har den internationella revisionsstandarden ISA implementerats i 
stora delar av världen. Den standard som många revisorer numera reviderar 
enligt är därmed internationell och även utformad för att kunna användas vid 
alla typer av revisioner, under devisen an audit is an audit, oberoende av 
storleken på det reviderade bolaget (Durocher, Gendron och Picard, 2016). 
Standardutvecklare har således antagit att revision kan utföras på ett och 
samma sätt, genom en och samma standard (Durocher, Gendron och Picard, 
2016), och uppfattningen an audit is an audit ses som en förenande kraft inom 
professionen som underlättar användningen av en internationell standard för 
revision (Löhlein och Müßig, 2020): 

 
The mantra “an audit is an audit” served as an identity-forming 
mechanism that unified different segments of the profession. (Löhlein 
och Müßig, 2020, s.8) 

 
Förändringar inom tillsyn och standardutveckling har därmed skapat en 

revision som kan anses vara både standardiserad (Dowling, Knechel och 
Moroney, 2018) och globaliserad (Durocher, Gendron och Picard, 2016) 
enligt mantrat an audit is an audit. I denna utveckling bedöms dock big four 
ha en fördel i och med sin storlek och sina egna avdelningar för 
metodutveckling och utbildning (Broberg, 2013; Cooper och Robson, 2006), 
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där revisorerna lär sig hur revisionsprocessen bör utformas för att klara av en 
granskning. Denna metodutveckling inom big four går ut på att inkorporera 
krav från tillsyn och standardutveckling i sina egna revisionsprogram för att 
revisorerna ska kunna känna trygghet i att deras metodologier säkerställer att 
ISA uppfylls (Humphrey et al., 2011). Broberg (2013) kallar detta för att 
revisorerna reviderar enligt ”firmalization”, vilket innebär att big four 
införlivar de krav som finns och dessutom lägger till egna krav för att erbjuda 
“best practice” och få en konkurrensfördel (Broberg, 2013).  

 
Det menas även att big four samarbetar i olika grupperingar för att hantera 

nya krav på revisionsprocessen (Humphrey, Loft och Woods, 2009) och att de 
har en aktiv roll i standardutvecklingen (Durocher, Gendron och Picard, 
2016), men också att de har en informell roll i exempelvis tillsyn (Malsch och 
Gendron, 2011). Curtis, Humphrey och Turley (2016) föreslår till och med att 
big four är med och driver en utveckling mot en standardiserad och 
globaliserad revisionsprocess, eftersom det passar big fours 
organisationsuppbyggnad. En globaliserad revisionsstandard antas passa in i 
ett globaliserat revisionsnätverk. Ur perspektivet att big four gynnas av en 
standardiserad och globaliserad revisionsprocess, ses förändringarna sedan 
millennieskiftets revisionsskandaler som något som visserligen startade 
utanför big four, men som big four inte nödvändigtvis tjänar på att motarbeta. 
Trots att förändringarna inte intitierades av big four, visar 
litteraturgenomgången att big four ändock kan ses som mäktiga aktörer inom 
professionen.    

 
I nästa avsnitt fortsätter diskussionen om big four som centrala aktörer 

genom att belysa hur big four har gjort egna försök till affärsutveckling och 
innovation.    

2. 2. Affärsutveckling och innovation 
 

Greenwood och Suddaby (2006) kategoriserade dåvarande big five 
(numera big four) som aktörer i revisionsfältets centrum och studerade hur 
dessa arbetade för att utvidga sitt tjänsteutbud under en 20-årsperiod i Kanada. 
Förutom denna affärsutveckling, utvecklade dåvarande big five också en ny 
revisionsmetodologi under andra halvan av 1990-talet, som kallas Business 
Risk Audit (BRA) (Khalifa et al., 2007; van Buuren et al., 2018; Robson et 
al., 2007). Denna revisionsansats gick ut på att till större del ta hänsyn till 
företagets risker i revisionsprocessen och rörde sig från den mer traditionella 
detaljgranskningen (Curtis, Humphrey och Turley, 2016). Robson et al., 
(2007) beskriver BRA enligt nedan:  

 
While traditional audit is said to be oriented towards “compliance”, the 
BRA approach is said to create value; whereas the traditional approach 
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is “transactions based”, the evolving audit is risk based. (Robson et al., 
2007, s. 412) 

 
BRA hade som syfte att effektivisera revisionen genom att tillåta 

professionell bedömning i högre grad än den traditionella 
revisionsmetodologin, vilket ansågs kunna fokusera revisionen bättre 
(Knechel, 2007). Det menades att revisionsrisk hängde nära samman med 
affärsrisk och att revisorn därför borde fokusera mer på affärsrisk än tidigare 
(Knechel, 2007).  

 
Efter de stora revisionsskandalerna fick dock BRA-metodologin kämpa i 

uppförsbacke (Curtis, Humphrey och Turley, 2016; Knechel, 2007; Robson et 
al., 2007). Innan millennieskiftets revisionsskandaler anses det ha funnits ett 
resonemang i big four som underströk vikten av affärsrisk (“business risk”), 
men efter revisionsskandalerna ändrades riktningen inom de stora 
revisionsbyråerna till att istället fokusera på revisionskvalitet (“audit quality”) 
(Khalifa et al., 2007). Detta eftersom fokus på revisionskvalitet ansågs vara 
mer förenligt med ett återupprättande av revisionsprofessionens rykte än 
begreppet affärsrisk. 

 
Enligt Curtis, Humphrey och Turley (2016) fanns det emellertid flera 

anledningar till att metodologin förlorade i popularitet, även inom big four. En 
av dem var att BRA-metodologin var svår att standardisera och eftersom 
revisionsskandalerna fick standardutvecklare att harmonisera revisionen 
genom en standard, krävdes en mer strukturerad revisionsprocess än vad som 
kunde uppnås genom BRA (Curtis, Humphrey och Turley, 2016). Den 
internationella revisionsstandarden ISA visade sig dessutom passa bättre in i 
big fours hierarkiska organisationsstruktur än BRA. Därmed anser Curtis, 
Humphrey och Turley (2016) att BRA kan ses som en innovation som 
skapades av big five, men som även begränsades av big five, till följd av att 
ISA passade bättre in i de stora revisionsbyråernas struktur än BRA och lättare 
kunde standardiseras.   

 
Överlag tycks dock innovation inom revisionsprofessionen ha blivit mer 

sällsynt sedan försöken att implementera BRA-metodologin. Detta trots att 
revisionsprofessionen bör vara full av begåvade individer (Catasús, Hellman 
och Humphrey, 2013):      

 
Innovation is something that an auditing profession, heralded for 
recruiting the brightest and the best, should be doing as a matter of 
course – attracting the nation”s talented individuals and empowering 
them to innovate, not constraining them through ever extensive (internal 
and external) monitoring and inspection regimes. (Catasús, Hellman och 
Humphrey, 2013, s. 58) 
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Som tidigare har diskuterats kan en utveckling mot en allt mer 
standardiserad och globaliserad revision kopplas ihop med uppfattningen an 
audit is an audit, eftersom uppfattningen främjar en globaliserad och 
standardiserad revisionsprocess. Catasús, Hellman och Humphrey (2013) 
menar att denna utveckling även hämmar innovationsförmågan eftersom an 
audit is an audit försätter revisionen i en enhetlig och statisk form, där 
förnyelse blir svår med hänsyn till att all revision bör vara samma. 
Innovationen BRA, som hade fokus på den professionella bedömningen, kan 
därmed anses ha blivit utbytt mot standardisering och globalisering, i enlighet 
med en uppfattning om att en revision är en revision, an audit is an audit. Detta 
trots att det utåt sett fortfarande pratas om vikten av professionell bedömning:   
 

[…] a profession that speaks of the importance of respecting the value 
of individual professional judgment, also seems to have chosen to accept 
(and accepted without any discussion in leading auditing texts and 
professional journals) the notion that ”an audit is an audit”. (Catasús, 
Hellman och Humphrey, 2013, s. 35) 
 

Mantrat an audit is an audit verkar således vara accepterat inom big four, 
även om det ger en mer standardiserad revisionsprocess (Dowling, Knechel 
och Moroney, 2018), med mindre utrymme för den professionella 
bedömningen (Humphrey, Loft och Samsonova-Taddei, 2014). Curtis, 
Humphrey och Turley (2016) påpekar dock att en utveckling mot en 
standardiserad revisionsprocess inte bara kan skyllas på reglering och 
standardutveckling, eftersom de stora revisionsbyråerna ofta har mer 
komplicerade interna manualer kring revisionsprocessen än vad som anges i 
standarder: 

 
It is common among professional auditors to complain that auditing has 
become a more regulated, rules-based activity and to argue for a 
reaffirmation of professional judgment and a more insightful approach 
to the audit. The tendency, however, for practitioners to point the finger 
of blame at regulators and standard setters for this state of affairs is 
overly simplistic. The audit manuals and working methods operated by 
audit firms are more voluminous and detailed than the standards set by 
bodies such as the IAASB. (Curtis, Humphrey och Turley, 2016, s. 94) 

 
Likafullt hänger de interna metodologiernas komplexitet samman med det 

som Broberg (2013) kallar firmalization och som handlar om ett 
säkerställande från revisorernas sida kring uppfyllandet av 
revisionsstandarder för att klara eventuell granskning från 
tillsynsmyndigheter. Firmalization (Broberg, 2013) hör därmed ihop med 
förändringen mot en oberoende tillsyn över revisionen och dess inverkan på 
hur revisionsbyråer måste hantera vad som står i revisionsstandarder med 
hänsyn till hur tillsynsmyndigheter tolkar dessa (Dowling, Knechel och 
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Moroney, 2018). Utvecklingen mot en standardiserad revisionsprocess tycks 
därför inte vara helt frivillig ens från big fours sida, då big fours omfattande 
revisionsmanualer också kan ses som ett resultat av den oberoende tillsynen.     

 
Oavsett anledning till den standardiserade revisionsprocessen, blir det 

intressant att begrunda Curtis, Humphrey och Turley (2016) förslag på 
lösning. Curtis, Humphrey och Turley (2016) menar att för att bryta 
utvecklingen mot en standardiserad revisionsprocess behöver 
revisionsbyråerna omvärdera synen på vad som kan ses som en legitim 
revisionsprocess. Curtis, Humphrey och Turley (2016) anser därmed att 
förändringsmöjligheterna ligger hos revisionsbyråerna och påpekar att den 
största utmaningen kring innovation inom revisionsprofessionen kan vara att 
revisorerna själva måste se fördelar med innovation som går utanför en 
standardiserad revisionsprocess 

 
rather than seeing standardization as a necessary requirement for 
innovation to be accepted as legitimate. (Curtis, Humphrey och Turley, 
2016, s.96) 

 
Även om globalisering och standardisering är behjälpt av en uppfattning 

om att en revision är en revision, an audit is an audit, kan således en strävan 
efter en strukturerad revisionsprocess, för att återupprätta eller bibehålla 
legitimitet i revisionsprofessionen (Power, 2003), innebära ett förminskat 
utrymme för innovation och professionell bedömning (Catasús, Hellman och 
Humphrey, 2013; Curtis, Humphrey och Turley, 2016). Catasús, Hellman och 
Humphrey (2013) menar också att ett minskat utrymme för professionell 
bedömning i förlängningen riskerar att resultera i att revisionsprofessionen 
upphör att vara en profession (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013): 

 
A regulated profession at some point stops being a profession and 
becomes an activity, defined by little more than its rate of compliance 
with a specified set of routines. (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013, 
s. 46) 

 
Sammanfattningsvis har detta delavsnitt visat hur dåvarande big five stod 

för affärsutveckling och innovation inom revisionsprofessionen innan 
millennieskiftets stora revisionsskandaler och utvecklingen mot en allt mer 
globaliserad och standardiserad revisionsprocess. Återigen har uppfattningen 
an audit is an audit diskuterats, men i detta avsnitt som en 
innovationshämmande företeelse, som i förlängningen kan innebära ett hot 
mot revisionsprofessionens status som profession, eftersom uppfattningen 
främjar en standardiserad revisionsprocess med mindre utrymme för den 
professionella bedömningen.  

 



18 

Under nästa delrubrik diskuteras betydelsen av vad det kan anses innebära 
att vara medlem i revisionsprofessionen och hur big four ses som forum för 
professionalisering (Cooper och Robson, 2006; Edgley, Sharma och 
Anderson-Gough, 2016).    

2. 3. Professionalism 
 
En profession kan beskrivas som en sammanslutning av utövare som 

vägleds av professionella kärnvärden inom ett specifikt fält med tydliga 
inträdeshinder, vilket ger professionen monopol på de tjänster som utövas 
(Suddaby, Gendron och Lam, 2009). Professionalism kan således tolkas som 
ett uttryck för en typ av arbete som står under andra logiker än staten och 
marknaden: 

 
[…] the central logic of professionalism is the creation of a social space 
that is independent and autonomous from both the state and the market. 
(Suddaby, Gendron och Lam, 2009, s. 410)  
 

Detta innebär att medlemmar i en profession ska stå över exempelvis 
kommersiella incitament och istället fokusera på att utföra sina tjänster i 
enlighet med professionens kärnvärden (Suddaby, Gendron och Lam, 2009). 
Suddaby, Gendron och Lam (2009) menar dock att med hänsyn till vilka 
revisorer som är mest hängivna till revisionsprofessionens kärnvärden 
befinner sig inte big four i centrum. Istället menar Suddaby, Gendron och Lam 
(2009) att det är de traditionella revisionsbyråerna som värnar professionens 
kärnvärden, medan big four har utvecklats till stora och multidisciplinära 
företag, som rör sig allt mer från revisionsprofessionens centrum: 

 
By embracing multidiciplinarity, […] the largest accounting firms 
moved away from the jurisdictional and normative centre of their field. 
Anecdotal accounts of the evolution of bigger accounting firms also 
emphasize that, between 1980 and 2000, these firms moved from being 
the cornerstone of the accounting profession to more like their Fortune 
500 clients […]. It is reasonable to argue that over this time period, the 
biggest firms evolved away from being a central component of the 
accounting field to become a peripheral member of Fortune 500. 
(Suddaby, Gendron och Lam, 2009, s. 416) 

 
Trots att big four kan ha rört sig från professionens centrum har forskning 

fokuserat på big four för att förstå vad det innebär att vara en professionell 
revisor. Att vara en professionell revisor inom big four har då beskrivits som 
ett visst sätt att vara och föra sig, framför allt gentemot kunder (Anderson-
Gough, Grey och Robson, 2000; Coffey, 1994; Grey, 1998). 
Professionalismen har gett uttryck för vikten av att vara klädd på ett visst sätt 
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och bete sig på ett visst sätt för att verka professionell (Anderson-Gough, Grey 
och Robson, 2000), något som ofta benämns revisorns professionella 
framtoning (“professional appearance”). Huruvida den professionella revisorn 
inte bara framstår som professionell utan även innehar expertkunskap har varit 
föremål för diskussion. Grey (1998) menade exempelvis att revisorer allt mer 
har delats in i två grupper: en grupp med revisorer som representerar byrån 
utåt och som anses ha den rätta framtoningen, och en grupp revisorer som ses 
som “expert-revisorer”, men som verkar i bakgrunden, utom synhåll för 
kunderna (”backroom technicians”, Grey, 1998).   
 

Carrington (2010) framför dock en logisk förklaring till varför så stor vikt 
läggs vid den professionella framtoningen; revisorer måste nämligen framstå 
som förtroendeingivande för att en så svårförklarig tjänst som revision ska 
kunna accepteras. Det anses således vara viktigt för hela professionen att 
revisorn framstår som professionell, oavsett vilken kunskap som finns bakom 
den professionella framtoningen. Även Power (1997) diskuterade detta på 
liknande sätt och menade att eftersom revisionsprofessionen är beroende av 
legitimitet från allmänheten, tjänar professionen på att bevara kunskapsbasen 
som svårgreppbar, ty om ingen förstår vad revision är, så kan den inte heller 
kritiseras. Samtidigt är detta inget unikt för revisionsprofessionen, Suddaby, 
Gendron och Lam (2009) beskriver exempelvis att en grundtanke med 
professioner är autonomin över deras specificitet. Endast en medlem inom 
professionen bör veta hur och när den specifika kunskapen ska användas: 
 

The idealized professional model is one in which individuals are 
assumed to have the necessary knowledge and skills to perform their 
work and are afforded considerable discretion in determining how and 
when the work will be accomplished. (Suddaby, Gendron och Lam, 
2009, s. 410-411) 

 
Också Abbott (1988) menade att en professions kunskap behöver vara 

svårgreppbar (“abstract”) för att kunna överleva små marknadsförändringar, 
samtidigt som den inte får vara för vag, eftersom den då skulle kunna utövas 
av vem som helst. Med hänsyn till att en profession innebär ett ekonomiskt 
monopol över en typ av tjänster (Abbott, 1988), är det dock inte konstigt att 
en professions grunder prövas i exempelvis forskning och att bland annat 
revisionsprofessionens kunskapsbas stundtals har kritiserats som svag (”weak 
knowledgebase”, Carrington, 2010; Power, 1997). För att en profession ska 
anses vara en profession hävdas det nämligen att de kärnvärden som 
kännetecknar professionen bör bevaras och värnas och ett av dessa kärnvärden 
är den specifika kunskap som anses förvärvas av professionens medlemmar.  

 
I revisionsprofessionen handlar denna kunskap om något som ofta kallas 

revisorns professionella bedömning. Professionell bedömning definieras i den 
internationella revisionsstandarden ISA som:  
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The application of relevant training, knowledge, and experience, within 
the context provided by auditing, accounting and ethical standards, in 
making informed decisions about the courses of action that are 
appropriate in the circumstances of the audit engagement. (Humphrey, 
Loft och Samsonova-Taddei, 2014, s. 171, refererar till IFAC, 2010) 

 
Professionell bedömning handlar således om att utöva specifik kunskap 

med hänsyn till revisions- och redovisningsstandarder, men även med hänsyn 
till etiska standarder. Eftersom den professionella bedömningen hör ihop med 
revisorns specifika kunskap kopplas den ofta ihop med den professionella 
logiken. Seger (2018) beskriver den professionella logiken enligt nedan: 

 
The professional logic upholds that decisions are made in the light of the 
public interest, that work is performed without too much client 
influence, and that financial accounting standards are interpreted and 
applied based on a code of ethics and technical expertise. (Seger, 2018, 
s. 16) 
 

Professionell bedömning hör därmed ihop med den professionella logiken 
genom att revisorer bör genomföra revision med hänsyn till etikstandarder för 
att skydda investerare och andra intressenter och på så sätt tjäna 
samhällsnyttan (Carnegie och Napier, 2010). Både den professionella logiken 
och den professionella bedömningen handlar således om att revisorn använder 
sig av den specifika kunskap som anses finnas inom professionen, med hänsyn 
till etikbestämmelser som ämnar säkerställa att revisorn handlar i 
allmänhetens intresse (”public interest”).  

 
En standardiserad revisionsprocess (Dowling, Knechel och Moroney, 

2018) och synen på att revision kan utföras enligt en och samma standard 
(Durocher, Gendron och Picard, 2016; Löhlein och Müßig, 2020) kan dock 
ses som en försvårande omständigh 

et för användningen av den professionella bedömningen och således den 
professionella logiken:  

 
Claims that ”an audit is an audit” may well be helpful for standard 
setters, but they essentially imply that all auditors apparently know, 
recognize and think the same as to what is an audit.  
(Catasús, Hellman och Humphrey, 2013, s. 36) 
 

Catasús, Hellman och Humphrey (2013) menar att även om uppfattningen 
an audit is an audit må underlätta förekomsten av en standardiserad 
revisionsprocess, riskerar den att standardisera även det professionella 
omdömet. Ett minskat utrymme för det professionella omdömet, genom 
globala revisionsstandarder som skapar en standardiserad revisionsprocess, 
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har Humphrey, Loft och Samsonova-Taddei (2014) vidare diskuterat som ett 
hot mot revisionskvalitet: 

 
Probably the most polemical issue in relation to the rise of (global) 
auditing standards and associated independent regulatory oversight and 
inspection is whether they have gradually instilled a check-list, overly 
compliance, rules-oriented view of audit quality that has severely 
constrained the exercising of professional judgment and in the process 
lowered overall levels of audit quality. (Humphrey, Loft och 
Samsonova-Taddei, 2014, s. 172) 

 
Ett annat hot, som också diskuteras inom revisionsforskningen, är 

spridningen av en så kallad kommersiell logik. Medan den professionella 
logiken ses som den traditionella logiken, sammankopplad med synen på 
revision som en profession, ses den kommersiella logiken som ett resultat av 
ökat vinstintresse hos de stora revisionsbyråerna (Wyatt, 2004). Wyatt (2004) 
menar att det ökade vinstintresset har ett samband med utvecklingen av 
konsulttjänster: 

 
Beginning in the 1960s and accelerating at an increased pace through 
the 80s and 90s, nonaudit services became a growing part of accounting 
firms” revenue streams. (Wyatt, 2004, s. 46) 

 
 Dessa konsulttjänster var i början ofta en slags utvidgning av revisionen 

(“outgrowth of the audit”), exempelvis genom att revisorerna gav rådgivning 
baserat på det som hade uppmärksammats i revisionen (Wyatt, 2004). När 
renodlade konsultavdelningar tog plats i de stora byråerna blev dock 
rådgivningen mer särskild från revisionen och den utfördes inte heller längre 
av enbart revisorer. Detta innebar enligt Wyatt (2004) att de luckrativa 
rådgivningstjänsterna började utkonkurrera revisionen och de professionella 
värdena allt mer. Utvecklingen mot kommersialism anses ha briserat i 
millennieskiftets stora revisionsskandaler, som följdes av hårdare reglering 
kring blandannat konsulttjänster, för att stävja denna utveckling.  

 
Sweeney och McGarry (2011) menar dock att en utveckling mot 

kommersialism fortfarande pågår och att revisionsprofessionen rör sig ifrån 
en traditionell, professionell logik mot en kommersiell logik, där vinstintresset 
riskerar att överskugga ett professionellt patos (Carnegie och Napier, 2010; 
Spence och Carter, 2014; Sweeney och McGarry, 2011). Den kommersiella 
logiken anses kunna anas genom exempelvis en hängivenhet till arbetsgivare, 
till klienter och till ett vinstsyfte (Suddaby, Gendron och Lam, 2009; 
Carrington et al., 2013).  

 
Trots att ett vinstsyfte och fokus på samhällsnytta kan betraktas som två 

riktningar i konflikt med varandra, har förekomsten av en kommersiell och en 
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professionell logik till stor del accepterats inom revisionsforskningen. 
Carrington et al., (2013) menar exempelvis att vara en professionell revisor 
handlar om att kunna hantera både de professionella och de kommersiella 
aspekterna av yrket.   

 
 Eftersom big four är dominerande aktörer innebär det att en stor del av alla 

revisorer formas i big four (Cooper och Robson, 2006; Edgley, Sharma och 
Anderson-Gough, 2016). Anderson-Gough, Grey och Robson (2002) menade 
dock att de stora revisionsbyråerna har misslyckats med att fostra sina 
medlemmar till att värdesätta de professionella aspekterna av yrket, det vill 
säga professionens expertis och syfte att tjäna samhällsnytta, framför ökad 
lönsamhet för den egna byrån. Argumenten från Anderson-Gough, Grey och 
Robson (2002) liknar även Suddaby, Gendron och Lam (2009) syn på big four 
som aktörer som rör sig från professionens traditionella värden.  

 
Samtidigt som Suddaby, Gendron och Lam (2009) menar att big four har 

blivit perifera aktörer med hänsyn till kopplingen till professionens 
kärnvärden anser dock exempelvis Cooper och Robson (2006), Greenwood 
och Suddaby (2006) och Edgley, Sharma och Anderson-Gough (2016) att big 
four ha tagit över utvecklingen av professionalismen från de traditionella 
branschorganisationerna, som istället numera tvingas följa efter. Enligt 
Greenwood och Suddaby (2006) står de stora revisionsbyråerna till viss del 
utanför de professionella branschorganisationernas räckvidd och de menar att 
det sker en normativ process där det är big fours värderingar som sprids, 
istället för professionens. Sammantaget indikerar detta att oavsett om big four 
har en stark koppling till professionens kärnvärden eller ej har de ett stort 
inflytande över professionens utveckling. 

 
Det betyder också att utvecklingen av professionen kan påverkas av big 

four indirekt, genom att revisorer som har fostrats i big four byter organisation 
inom professionen och tar med sig sin syn på revision och professionalism 
som har utvecklats i big four (Malsch och Gendron, 2011). Efter de stora 
revisionsskandalerna och skiftet från självreglering till oberoende tillsyn över 
professionen, tillkom reglering för att säkerställa att denna tillsyn var 
oberoende gentemot revisionsbyråerna (Malsch och Gendron, 2011). Genom 
en studie om hur den oberoende tillsynen över revisorer fungerade i Kanada, 
fann dock Malsch och Gendron (2011) att de största revisionsbyråerna 
verkade ha inflytande över tillsynen, på grund av att ett antal av deras 
medlemmar hade fostrats i big four. Big four som forum för 
professionalisering (Cooper och Robson, 2006) anses därmed även kunna ha 
en inverkan på tillsynen över revisionsprofessionen, när medlemmar som har 
fostrats i big four byter organisation, och börjar jobba i exempelvis en 
tillsynsmyndighet (Malsch och Gendron, 2011). Malsch och Gendron (2011) 
ifrågasätter därför om tillsynen över de stora revisionsbyråerna egentligen har 
förändrats så mycket i spåren av millennieskiftets revisionsskandaler. 
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Antagandet om att revisorers oberoende numera är säkerställt genom den 
oberoende tillsynen över professionen bör enligt Malsch och Gendron (2011) 
diskuteras: 

 
[..] a “form of allegiance” is developing between the largest accounting 
firms and the oversight bodies which are supposed to monitor them from 
a distance. (Malsch och Gendron, 2011, s. 473).   

 
Detta fenomen, med revisorer i big four som byter organisation, har även 

poängteras av Löhlein och Müßig, (2020) som tämligen obeforskat: 
 

[…] the “revolving door” dynamics between oversight bodies and the 
profession remain unexplored. (Löhlein och Müßig, 2020, s.17) 

 
Sammanfattningsvis har diskussionen i dessa tre delavsnitt om förändring 

i revisionen framför allt utgått från forskning som har haft ett fokus på de 
största revisionsbyråerna, dåvarande big five och nuvarande big four. 
Litteraturgenomgången har visat att samtidigt som förändringar inom tillsyn, 
reglering och standardutveckling initierades utanför professionen, till följd av 
millennieskiftets revisionsskandaler och en allmän ökad globaliseringstakt, så 
verkar big four ha anpassat sig till en globaliserad och standardiserad revision. 
Det menas även att big four kanske till och med frammanar en sådan 
utveckling, eftersom utvecklingen anses passa big fours affärsmodell och 
organisationsstruktur. Dock framstår det som att möjligheterna till utveckling, 
som inititeras inom professionen, har hämmats av en globaliserad och 
standardiserad revisionsprocess enligt uppfattningen an audit is an audit och 
att inte ens big four numera tycks kunna initiera några större förändringar 
inom affärsutveckling och innovation. 

 
I det tredje delavsnittet har betydelsen av professionalism inom 

revisionsprofessionen diskuterats och hur tidigare litteratur ser på 
utvecklingen av densamma. Det framkommer att big four anses vara forum 
för professionalisering, framför de professionella branschorganisationerna, till 
följd av sin organisatoriska storhet, i vilken revisorer formas enligt de normer 
och värderingar som finns inom byrån. Professionalismens utveckling ses 
därmed som kopplad till big four främst på grund av att big four är stora 
organisationer och inte nödvändigtvis för att big four anses ha en nära 
koppling till professionens kärnvärden.  

 
Litteraturgenomgången har därmed hittills visat att big four verkar ha visst 

inflytande över tillsyn, reglering och standardutveckling och att de är aktörer, 
som åtminstone har ägnat sig åt affärsutveckling och innovationer. Därutöver 
anses big four även vara forum för professionalisering, med inflytande över 
professionalismens utveckling.  
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  En förståelse för hur big four hanterar förändringar och själva påverkar 
revisionen ger dock inte en fullständig förståelse för revision och förändring 
och vilka aktörer som kan anses ha inflytande över revisionens utveckling. 
Ramirez, Stringfellow och Maclean (2015) hävdar exempelvis att 
revisionsprofessionen inte bör betraktas som en homogen profession. En 
förståelse för hur big four hanterar och initierar förändringar kan därmed inte 
appliceras på hur andra byråer inom professionen gör detsamma. För att förstå 
vilka aktörer som kan anses ha inflytande över revisionens utveckling är det 
viktigt att inkludera forskning som belyser andra revisionsbyråer än big four. 
Litteraturgenomgången har visat att big four kan anses ha inflytande över 
förändringar inom revisionen, men huruvida andra aktörer än big four har 
liknande inflytande är mindre beforskat. Hur revisionens utveckling mot en 
globaliserad och standardiserad revision har påverkat andra byråer än big four, 
är också fortfarande till stor del outforskat (Durocher, Gendron och Picard, 
2016). En förståelse för förändring inom revision ur andra perspektiv än big 
four saknas därmed till stor del.    

 
I nästa avsnitt diskuteras därför revisionsprofessionen som en profession 

som enligt forskning visserligen verkar domineras av big four, men som ändå 
innehåller en variation av byråer. En utgångspunkt som indikerar ett behov av 
att anta ett annat perspektiv än big four för att kunna uppnå en vidare förståelse 
för hur förändring hanteras, men framför allt hur förändring kan initieras och 
drivas inom revision. 

2. 2. En fragmenterad profession 
 
Forskning har främst diskuterat revision och förändring ur perspektivet big 

four, eller dåvarande big five (Cooper och Robson, 2006; Durocher, Gendron 
och Picard, 2016; Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016; Malsch och 
Gendron, 2011; van Buuren et al., 2018), medan revisionsprofessionen i 
realiteten består av en stor mängd revisionsbyråer utöver big four. Ramirez, 
Stringfellow och Maclean (2015) poängterade att revisionsprofessionen bör 
ses som bestående av olika segment, främst med hänsyn till byråstorlek, 
medan Carrington et al. (2019) delade upp revisorer enligt huvudsaklig 
kundgrupp, för att undersöka skillnader mellan olika grupper inom 
professionen. Båda dessa uppdelningar av revisorer, antingen med hänsyn till 
byråstorlek eller med hänsyn till huvudsaklig kundgrupp, belyser vikten av att 
se på revisionsprofessionen som nyanserad och inte enbart speglad genom 
forskning som fokuserar på big four. Vad gäller revision och förändring blir 
det därför exempelvis viktigt att diskutera hur revisorer som tillhör byråer 
utanför big four hanterar en utveckling mot en standardiserad och globaliserad 
revisionsprocess. Det blir även angeläget att förstå huruvida revisionsbyråer 



25 

utanför big four kan innovera revisionen, samt vad professionalism skulle 
kunna betyda i dessa byråer.  

 
Ett tydligt exempel på hur revision kan skilja sig åt beroende på vilken typ 

av byrå som utför revisionen är studien av Ramirez (2009; 2013) som visade 
att revisorerna i mindre revisionsbyråer utförde revision enligt en annan logik 
än revisorerna i big four. I början av 1990-talet utförde nämligen the Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) en slags 
inventering av hur revision genomfördes i revisionsbyråer till följd av ny 
reglering (Ramirez, 2013). Syftet med inventeringen var att se om 
revisionsbyråerna uppfyllde kraven enligt revisionsstandarder, men resultaten 
skapade konflikt inom professionen eftersom de avslöjade att revisionen i 
mindre revisionsbyråer skiljde sig från hur revisionen utfördes i de större 
byråerna:  

 
[…] it unveiled the logic of small practice by trying to impose on small 
professionals a system of representation (based on verification of actual 
compliance with standards essentially designed by and for larger firms) 
that was completely extraneous to their conception of audit practice. 
(Ramirez, 2009, s. 400–401) 

 
De mindre byråerna upplevde att granskningarna utgick från de stora 

revisionsbyråernas sätt att revidera och inte hur revision utfördes i en mindre 
byrå. Revisorerna i mindre byråer hade därför svårt att nå upp till 
kvalitetskraven, eftersom de inte utförde revision på samma sätt som de stora 
byråerna. Förekomsten av checklistor och dokumentation av 
revisionsprocessen hänfördes av de mindre revisionsbyråerna till hur revision 
utfördes av de större revisionsbyråerna när de reviderade större bolag och 
ansågs inte avgöra om en revision av ett mindre bolag var bra utförd eller ej 
(Ramirez, 2013).   

 
Synen på revisionsprofessionen som olika segment kan jämföras med 

bilden av revision, som enligt forskning till stor del formas i big four (Cooper 
och Robson, 2006; Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016). 
Revisionsprofessionen som segment betyder istället att revision kan utföras på 
olika sätt och att olika segment därför kan drabbas olika av åtgärder och 
förändringar. De olika subgrupperna anses också ha olika möjligheter att 
själva påverka professionen (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015). För 
att få en mer fullständig förståelse för hur revision förändras och vilka aktörer 
som anses ha inflytande nog att förändra, behövs därför en förståelse för hur 
andra än big four hanterar och även initierar förändring inom professionen. I 
denna avhandling görs, som tidigare har nämnts, främst en uppdelning mellan 
mindre revisionsbyråer och big seven-revisionsbyråer, eftersom Grant 
Thornton, Mazars och BDO kan anses ha liknande organisationsstrukturer 
som big four, med många oerfarna medarbetare i botten. En 
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organisationsstruktur som är formad som en pyramid anses vara väl anpassad 
till en strukturerad revisionsprocess och därmed en standardiserad 
internationell global standard (Curtis, Humphrey och Turley, 2016). En 
pyramidformad organisationsstruktur är dock något som är svårare att 
bibehålla i mindre revisionsbyråer, eftersom dessa har ett lägre antal anställda.  

 
Nästa avsnitt diskuterar därmed främst forskning kring revision och 

förändring ur perspektivet mindre revisionsbyrå, för att belysa hur denna 
avhandling bidrar till en förståelse för hur mindre revisionsbyråer och deras 
företrädare hanterar och kan initiera förändring inom revisionsprofessionen 
och vad det kan betyda för förståelsen av revision.  

2. 3. Mindre revisionsbyråer 
 
 I följande delavsnitt diskuteras hur revisionsbyråer som inte är big four 

enligt forskning har hanterat standardutveckling och globalisering, samt hur 
forskning hittills har diskuterat kommersialism inom icke-big four. 
Avslutningsvis diskuteras även forskning som menar att mindre 
revisionsbyråer och deras företrädare har få möjligheter att hantera 
förändringar och bör ses som aktörer utan inflytande att vare sig påverka 
förändringar eller själva genomföra förändringar inom revision, samt 
forskning som delvis motbevisar detta.  

2. 3. 1. Standardutveckling och globalisering 
 
Hur en globalisering av standarder påverkar mindre byråer inom 

redovisnings- och revisionsbranschen är i relation till forskning om 
standardutveckling och big four ett mindre beforskat område (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016). Den forskning som finns visar dock att 
harmoniseringen och implementeringen av internationella revisionsstandarder 
innebär att mindre revisionsbyråer måste tillämpa revisionsstandarder som 
inte tar hänsyn till att revisionen av mindre företag skiljer sig väsentligt från 
revisionen av mer komplicerade företag (Durocher, Gendron och Picard, 
2016; Ramirez 2009; 2013). En globalisering av revisionsstandarder anses 
främst vara anpassad för den revision som utförs av de globala big four-
byråerna (Durocher, Gendron och Picard, 2016). De globala, komplicerade 
standarderna gör dessutom att de mindre revisionsbyråerna ofta blir hänvisade 
till att använda sig av förenklingar och förenklade tjänster, vilket enligt 
Durocher, Gendron och Picard (2016) riskerar att fördjupa en fragmentering 
inom professionen: 
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[…] their role is increasingly peripheral within the audit market, and 
they are often constrained to use ““second order”“ accounting standards.       
(Durocher, Gendron och Picard, 2016, s. 65) 

 
Enligt Durocher, Gendron och Picard (2016) motsätter sig dock inte mindre 

revisionsbyråer de globala standarderna (”do not tend to resist”), istället är de 
motståndskraftiga (”resilient”), det vill säga de använder sig av olika strategier 
för att försöka klara av de globala standarderna. När internationella standarder 
blir för komplicerade för mindre revisionsbyråer, som oftast har icke-publika 
bolag som kunder, skapas dessa strategier för att klara av de globala 
standarderna. Det kan exempelvis innebära att revisorerna blir medlemmar i 
professionella nätverk för att få hjälp med att förstå nya standarder, eller att så 
långt det är möjligt försöka undvika att använda komplicerade standarder, 
exempelvis genom att föreslå översiktlig granskning istället för revision 
(Durocher, Gendron och Picard, 2016). En del föreslår till och med 
utfärdandet av en oren revisionsberättelse, istället för det extra arbete som 
behövs för att kunna utfärda en ren revisionsberättelse: 

 
[…] some practitioners went as far as suggesting their clients to join a 
qualified report to their financial statements to avoid the application of 
costly standards. (Durocher, Gendron och Picard, 2016, s. 79) 

 
Enligt Durocher, Gendron och Picard (2016) menar många mindre 

revisionsbyråer dessutom att nya standarder inte bara är komplicerade och 
tidskrävande, utan att de också ofta är illa anpassade till den kontext som de 
mindre revisionsbyråerna verkar i:   

 
[…] small practitioners are confronted with mandatory standards with 
which they do not necessarily agree. They are required to produce 
financial information that they sometimes consider useless. (Durocher, 
Gendron och Picard, 2016, s. 82) 

 
Revisorer i mindre revisionsbyråer får exempelvis inte agera i den 

traditionella rollen som rådgivare för de mindre företagen, trots att krav på 
oberoende blir ett annat problem när ägarledda företag revideras än när 
publika bolag revideras, eftersom intressentgruppen ser annorlunda ut 
(Durocher, Gendron och Picard, 2016). Oberoende-kraven som blir viktiga i 
kontexten av revision av stora börsnoterade företag får ett annat sammanhang 
i revisionen av mindre och mindre komplexa företag, där revisorn traditionellt 
sett har intagit en mer rådgivande roll gentemot sin klient (Durocher, Gendron 
och Picard, 2016) och där en nära kontakt med det reviderade företaget har 
varit ett vanligt sätt att lära känna klienten för att förstå verksamheten (Robson 
et al., 2007).  
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Medan det anses att en harmonisering av revisionsstandarder och en mer 
strukturerad revisionsprocess till stor del har kunnat hanterats, och kanske 
även frammanats av big four, eftersom en strukturerad revisionsprocess passar 
in i big fours organisationsstruktur (Curtis, Humphrey och Turley, 2016), visar 
forskning att de mindre revisionsbyråerna kämpar för att kunna stanna kvar i 
revisionsbranschen till följd av dessa förändringar. Svårigheterna med att 
kunna erbjuda revision av mindre företag när en komplicerad 
revisionsstandard måste följas har dock inom forskning kopplats ihop med den 
kommersiella logiken. Nästa avsnitt diskuterar därför hur problemen med att 
utföra revision av ett mindre företag, enligt en komplicerad internationell 
standard, har sammankopplats med kommersialism i mindre revisionsbyråer.   

2. 3. 2. Kommersialism 
 
Utvecklingen inom big four anses fortfarande gå mot en ökad 

kommersialism, trots de insatser som sattes in i spåren av millennieskiftets 
revisionsskandaler (Carnegie och Napier, 2010; Spence och Carter, 2014; 
Sweeney och McGarry, 2011). Hur icke-big four revisionsbyråer hanterar en 
kommersiell och professionell logik är dock fortfarande relativt obeforskat 
(Lander, Koene och Linssen, 2013; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 
2015). Eftersom forskning i huvudsak har fokuserat på revision som utförs i 
big four, är det därför ännu oklart huruvida icke-big four är lika dragna till den 
kommersiella logiken som big four ofta beskylls för att vara (Ramirez, 
Stringfellow och Maclean, 2015).  

 
Den forskning som dock finns kring icke-big four revisionsbyråer och en 

koppling till den professionella respektive den kommersiella logiken menar 
exempelvis att mellanstora revisionsbyråer skiljer sig från big four genom att 
vara mer inbäddade i den lokala kontexten och mer beroende av professionella 
organisationer som forum för professionalisering än big four, som exempelvis 
har sina utbildningar internt (Lander, Koene och Linssen, 2013). När 
mellanstora och mindre revisionsbyråer går över till att erbjuda mer 
rådgivning för att revisionen blir för olönsam, har det dock tolkats inom 
forskning som att detta indikerar en användning av den kommersiella logiken 
(Coetzee, Barac och Seligmann, 2019; Lander, Koene och Linssen, 2013).  

 
Eftersom en internationell standard för revision, där revisionen utförs enligt 

samma standard, har resulterat i att revisionsprocessen har blivit omfattande 
även för enklare revisioner (Durocher, Gendron och Picard, 2016), har 
revisionen av mindre företag blivit dyrare att genomföra. Lander, Koene och 
Linssen (2013) menar att revisorerna i mellanstora revisionsbyråer då 
använder sig av logiker som något slags verktyg (”field logics as institutional 
toolkits”, Lander, Koene och Linssen, 2013, s. 132) och däribland även den 
kommersiella logiken: 
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[…] the choices that the mid-tier firms make in terms of their structures 
and processes draw on both economic and professional rationales 
(Lander, Koene och Linssen, 2013, s. 143) 

 
Lander, Koene och Linssen (2013) hävdar att inom medelstora 

revisionsbyråer samsas både den professionella och den kommersiella 
logiken, men att de medelstora revisionsbyråerna inte har genomgått samma 
förändring mot en kommersiell logik, som big four har. Lander, Koene och 
Linssen (2013) visade exempelvis att även om mellanstora revisionsbyråer 
inser att deras kärnprodukt, såsom revision, går mot en mindre lönsam 
utveckling, på grund av exempelvis teknikutveckling och höjda gränser för 
revisionsplikt, väljer byråerna ofta att utöka sitt tjänsteutbud så nära sina 
kärnprodukter som möjligt. 

 
En studie som anses bekräfta forskningsresultaten från Lander, Koene och 

Linssen (2013) kring användningen av logiker som verktyg är studien av 
Coetzee, Barac och Seligmann (2019) om hur mindre revisionsbyråer i 
Sydafrika hanterade avskaffandet av revisionsplikten. Coetzee, Barac och 
Seligmann (2019) menade att i likhet med Storbritannien (Ramirez, 2009; 
2013) orsakade höjda gränser för revisionsplikt att antalet mindre 
revisionsbyråer minskade i Sydafrika, genom att dessa gick över till att istället 
erbjuda rådgivning inom närliggande områden. Samtidigt som revisorer i 
studien av Coetzee, Barac och Seligmann (2019) till stor del försökte behålla 
sin position som revisionsbyrå, behövde revisorerna även gå över till andra 
tjänster än revision. Detta anser Coetzee, Barac och Seligmann (2019) 
förstärker forskningsresultaten från Lander, Koene och Linssen (2013) 
angående revisorers selektiva användning av en kommersiell logik: 

 
[…] audit partners selectively adopted practices related to commercial 
logic, whilst they retained a principle commitment to professional logic. 
(Coetzee, Barac och Seligmann, 2019, s. 182) 

 
En viktig anledning till denna omskiftning var att det tog för mycket tid att 

försöka uppfylla kraven på revisionsprocessen för att vara säker på att klara 
sig vid inspektioner, något som Coetzee, Barac och Seligmann (2019) dock 
menar kan indikera att den professionella logiken har försvagats i segmentet 
mindre revisionsbyråer.  

 
[…] the burden has become excessive and it has induced them to shift 
away from performing audit engagements. This could be an indication 
of a weakened professional logic. (Coetzee, Barac och Seligmann, 2019, 
s. 179) 
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Emellertid blir en kritik mot de slutsatser som dras i studien av Coetzee, 
Barac och Seligmann (2019) att det kan vara för förenklat att hävda att en 
minskning av revision, till följd av höjda gränser för revisionsplikt, indikerar 
en minskning av den professionella logiken och en ökning av den 
kommersiella logiken. Studien av Coetzee, Barac och Seligmann (2019), visar 
nämligen även att revisorerna i mindre revisionsbyråer var stolta över sin 
auktorisation och sin samhörighet med professionen. I ljuset av avskaffad 
revisionsplikt kämpar revisorer i mindre revisionsbyråer för sin överlevnad 
(Broberg et al., 2018) och en utvidgning av tjänsteutbud kan därför vara ett 
nödvändigt sätt att öka lönsamheten, för att ens ha fortsatt möjlighet att utföra 
revision. 
 

Ovannämnda forskning om mellanstora och mindre revisionsbyråer och 
användningen av en kommersiell logik, har utgått från att dessa 
revisionsbyråer har samma möjligheter som big four att påverka förändringar 
inom revisionen. En utveckling mot kommersialism i mindre revisionsbyråer 
som hävdas av Coetzee, Barac och Seligmann (2019) måste dock ses mot 
bakgrunden att mindre revisionsbyråer är tvingade att revidera enligt ett sätt 
som inte passar deras sätt att utföra revisioner på (Durocher, Gendron och 
Picard, 2016; Ramirez, 2009; 2013), till skillnad från big four, som kan anses 
gynnas av en strukturerad revisionsprocess (Curtis, Humphrey och Turley, 
2016) och som har möjlighet att inkorporera krav från reglering och 
standardutveckling i sina egenutvecklade revisionsprogram (Broberg, 2013).  

 
Medan det är mer oklart hur en standardiserad revisionsprocess och en 

globalisering av revisionen har påverkat big fours lönsamhet, blir det enligt 
forskning tydligt att en internationell standard för all typ av revision och en 
mer strukturerad revisionsprocess har gjort det svårare för mindre 
revisionsbyråer att hålla revisionen lönsam (Coetzee, Barac och Seligmann, 
2019; Durocher, Gendron och Picard, 2016). Även mellanstora 
revisionsbyråer tycks uppleva svårigheter med att bibehålla revisionskunder 
(Lander, Koene och Linssen, 2013), vilket kan vara ett uttryck för att 
mellanstora revisionsbyråer även reviderar mindre företag. Detta bör därmed 
beaktas i diskussionen om huruvida mindre revisionsbyråer (och medelstora 
revisionsbyråer) har utvecklats mot en kommersiell värdegrund eller ej. En 
förståelse för professionalismen inom mindre revisionsbyråer och huruvida 
dessa förändras mot en kommersiell logik, i likhet med big four eller ej, är 
därmed i behov av mer forskning.   

 
Sammanfattningsvis är forskning om hur mindre revisionsbyråer hanterar 

förändringar inom revisionsprofessionen sällsynt (Durocher, Gendron och 
Picard, 2016). I första hand utgår revisionsforskning från revisionen i big four 
och forskning som går utanför denna mall siktar ibland istället in sig på 
revisionen i mellanstora revisionsbyråer. Exempelvis fokuserade Lander, 
Koene och Linssen (2013) på mellanstora revisionsbyråer och en eventuell 
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utveckling mot kommersialism. Mellanstora revisionsbyråer skiljer sig 
visserligen från big four vad gäller storlek, men genom att mellanstora 
revisionsbyråer även inkluderar big seven, bidrar inte studien av Lander, 
Koene och Linssen (2013) nödvändigtvis till en förståelse för revisionen i 
mindre revisionsbyråer, eftersom big seven ändock är stora internationella 
revisionsbyråer. 
 

Medan det finns lite forskning om revisionen i mindre revisionsbyråer finns 
det ännu mindre forskning om mindre revisionsbyråers, och deras 
företrädares, möjligheter och försök att initiera förändring i 
revisionsprofessionen, vilket diskuteras i nästa avsnitt för att ge bakgrund till 
en diskussion om olika aktörers möjligheter att initiera förändring i revision. 

2. 3. 3. Mindre revisionsbyråer och möjligheter till förändring 
 

Forskning om hur mindre revisionsbyråer hanterar utvecklingen av 
revisionsstandarder och förändring är, som visats i avsnittet ovan, i tydlig 
minoritet jämfört med den mängd forskning som finns kring big four (Cooper 
och Robson, 2006; Durocher, Gendron och Picard, 2016; Ramirez, 
Stringfellow och Maclean, 2015).   

 
By and large, accounting and auditing research has neglected both small 
practitioners and the impact of globalization on local communities. 
(Durocher, Gendron och Picard, 2016, s. 83) 
 

  Durocher, Gendron och Picard (2016) försökte råda bot på denna 
fördelning inom forskning och fann, som tidigare diskuterats, att revisorer i 
mindre revisionsbyråer till stor del anpassade sig efter den kontext som har 
utvecklades av och för big four. Durocher, Gendron och Picard (2016) 
betecknade därför mindre revisionsbyråer som tysta medlemmar i 
professionen, som istället för motstånd utvecklar olika strategier för att 
hantera de standarder som är mer anpassade för revisionen i big four. De 
menar därmed att mindre revisionsbyråer accepterar sin orättvisa position 
inom professionen, vilket går i linje med de antaganden som finns i forskning 
kring mindre revisionsbyråer som perifera aktörer inom professionen, utan 
inflytande att initiera förändring (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; 
van Buuren et al., 2018).  

 
Brist på studier om motstånd från mindre revisionsbyråer och deras 

företrädare, behöver dock inte betyda att de mindre revisionsbyråerna 
accepterar sin situation. Senare, om än sällsynt, forskning har exempelvis visat 
att denna marginaliserade grupp kan finna en röst genom företrädare för de 
mindre revisionsbyråerna (se Löhlein och Müßig, 2020). Till skillnad från 
Durocher, Gendron och Picards (2016) uppfattning om de mindre 
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revisionsbyråerna som tysta medlemmar i professionen visade Löhlein och 
Müßig (2020) att mindre revisionsbyråer kunde ge ett svar på utvecklingen 
inom professionen och visa på ett motstånd. Enligt studien av Löhlein och 
Müßig (2020) lyckades en enskild aktör influera den tyska 
revisionsprofessionen under två decennier genom att lyfta orättvisor som 
kommer av ett fokus på de största byråerna. Genom att etablera en digital 
kanal blev denne, auktoriserade revisor, talesperson för de mindre 
revisionsbyråerna och kunde väcka debatt genom sin kritik mot utvecklingen 
av revisionen som endast anpassad för de stora revisionsbyråerna (Löhlein och 
Müßig, 2020). Löhlein och Müßig (2020) fann att motsättningar inom 
professionen var en grogrund för ett sådant handlande. Synen på 
revisionsprofessionen som segment i potentiell konflikt (Ramirez, 
Stringfellow och Maclean, 2015) blir därför viktig för att förstå hur mindre 
revisionsbyråer hanterar och eventuellt kan initiera förändring, eftersom en 
standardiserad och globaliserad revisionsprocess tycks gynna och missgynna 
olika segment.   

 
Löhlein och Müßig (2020) fokuserade dock på hur en enskild aktör utförde 

ett påverkansarbete i professionen, något som troligtvis förbisåg det kollektiva 
handlande som förändring ofta kännetecknas av (Micelotta, Lounsbury och 
Greenwood, 2017). Hur förändring kan ske genom andra aktörer än big four 
är därmed fortfarande relativt outforskat. Litteraturstudien avslutas i nästa 
sammanfattande delavsnitt, genom en diskussion kring hur litteraturen har 
hanterat vilka aktörer som kan anses ha inflytande nog att förändra revisionen. 

2. 4. Sammanfattning 
 
Litteraturgenomgångens första del har visat det fokus som generellt sett 

finns inom revisionsforskning, nämligen det kring big four som revisionens 
nav. Tidigare forskning har även till stor del diskuterat revision och förändring 
genom temana 1) tillsyn, reglering och standardutveckling, 2) 
affärsutveckling och innovation samt 3) professionalism, vilka också har 
använts i denna avhandling för att diskutera big four som centrala aktörer inom 
revisionsprofessionen.  

 
Samtidigt som kapitlet har visat att de mest omvälvande förändringarna, 

som har inneburit ett skifte från självreglering till oberoende granskning och 
som tillsammans med en ökad globaliseringstakt anses ha skapat en 
standardiserad och globaliserad revisionsprocess, har initierats av krafter 
utanför revisionsprofessionen, tycks big four ha anpassat sig till dessa 
förändringar och kanske även gynnas av dem. Vad gäller affärsutveckling och 
innovation visar dock litteraturen att utvecklingen mot en allt mer 
standardiserad och globaliserad revisionsprocess har spelat en avgörande roll 
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också för big four. Även om big four har anpassat sig till en standardiserad 
och globaliserad revisionsprocess tycks dessa förändringar också ha begränsat 
big fours innovationsförmåga. Innan millennieskiftets stora 
revisionsskandaler stod nämligen dåvarande big five för affärsutveckling och 
innovation, medan de senaste decenniernas utveckling kring tillsyn, reglering 
och standardutveckling, under uppfattningen om att en revision är en revision, 
an audit is an audit, verkar ha försämrat big fours möjligheter att förändra 
revisionen. Vid ett närmare betraktande av litteraturen kring de två första 
temana (tillsyn och standardutveckling samt affärsutveckling och innovation) 
förefaller det därför som att big four inte längre är att anse som speciellt 
inflytelserika aktörer vad gäller revision och förändring. Big four verkar, 
liksom andra aktörer, ha fogat sig enligt devisen an audit is an audit, med 
dämpad innovationsförmåga som följd.  

 
Det menas dock fortfarande att big four står för utvecklingen av 

professionalism (Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016) och att big four 
således formar den professionella revisorn i sätt att vara och tänka. I ljuset av 
Suddaby, Gendron och Lam (2009) bör emellertid inte big four ses som de 
byråer som står närmast professionens kärnvärden. Suddaby, Gendron och 
Lam (2009) menade exempelvis att utvecklingen av big four från att 
huvudsakligen utgöra revisionsbyråer till att utgöra multidisciplinära 
konglomerat, där revisionsprofessionens kärnvärden riskerar att hamna i 
skymundan, innebär att big four rör sig från organisationsfältets mitt till att 
hamna i dess periferi. Samtidigt klassificerade Suddaby, Gendron och Lam 
(2009) big four som en elitistisk kärna (“the elite core of the profession”) i 
samma artikel, vilket indikerar att big four ändock anses ha någon typ av 
inflytande och centralitet inom fältet. Några år före artikeln från Suddaby, 
Gendron och Lam (2009) benämnde även Greenwood och Suddaby (2006) 
dåvarande big five centrala aktörer inom revisionsfältet (och inte som perifera) 
i sin studie om utvidgning av tjänsteutbud. Huruvida big four bör ses som 
centrala aktörer inom organisationsfältet eller ej, tycks därmed inte vara 
fastställt. Detta skapar frågetecken kring relationen mellan professionens 
kärnvärden, aktörers inflytande och centralitet respektive periferitet. Lander, 
Koene och Linssen (2013) menade exempelvis att icke-big four kunde anses 
vara mer inbäddade i den professionella logiken än big four, samtidigt som de 
har mindre inflytande. Bör centrala aktörer då anses vara aktörer med närhet 
till professionella kärnvärden, eller bör centrala aktörer endast ses som aktörer 
med mycket inflytande? Vilka aktörer har, enligt vilka parametrar, egentligen 
inflytande nog att förändra revisionen och revisionsprofessionen?  

 
Enligt litteraturgenomgången ses ofta big four som centrala aktörer, medan 

mindre revisionsbyråer och deras företrädare anses vara marginaliserade, 
perifera aktörer med få möjligheter att påverka revisionens utveckling. 
Samtidigt visar litteraturgenomgången att vem som har inflytande att intiera 
förändring inom professionen har blivit otydligt sedan millennieskiftets 
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revisionsskandaler. Big four förefaller exempelvis ha fastnat i hjulspår som 
värdesätter en standardiserad och globaliserad revisionsprocess och deras 
inflytande uttrycks främst genom påverkan i tillsyn, reglering och 
standardutveckling, till följd av att de är stora aktörer inom fältet och inte 
genom en förmåga till innovation och nytänkande. Till skillnad från big four, 
verkar mindre aktörer och deras företrädare, som den enskilde revisorn i 
studien av Löhlein och Müßig (2020), ha förändringsvilja, men till viss del 
sakna inflytande, eftersom studien av Löhlein och Müßig (2020) mer visar på 
ett påverkansarbete än en genomgripande förändring. Vilka aktörer inom 
revisionsprofessionen som numera har inflytande att förändra revisionen har 
därmed inte kunnat klargöras genom denna litteraturstudie, men 
genomgången av tidigare litteratur öppnar upp för att kunna se även mindre 
revisionsbyråer och deras företrädare som aktörer för förändring inom 
revision.   
  

Denna avhandling belyser exempelvis relationen mellan inflytande och 
centralitet respektive periferitet genom att studera hur aktörer inom 
revisionsprofessionen som kan ses som relativt perifera aktörer, lyckades 
påverka standardutvecklingen av revision, vilket ifrågasätter deras periferitet. 
Avhandlingen exemplifierar därmed hur centralitet och periferitet kan 
förändras över tid och i likhet med studien av Löhlein och Müßig (2020) visar 
denna avhandling hur perifera aktörer inom revisionsprofessionen kan ge 
upphov till förändring, trots att de enligt tidigare litteratur bör ses som 
maktlösa spelare i professionen (Durocher, Gendron och Picard, 2016; 
Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018). 
Avhandlingen ger därmed en mer nyanserad bild av vilka aktörer som kan 
driva förändring i revisionsprofessionen och visar att andra aktörer än big four 
kan ha inflytande nog att påverka revisionen.   
 

För att förklara hur perifera aktörer kunde initiera förändring i 
revisionsprofessionen, trots den dominerande uppfattningen an audit is an 
audit och antagandet om perifera aktörers brist på inflytande, användes 
institutionell teori som teoretiskt ramverk för analysen av det empiriska 
materialet. I nästa kapitel presenteras därmed institutionell teori, samt hur 
ramverket användes för att beskriva och analysera det empiriska materialet. 
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3. Från institutionalisering till institutionellt 
entreprenörskap 

Det teoretiska ramverket i denna avhandling är institutionell teori. 
Institutionell teori är dock ingen enhetlig teoribildning, utan erbjuder snarare 
ett perspektiv på organisationer och organisering (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
De delar av institutionell teori som har använts i denna avhandling kan framför 
allt hänföras till det som brukar benämnas nyinstitutionell teori och speciellt 
dess utveckling sedan 1990-talets början. Då denna avhandling studerar 
förändring inom revisionsprofessionen används framför allt begrepp som 
institutionellt entreprenörskap och instituionell förändring som teoretiskt 
ramverk. Dock är begrepp som institutionellt entreprenörskap försök att 
förklara och vidareutveckla grundläggande begrepp inom institutionell teori, 
varför en genomgång av vad som menas med exempelvis institutionalisering 
och institutioner blir nödvändig för att få en förståelse för varför institutionellt 
entreprenörskap och institutionell förändring har valts ut som verktyg för att 
analysera det empiriska materialet.  

 
I följande delavsnitt ges därmed först en beskrivning av viktiga idéer inom 

institutionell teori, för att åtföljas av en beskrivning av begreppet 
institutionellt entreprenörskap och hur det exempelvis anses höra ihop med 
var aktörer befinner sig i ett organisationsfält. Därefter diskuteras 
institutionell förändring närmare genom en modell skapad av Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002). Kapitlet avslutas med en sammanfattning, samt 
en beskrivning av hur det teoretiska ramverket har använts i analysen av det 
empiriska materialet. 

3. 1. Institutionalisering och institutioner   
 

Inom institutionell teori är begrepp som institutionalisering och 
institutioner återkommande, samtidigt som dessa begrepp används olika inom 
(och utanför) forskningsfältet. I denna avhandling utgår synen på 
institutionalisering från Berger och Luckmanns bok från 1966 (svensk 
upplaga 1979) för att sedan vidareutvecklas genom de resonemang som 
framfördes av Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell (1983) om 
hur organisationsfält institutionaliseras. Hur institutionell teori tog sig an 



36 

begreppet institutionalisering kritiserades dock i början av 1990-talet för att 
förminska utrymmet för individers möjligheter att förändra den 
institutionaliserade miljön. Det menades att institutionell inbäddning behövde 
adresseras för att kunna förstå hur institutioner kunde förändras inifrån, trots 
den institutionella inbäddningen (”embedded agency”). Institutionellt 
entreprenörskap blev då ett vanligt begrepp för att beskriva och förklara 
förändring som kommer inifrån den institutionaliserade miljön (Battilana, 
Leca och Boxenbaum, 2009).  

 
Även begreppet institution utgår i denna avhandling från Bergers och 

Luckmanns (1979) beskrivningar för att sedan kopplas ihop med begreppet 
institutionellt entreprenörskap. Som synes är alla dessa begrepp 
sammankopplade med varandra och deras betydelser har också utvecklats 
över tid. Följande delavsnitt ämnar därför strukturera både utvecklingen av 
begreppen och förbindelserna dem emellan.  
 

I delavsnittet nedan diskuteras först institutionalisering och sedan 
institution. Under nästa huvudrubrik diskuteras de idéer som framfördes i den 
så kallade andra vågens nyinstitutionella teori med start i början av 1990-talet 
och som ämnade svara på frågan om hur institutioner kunde förändras inifrån 
den institutionaliserade miljön.  

3. 1. 1. Institutionalisering som typifiering av vanor 
 
Enligt Berger och Luckmann (1979) handlar institutionalisering om att sätt 

att agera blir vanemässiga (“habitualization”, s.69) och sedan typifieras, det 
vill säga institutionalisering möjliggör att handlande kan utföras utan att 
individer måste lägga ned stor tankeverksamhet kring vad som ska göras och 
vem som utför handlingen. När typifieringen av vanor förs vidare till nästa 
generation förstärks synen på handlingarna som förgivettagna. Berger och 
Luckmann (1996) menade att eftersom de som har startat institutionen förstår 
den värld de har skapat, blir det viktigt att de typifierade vanorna förs vidare 
till nästa generation för att kunna ses som något självklart. Enligt Berger och 
Luckmann (1979) blir något därför institutionalierat först när nästa generation 
inträder:  
 

Den institutionella världens objektivitet ”tätnar” och ”hårdnar”, inte 
bara för barnen utan (genom spegeleffekt) också för föräldrarna. ”Nu 
gör vi det igen” blir nu: ”Så här gör man”. (Berger och Luckmann, 
1979, s. 75) 
 

 Enligt Berger och Luckmann (1979) spelar språket en viktig roll i 
institutionaliseringen, eftersom språket kan föra de typifierade vanorna vidare: 
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Språket blir förvaringsplatsen för en stor samling kollektiva 
sedimenteringar som kan förvärvas monotetiskt, dvs. som 
sammanhängande helheter och utan att man rekonstruerar den process 
varigenom de ursprungligen bildades. (Berger och Luckmann, 1979, 
s. 86) 
 

Via språket kan således uppfattningar föras vidare utan att bakgrunden till 
deras uppkomst måste återupprepas (Berger och Luckmann, 1979). Den 
språkliga överföringen antas även underlätta något som Berger och Luckmann 
kallar “uppfostringsprocess”, i vilken “de institutionella betydelserna måste 
eftertryckligt och så att de aldrig kan glömmas inpräntas i individens 
medvetande” (Berger och Luckmann, 1979, s. 87). De institutionella 
betydelserna kan således få en karaktär av “formler” som “lätt kan läras in och 
memoreras” (Berger och Luckmann, 1979, s. 87). Detta är, enligt Berger och 
Luckmann, viktigt eftersom legitimeringen av den institutionella betydelsen 
sker av nya generationer, inte av de aktörer i vilken institutionen uppstod, 
eftersom “institutionen helt enkelt är ett faktum som inte kräver något 
ytterligare stöd vare sig intersubjektivt eller biografiskt; den är självklar för 
alla berörda parter” (Berger och Luckmann, 1979, s. 112). 

 
 Berger och Luckmann (1979) menar således att handlingar och tankesätt 

blir förutsägbara genom institutionalisering och att den institutionella 
ordningen skapar stabilitet. Denna stabilitet och förutsägbarhet anses då ge 
utrymme för innovation, eftersom innovation kräver en högre 
uppmärksamhetsnivå, vilken frigörs genom institutionaliseringen (Berger och 
Luckmann, 1979). Trots att Berger och Luckmann (1979) även diskuterar 
institutionalisering som en kontrollmekanism för mänskligt handlande, finns 
därmed ett resonemang kring hur den institutionella ordningen skapar en fond 
mot vilken människor kan utveckla nya tankar (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 
Medan Berger och Luckmann (1979) diskuterade institutionalisering på 

individnivå tog sig Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell an 
institutionalisering av organisationer i organisationsfält, inom det som ibland 
kallas nyinstitutionell teori. Teorierna kring institutionalisering av 
organisationsfält rör sig dock från synen på handlingsfrihet hos individer till 
följd av att vanemässiga handlingar och typifieringar frigör utrymme för 
innovation, till att istället handla om hur institutionalisering genom 
isomorfism och uppfyllande av myter dämpar enskilda individers möjligheter 
till handling som går utanför institutionen. Institutionalisering ses därmed, i 
denna teoribildning, som något som sätter gränser för hur individer tänker och 
agerar, vilket kommer att diskuteras närmare i nästa delavsnitt.  
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3. 1. 2. Institutionalisering av organisationsfält 
 

Inom nyinstitutionell teori menas det att organisationer institutionaliseras, 
det vill säga att sätt att agera blir förgivettagna regler bland organisationerna 
och deras medlemmar (Eriksson-Zetterquist, 2009), genom en påverkan av de 
andra organisationerna som finns inom fältet (DiMaggio och Powell, 1983) 
och genom att organisationerna anpassar sig efter de myter som skänker 
legitimitet (Meyer och Rowan, 1977). Begreppet organisationsfält infördes av 
DiMaggio och Powell som ett alternativ till begreppet industri, för att även 
kunna ta hänsyn till professionella föreningar, handelsföreningar, lagstiftning, 
media och staten och är därmed ett vidare begrepp än industri (DiMaggio och 
Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).   

 
Meyer och Rowan (1977) menade att för att uppnå legitimitet måste 

organisationer institutionaliseras genom att uppfylla de myter som finns och 
som är knutna till uppfattningen om organisationers legitimitet, oavsett om 
dessa myter skapar effektivitet eller ej. Meyer och Rowan (1977) menade att 
så länge en organisation formellt sett lever upp till de myter som skänker 
legitimitet kan organisationens egentliga praktiker vara särkopplade från de 
myter som organisationen utåt sett lever upp till.  

 
Enligt DiMaggio och Powell (1983) sker även institutionalisering av 

organisationer genom likformighet. DiMaggio och Powell (1983) 
kategoriserade de krafter som anses bidra till att ett organisationsfält 
institutionaliseras som tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism, och 
normativ isomorfism. De tvingande krafterna (“coercive isomorphism”) 
ansågs komma från politiska påtryckningar och statens sätt att bidra med 
reglerande översikter och kontroller. Mimetisk isomorfism går ut på att 
organisationer gärna imiterar andra organisationer när de är osäkra på hur de 
ska agera. Den tredje typen av isomorfism menades vara den normativa som 
exempelvis pågår genom professionalisering och handlar då om att aktörer 
inom samma profession skolas i att tänka och agera lika (DiMaggio och 
Powell, 1983). Dessa tre isomorfiska krafter samverkar, enligt DiMaggio och 
Powell, i institutionaliseringen av ett organisationsfält i vilken 
organisationerna blir allt mer lika varandra.   

 
Vad som menas med institutionalisering har således diskuterats i detta 

avsnitt dels genom Berger och Luckmann (1979), dels genom de teorier som 
blev centrala inom nyinstitutionell teori (DiMaggio och Powell, 1983; Meyer 
och Rowan, 1977). Vad som kan avses med begreppet institution diskuteras i 
nästa delavsnitt.  
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3. 1. 3. Institutioner 
 

Begreppet institution används på olika sätt inom olika discipliner 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Exempelvis ses samhällets grundläggande 
”regler”, det vill säga etablerade sätt att handla, som institutioner inom 
sociologin, medan begreppet institution inom statsvetenskap kan användas för 
att beskriva stora eller viktiga sammanslutningar, som staten eller 
utbildningssystemet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Institutioner kan även avse 
så skilda företeelser som handskakningar och äktenskapet (DiMaggio och 
Powell, 1991). Berger och Luckmann (1979) menade att institutioner 
uppkommer genom att vanemässiga handlingar typifieras: 

 
Institutioner postulerar att handlingar av typ X kommer att utföras av 
aktörer av typ X. (Berger och Luckmann, 1979, s.71)  

 
En enkel förklaring skulle således kunna vara att institutionalisering skapar 

institutioner, vilka gör den sociala världen organiserad och förutsägbar. 
Eriksson-Zetterquist (2009) menar exempelvis att grundtanken kring 
institutioner är gemensam: 

 
Den centrala tanken inom institutionell teori är att institutioner växer 
fram när människor konstruerar deras sociala verklighet. (Eriksson-
Zetterquist, 2009, s. 7) 

 
Institutioner kan på så sätt både vara resultat av människors medvetna och 

omedvetna överenskommelser om hur saker och ting förhåller sig (Eriksson-
Zetterquist, 2009). Enligt Berger och Luckmann (1979) är det institutionella 
betydelser som institutionaliseras, det vill säga blir förgivettagna i en 
institution, genom att de överförs mellan generationer. Institutionella 
betydelser beskrivs således som handlande och tankesätt som blir 
vanemässiga och typifieras för att sedan tas för givet i den institution som 
skapas.  
 

I denna avhandlings empiriska material och i tidigare litteratur 
framkommer en vedertagen uppfattning inom revisionsprofessionen om att en 
revision är en revision, i form av mantrat an audit is an audit (Catasús, 
Hellman och Humphrey, 2013; Löhlein och Müßig, 2020). I analysen av det 
empiriska materialet ses uppfattningen an audit is an audit som en 
institutionell betydelse under institutionalisering, som dock påverkas av ett 
institutionellt entreprenörskap, i vilken institutionaliseringen av an audit is an 
audit försvagas och betydelsen av densamma förändras. Det studerade 
institutionella entreprenörskapet bryter således institutionaliseringen av 
uppfattningen an audit is an audit inom institutionen revision. 
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 Under nästa rubrik diskuteras varför begreppet institutionellt 
entreprenörskap har blivit en populär förklaring till institutionell förändring 
som kommer inifrån den institutionaliserade miljön.  

3. 2. Institutionell förändring och institutionellt 
entreprenörskap   

 
Under 1990-talets så kallade andra vågens nyinstitutionell teori fick 

processer kring förändring större utrymme, eftersom det menades att fokus på 
stabilitet, homogenisering och legitimitetsskapande hade sina begränsningar 
när det kommer till att förstå ”en organisations interna dynamik vad gäller 
förändring” (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 88). År 1991 skrev Friedland och 
Alford en tongivande artikel om behovet av att återinföra den samhälleliga 
kontexten i studiet av individer och organisationer. Detta adresserades genom 
att framför allt paradoxen embedded agency diskuterades i teoribildningen. 
Inom nyinstitutionell teori anses aktörer i ett organisationsfält agera enligt den 
institutionella miljön och deras handlande betraktas som institutionellt 
inbäddad (embedded agency), vilket betyder att deras handlingar bör vara 
begränsade av de förgivettagna antaganden som finns i organisationsfältet 
(Battilana, 2006; Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009; Eriksson-Zetterquist, 
2009; Seo och Creed, 2002). Förändring bör därför främst ske på grund av 
makro-skiften som påverkar organisationsfältet utifrån (så kallade 
föranledande händelser såsom förändrad reglering) eller genom successiv 
institutionalisering (se exempelvis isomorfism, DiMaggio och Powell, 1983), 
men eftersom förändring även verkade kunna initieras inifrån ett 
institutionaliserat organisationsfält krävdes nya teoretiska begrepp för att 
förklara denna typ av förändring.  
 

 Ett sådant begrepp är institutionellt entreprenörskap, som antas kunna 
förklara hur aktörer finner utrymme till förändring, trots att deras handlingar 
bör vara begränsade av den institutionella miljö som de verkar i (paradoxen 
embedded agency). Institutionellt entreprenörskap myntades av DiMaggio, 
redan 1988: 

 
New institutions arise when organized actors with sufficient resources 
(institutional entrepreneurs) see in them an opportunity to realize 
interests that they value highly. (DiMaggio, 1988, s.14) 

 
En senare, men liknande definition gjordes av Garud, Hardy och Maguire 

(2007), som definierade institutionellt entreprenörskap som ett brytande mot 
existerande förgivettagna sätt att handla och agera för att uppnå institutionell 
förändring: 
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To qualify as institutional entrepreneurs, individuals must break with 
existing rules and practices associated with the dominant institutional 
logic(s) and institutionalize the alternative rules, practices or logics they 
are championing. (Garud, Hardy och Maguire, 2007, s. 962) 
 

När institutionell förändring kommer inifrån den institutionella miljön, 
vilket blev fokus inom institutionell teori från och med 1990-talet, anses det 
därmed kunna ske genom institutionellt entreprenörskap. Men eftersom 
institutionellt entreprenörskap motsäger den grundläggande idén inom det 
institutionella perspektivet om att handlande inbäddas i den institutionella 
miljön, vilket gör att inbäddade aktörer inte borde kunna uppfatta alternativa 
sätt att agera, är begreppet institutionellt entreprenörskap kontroversiellt 
(Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009) och till viss del svårförklarligt. 
Studier kring institutionellt entreprenörskap fokuserar exempelvis ofta på 
institutionellt entreprenörskap i framväxande fält och inte i mogna fält, 
eftersom det anses mer troligt att institutionellt entreprenörskap uppstår i fält 
som inte är lika institutionaliserade som mogna fält (Eriksson-Zetterquist, 
2009).   

 
Under vissa omständigheter antas dock aktörer kunna agera för förändring, 

trots att de borde ha svårt att uppfatta alternativa sätt att agera (Battilana, 
2006). Greenwood och Hinings (1996) menade exempelvis att för att 
förändring ska ske måste ett rimligt alternativ presenteras och studerade i 
vilken grad olika grupper i en organisation var dedikerade till en dominerande 
uppfattning och utvecklade en teori om ett mönster för värderingsåtaganden 
inom organisationen (”value commitments within the organization”, s.1035). 
De menade att en förändring endast sker om det finns en möjlighet att bli 
dedikerad till en ny uppfattning, som anses bättre än den dominerande 
(Greenwood och Hinings, 1996).   
 

Det menas även ofta att något sker i den institutionella miljön som skapar 
ett utrymme för aktörer inom den institutionella miljön att tänka i nya banor. 
Dessa händelser betecknas som  föranledande händelser (precipitating jolts) 
och diskuteras som något som skakar om den institutionella miljön och ses 
som förutsättningar på fältnivå, vilka möjliggör medveten handling:   

 
Jolts and crises that constitute a first form of field-level conditions 
include social upheaval, technological disruption, competitive 
discontinuity, and regulatory changes that might disturb the socially 
constructed, field-level consensus and invite the introduction of new 
ideas. (Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009, s. 74). 

 
Sådana “jolts”, eller föranledande händelser, är därmed något som anses 

störa konsensus och möjliggör för alternativa idéer att få fäste. Institutionell 
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förändring genom institutionellt entreprenörskap kan även ställas mot den mer 
successiva förändring som antas ske genom institutionalisering. I jämförelse 
med institutionalisering ter sig institutionellt entreprenörskap mer drastiskt 
och verkar ske över en kortare tidsperiod. Oavsett vad som föregår 
institutionell förändring genom institutionellt entreprenörskap så har 
begreppet gett upphov till en stor mängd forskning, där olika karaktäristika 
hos den institutionella entreprenören har fått olika stor betydelse. 

3. 2. 1. Institutionellt entreprenörskap och institutionell 
inbäddning   

 
Tidiga studier om institutionellt entreprenörskap fokuserade ofta på 

individnivå och hur enskilda personers egenskaper kunde möjliggöra 
förändring. Detta eftersom endast ett fåtal individer verkade reagera, trots att 
föranledande händelser påverkade många aktörer i den institutionella miljön, 
vilket ansågs betyda att dessa aktörer på olika sätt borde skilja sig från andra 
aktörer i organisationsfältet: 

 
[…] in the face of a range of field-level factors that encourage 
institutional entrepreneurship, only some actors will exploit the 
opportunity to become institutional entrepreneurs (Battilana, Leca och 
Boxenbaum, 2009, s. 75).  

 
Fligstein (1997) definierade den institutionella entreprenören som en aktör 

med de rätta sociala färdigheterna (“social skills”) för att kunna motivera till 
samarbete bland andra aktörer. Suddaby och Greenwood (2005) menade på 
liknande sätt att institutionella entreprenörer använde retoriska talanger för att 
motivera till förändring och Battilana (2006) utvecklade en teori för 
institutionellt entreprenörskap där hon länkade samman egenskaper på 
individnivå med omständigheter på samhällsnivå för att förklara under vilka 
omständigheter som institutionellt entreprenörskap blev möjligt.   

 
Två huvudteman inom forskning kring institutionellt entreprenörskap har 

därmed varit individers sociala förmåga (social skills, se bland andra Fligstein, 
1997) och individers sociala position (se bland andra Battilana, 2006). Hardy 
och Maguire (2017) betecknar dessa förutsättningar som egenskaper 
(“properties”) respektive position (“position”), det vill säga de individuella 
förutsättningarna och förutsättningarna som finns i den position som aktören 
befinner sig. Suddaby, Viale och Gendron (2016) kombinerade dessa 
förutsättningar för att beskriva hur individers reflexivitet spelar in i 
konstruktionen av institutionellt entreprenörskap. Olika kombinationer av 
social förmåga och social position menades enligt Suddaby, Viale och 
Gendron (2016) kunna skapa en variation av medvetenhet kring begränsningar 
och möjligheter i den institutionella miljön. 
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Just förmågan att vara medveten om de begränsningar som finns i den 

institutionella miljön anses vara kärnan i paradoxen embedded agency. 
Institutionens medlemmar bör inte vara medvetna om institutionens 
begränsningar, eftersom dess regler och normer, enligt institutionell teori, är 
förgivettagna sätt att handla och tänka. Förekomsten av institutionellt 
entreprenörskap anses därför till allt större del hänga samman med förmågan 
till reflexivitet, som handlar om förmågan att reflektera kring rådande 
situation och alternativa vägar (Hardy och Maguire, 2008). Anomalin 
institutionellt entreprenörskap förklaras således med anomalin reflexivitet i en 
institutionaliserad miljö.   

 
En institutionell entreprenör anses därmed vara en aktör med förmågan att 

reflektera i ”relative isolation from the concerns of others” (Hardy och 
Maguire, 2017, s. 263). Reflexiviteten gör att aktören uppfattar konflikter som 
finns i den institutionella strukturen och som andra inte nödvändigtvis 
uppfattar, vilket gör att den institutionella entreprenören söker möjligheter till 
en förändring (Hardy och Maguire, 2017). Reflexivitet kan därför anses höra 
ihop med förmågan att uppfatta olika logiker som kan finnas i samma fält 
(Micelotta, Lounsbury och Greenwood, 2017). Förekomsten av multipla 
logiker inom samma organisationsfält betraktas ofta som en förutsättning eller 
underlättande omständighet för uppkomsten av institutionellt entreprenörskap 
(Micelotta, Lounsbury och Greenwood, 2017: Löhlein och Müßig, 2020), om 
än inte alltid som en orsak (Thornton och Ocasio, 2008). Institutionella 
entreprenörer anses då kunna dra nytta av att det finns olika logiker inom ett 
fält när de argumenterar för sin önskade förändring och utövar reflexivitet 
(Micelotta, Lounsbury och Greenwood, 2017).   

 
Ett exempel på institutionellt entreprenörskap inom revisionsprofessionen 

och förmågan till reflexivitet är studien av Löhlein och Müßig (2020). Löhlein 
och Müßig (2020) använde sig av begreppet institutionellt entreprenörskap 
och fältkonceptet (”the field concept”) från Bourdieu, för att studera revisions- 
och redovisningsprofessionens svar på globala standarder och ett eskalerande 
motstånd från mindre revisionsbyråer. Löhlein och Müßig (2020) menade att 
den institutionella entreprenören tidigt fick uppfattningen om professionen 
som en samling jämlikar krossad, eftersom försöken att implementera globala 
standarder på alla typer av revisioner gav upphov till problem för de mindre 
revisionsbyråerna. Löhleins och Müßigs (2020) studie om 
revisionsprofessionen och förändring visar därför att orättvisor i den 
institutionella miljön kan vara en grogrund för institutionellt entreprenörskap, 
där institutionellt entreprenörskap då är ett svar på dessa upplevda orättvisor. 
Löhlein och Müßig (2020) menade genom detta att institutionell inbäddning 
kan ge upphov till en vilja att lägga sig i de förändringar som sker i den 
institutionella miljön, om dessa förändringar går emot den institutionella 
inbäddningen:   
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Gschrei”s deep and emotional commitment to the field”s traditional 
structures, values, and norms, reveals that an entrepreneur”s actions 
aimed at field change do not necessarily imply deviation from the 
institutional setting; they can also be associated with the desire to 
maintain or return to his or her constructed institutional past. (Löhlein 
och Müßig, 2020, s. 16) 

 
Löhlein och Müßig (2020) hävdade därför att deras studie bidrog till en 

förståelse för embedded agency och uppkomsten av institutionellt 
entreprenörskap, genom att institutionell inbäddning och institutionell 
komplexitet sågs som en anledning till det institutionella entreprenörskapet, 
inte som något som förhindrade det. Micelotta, Lounsbury och Greenwood 
(2017) menar emellertid att institutionell komplexitet och förekomsten av 
multipla logiker även kan sakta ned spridningen (“diffusion”) av den nya idén. 
Detta eftersom det kan ta längre tid för idéerna att nå ett stadium där de är 
förgivettagna sätt att tänka och agera om fältet präglas av flera logiker. Den 
nya idén som förespråkas i det institutionella entreprenörskapet måste 
nämligen spridas och institutionaliseras inom organisationsfältet för att ses 
som ett förgivettaget sätt att handla och agera. Möjligheterna att förklara 
denna process genom begreppet institutionellt entreprenörskap har dock 
kritiserats inom forskning, vilket diskuteras i nästa avsnitt. 

3. 2. 2. Kritik mot institutionellt entreprenörskap–makt och 
inflytande 

 
Institutionellt entreprenörskap har ofta beskrivits som en heroisk kamp 

utförd av en individ med en speciell förmåga att se och förmedla alternativa 
sätt att tänka och agera (se exempelvis Löhlein och Müßig, 2020). En kritik 
mot begreppet institutionellt entreprenörskap är därför att institutionella 
entreprenörer framställs som hjältar, vilka lyckas skapa institutionell 
förändring mer eller mindre på egen hand (Battilana, Leca och Boxenbaum, 
2009; Micelotta, Lounsbury och Greenwood, 2017). Studier kring 
institutionellt entreprenörskap har enligt denna kritik till stor del missat att 
inkludera det kollektiva handlande som troligtvis genomsyrar institutionellt 
entreprenörskap och institutionell förändring (Micelotta, Lounsbury och 
Greenwood, 2017). Senare forskning kring institutionellt entreprenörskap har 
därmed börjat betrakta institutionellt entreprenörskap som en aktivitet som 
kan ske genom organisationer och inte bara genom individer (Eriksson-
Zetterquist, 2009; Hardy och Maguire, 2017). Numera inkluderar därför 
begreppet institutionellt entreprenörskap även processer, som bland annat 
kompliceras av olika grad av institutionell inbäddning, förekomsten av 
konflikter och alternativa logiker inom samma fält. Institutionellt 
entreprenörskap betraktas således inte enbart som en okomplicerad 
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framgångshistoria, istället beskrivs det hur försök till förändring kan mötas av 
olika problem och hur utfallet kan bli något annat än vad som eftersträvades i 
det institutionella entreprenörskapet (Hardy och Maguire, 2017). Vidare 
innebär detta synsätt att institutionellt entreprenörskap ofta betraktas som 
 

[…] an emergent outcome of activities of diverse, spatially dispersed 
actors, who face considerable difficulty in achieving effective collective 
action, and where gains of one group may imply significant losses for 
others. (Hardy och Maguire, 2017, s. 274) 

 
Ett processinriktat sätt att betrakta institutionellt entreprenörskap kan på 

detta sätt ge mer utrymme för konflikt mellan olika grupper, än att fokusera 
på hur en individ lyckas initiera och genomföra en institutionell förändring.  

 
Hardy och Maguire (2017) menar dock att även om forskning om 

institutionellt entreprenörskap till stor del har lyckats skifta fokus från att hylla 
heroiska entreprenörer till att skildra institutionellt entreprenörskap som en 
process, har forskning fortfarande uteslutit begreppet makt och hur olika 
maktförhållanden inom organisationsfältet påverkar institutionellt 
entreprenörskap. Även Lawrence och Buchanan (2017) menar att det saknas 
studier kring makt och institutioner. 

 
[…] especially in terms of explicit empirical studies of this fundamental 
relationship (Lawrence och Buchanan, 2017, s. 501).  

 
Drori (2019) bemöter emellertid denna kritik genom att påminna om att ett 

uteslutande av just begreppet makt (“power”) inte innebär att makt inte 
diskuteras inom institutionell teori. Istället diskuteras makt inom institutionell 
teori i termer av exempelvis inflytande5. 

 
[…] the influence of norms and discourse on social construction, 
[institutional theory] focus on “soft law” as well as “hard law”, to 
investigate the role of authority in defining what is appropriate, and so 
on. (Drori, 2019, s. 3) 

 
Makt hör även ihop med var institutionellt entreprenörskap anses kunna 

uppstå inom organisationsfältet och vilka aktörer som anses ha tillräckligt 
inflytande för att kunna genomföra institutionell förändring. Centrala och 
perifera aktörer menas exempelvis ha olika mycket inflytande inom fältet, 
eftersom de enligt institutionell teori befinner sig på olika avstånd från fältets 
kärna och därmed är inbäddade i den institutionella miljön i olika grad. Detta 
innebär även att centrala och perifera aktörer anses ha olika mycket inflytande 
                                                   

5 Ett känt exempel på hur inflytande diskuteras inom institutionell teori är DiMaggio och Powells arti-

kel om isomorfism, vilken har diskuterats i början av detta kapitel.  
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att förändra den institutionella miljön, om institutionellt entreprenörskap väl 
skulle uppstå hos endera parten. Hur institutionell teori ser på centrala och 
perifera aktörer inom organisationsfältet diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

3. 2. 3. Centrala och perifera aktörer   
 
 Centrala organisationer och aktörer har enligt institutionell teori mest makt 

inom fältet (Eriksson-Zetterquist, 2009), vilket kan förklaras med att: 
 

Om vissa personer tillskansar sig makt över de beslut som fattas inom 
fältet så uppstår en hierarki där vissa organisationer kommer att 
dominera – det bildas en struktur för centrum och periferi inom fältet. 
Organisationer som står för centrala resurser kommer så småningom att 
dominera fältet. (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 75) 

 
Tanken är även att när en organisation tillhör ett fält erhåller organisationen 

legitimitet och att det är 
 

i första hand de mäktigaste medlemmarna som stöds, eftersom dessa 
organisationer har organiserat fältets regler och dessutom haft makten 
att genomdriva dem (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 76).  

 
Centrala organisationer kan utsättas för förändringar på makro-nivå, men 

förändring inom organisationsfältet som går emot de centrala 
organisationernas önskan är enligt teorin inte lika trolig. De centrala 
organisationerna är de som framför allt gynnas av de föregivettagna sätten att 
agera inom fältet, eftersom de är organiserade i enlighet med den 
institutionella miljön. De centrala aktörerna anses därmed vara mest 
inbäddade i den institutionella miljön. 

 
As their centrality increases, actors increasingly treat institutional logics 
and the social behaviors encoded within them as taken-for-granted and 
hegemonic. (Greenwood och Suddaby, 2006, s. 28) 

 
I teorin är det därför de centrala aktörerna som anses vara minst motiverade 

till en förändring av organisationsfältet, eftersom de anses vara 
institutionaliserade i högre grad än perifera organisationer och aktörer 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). De har därmed inflytande nog, men inte 
incitamenten att genomdriva förändring. Istället är det i teorin de perifera 
organisationerna som anses kunna ha motivation till förändring, eftersom de 
saknar de fördelar som centrala aktörer tar del av i fältet. Dock anses perifera 
aktörer sakna inflytande att genomföra förändring (Garud, Hardy och 
Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 1996; Hardy och Maguire, 2008).  
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Those actors that are most likely to imagine and desire change are often 
located at the periphery – by being less embedded in and less privileged 
by existing institutional arrangements, they have more to gain from 
change and more ideas for what it might look like. However, they are 
also likely to lack the power and resources necessary to realize it. (Hardy 
och Maguire, 2008, s. 199) 

 
Greenwood och Suddaby (2006) visade dock hur dåvarande big five- 

revisionsbyråerna agerade som institutionella entreprenörer för nya idéer 
inom revisionsprofessionen mellan 1977 och 1997. I motsats till vad som bör 
vara rimligt enligt teorin, det vill säga att centrala aktörer är så inbäddade i 
den institutionella miljön att de saknar incitament för förändring (Eriksson-
Zetterquist, 2009), studerade Greenwood och Suddaby (2006) hur 
institutionellt entreprenörskap initierades av centrala aktörer. Greenwood och 
Suddaby (2006) kategoriserade således big five som centrala aktörer i ett 
organisationsfält som även anses institutionaliserat i hög grad (“highly 
institutionalized”), nämligen revisionsprofessionen (Greenwood och 
Suddaby, 2006). Greenwood och Suddaby ställde sig därmed frågan:  

 
Why and under what circumstances are embedded elites enabled and 
motivated to act as institutional entrepreneurs in highly institutionalized 
contexts? (Greenwood och Suddaby, 2006, s. 27) 

 
Greenwood och Suddaby (2006) förklarade denna avvikelse gentemot 

institutionell teori med att vissa processer (som de benämner “boundary 
bridging” och “boundary misalignment”) kan minska centrala aktörers 
inbäddning i institutionen (“lower their embeddedness”) och ge upphov till 
institutionellt entreprenörskap när det kombineras med motivation till 
förändring. För att centrala aktörer ska omvandlas till institutionella 
entreprenörer som initierar institutionell förändring måste de enligt 
Greenwood och Suddaby (2006) bli mindre inbäddade i de förgivettagna sätt 
att agera som finns i organisationsfältet. Detta eftersom det enligt teorin, vilket 
har diskuterats tidigare i avsnittet, inte bör gå att identifiera alternativa sätt att 
tänka och agera om aktörerna är djupt inbäddade i den institutionella miljön. 
Enligt teorin är det som tidigare nämnts istället perifera aktörer som anses 
kunna finna motivation till förändring: 

 
The proposition from the existing literature, then, is that new ideas occur 
at the margins of a field because it is there that organizations are less 
embedded, less privileged, and more exposed to institutional 
contradictions. Organizations at the field”s center, in contrast, are more 
informed, continually socialized, better advantaged, and thus more 
embedded and resistant to change.  
(Greenwood och Suddaby, 2006, s. 29) 
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Eftersom studien av Greenwood och Suddaby (2006) visade att djupt 
inbäddade, centrala aktörer, under vissa förutsättningar, kunde initiera 
institutionell förändring menade Greenwood och Suddaby (2006) att deras 
studie därför bidrog till förståelsen för embedded agency. De menade 
dessutom att för att förstå embedded agency måste man studera de aktörer som 
befinner sig centralt i den institutionella miljön, eftersom perifera aktörer inte 
är lika inbäddade och därmed uppstår ingen paradox kring embedded agency. 
Detta utgör en väsentlig skillnad mot studien av Löhlein och Müßig (2020), 
som också hävdas bidra till en förståelse för paradoxen embedded agency, 
men genom att studera en perifer aktör. Löhlein och Müßig (2020) menade att 
denna perifera aktör var djupt inbäddad i den institutionella miljön, sin 
periferitet till trots. Relationen mellan inbäddning i den institutionella miljön 
och placering i organisationsfältet framstår, mot bakgrund av dessa artiklar, 
därmed som något oklar.   
 

Uppdelningen kring vilka aktörer som kan anses vara centrala respektive 
perifera inom ett organisationsfält, med hänsyn till inbäddning i den 
institutionella miljön, kompliceras även genom kategoriseringen av big five 
som en central aktör, eftersom Suddaby, Gendron och Lam (2009) benämnde 
big four (tidigare big five) perifera aktörer inom revisionsfältet och inte som 
centrala. Medan Greenwood och Suddaby (2006) tolkade utvidgningen av 
tjänsteutbud (inom dåvarande big five) som en omständighet som gjorde big 
five uppmärksamma på att det fanns alternativ (“boundary bridging”), 
samtidigt som de fortfarande tolkade big five som centrala aktörer inom 
revisionsprofessionen, kategoriserade Suddaby, Gendron och Lam (2009) big 
four som allt mer perifera aktörer inom revisionsfältet, eftersom utvidgningen 
av tjänsteutbud hos big four ansågs betyda att de frångår 
revisionsprofessionens kärnvärden.  

 
 Även centralitet och periferitet med utgångspunkt i inflytande att förändra 

den insitutionella miljön kan diskuteras med utgångspunkt i ovannämnda 
studier. De stora revisionsbyråerna i studien av Greenwood och Suddaby 
(2006) tycks ha lyckats som institutionella entreprenörer, samtidigt som den 
institutionella entreprenören i studien av Löhlein och Müßig (2020) 
begränsades av ett starkt motstånd i den institutionella miljön och den önskade 
förändringen stannade vid att vara ett påverkansarbete, snarare än en 
genomgripande förändring. Det tycks därmed fortfarande vara centrala aktörer 
som har mest inflytande i organisationsfältet. Battilana, Leca och Boxenbaum 
(2009) menar att för att en förändring ska kunna genomföras behöver 
förändringen föregås av en rekrytering av allierade, där det institutionella 
entreprenörskapet skapar allianser med mer centrala aktörer vad gäller 
inflytande: 

 
When their social position does not enable them to easily mobilize 
others, institutional entrepreneurs might try to convince actors who 
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themselves occupy higher status social positions, to endorse their 
project. Institutional entrepreneurs can then leverage the endorsement of 
such higher status actors to increase the legitimacy of their project and 
thereby mobilize other actors behind it. (Battilana, Leca och 
Boxenbaum, 2009, s. 84) 
 

Battilana, Leca och Boxenbaum (2009) menar därmed att det institutionella 
entreprenörskapet kan gynnas av att inflytelserika aktörer omfamnar de nya 
idéerna, för att ännu fler aktörer ska omfamna projektet. 

 
Begreppet legitimitet är ännu ett omdiskuterat begrepp inom institutionell 

teori, eftersom det, liksom begreppet institutionellt entreprenörskap, tar upp 
frågan om aktörers handlingsutrymme i en institution. Under nästa rubrik 
diskuteras därför begreppet legitimitet och framför allt hur forskning inom 
standardutveckling har använt sig av bergeppet, eftersom det empiriska 
materialet är centrerat kring en föreslagen revisionsstandard och hur 
förändringar i standardutvecklingen uppnår legitimitet.   

3. 3. Legitimitet  
 
Mycket av forskningen kring begreppet legitimitet utgår från Suchmans 

berömda artikel från 1995, i vilken Suchman utgick från en 
litteraturgenomgång i ämnet och först formade en bred definition kring 
legitimitet (för att sedan dela in begreppet i tre undergrupper):   

 
Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of 
an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 
constructed system of norms, values, beliefs, and definitions. (Suchman, 
1995, s. 574) 

 
Legitimitet kan med utgångspunkt i Suchmans breda definition därmed 

anses handla om att vara eller göra något som accepteras i den omgivande 
kontexten. Trots nyare definitioner av legitimitet (se exempelvis Deephouse 
et al., 2017), används ofta Suchmans kategoriseringar och definition av 
legitimitet inom forskning. Speciellt används de tre undergrupperna moralisk, 
pragmatisk och kognitiv legitimiet (Suchman, 1995). Exempelvis Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002) använder sig av de tre legitimitetsbegreppen i sin 
modell för institutionell förändring, vilken kommer att diskuteras längre fram 
i detta kapitel. De tre legitmitetsbegreppen används då för att diskutera vikten 
av att den eller de nya idéerna ses som moraliskt försvarbara och praktiskt 
nödvändiga för att slutligen uppnå kognitiv legitimitet, när 
organisationsfältets aktörer ser den genomförda förändringen som 
förgivettagen.   
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Enligt Suchman (1995) är institutionalisering och legitimitet nästintill 

synonyma begrepp. Institutionalisering innebär att organisationsfältet uppnår 
legitimitet och organisationer inom fältet ses som legitima så länge 
organisationsfältet som helhet är stabilt. Det menas därför att bristen på 
legitimitet kan vara lättare att upptäcka än själva förekomsten av legitimitet 
(Suchman, 1995). Legitimitet ses inte heller som något manipulerbart, 
eftersom aktörer anses vara inbäddade i den institutionella miljön (Suchman, 
1995). Dock har begreppet institutionellt entreprenörskap resulterat i att 
legitimitet måste betraktas som något som det institutionella 
entreprenörskapet behöver uppbåda kring den önskade förändringen. Både 
institutionellt entreprenörskap och legitimitet som en manipulerbar “vara”, går 
därmed emot tanken om att institutionell inbäddning (embedded agency) 
begränsar aktörers möjligheter till handling och reflexivitet inom en 
institution, men används ändock för att förklara förändring som kommer 
inifrån en institutionaliserad miljö.    
 

 I nästa delavsnitt diskuteras forskning som har använt sig av framför allt 
begreppen moralisk och pragmatisk legitimitet i studier om 
standardutveckling kring redovisning och revision.     

3. 3. 1. Standardutveckling och legitimitet 
 
I denna avhandling studeras försök till förändring i revisionen genom ett 

förslag på en alternativ standard för revisionen av mindre företag. Denna 
förändringsprocess erbjuder därmed också en förståelse för hur den 
internationella standardutvecklaren IAASB reagerar när en annan aktör än 
IAASB ämnar införa en standard för revision och vad detta kan ha för 
betydelse för IAASB:s legitimitet som standardutvecklare. Därför ges i detta 
avsnitt en genomgång av forskning kring standardutveckling och legitimitet.  

  
Studier kring standardutveckling och legitimitet diskuterar främst 

begreppen moralisk och pragmatisk legitimitet och hur standardutvecklare 
agerar för att säkertställa en användning av de standarder som de utfärdar. 
Durocher och Fortin (2010) definierade moralisk legitimitet som 
uppfattningen i omgivningen kring huruvida organisationen anses göra rätt 
saker, utan att omgivningen nödvändigtvis vinner på organisationens 
handlingar (Durocher och Fortin, 2010). Pragmatisk legitimitet, menar 
Durocher och Fortin (2010) handlar å andra sidan om huruvida omgivningen 
kan dra fördel av organisationens handlande: 

 
Pragmatic legitimacy refers to the utilitarian assessments stakeholders 
make when scrutinizing an organization”s behaviour to assess how they 
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are tangibly affected by any of its activities. (Durocher och Fortin, 2010, 
s. 479) 
 

I likhet med Greenwood, Suddaby och Hinings (2002), menar Durocher 
och Fortin (2010) att den tredje kategorin, kognitiv legitimitet, handlar om att 
se saker som förgivettagna. De olika definitionerna av legitimitet går således 
i linje med Suchman (1995) och även tolkningen av dessa som gjordes av 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002).  

 
I en studie om standardutvecklares legitimitet kopplade Durocher och 

Fortin (2010) ihop moralisk legitimitet med standardutvecklarens handlande i 
allmänhetens intresse (public interest), genom att ett handlande som menas 
ske enligt allmänhetens intresse skapar en uppfattning i omgivningen om att 
standardutvecklaren gör vad som förväntas av en standardutvecklare, det vill 
säga förväntningen om att standardutvecklaren gör “rätt saker” (Durocher och 
Fortin, 2010). Att standardutvecklare förväntas handla i allmänhetens intresse 
kan anses ha sin grund i att globala standardutvecklare, såsom den studerade 
IASB, (men även revisionens IAASB), är beroende av en slags frivillig 
tillämpning av de standarder som utfärdas. 

 
[…] since transnational standard-setting bodies, including the IASB and 
the IAASB, yield only a soft law approach, given that their standards are 
not legally binding, there are risks that these standards may not be 
properly followed. (Ge, Simnett och Zhou, 2019, s. 11). 

 
Ett sätt för IAASB att erhålla legitimitet som global standardsättare är 

därmed att göra gällande att de agerar i allmänhetens intresse. Enligt Loft, 
Humphrey och Turley (2006) kan standardutvecklare göra detta genom att 
försöka uppfylla krav på  transparens (“transparency”) och ansvarighet 
(“accountability”) och genom att mobilisera stöd från andra centrala aktörer. 
Dock kräver även stöd från centrala aktörer att standardutvecklaren agerar i 
allmänhetens intresse. EU kommissionen hade exempelvis i en publikation 
från 20036 vissa förbehåll kring införandet av ISA som standard för revision.   

 
[…] it stated that before this could happen there should be “work 
towards further improvements to the IFAC/IAASB audit standard 
setting process, notably by ensuring that public interest is taken fully 
into account”. (Loft, Humphrey och Turley, 2006, s. 431) 

 
Enligt EU-kommissionen var det därför viktigt att ISA skulle utvecklas 

enligt en vederbörlig process (“due process, public oversight and 
transparency”, Loft, Humphrey och Turley, 2006, s. 431). Även De Matos et 
al. (2018) poängterar att standardutvecklare måste ta hänsyn till kravet kring 
                                                   
6 “Reinforcing the statutory audit in the EU”, 2003. 
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en vederbörlig process för att säkerställa ett agerande i allmänhetens intresse. 
Detta innebär att exempelvis förändringar av standarder måste föregås av att 
standardutvecklare, som IAASB, inhämtar remissvar som kan demonstrera att 
förändringarna sker enligt vederbörlig process, det vill säga genom ett 
transparent förfarande, med hänsyn till samhällsnytta (public interest,  De 
Matos et al., 2018).  

 
In the case of IAASB, the due process of issuing their standards 
envisages carrying out public consultation procedures during the 
development of the documents issued. Within these procedures is the 
issuing of EDs [Exposure Drafts] and Consultation Papers (CPs), with a 
deadline, for receiving letters from parties interested in the subject to be 
regulated and discussion of the feedback received in technical meetings 
with subsequent publication of reasons for the decision to accept or not 
the suggestions derived from the letters received. (De Matos et al., 2018, 
s. 250) 

 
Humphrey, Loft och Samsonova-Taddei (2014) menar att det transparenta 

förfarandet även syns genom att IAASB publicerar mötesprotokoll och andra 
dokument löpande på sin hemsida för att säkerställa transparens kring de 
beslut som fattas. Dock fann De Matos et al. (2018) att den transparenta 
processen till trots, där intressenter inbjuds att lämna synpunkter på föreslagna 
förändringar, så verkade ingen av de undersökta grupperna i deras studie ha 
en särskild påverkan i IAASB:s beslutsprocesser. Ett forskningsresultat som 
även överensstämmer med Durochers och Fortins (2010) studie kring en 
kanadensisk standardutvecklares (AcSB) beslutsproccesser och som visade att 
standardutvecklaren främst fokuserade på symbolisk moralisk legitimitet, och 
inte pragmatisk legitimitet, som anses kopplad till intressenters direkta nytta: 

 
[…] the AcSB”s legitimacy management strategies clearly highlight that 
users remain a symbolic rhetorical category and not a true pragmatic 
concern in standard setting. (Durocher och Fortin, 2010, s. 497) 

 
Forskning om standardutvecklares legitimitet visar därmed att samtidigt 

som legitimiteten för de standarder som utfärdas hänger på en skör tråd 
(genom “soft law” Ge, Simnett och Zhou 2019), så sker standardutveckling 
främst genom moralisk legitimitet, snarare än pragmatisk legitimitet. Detta 
betyder att trots inhämtande av remissvar från olika intressenter enligt 
vederbörlig process (due process), så verkar det endast som att 
standardutvecklare tillgodoser intressenters argument, medan det kan 
ifrågasättas om standardutvecklare faktiskt tar hänsyn till allmänhetens 
intresse (public interest):    
 

While the “public” is allowed to observe meetings of the IAASB and 
other PIACs, the cost and time commitments required to attend meetings 
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from Stockholm to Sydney must make this impossible for many 
interested observers. The nature of standards as technically sophisticated 
and increasingly lengthy documents using codified language does not 
make public participation easy. A further aspect of the operation of 
IFAC”s regulatory activities concerns how a relatively small elite of 
individual experts involved in standard setting (but largely from the Big 
4 firms) can regulate 2.5 million professional accountants the world 
over. (Loft, Humphrey och Turley, 2006, s. 442) 
 

Loft, Humphrey och Turley (2006) menar således att samtidigt som IFAC 
och IAASB bygger sin legitimitet genom att hävda att de agerar i allmänhetens 
intresse (public interest), så baseras standardutvecklingen mer på 
expertisgrupper, än på den breda allmänheten. Det verkar därmed som att 
standardutvecklare tillgodoser intressenters argument i standardutvecklingen, 
något som hör ihop med pragmatisk legitimitet, samtidigt som vederbörlig 
process (due process) för att tillgodose allmänhetens intresse egentligen 
handlar om moralisk legitimitet, det vill säga hur standardutvecklingen 
uppfattas. Moralisk och pragmatisk legitimitet blandas således samman. 
Standardutveckling enligt vederbörlig proces för att tillgodose allmänhetens 
intresse, i enlighet med den pragmatiska legitimiteten, kan därmed vara ett 
uttryck för standardutvecklares försök att framstå som organisationer som gör 
sätt saker för att uppnå moralisk legitimitet (Durocher och Fortin, 2010).  

 
I detta delavsnitt har standardutveckling och legitimitet diskuterats och det 

har framförts att standardutveckling handlar om att uppnå legitimitet genom 
att uppfylla förväntningar om en vederbörlig process, i vilken intressenter kan 
följa standardutvecklingen och lämna in remissvar. Dock verkar det som att 
remissvar sällan följs (De Matos et al., 2018) och att det viktigaste för 
standardutvecklare är att uppfattningen om ett fokus på allmänhetens intresse 
upprätthålls, oavsett hur stort inflytande intressentgrupperna sedan har på 
själva standardutvecklingen (Durocher, Gendron och Picard2010; Loft, 
Humphrey och Turley, 2006). Upprätthållandet av legitimitet tycks därmed 
spela en stor roll i standardutveckling.  

 
Även i institutionell förändring betraktas legitimitet som något centralt. I 

nästa avsnitt diskuteras därför en modell för institutionell förändring som 
förenar begreppet institutionellt entreprenörskap med sökandet efter 
legitimitet.   

3. 4. En modell för institutionell förändring  
 

I tidigare delavsnitt, i detta kapitel, har exempelvis aktörers position inom 
organisationsfältet och inbäddning i den institutionella miljön diskuterats i 
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relation till uppkomsten av institutionellt entreprenörskap. När institutionellt 
entreprenörskap väl har bildats krävs det dock att de nya idéerna formas och 
sprids i organisationsfältet för att institutionell förändring ska kunna ske. Som 
tidigare nämnts kan detta exempelvis innebära en rekrytering av allierade 
(Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009), något som kommer att diskuteras 
även i detta avsnitt och då i relation till begreppet teoretisering, en process 
som innebär att den önskade förändringen uppbådar legitimitet. Nedan 
diskuteras teoretisering och en modell för institutionell förändring 
framarbetad av Greenwood, Suddaby och Hinings (2002). 

 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) försökte sammanfatta 

institutionell förändring utifrån tidigare forskning i ett antal olika steg, vilka 
presenteras i modellen nedan:   

 
 

 
 
 
I modellen från Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) anses 

institutionell förändring, som sker inifrån institutionen (“nonisomorphism”, 
icke-isomorfisk förändring), kunna initieras av någon slags utifrån kommande 
händelse (precipitating jolt) som skakar om den institutionella miljön, vilket 
även har diskuterats i tidigare delavsnitt. Denna typ av händelser kan enligt 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) vara exempelvis social omvälvning, 
teknologiska störningar, eller ändringar i regleringar. De föranledande 
händelserna i steg ett indikerar att förändring är nödvändig och leder till en 
av-institutionalisering av förgivettagna antaganden i steg två, vilket då kan 
trigga institutionellt entreprenörskap.  
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När institutionellt entreprenörskap har uppstått skapas nya idéer, vilka 

resulterar i innovation i det tredje steget som kallas för-institutionalisering. I 
det fjärde steget, som benämns teoretisering, teoretiseras dessa nya idéer 
genom en specificering (”specification”) av problem med rådande situation 
och ett berättigande (”justification”) av nya idéer som en lösning. Om 
teoretiseringen är framgångsrik innebär det att nya idéer uppnår pragmatisk 
legitimitet och/eller moralisk legitimitet, det vill säga idéerna anses ha ett 
praktiskt värde och/eller anses vara förenliga med de normer som finns i den 
institutionella miljön. Genom teoretiseringen kan sedan det femte steget i 
modellen nås där idéerna sprids. Detta steg kallas diffusion (spridning): 

 
Diffusion occurs only if new ideas are compellingly presented as more 
appropriate than existing practices.  
(Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002, s. 60)   

 
Enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) är ett återkommande tema 

i tidigare litteratur att när idéer sprids blir idéerna ännu mer accepterade 
genom den uppnådda pragmatiska legitimiteten (det vill säga de verkar ha ett 
praktiskt värde), vilket ytterligare underlättar spridningen. En förutsättning för 
spridningen är dock enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) att 
teoretiseringen i steg fyra lyckades.  

 
När idéerna har spridits i steg fem till följd av en lyckad teoretisering, anses 

det sista steget i modellen uppnås som kallas åter-institutionalisering. Åter-
institutionalisering innebär att idéerna ses som förgivettagna sätt att handla 
och agera. De har då blivit institutionaliserade och uppnått så kallad kognitiv 
legitimitet (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002).   

 
Den sammanfattande modellen för institutionell förändring som 

Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) arbetade fram mot bakgrund av 
tidigare forskning tydliggör att alla steg måste uppnås för att nya idéer ska 
institutionaliseras och erhålla full acceptans i organisationsfältet. Enligt 
modellen måste nya idéer därmed uppnå en omfattande spridning och bli 
förgivettagna sätt att tänka och handla för att institutionell förändring ska ske, 
annars avfärdas försöken som modeflugor (”fads and fashion”). Det vill säga 
temporära förändringar som inte uppnådde kognitiv legitimitet (Greenwood, 
Suddaby och Hinings, 2002).  

     
Det fjärde steget i modellen innebär, som nämnts ovan, att problemen med 

de gamla sätten att tänka och agera måste specificeras samtidigt som den eller 
de nya idéerna presenteras som en lösning på problemen (se exempelvis 
Greenwood och Hinings, 1996). I teoretiseringen anses det dock vara troligt 
att förespråkarna för nya idéer kommer att mötas av motstånd från de aktörer 
som gynnas av status quo, så kallade institutionella försvarare (”institutional 
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defenders”) och institutionellt entreprenörskap innefattar därmed ofta en 
rekrytering av allierade (Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009). Battilana, 
Leca och Boxenbaum (2009) sammanfattar syftet med att rekrytera allierade i 
följande citat: 
 

The aim is to coalesce allies and reduce inherent contradictions in the 
coalition, and at the same time exacerbate contradictions among 
opponents by emphasizing the failings of existing institutionalized 
practices and norms and demonstrating that adoption of the proposed 
vision will assure improvement. (Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009, 
s. 81) 
 

Teoretiseringen kan därmed även innefatta försök att övertyga allierade och 
misskreditera oppositionen. Därutöver fann Déjean et al., (2004) att teoretise-
ringen av nya idéer kan göras genom att de nya idéerna verkar överensstämma 
med dominerande synsätt i den institutionaliserade miljön. Exempelvis hand-
lar studien av Déjean, Gond och Leca (2004) om hur Frankrikes första “social 
rating agency”, ARESE, utvecklade ett sätt att mäta företags sociala resultat 
genom att få mätsystemet att verka överensstämma med en dominerande fi-
nansiell logik. Genom att göra detta kunde ARESE säkra en central position 
inom det framväxande fältet och de lyckades därmed etablera sin idé, till skill-
nad från andra organisationer (Déjean, Gond och Leca, 2004): 

 
Other actors, such as the CFIE or ODE, challenged the financial actors’ 
logic – entering into a power struggle and ultimately being defeated. 
(Déjean, Gond och Leca, 2004, s. 760) 

 
Teoretiseringen kan därmed se olika ut beroende på hur dominerande eller 

konflikterande uppfattningar och institutionella försvarare i organisationsfäl-
tet hanteras, samt huruvida idéerna uppnår både pragmatisk och moralisk le-
gitimitet, eller endast pragmatisk. Det viktiga anses dock vara att de nya 
idéerna framstår som mer övertygande än existerande sätt att handla och agera 
och att de därigenom uppnår legitimitet och kan spridas (Greenwood, Suddaby 
och Hinings, 2002). 

 
I nästa delavsnitt diskuteras hur teoretisering (Greenwood, Suddaby och 

Hinings, 2002) har hanterats inom revisionsprofessionen.    

3. 4. 1. Teoretisering och revisionsprofessionen 
 
 Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) studerade hur 

revisionsprofessionen förändrades från att erbjuda endast redovisnings- och 
revisionstjänster till att även inkludera annan typ av rådgivning, under åren 
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1977 till 1997. De fann att denna institutionella förändring innebar att 
teoretiseringen måste motivera till förändring (eller motstånd mot förändring) 
på ett övertygande sätt, genom att appellera till de värderingar som finns i den 
specifika miljön. Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) menade att även 
om teoretisering kan göras genom effektivitetsargument, där de nya idéerna 
anses ge bättre resultat, fungerar det inte i alla miljöer. Eftersom Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002) studerade revisionsprofessionen, som är en 
mycket professionaliserad miljö (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002), 
fann de att teoretiseringen av inkluderandet av andra rådgivningstjänster inte 
främst gick till genom kommersiella argument, utan genom en hänvisning till 
professionella värden.   

 
In a highly professionalized setting, […], legitimation takes a different 
form: commercial pressures may precipitate institutional 
entrepreneurship, but diffusion requires a normative justification. 
(Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002, s. 75) 

 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) poängterade att i andra 

organisationsfält kan mimetiska processer vara mer utbredda än inom 
revisionsprofessionen, eftersom organisationer inom andra organisationsfält 
tenderar att härma organisationer som har tagit till sig lyckade förändringar, 
då dessa anses legitima (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). I 
professionaliserade organisationsfält visade sig teoretiseringen dock vara mer 
komplicerad och enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) måste en 
förändring även vara professionellt lämplig. 

 
What matters within a professional context is the demonstrated 
conformity of innovation with the values embedded in traditional 
beliefs. (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002, s. 75) 

 
Vidare menade Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) att professionella 

branschorganisationer spelar en viktig roll i detta, men att studier kring 
professionella branschorganisationer och deras roll i teoretiseringen är få. Som 
förslag till vidare forskning ansåg Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 
att det vore intressant att studera hur nya idéer diskuteras och argumenteras 
för i så kallade ”subcommunities” inom professioner. Greenwood, Suddaby 
och Hinings studie saknade nämligen teoretiseringen till stor del konflikter 
mellan olika grupper inom professionen. Istället kom dessa undergrupper 
(subcommunities) överens då deras intressen inte kolliderade nämnvärt med 
den nya förändringen (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). Därför 
menade Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) att studier i professioner 
där undergruppers intressen går isär på ett tydligare sätt, bör skapa en mer 
komplicerad teoretisering som är värd att studera.  
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Både Curtis, Humphrey och Turley (2016) och van Buuren et al. (2018) 
använde sig av modellen från Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) för 
att studera försöken att implementera Business Risk Audit (BRA) inom 
revisionsprofessionen.  I likhet med van Buuren et al. (2018) visade Curtis, 
Humphrey och Turley (2016) att teoretisering inom revision är en komplicerad 
process eftersom organisationsfältet är stort med många aktörer som måste 
övertygas och som ska ta till sig de nya idéerna. van Buuren et al. (2018) 
menade att icke-big four revisionsbyråer hade svårt att acceptera BRA-
metodologin, eftersom den inte passade mindre revisionsbyråers praktik. 
Exempelvis ansågs BRA vara mer anpassad för big four och inte kompatibel 
med den revision som ofta utförs av icke-big four revisionsbyråer. BRA 
ansågs inte fungera överallt inom professionen, något som även konstaterades 
i studien av Curtis, Humphrey och Turley, 2016. Curtis, Humphrey och Turley 
(2016) slog därför fast att 

  
[…] for any innovation to be successful it has to secure an alignment 
across practice, standard-setting, and regulatory domains. (Curtis, 
Humphrey och Turley, 2016, s. 94) 

 
 En förändring inom revision ansågs därmed nästintill omöjlig, eftersom så 

många områden inom professionen behöver acceptera den (Curtis, Humphrey 
och Turley, 2016).  

 
Denna forskning visar att för att teoretisering av nya idéer inom 

revisionsprofessionen ska fungera skulle professionella organisationer kunna 
vara ett avgörande forum för förändring, där de nya idéerna kan fogas samman 
med de professionella värdena (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). 
Dessutom ses det som viktigt att nya idéer kan fungera i de olika praktiker 
som finns inom professionen (Curtis, Humphrey och Turley, 2016; van 
Buuren et al., 2018), exempelvis både i big four och i mindre revisionsbyråer. 
Vidare visar denna forskning att nya idéer även bör vara kompatibla med 
reglering och standardutveckling (Curtis, Humphrey och Turley, 2016). En 
teoretisering inom revisionsprofessionen har därmed många aktörer att ta 
hänsyn till när de nya idéerna söker moralisk, pragmatisk och kognitiv 
legitimitet enligt den modell som arbetades fram av Greenwood, Suddaby och 
Hinings (2002).   

 
I nästa avsnitt avslutas kapitlet om det teoretiska ramverket med en 

sammanfattning och en beskrivning av hur det teoretiska ramverket har 
använts i analysen av det empiriska materialet. 
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3. 5. Sammanfattning 
 

I detta kapitel har det teoretiska ramverket presenterats och diskuterats, 
vissa begrepp och sammanhang mer ingående än andra. För att lägga en grund 
för en förståelse kring den analys som har gjorts av det empiriska materialet 
ges här en kort sammanfattning av begreppen och en kort beskrivning av hur 
det empiriska materialet har strukturerats i nästkommande kapitel.   

 
Kapitlet tog avstamp i Bergers och Luckmanns beskrivning av 

institutionalisering för att avslutas i institutionellt entreprenörskap och 
institutionell förändring. För att något ska institutionaliseras krävs det enligt 
Berger och Luckmann (1979) att den institutionella betydelsen uppnår 
legitimitet hos en ny generation och att det därför är först i överföringen till 
en ny generation som legitimeringsproblemet uppkommer. Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002) beskriver institutionell förändring på liknande 
sätt. De nya idéerna, som anses skapas i ett institutionellt entreprenörskap, 
måste föras vidare inom organisationsfältet för att uppnå legitimitet och 
sedermera institutionaliseras. En skillnad mellan de två synsätten handlar 
dock om att Berger och Luckmann beskriver institutionalisering, medan 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) beskriver en process som bryter mot 
instituionaliseringen, det vill säga institutionell förändring genom 
institutionellt entreprenörskap.  

 
I denna avhandling tolkas uppfattningen an audit is an audit som en 

institutionell betydelse (Berger och Luckmann, 1979) under 
institutionalisering.   Mot bakgrund av Bergers och Luckmanns syn på språket 
som en viktig del i institutionaliseringen tolkas uttrycket an audit is an audit 
som en förvaringsplats för uppfattningen om att en revision bör utföras på ett 
och samma sätt, helst enligt en och samma standard (ISA). An audit is an audit 
ses därmed som ett sammanhängande resonemang och som en “formel” 
(Berger och Luckmann, 1979, s. 87) som kan spridas utan att orsaken till 
varför uppfattningen bildades måste återupprepas i de kontexter vari 
uppfattningen sprids. Uttryckets slagfärdighet anses dessutom ha en fördel i 
den process som Berger och Luckmann (1979, s. 87) kallade 
uppfostringsprocess i institutionaliseringen, vilken ansågs handla om hur de 
institutionella betydelserna eftertryckligt inpräntas i individens medvetande. 

 
 Denna avhandlings empiriska material tycks ha fångat berättelsen om när 

uppfattningen om an audit is an audit institutionaliserades, men där 
institutionaliseringen försvagades av ett institutionellt entreprenörskap. Det 
institutionella entreprenörskapet startade i det Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF), i vilken en ny standard för revisionen av mindre företag arbetades 
fram. Anledningen till att NRF utformade en alternativ revisionsstandard (de 
så kallade föranledande händelserna till det institutionella entreprenörskapet) 
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var de försvårande omständigheterna för revisorer i mindre revisionsbyråer att 
utföra revision, det vill säga avskaffad revisionsplikt och implementeringen 
av en internationell och omfattande standard för all typ av revision, i enlighet 
med uppfattningen an audit is an audit.  

 
En institutionell entreprenör betraktas i tidigare litteratur som en aktör som 

bryter mot existerande regler och handlingssätt som är kopplade till 
institutioner. Utvecklingen av en separat revisionsstandard genom NRF bröt 
mot uppfattningen om att all revision bör utföras enligt en och samma standard 
i enlighet med an audit is an audit, eftersom den separata revisionsstandarden 
utgjorde ett alternativ till ISA. Institutionellt entreprenörskap som begrepp 
myntades, som tidigare nämnts, av DiMaggio (1988) som definierade 
institutionellt entreprenörskap som en aktör med tillräckliga resurser att 
genomföra en förändring för att tillgodose sina högt värderade intressen: 
 

New institutions arise when organized actors with sufficient resources 
(institutional entrepreneurs) see in them an opportunity to realize 
interests that they value highly. (DiMaggio, 1988, s.14) 

 
 Enligt DiMaggios definition antas det att det institutionella 

entreprenörskapet kan genomföras om entreprenörskapet innehar tillräckliga 
resurser (DiMaggio, 1988). Frågan om tillräckliga resurser och tillräckligt 
inflytande har i tidigare litteratur kopplats samman med huruvida det 
institutionella entreprenörskapet uppstår i periferin av organisationsfältet eller 
i dess centrum (Garud, Hardy och Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 
1996; Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och Maguire, 2008). Det 
dominerande synsättet är att det är mer troligt att aktörer i organisationsfältets 
mitt har tillräckliga resurser att genomföra en institutionell förändring, men 
att de centrala aktörerna dock är mer institutionellt inbäddade och därmed har 
svårare att bryta mot den institutionella inbäddningen, samtidigt som de även 
anses gynnas av institutionaliseringen och därför också saknar incitament att 
förändra den institutionaliserade miljön (Garud, Hardy och Maguire, 2007; 
Greenwood och Hinings, 1996; Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och 
Maguire, 2008). Perifera aktörer anses tvärtom kunna ha lättare att identifiera 
förändringsbehov, till följd av lägre inbäddning och för att de gynnas minst i 
institutionaliseringen (Garud, Hardy och Maguire, 2007; Greenwood och 
Hinings, 1996; Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och Maguire, 2008). 
Dock menas det att perifera aktörer saknar inflytande att genomföra en 
förändring (Garud, Hardy och Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 1996; 
Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och Maguire, 2008).  

 
Denna syn på förändring inom institutionell teori kan sammanfogas med 

revisionsforskningen och dess syn på förändring inom revisionsprofessionen. 
Inom revisionsforskningen anses främst de stora revisionsbyråerna vara 
centrala aktörer med stort inflytande i professionen (Cooper och Robson, 
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2006; Loft, Humphrey och Turley, 2006; Humphrey, Loft och Woods, 2009; 
Malsch och Gendron, 2011). Mindre revisionsbyråer, och till viss del även 
branschorganisationer, ses istället som mer perifera aktörer, med mindre 
inflytande att påverka professionens utveckling (Durocher, Gendron och 
Picard, 2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015).  

 
NRF, som är en sammanslutning av företrädare för de nordiska 

branschorganisationerna inom revision, ses i denna avhandling som en perifer 
aktör i hänseendet att NRF utgörs av representanter för branschorganisationer, 
vilka allt mer ses som perifera aktörer inom revisionsprofessionen, i 
jämförelse med big four (Cooper och Robson, 2006; Greenwood och Suddaby, 
2006). Dessutom finns en växande uppfattning om att branschorganisationer 
till stor del främst företräder mindre revisionsbyråer (Ramirez, Stringfellow 
och Maclean, 2015), vilka storleksmässigt inte är att anse som centrala aktörer 
i jämförelse med big four och big seven. NRF som perifer institutionell 
entreprenör belyser därmed kopplingen mellan centralitet och periferitet, samt 
institutionell inbäddning och möjlighet att förändra den institutionella miljön.   

 
I nästa kapitel diskuteras den metodologi och metodik som ligger till grund 

för avhandlingen, innan det empiriska materialet presenteras i de nästföljande 
tre kapitlen. För att skapa en överblick över materialet och förenkla ett 
betraktande av förändringen som en process har det empiriska materialet 
delvis sorterats in i de olika steg som presenterades i modellen för 
institutionell förändring och som skapades av Greenwood, Suddaby och 
Hinings (2002). Användandet av en teoretisk modell vid presentationen av det 
empiriska materialet, innebär även att analys till viss del genomsyrar 
presentationen av materialet.  
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4. Metod   

I detta kapitel presenteras det vetenskapsteoretiska förhållningssätt som har 
genomsyrat arbetet med avhandlingen, samt vilken typ av empiriskt material 
som har använts, hur detta har samlats in och varför. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om avhandlingens tillförlitlighet, samt en beskrivning av hur 
analysarbetet av materialet har gått till.   

4. 1. Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 

Metodansatsen i denna avhandling har varit empirinära, med ambitionen 
att fånga den process som den föreslagna standarden SASE utvecklades till. 
Samtidigt har det empiriska materialet analyserats med utgångspunkt i 
institutionell teori, såsom Bergers och Luckmanns beskrivningar av 
institutionalisering och Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) modell för 
institutionell förändring och avhandlingen kan därigenom anses ha en 
deduktiv ansats. Dock valdes det teoretiska ramverket ut när 
empiriinsamlingen var så gott som avslutad och valet av teoretiskt ramverk 
kan därmed ses som empiridriven. Genom att förhålla mig reflexiv i 
tolkningen av forskningsmaterialet (Alvesson, Hardy och Harley, 2008) har 
jag också försökt motverka att endast delar av det empiriska materialet väljs 
ut för att passa in i utvalda teorier. Avhandlingen har därmed kombinerat en 
empirinära ansats med en teoridriven tolkning, för att försöka ge uttryck för 
”reflekterande empirisk forskning” (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 19).   

 
Avhandlingens syn på hur kunskap skapas, det vill säga dess epistemologi, 

utgår från att verkligheten är socialt konstruerad och att kunskap är 
kontextbunden (Klopper, 2008). För att uppnå kunskap om exempelvis en 
företeelse måste företeelsen därför förstås genom människors uppfattningar 
om den, något som har fordrat en kvalitativ ansats i avhandlingens 
forskningsprocess. Att se på verkligheten som socialt konstruerad innebär 
dock att det inte anses finnas en objektiv sanning ”där ute” som forskaren kan 
nå genom sin forskning. Syftet är istället att berätta om något som kan ge 
förnyad och fördjupad förståelse om hur saker och ting kan förhålla sig. I 
denna avhandling utgör det empiriska materialet därför både intervjuer och 
olika dokument, eftersom även dokument kan ge olika perspektiv på det som 
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studeras. Under nästa rubrik presenteras hur detta material har samlats in och 
varför. 

4. 2. Det empiriska materialet 
 
För att förstå hur NRF initierade förändring inom revision och vilka aktörer 

som ingick i förändringen har jag samlat in en stor mängd material från den 
kontext där den föreslagna revisionsstandarden SASE skapades och från de år 
som följde remissutskicket av SASE. Utöver respondenter med direkt 
koppling till SASE, såsom medlemmar i NRF, har jag därför även intervjuat 
revisorer i revisionsprofessionen, för att ta del av uppfattningar kring SASE 
som idé inom professionen. Jag har också till stor del låtit empirin vägleda den 
fortsatta empiriinsamlingen. I början av empiriinsamlingen genomfördes 
exempelvis huvudsakligen intervjuer, men allteftersom processen fortlöpte 
blev det tydligt att SASE och den fortsatta processen även genererade en stor 
mängd dokument, varför också dokument började samlas in. Det empiriska 
materialet består således av texter, både i form av transkriberade intervjuer 
och i form av de dokument som har samlats in. Nedan presenteras de olika 
texterna utifrån huvudrubrikerna Intervjuer och Dokument.  

4. 3. Intervjuer 
 
Med utgångspunkt i den empirinära forskningsansatsen som kännetecknar 

denna avhandling, var intervjuer ett sätt att ge röst åt de aktörer som 
studerades. Att göra intervjuer för att förstå processen kring SASE har därmed 
varit ett naturligt val med hänsyn till avhandlingens ontologi och 
epistemologi, och totalt genomfördes 45 intervjuer under arbetet med 
avhandlingen. 

 
Intervjuerna startade med utgångspunkt i en deltagarlista från ett 

fokusgruppsmöte i Sverige kring den föreslagna standarden7. Deltagarna i 
detta möte sågs som insatta i den standard som föreslogs och var därmed 
intressanta att intervjua kring standarden. Deltagarna i fokusgruppsmötet 
kontaktades med en intervjuförfrågan och i vissa fall skickades en påminnelse 
ut. Av de 23 deltagarna i fokusgruppsmötet lät sig 12 personer bli intervjuade 
under hösten 2015, samt vårvintern 2016. En av deltagarna intervjuades sedan 
under våren 2019. Även tre respondenter som inte var med i fokusgruppsmötet 
intervjuades. Dessa var dock med i en referensgrupp till SASE och sågs 
                                                   
7 I detta fokusgruppsmöte deltog min huvudhandledare Gunilla Eklöv Alander, varför även tillgång till 
transkriberad ljudfil av detta möte ingår i det empiriska materialet. 
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därmed också som relevanta att intervjua. Kontaktuppgifter till dessa gavs av 
respondenterna som intervjuades under hösten 2015 (genom så kallad 
”snowballing”-metod). 

 
Under hösten 2015 fram till vårvintern 2016 genomfördes totalt 14 

intervjuer i det projekt som startades med min handledare Gunilla Eklöv 
Alander och som benämns CARAS-projektet8. Intervjuer gjordes därmed med 
revisorer och andra professionella aktörer inom revisionsbranschen, 
exempelvis från branschorganisationen FAR, samt tillsynsmyndigheten RN 
(dåvarande Revisorsnämnden, numera Revisorsinspektionen). Av dessa 14 
respondenter var 11 deltagare vid fokusgruppsmötet våren 2015 och tre var 
med i en referensgrupp till SASE. Som synes deltog respondenterna i olika 
grupper och möten som omgärdade utvecklingen av den föreslagna standarden 
SASE. En närmare beskrivning av dessa grupper görs därför i nästa delavsnitt.  

4. 3. 1. Deltagare i olika grupper och möten 
 
Före fokusgruppsmötet i april 2015 hölls möten kring SASE på både 

nordisk och svensk nivå. Från och med ett uppstartsmöte i Köpenhamn 2014 
arbetade en nordisk arbetsgrupp, bestående av två representanter från 
Danmark, två representanter från Norge, en från Finland och en från Sverige, 
med att utveckla en alternativ standard för revision. Som ett stöd i detta arbete 
hade representanterna tillgång till nationella referensgrupper. Den svenska 
representanten hade exempelvis tillgång till en svensk referensgrupp 
bestående av sex personer, två revisorer från big four, två från big seven, samt 
två revisionsexperter.   

 
Av de 14 personer som intervjuades under hösten 2015 och vårvintern 

2016, var som nämnts ovan, 11 personer även deltagare i fokusgruppsmötet i 
april 2015. Övriga tre respondenter var deltagare i den svenska 
referensgruppen som träffades under hösten 2014 och var ett stöd till den 
svenska representanten i den nordiska arbetsgruppen.   

 
Eftersom en del personer har deltagit i både den svenska referensgruppen 

och den nordiska arbetsgruppen har det inneburit att merparten av personerna 
som utformade standarden SASE har intervjuats. Utöver intervjuerna som 
genomfördes i CARAS-projektet, gjordes även intervjuer med revisorer i en 
mellanstor revisionsbyrå i Sverige. Detta beskrivs i nästa delavsnitt och kallas 
Byråprojektet.  

                                                   
8 CARAS: The Construction of Auditing in Resistance to Globalisation and Standardisation (CARAS) 
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4. 3. 2. Byråprojektet 
 
Parallellt med CARAS-projektet intervjuade jag revisorer på en mellanstor 

revisionsbyrå under hösten och vårvintern 2016. En av fokusgruppsdeltagarna 
kring SASE i Sverige var även aktiv i byrån där jag genomförde dessa 
intervjuer. Till följd av min tidigare erfarenhet inom revisionspraktiken 
underlättades både access och en förförståelse för de ämnen som diskuterades 
under intervjuerna. En utforskande intervju gjordes även med en revisor i 
denna byrå under hösten 2014, då min doktorandutbildning påbörjades. Totalt 
15 intervjuer genomfördes i det som kallas Byråprojektet. 13 intervjuer 
gjordes under hösten och vintern 2015/2016 och två intervjuer gjordes under 
hösten 2016. Syftet med detta projekt var främst att förstå revision utifrån 
perspektivet mindre revisionsbyrå som reviderar mindre bolag. En artikel9 
med bidrag till professional appearance-fältet inom revisionsforskningen 
skrevs även efter denna empiriinsamling. Intervjuerna omfattade dock flertal 
områden, såsom professionalism, värdet av revision, och vad en eventuell 
SASE-standard skulle kunna innebära för revisionen av mindre företag. Dessa 
intervjuer har därför varit användbara även i studiet av SASE och förändring 
inom revision och ingår således i det empiriska materialet. 

4. 3. 3. Förnyad empiriinsamling 
 
Den alternativa revisionsstandarden för mindre företag, SASE, gick ut på 

remiss under sommaren 2015, men till följd av negativa remissvar lades 
projektet officiellt i träda. När SASE mötte tufft motstånd i remissvaren från 
tongivande instanser blev det under en tid även svårare att samla in empiri i 
form av intervjuer med huvudaktörerna kring SASE i Sverige. Detta handlade 
framför allt om vintern 2015/2016 fram till juni 2018, då ett informellt möte 
genomfördes där vi fick uppdateringar om SASE. FAR:s generalsekreterare, 
Dan Brännström, skrev i sin bok från 2018 om denna period:   

 
Jag inser att förtroendet för mig har fått sig en ordentlig knäck, och jag 
blir från och med senhösten 2015 försiktigare med att kommunicera vad 
som händer med SASE-initiativet. (ur Mitt liv som FAR, Brännström, 
2018, s. 133) 

 
Enligt de intervjuer som gjordes under 2019, berodde tystnaden även på att 

arbetet med den föreslagna standarden SASE fortsatte på en mer inofficiell 
nivå. Lyckligtvis kunde insamling av empiri genom intervjuer återupptas 
under 2019. Eftersom intervjuerna som gjordes i Sverige under 2015 och 2016 

                                                   
9 Artikeln	It’s	all	about	the	game	board:	on	auditors”	appearance	and	expertise,	presenterad	på	2017	
Critical	Perspectives	on	Accounting	Conference,	CPA,	Québec	City,	Canada,	3-5	juli. 
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täckte in svenska nyckelpersoner i SASE-processen, men även praktiserande 
revisorer och deras åsikter kring SASE som ny standard, sökte jag mig till viss 
del även utanför Sveriges gränser när jag gjorde uppföljande intervjuer under 
2019.  

 
Dessa uppföljande intervjuer gjordes med anledning av att jag var 

intresserad av varför SASE, efter att projektet hade lagts på is, ändå nämndes 
i debattartiklar och publikationer från exempelvis Accountancy Europe. 
Empirin vägledde på så sätt den fortsatta empiriinsamlingen. Det verkade som 
att SASE hade gjort skillnad, eller var på väg att göra skillnad, inom 
standardutveckling för revisionen av mindre och mindre komplexa företag. 
Med denna nyfikenhet lyckades jag få access till intervjuer med högt uppsatta 
personer inom Accountancy Europe i Bryssel, Belgien. Under dessa intervjuer 
fick jag ta del av deras syn på SASE, det nordiska projektet och dess inverkan 
på standardutvecklingen kring revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag.  

 
För att få ta del av fler utsagor kring hur projektet kring standarden SASE 

startade 2015 och hur diskussionen kring revisionen av mindre företag såg ut 
i övriga Norden, gjorde jag även intervjuer med medlemmar i de nordiska 
branschorganisationerna i Norge, Finland och Danmark under 2019. 
Intervjuerna med danska representanter för revisionsprofessionen gjordes 
framför allt för att få en förståelse för den danska tjänsten Extended Review. 
Tjänsten Extended Review var nämligen ofta omtalad under intervjuer och 
lades ibland fram som den danska lösningen på problemen med ISA:s 
komplexitet vid revision av mindre och mindre komplexa företag, det vill säga 
en lösning i likhet med SASE. Extended Review är dock en tjänst som inte 
gör anspråk på att vara revision. Parallellt med dessa intervjuer gjordes även 
intervjuer i Sverige under 2019, med revisorer från de större byråerna för att 
undersöka hur revisorer från större byråer såg på den föreslagna standarden 
SASE, några år efter att förslaget hade skickats ut på remiss och mött hård 
kritik från just de större byråerna.   

 
Totalt genomfördes 15 intervjuer med 16 personer under 2019.  En 

sammanställning av antalet intervjuer och respondenter görs i nästa delavsnitt.  

4. 3. 4. Totalt antal genomförda intervjuer och transkribering 
 
I CARAS-projektet genomfördes därmed totalt 30 intervjuer, med 32 

respondenter, det vill säga vid två intervjuer intervjuades två respondenter 
samtidigt (dessa har i nedan tabell beteckningen A alt. B i respondentkoderna 
och är då en hänvisning till att personerna A och B intervjuades vid samma 
tillfälle). I Byrå-projektet genomfördes totalt 15 intervjuer. 
Sammanfattningsvis är det totala antalet intervjuer som används i denna 
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avhandling 45 stycken, varav jag har deltagit i 44 stycken (en av intervjuerna 
gjordes av Gunilla Eklöv Alander enbart, under våren 2015). Av de 44 
intervjuerna har jag genomfört 17 stycken tillsammans med Eklöv Alander 
och 27 stycken på egen hand. Samtliga intervjuer, samt fokusgruppsmötet, är 
transkriberade. Totalt antal sidor transkriberat material från intervjuer uppgår 
till 976 sidor, varav 226 sidor från byråprojektet och 750 sidor från CARAS-
projektet.  

 
Total intervjutid uppgår till 45 timmar och 47 minuter enligt audiofiler och 

avser tiden från och med när inspelningarna sattes igång tills de stängdes av. 
I genomsnitt har intervjuerna därmed pågått i strax över en timme. Dock har 
en del intervjuer överstigit en timme medan andra, till följd av informella 
samtal innan inspelningen sattes igång, resulterade i audiofiler som understeg 
en timme. Citat från intervjuer som gjordes på engelska har behållits i sin 
ursprungsform, för att bevara den ursprungliga betydelsen och de har därför 
inte översatts till svenska. En förteckning över intervjuerna ges nedan och 
startar med en tabell över intervjuerna i CARAS-projektet, samt en 
beskrivning av kategorier och respondenter, för att efterföljas av en tabell över 
intervjuerna i Byrå-projektet och en liknande beskrivning. 

 
 

 
 

CARAS-projektet
Titel vid genomförande av intervju Organisation Respondentkod Intervjulängd Transkribering i s.
Annan titel än revisor Branschorganisation 20150511C1 51 min 22
Revisor Mindre revisionsbyrå 20150901C2 1 tim 57 min 46
Annan titel än revisor Branschorganisation 20150929C3 57 min 19
Revisor Mindre revisionsbyrå 20150930C4 1 tim 23 min 29
Revisor Big seven 20151006C5 42 min 16
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151027C6 58 min 20
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151105C7 1 tim 19 min 25
Revisor Big seven 20151111C8 1 tim 18 min 22
Annan titel än revisor Tillsynsmyndighet 20151125C9 1 tim 20 min 25
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151126C10 46 min 13
Revisor Big four 20151127C11 1 tim 2 min 15
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151207C12 55 min 14
Revisor Big four 20160112C13 47 min 14
Annan titel än revisor Branschorganisation 20160218C14 1 tim 17 min 20
Annan titel än revisor Big four 20160329C15 1 tim 2 min 30
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190320C16 53 min 25
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190403C17 1 tim 13 min 32
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190404C18 42 min 18
Annan titel än revisor Big seven 20190410C19 1 tim 8 min 40
Revisor Big seven 20190425C20 1 tim 28 min 39
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190425C21 1 tim 2 min 23
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190510C22A 57 min 30
Revisor Branschorganisation 20190510C22B 57 min *
Revisor Mindre revisionsbyrå 20190510C23 1 tim 7 min 21
Revisor Big four 20190520C24 1 tim 5 min 36
Revisor Big four 20190521C25 52 min 28
Revisor Big four 20190604C26 1 tim 39 min 40
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190702C27 52 min 23
Annan titel än revisor Branschorganisation 20191205C28 57 min 18
Annan titel än revisor Branschorganisation 20191213C29 52 min 22
Revisor Big seven 20191213C30A 55 min 25
Revisor Big seven 20191213C30B 55 min *

*en intervju med två respondenter Totalt: 34 tim 8 min 750 sidor
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I tabellen anges titeln Revisor, eller Annan titel än revisor, för att visa om 
respondenten jobbade praktiskt med revision eller om respondenten, 
åtminstone vid tiden för intervjun, hade en annan roll, i exempelvis 
standardutveckling. Beteckningen Annan titel än revisor kan då syfta på roller 
som revisionsexpert, vd, ordförande och generalsekreterare. I tabellen anges 
även organisationstillhörighet, men genom de fem kategorierna mindre 
revisionsbyrå, big seven-byrå, big four-byrå, branschorganisation eller 
tillsynsmyndighet. Detta för att ytterligare främja anonymitet, men samtidigt 
visa variationen av olika typer av kontexter kring respondenterna. De big 
seven-byråer som avses är BDO, Grant Thornton och Mazars, medan big four 
dock endast representeras av KPMG och PwC i det empiriska materialet. 
Branschorganisationerna avser svenska FAR, Finlands Revisorer, danska 
FSR, norska DnR, nordiska NRF och europeiska Accountancy Europe. 
Tillsynsmyndighet är den svenska Revisorsinspektionen, dåvarande 
Revisorsnämnden. Kategorin mindre revisionsbyrå avser revisionsbyråer i 
storleken enmansbolag till och med byrå med flera kontor över hela Sverige.  

 
En del respondenter tillfrågades om medgivande till att omnämnas vid 

namn i avhandlingen för att förstärka beskrivningen av den empiriska 
kontexten. Namngivna respondenter är FAR:s tidigare generalsekreterare Dan 
Brännström, NRF:s ordförande Helene Agélii, Kåre Rødssæteren (numera 
revisor på BDO och en av de som skrev själva standarden SASE), tidigare vd 
för Finlands Revisorer Tapani Vuopala (numera även medlem i IFAC SMP 
Committee) och Finlands Revisorers nuvarande vd Sanna Alakare, samt Hilde 
Blomme Deputy CEO Accountancy Europe. Dessa respondenter anses ha haft 
en nära koppling till den föreslagna standarden och/eller anses ha spelat 
betydande roller i den studerade förändringen. 

 
I tabellen nedan, över intervjuer som genomfördes i Byrå-projektet, 

används titeln Revisor genomgående, för att bevara anonymiteten 
respondenterna sinsemellan. Hade exempelvis titeln Kontorschef angivits 
med koppling till ett citat, hade revisorerna i den intervjuade byrån vetat vem 
av dem som är kopplad till citatet, genom titeln som anges.  
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Titeln Revisor inbegriper titlar som Junior revisor, Auktoriserad revisor, 

Kontorschef, Partner och Vd. I tabellen över intervjuerna i CARAS-projektet 
är dock alla intervjuade revisorer auktoriserade. Förteckningar över alla 
intervjuer som har genomförts finns även i appendix 1.   

 
I följande avsnitt görs en närmare beskrivning av hur anonymitet har 

hanterats i avhandlingen.  

4. 3. 5. Anonymitet 
 

Efter medgivande från utvalda respondenter har dessa namngivits i 
avsnittet ovan för att ge en ytterligare beskrivning av avhandlingens kontext. 
Dessa respondenter anges därför med namn, titel och 
organisationstillhörighet, men utan koppling till eventuella citat i 
avhandlingen. För att säkerställa att namngivna respondenter inte kan kopplas 
till citat från intervjuerna, vilka har gjorts under förbehållet av anonymitet, har 
jag i avsnittet ovan inte angivit specifika datum eller månader för när dessa 
respondenter intervjuades. Detta eftersom jag redovisar datum i 
respondentkoderna för att tydligare kunna skildra förändringen som en 
process över flera år.  

 
En ytterligare åtgärd som har vidtagits för att säkerställa anonymitet gäller 

den information som anges i tabellerna över genomförda intervjuer. I dessa 
tabeller anges inte specifika titlar eller organisationer.    
 

Byrå-projektet
Titel vid genomförande av intervju Respondentkod Intervjulängd Transkribering i s.
Revisor 20141014B1 50 min 12
Revisor 20151125B2 47 min 17
Revisor 20151127B3 61 min 19
Revisor 20151127B4 43 min 12
Revisor 20151127B5 41 min 14
Revisor 20151203B6 51 min 15
Revisor 20151203B7 36 min 11
Revisor 20151204B8 38 min 14
Revisor 20151204B9 54 min 16
Revisor 20151207B10 47 min 15
Revisor 20160125B11 59 min 15
Revisor 20160125B12 54 min 13
Revisor 20160205B13 41 min 12
Revisor 20160829B14 34 min 15
Revisor 20160919B15 43 min 26

Totalt: 11 tim 39 min 226 sidor



70 

Dokument som blogginlägg, tidningsartiklar, remissvar och 
mötesprotokoll betraktas dock som offentliga och citat från dessa har använts 
utan anonymisering av specifika personer. 
 

I de två kommande avsnitten görs reflektioner kring urvalet av 
respondenter och hur intervjuerna har genomförts, ur ett forskningsetiskt och 
metodologiskt perspektiv.   

4. 3. 6. Reflektioner kring urvalet av respondenter 
 
Sökandet efter respondenter startade med access till ett fokusgruppsmöte i 

Sverige, där den nyligen framarbetade alternativa standarden SASE 
diskuterades. Varefter projektet med den föreslagna standarden fortskred 
utökades sökandet efter respondenter för att följa den empiriska utvecklingen. 
Det som började med en intervjustudie i Sverige, med utgångspunkt i 
deltagarlistan till fokusgruppsmötet, utvidgades till att inbegripa även 
respondenter från Norden och Europa. Insamlingen av material i form av både 
intervjuer och dokument intensifierades således när den studerade processen 
växte i sin omfattning.  

 
Att föräras med access till forskningsmaterial kan inom kvalitativ forskning 

vara svårt. Detta eftersom forskningen ofta baseras på intervjuer eller 
observationer, vilket kräver ett medgivande från respondenter. Sökandet efter 
respondenter har i arbetet med denna avhandling underlättats av att både jag 
och min handledare, Gunilla Eklöv Alander, har ett kontaktnät inom 
revisionspraktiken. Access till intervjuerna som gjordes i Norden och Europa, 
under den senare delen av empiriinsamlingen, hade sedan troligtvis hjälp av 
att projektet då hade uppnått en viss grad av färdigställande, vilket gav 
forskningsprojektet legitimitet.   
 

Jag är oerhört tacksam över att så många revisorer och andra professionella 
inom revisionsbranschen har bidragit till min avhandling genom att vara 
generösa med sin tid. En delvis insamling av forskningsmaterial genom 
personliga kontakter kan dock innebära att respondenterna känner en 
skyldighet att ställa upp på att delta i intervjuer. I denna avhandling har 
emellertid respondenterna gett ett intryck av ett tydligt engagemang i de 
ämnen som har diskuterats under intervjuerna. Därmed uppfattar jag det som 
att de områden som har diskuterats under intervjuerna har varit viktiga att 
ventilera också för respondenterna. Jag har även upplevt en vilja hos många 
respondenter att vara mycket tillmötesgående vid planering av intervjutillfälle 
och en del respondenter har även velat förlänga intervjutiden när den 
överenskomna intervjutiden har börjat lida mot sitt slut. Detta är också 
förklaringen till varför en del intervjuer har pågått i över en timme, trots att 
den överenskomna tiden har varit en timme.  
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4. 3. 7. Hur intervjuerna genomfördes 
 
Synsättet i denna avhandling är att intervjuaren varken kan eller bör hålla 

en objektiv distans till respondenten. Jag har istället tillsammans med 
respondenten lärt mig mycket om det som har studerats, i likhet med vad som 
beskrivs i analytisk intervju (Kreiner och Mouritsen, 2005). För att ta del av 
hur andra människor konstruerar sin verklighet, vilket är det sätt ur vilken 
kunskap uppnås enligt social kontruktionism, krävs en inkännande 
forskningsprocess. Det innebär att inlevelse i det som ska tolkas, exempelvis 
respondentens situation, anses kunna ge en förståelse för det som studeras. 
Den analytiska intervjun fokuserar också på hur analys och kunskapsskapande 
kan ske mellan intervjuare och respondent och förutsätter att både intervjuaren 
och respondenten är kunniga inom det som ska behandlas under intervjun:  

 
The interview begins with the premise that both researcher and 
respondent are knowledgeable about the situation they are discussing, 
and they therefore know enough to construct a series of plausible 
dilemmas that inform this situation. (Kreiner och Mouritsen, 2005, s. 
174) 

 
Att jag har tidigare erfarenhet inom revisionspraktiken har därmed varit en 

fördel under intervjuerna, då jag har kunnat leva mig in i respondenternas 
situation, vilket hade varit svårare om jag inte hade haft egen erfarenhet av 
revision. Det har också byggts upp en kunskap hos mig kring det som har 
studerats under tiden för mina doktorandstudier, både genom läsning av 
tidigare litteratur och genom genomförandet av intervjuer. Kunskap som 
sedan har kommit till användning under fortsatta intervjuer.   
 

Dock har det varit viktig att utmana min förståelse med ny förståelse. 
Istället för att se på intervjusituationen som ett tillfälle att dokumentera det 
som respondenten vet, har jag försökt gå in i en dialog med den intervjuade, 
där även min förståelse har kunnat utmanas. Jag har exempelvis frågat om 
respondentens uppfattning kring något som jag har uppfattat från ett 
dokument, tidigare litteratur eller från en annan intervju. Den intervjuade har 
även stundtals blivit utmanad av mig kring sin förförståelse, genom att jag har 
påtalat sådant som exempelvis kan motsäga eller nyansera respondentens 
uppfattning om något. Ett utövande av den analytiska intervjun har också en 
inverkan på hur kvalitetskriterierna bör beaktas, eftersom den analytiska 
intervjun innebär att kunskap konstrueras under själva intervjun.  

 
Analytical interviewing is a challenge to conventional, and still 
legitimate, concerns with validity and reliability because surely 
knowledge is constructed and not only discovered through the interview. 
(Kreiner och Mouritsen, 2005, s. 173) 
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Genom att kunskap skapas under intervjun underlättas på så sätt att hålla 

analysen nära kopplad till empirin, och reflektion är inte heller något som är 
uppskjutet till efter intervjun. Reflexivitet uppnås därmed på plats och betyder 
att data inte separeras från analysen, vilket anses kunna öka 
forskningsresultatens trovärdighet (Kreiner och Mouritsen, 2005, s. 174). 
 

Intervjuerna har genomförts med stöd av teman och frågor som har 
iordningsställts inför varje intervju, exempelvis kring SASE, skillnaden mot 
ISA, hur respondenten ser på professionell bedömning, utvecklingen inom 
IAASB och revisionens framtid.  I vissa fall har respondenterna önskat ta del 
av frågor inför intervjutillfället, det har i dessa fall skickats ut en 
sammanställning av de teman som har arbetats fram för att vägleda intervjun. 
Detta har gjorts med tanken att skapa trygghet för respondenten inför 
intervjutillfället, men beslutet att inte skicka iväg specifika frågor har varit ett 
sätt att undvika att respondenten förbereder sig för mycket inför intervjun. Det 
betyder inte att tanken har varit att överrumpla respondenten, istället har jag 
velat undvika att respondenterna låser fast sig vid vissa föreställningar kring 
specifika frågor. Trots att jag har förberett mig inför varje intervju med 
möjliga frågor och teman har jag ändå till stor del eftersträvat en likhet med 
så kallade öppna intervjuer, för att ge en frihet hos både respondenten och mig 
som intervjuare att fördjupa oss i frågor som framkommer under intervjuns 
gång. Analytisk intervju går ut på att hålla intervjun just ”öppen” genom att 
exempelvis utmana respondenten kring det som sägs: 

 
Rather than seeking reconfirmation of one line of thought, the analytical 
interview seeks to introduce a conflicting or competing concern, and 
keeps the conversation open by challenging the interviewee with a 
different line of thought. (Kreiner och Mouritsen, 2005, s. 164) 

 
Den första frågan under intervjun har oftast varit av väldigt öppen karaktär, 

ungefär ”Hur ser du på SASE?”. Beroende på situation har följande frågor 
antingen följt min tänkta linje, eller så har sidospår uppenbarat sig. I sådana 
fall har jag välkomnat dessa då det ofta visar sig att det är sidospåren som kan 
ge ny förståelse för saker som jag inte hade kunnat förutse. Det är exempelvis 
följdfrågorna som anses vara intervjuarens huvuduppgift under intervjun i den 
analytiska intervjun (Kreiner och Mouritsen, 2005). Användningen av en 
intervjuguide har därmed gått i linje med hur intervjuguiden används i den 
analytiska intervjun, nämligen som en slags förberedelse, men där det sedan 
är önskvärt att frångå intervjuguiden under intervjuns gång. Det är viktigt att 
intervjuguiden inte står i vägen för nya infallsvinklar som kan dyka upp under 
intervjun. Kreiner och Mouritzen (2005) menar att: 

 
When interviews fail it is rarely because the interview guide is violated, 
but because it is not violated! (Kreiner och Mouritsen, 2005, s. 158) 
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Intervjuguiden har därför setts som en bra början på intervjun och en slags 

minneslista på saker som kan vara intressanta att ta upp. Men den har framför 
allt setts som ett föränderligt dokument, både under intervjun och under 
efterföljande intervjuer. De teman som har använts för att vägleda intervjuerna 
har därmed till viss del ändrats från intervju till intervju, allteftersom 
forskningsprocessen har fortlöpt och till följd av den information som har 
framkommit i dokument och tidigare intervjuer. Vissa frågor har dock varit 
återkommande, såsom frågor om hur respondenten ser på den föreslagna 
standarden SASE och på en revision enligt ISA. Frågorna har på så sätt 
anpassats till den specifika kontext som varje intervju har inneburit, samtidigt 
som samma frågor har kunnat belysas ur de olika perspektiv som 
respondenterna ger. Vid varje intervjutillfälle har jag haft med mig ett 
anteckningsblock för att kunna skriva ned noteringar under intervjun. Dessa 
har sedan renskrivits och sparats. Anteckningarna från intervjuerna har främst 
varit till hjälp under den tid som jag har genomfört intervjuer, genom att en 
genomläsning av anteckningarna från de senaste intervjuerna har varit ett 
effektivt sätt att fundera kring frågor och teman som kan vara intressanta att 
ta upp under nästa intervju.  

 
 Under nästa rubrik presenteras den andra kategorin av empiriskt material, 

det vill säga dokument. 

4. 4. Dokument 
 
Insamling av dokument kring processen om den föreslagna standarden och 

dess följdverkningar gjordes kontinuerligt från 2015 fram till 2020. Jag har 
sökt efter texter genom internet som har berört ämnet ur främst ett svenskt, 
nordiskt och europeiskt perspektiv. Detta har gjorts genom sökningar med 
sökord som SASE, audit of small entities och the Nordic standard eller 
liknande. Jag har även kontinuerligt sökt på IAASB:s och Accountancy 
Europes hemsidor och läst artiklar i branschtidningen Balans som har 
behandlat ämnet. Dokument har således valts ut med kriteriet att de ska ha 
koppling till den förslagna revisionsstandarden SASE på något sätt. Jag har 
inte gjort någon speciell avgränsning vad gäller dokument kring SASE, utan 
har använt mig av alla dokument som jag har kommit över som kan relateras 
till SASE. Dessa har varit mer eller mindre officiella dokument. Versionerna 
av SASE har tillhandahållits vid intervjuer och på samma sätt har dokument 
kring exempelvis specifika konferenser inhämtats. De mer officiella 
dokumenten, såsom Riksrevisionens granskningsrapport om revisionspliktens 
avskaffande, har kunnat inhämtats genom nedladdning från internet. 
Detsamma har gällt IAASB:s mötesprotokoll och senare även remissvaren till 
deras Discussion Paper.  
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När SASE:s remisstid gick ut samlade jag även in remissvar från olika 

organisationers hemsidor utifrån en sändlista där de organisationer som 
mottog remissutskicket listades. Dokument med sammanställningar av 
remissvar från revisionsbyråer erhölls även från FAR. Sammantaget 
resulterade detta i en stor mängd material som speglade utvecklingen av SASE 
och de diskussioner som uppkom i Sverige och Norden, men även 
internationellt. Dokumenten visar också hur idéerna bakom SASE spreds i 
Europa och till den internationella standardutvecklaren IAASB.  

 
Dokumenten innefattar olika utkast till standarden SASE, den slutliga 

versionen av SASE, följebrev, Powerpointpresentationer, publikationer, 
mötesprotokoll, underlag till möten, remissvar, blogginlägg, webbartiklar, 
tidningsartiklar och en bok. Dessa dokument presenteras i förteckningen 
Dokumenten i det empiriska materialet, som finns i appendix 2 och 3. Totalt 
har 235 dokument använts, totalt antal textsidor är 1 207 sidor och totalt antal 
Powerpointbilder är 213 stycken. En del dokument innehåller enstaka sidor, 
medan andra dokument är mer omfattande (se appendix 2). Nedan presenteras 
en sammanfattande tabell över de olika typerna av dokument. 

 

 
 
I nästa avsnitt diskuteras några av de dokument som har använts, för att ge 

en vidare förståelse för varför de har samlats in. 

4. 4. 1. Nyckelpersoner 
 
Dan Brännström, tidigare generalsekreterare för FAR 

(branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, 
lönekonsulter och specialister), under åren 2004–2018, ses som en av 

Typ av dokument Antal
Publikationer från Accountancy Europe  4
Versioner av SASE 3
Remissvar till SASE              18 *
Powerpointpresentationer 14
Artiklar, både tidningsartiklar och webb 17
Underlag till möten 16
Mötesprotokoll 10
Versioner av IAASB:s Discussion paper 3
Remissvar till Discussion paper 93
Blogginlägg med koppling till SASE 43
Övrigt, såsom tal, följebrev, bok etc 14
Totalt antal 235

*varav två dokument var sammanställningar från FAR
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nyckelpersonerna kring SASE. Detta eftersom hans roll som 
generalsekreterare i FAR med koppling till NRF, har nämnts under ett flertal 
intervjuer. Även om processen kring SASE var beroende av flera 
nyckelpersoner har Brännström, genom sin dokumentation av den studerade 
förändringen, bidragit till en relativt stor andel av det insamlade empiriska 
materialet, vilket diskuteras nedan.  

 
År 2018 utgavs boken Mitt liv som FAR, en självbiografisk bok skriven av 

Brännström där han delger sitt perspektiv på skeenden som har berört 
revisions- och redovisningsbranschen under hans år som generalsekreterare. 
Eftersom NRF arbetade fram den Nordiska standarden, SASE, under 2014 och 
sedan lanserade den under sommaren 2015, omnämns detta i boken och delar 
av boken har därför använts som empiriskt material.  

 
I mars 2011 började Brännström blogga för att kunna kommunicera genom 

en egen kanal (Mitt liv som FAR, s. 183). Under åren som följde skrev 
Brännström också återkommande blogginlägg om den Nordiska standarden, 
eller som den också kallas, SASE. Även Brännströms blogg anses därför vara 
en viktig del i det empiriska materialet, eftersom den visar hur en av aktörerna 
kring NRF arbetade för förändring genom att bland annat sprida idéer och 
argumentation genom sin blogg. Blogginläggen anses exempelvis illustrera 
vad som kommunicerades ut till den svenska revisions- och 
redovisningsbranschen (och till viss del den nordiska) genom 
generalsekreterarens egen kanal under de år som SASE utvecklades och 
diskuterades.  

 
Ibland publicerades även blogginläggen som ledare i branschtidningen 

Balans, med stor räckvidd inom branschen. Kommentarerna till blogginläggen 
ses därmed som användbara för att ta del av den diskussion som inläggen 
skapade i branschen. En sammanställning av alla blogginlägg som berör den 
Nordiska standarden, SASE, samt kommentarerna till dessa blogginlägg 
visade att inläggen om SASE sträckte sig från 2012 till och med 2019 och 
utgör cirka 70 sidor text.  

 
Efter att Brännström slutade som generalsekreterare för FAR (posten 

övertogs av Karin Apelman den 1 juni 2018) har två inlägg skrivits som tydligt 
berör utvecklingen av revisionen för mindre företag, båda under 2019. Dessa 
har också använts som empiriskt material eftersom Brännström, 2019, gick in 
som ordförande i nättidningen Revisionsvärlden och därmed fortfarande anses 
ha ett inflytande i redovisnings- och revisionsbranschen. 
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4. 4. 2. Dokument, inte bara som komplement    
 

De dokument som har samlats in för att studera hur perifera aktörer kan 
initiera och driva en förändring inom revisionsprofessionen anses utgöra en 
viktig beskrivning av den kontext i vilken aktörernas handlande ska förstås. 
Dokumenten ses dock inte enbart som komplement till intervjuerna, 
dokumenten ses istället både som en stomme för berättelsen där intervjuer 
berikar och fördjupar förståelsen för det som studeras, och som något som kan 
fördjupa förståelsen för det som studeras i sig självt. Detta eftersom denna 
stomme inte enbart är av beskrivande karaktär, utan även diskuterande.  

 
Utöver att utgöra en kontext, utgör dokumenten i sig själva även utsagor 

kring det som studeras. Dokumenten både presenterar en kontext och 
fördjupar förståelsen för skeenden och vändpunkter i processen kring SASE 
och hur debatten har utvecklats kring revisionen av mindre företag. På så sätt 
utgör dokumenten inte bara komplement till den förståelse som kan uppnås 
genom intervjuer, utan dokumenten är berättelser i sig själva, som både 
berikar en förståelse för kontexten, men som även används för att fördjupa 
förståelsen kring vissa skeenden och händelser, i likhet med intervjuerna. 
Dokument som Dan Brännströms bok och blogg har en nära koppling till 
specifika aktörer inom NRF och det är Brännströms perspektiv på skeenden 
som framförs. Fler sådana dokument med individers perspektiv förekommer, 
såsom debattartiklar och remissvar från enskilda revisorer. Andra dokument 
som har samlats in kommer ifrån olika organisationer, där det visserligen kan 
finnas en undertecknad individ, men där denna individ framför det perspektiv 
som organisationen har enats kring. Syftet med insamlingen av det empiriska 
materialet har varit att ta del av så många utsagor som möjligt kring det som 
studeras. De olika utsagorna ses som delar som ska förstås som en helhet 
genom reflekterande tolkning. Därmed ses dokument och intervjuer som 
källor som kompletterar varandra genom att både ge kontext (exempelvis 
beskrivningar av skeenden) och möjlighet till fördjupad förståelse 
(exempelvis genom diskussioner kring SASE och revisionen av mindre 
företag).  

 
I nästa avsnitt sammanfattas hur jag har arbetat för att göra avhandlingen 

tillförlitlig.  

4. 5. Tillförlitlighet 
  
För att säkra avhandlingens tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet 

och/eller äkthet, kärt barn har många namn, har jag exempelvis låtit 
empiriinsamlingen till stor del styra den fortsatta empiriinsamlingen, för att 
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möjliggöra en tydlig förankring i den kontext som har studerats. En sådan 
ansats anses underlätta för att den berättelse som förmedlas i avhandlingen ska 
framstå som logisk för läsaren. Jag har också försökt ge läsaren tillräckliga 
underlag för att förstå den tolkning som har gjorts, genom omfattande 
empirikapitel. Målet har således varit att tolkningarna ska ses som rimliga i 
förhållande till det empiriska materialet. Inom hermeneutik lyfts exempelvis 
argumentation fram som en valideringsprincip (Ödman, 2007) och jag har i 
avhandlingen försökt visa hur tolkningarna av de olika delarna i det empiriska 
materialet hänger ihop i en helhet, på ett rimligt sätt. Jag har även kontinuerligt 
testat mina tolkningar av det empiriska materialet under intervjuer med nya 
respondenter, genom att delge mina tolkningar för att se om respondenten har 
liknande eller motstridiga uppfattningar. Jag har dock inte omedelbart 
förkastat tolkningar om de har blivit föremål för motstridiga uppfattningar, 
utan istället har dessa omprövats i ljuset av nya tolkningar, för att eventuellt 
gallras bort eller vidareutvecklas. En reflekterande ansats har därmed 
eftersträvats i arbetet med avhandlingen, i kombination med en empirinära 
forskningsansats.   

 
Det empiriska materialet som har samlats in anses även vara tillräckligt i 

sin omfattning för att kunna ge insikter om den process som har studerats. Det 
empiriska materialet har inbringats genom två huvudsakliga källor, vilka tycks 
ha kompletterat varandra. Denna typ av triangulering (Patton, 1999) genom 
intervjuer och dokument, har visat sig vara speciellt användbar vid analysen 
av processen, eftersom intervjuerna har lyft fram viktiga delar som även har 
speglats i dokumenten. Den information som har framkommit under intervjuer 
har kunnat stöttas genom information i dokument och vice versa.   
 

Vidare har tillförlitlighet sökts genom att genomföra intervjuer med 
respondenter som har innehaft betydande roller i den studerade förändringen, 
samtidigt som praktiserande revisorer har intervjuats för att ge en bredare 
kontext till processen. Anonymisering vid intervjuer har då varit viktig för att 
erbjuda trygghet hos respondenterna, vilket anses ge ett öppnare 
förhållningssätt under intervjuer och därmed möjliggöra för respondenterna 
att dela med sig av viktig information. Tillförlitligheten i avhandlingen har 
dock sedan förstärkts genom att namnge vissa betydelsefulla respondenter i 
avsnitt 4. 3. 4., då med respondenternas medgivande och utan koppling till 
citat från genomförda intervjuer.  

 
I nästa avsnitt avslutas metodkapitlet med en genomgång av 

analysprocessen. 
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4. 6. Analysprocessen 
 

För att förstå hur processen kring den föreslagna standarden SASE 
utvecklade sig har jag genomfört en longitudinell studie, framför allt över åren 
2015–2020, men det empiriska materialet sträcker sig från ungefär 2010 och 
revisionspliktens avskaffande. Jag har följt olika aktörers agerande i 
organisationsfältet genom både intervjuer och dokumentstudier för att försöka 
förstå hur SASE förändrade revisionen. Jag har också studerat hur den 
föreslagna standarden skiljde sig från den redan implementerade 
internationella standarden ISA och vad det kan säga om revisorers 
uppfattningar kring exempelvis professionalism och kommersialism. För att 
göra detta har forskningsansatsen behövt vara både bred och fördjupad. Jag 
har använt mig av en stor mängd material för att spegla en process över flera 
år, samtidigt som jag har försökt uppnå en förståelse för vad den föreslagna 
standarden har haft för betydelser inom revisorskåren.  

 
Genom att inte undvika spänningar och motsättningar i de olika 

tolkningarna av exempelvis an audit is an audit har jag istället begrundat de 
mysterier (Alvesson och Kärreman, 2007) som jag har funnit i det empiriska 
materialet och som inte omedelbart har passat in i tidigare litteratur eller i min 
egen förförståelse. Dokumenten är konstruerade av människor inom 
organisationsfältet och tolkas som olika utsagor kring vad som pågår i 
empirin. Intervjuerna är på liknande sätt uttryck för hur människor tolkar och 
konstruerar sin verklighet kring den föreslagna standarden och hur 
förändringen drevs och utvecklades inom professionen. Under 
forskningsprocessen formulerades därför olika deltolkningar som både 
omvandlade och omvandlades av det övergripande tolkningsmönstret som 
arbetades fram. I denna avhandling ses det empiriska materialet därmed som 
ett pussel där de olika pusselbitarna (i form av intervjuer, artiklar, 
powerpointpresentationer, blogginlägg etc.) tillsammans kunde ge en bild av 
hur aktörer kunde initiera och driva förändring i revisionsprofessionen. 
Analysen, pusselläggandet, av det empiriska materialet var dock inte en linjär 
process, jag har istället analyserat konstant, varvat med allt annat som sker i 
arbetet med en avhandling. Det har skett när jag har gjort intervjuer (Kreiner 
och Mouritzen, 2005), när jag har läst tidigare forskning inom fältet, men även 
när jag har läst forskning inom andra fält. Att berätta en historia som kan 
betyda något utanför den specifika situationen är det som för kvalitativ 
forskning framåt och handlar om att kunna göra ett konceptuellt språng 
(“conceptual leap”, Klag och Langley, 2013). Hur jag har försökt göra detta 
konceptuella språng innefattar således läsning, skrivande, omläsning och 
omarbetning, varvat med empiriinsamling.   

 
Analysen av materialet har därför varit en parallell process till insamlandet 

av material och till läsningen av revisionsforskning och institutionell teori. 
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Genom ett parallellt arbete med analys och insamling har jag kunnat samla in 
material tills jag har känt att frågorna som består finns att besvara inom det 
insamlade materialet. När jag väl hade samlat in det empiriska materialet och 
uppnått en känsla av mättnad (“saturation”, Saunders, Sim och Kingstone, 
2018) blev analysarbetet mer strukturerat. Före den mer strukturerade 
analysprocessen hade dock materialet, i form av både intervjuer och 
dokument, lästs igenom ett flertal gånger, men då mer i termer av ad hoc.  

 
Kodningsarbetet av det empiriska materialet utfördes först genom att 

kategorier bestämdes utifrån det empiriska material som hade samlats in. 
Detta innebar att i första hand dokumenten sorterades in i kategorier såsom 
varifrån materialet hade kommit eller vilken typ av material det rörde sig om, 
exempelvis material från organisationerna NRF, Accountancy Europe och 
IAASB, och dokument såsom artiklar, publikationer och 
Powerpointpresentationer. Kategoriseringen av detta material med 
utgångspunkt i empirin kan därmed ses som en första kodningsprocess som 
gav en överblick över de insamlade dokumenten. I nästa steg sorterades 
dokumenten in enligt en tidslinje för att läsas igenom i kronologisk ordning. 
Under tiden som jag gick igenom materialet på detta sätt skrevs en 
sammanfattning av processen ned i ett Word-dokument. När processen fanns 
nedskriven med utgångspunkt i de insamlade dokumenten, sorterades även 
intervjuerna in i kronologisk ordning för att läsas igenom i sin helhet.  

 
Intervjuerna gav en fördjupad förståelse kring det som studerades. Mycket 

av det som beskrevs i dokumenten illustrerades genom intervjuerna och 
innebar att människor beskrev händelser och publikationer med egna ord och 
med egna reflektioner. En del respondenter var även författare till några av de 
studerade dokumenten. Transkriberingarna kompletterade även dokumenten 
genom att mina tolkningar kring nyckelpersoner i processen kunde 
sammanfogas och utvidgas med respondenternas uppfattningar om desamma. 
Specifika händelser som jag hade uppfattat i intervjuerna som viktiga, kunde 
åt andra hållet sammanfogas med vad som beskrevs i dokument kring dessa 
händelser. Intervjuerna och dokumenten blev på detta sätt en slags 
triangulering av materialet (Patton, 1999). Uppfattningar som framkom under 
intervjuerna skiljde sig ibland även från hur vissa händelser eller företeelser 
beskrevs i dokument, vilket påminde mig om att även respondenterna gjorde 
egna tolkningar av det som studerades.  

 
I princip allt material samlades in innan valet slutligen föll på att använda 

institutionell teori som teoretiskt ramverk. Även om jag hade viss förförståelse 
för institutionell teori innan monografin började skrivas ned, ses denna 
förförståelse som något som möjliggjorde en förståelse för att institutionell 
teori kunde vara ett lämpligt teoretiskt ramverk och inte som något som 
färgade insamlingen av det empiriska materialet nämnvärt a priori.  
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Eftersom analysen av det empiriska materialet pågick parallellt med 
insamlandet av det empiriska materialet genom en process där förförståelse10 
möts av ny förståelse, innebar valet av teoretiskt ramverk att analysprocessen 
framför allt fick en mer strukturerad karaktär. Valet av teoretiskt ramverk 
gjordes ungefär samtidigt som materialet analyserades i kronologisk ordning. 
Teoretiska begrepp som institutionell förändring och institutionellt 
entreprenörskap upplevdes då kunna ge en meningsfull tolkning av det 
empiriska materialet och genomläsningen av materialet i kronologisk ordning 
och mot bakgrund av institutionell teori gavs en tydligare förståelse för hur 
processen kring SASE utvecklade sig. Jag började därför också sortera in 
materialet i koder utifrån det teoretiska ramverket. Exempelvis användes 
kategorin “institutionellt entreprenörskap” för att fånga upp personer och 
organisationer som verkade vara speciellt delaktiga i processen kring SASE. 
Med hjälp av Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) modell för 
institutionell förändring identifierades också steg som vägledde analysen av 
SASE som process, genom att materialet sorterades in i de steg som modellen 
anger.  Dessa steg är som tidigare diskuterats 1) föranledande händelser 
(precipitating jolts), det vill säga händelser eller reglering som skakar om den 
institutionella miljön, 2) av-institutionalisering, (de-institutionalization), där 
gamla antaganden av-institutionaliseras och institutionellt entreprenörskap 
uppstår, 3) för-institutionalisering (pre-institutionalization) och innovation, 
där nya idéer kan manifesteras, 4) teoretisering, där de nya idéerna 
argumenteras för genom specificering och berättigande med syfte att uppnå 
moralisk och pragmatisk legitimitet, 5) spridning (diffusion) av innovationen 
som i detta steg anses ha ett värde (pragmatisk legitimitet) samt 6) åter-
institutionalisering (re-institutionalization) vilket innebär att nya idéer har 
uppnått full acceptans och kognitiv legitimitet. Modellen användes för att 
kategorisera in det empiriska materialet i olika förändringssteg där empirin 
kunde diskuteras med utgångspunkt i teoretiska begrepp, som enligt 
institutionell teori anses sammankopplade med varje steg. Avsteg från 
modellen gjordes dock sedan det visade sig att den institutionella förändringen 
som har studerats i denna avhandling, ur olika avseenden skiljde sig från vad 
som beskrivs i Greenwood, Suddaby och Hinings (2002).  

 
Olika textstycken från intervjuerna sorterades även in i koder som kan 

hänföras till revisionsforskningen, exempelvis samhällsnytta och kunskap 
som kan kopplas till professionalism, samt billigare revision och effektivitet, 
vilka kan kopplas till kommersialim. Kodningen av intervjuerna gjordes även 
genom begrepp som professionell bedömning, checklistebaserad revision och 
an audit is an audit.  
 

                                                   
10 i form av tidigare praktisk kunskap, kunskap om tidigare litteratur och den kunskap som kontinuerligt 
har uppnåtts genom intervjuer. 
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Sammanfattningsvis har forskningsprocessen genomsyrats av insamling av 
material, läsning, skrivande, ny insamling av material, återläsning och 
omarbetningar. Jag har försökt utmana min förförståelse kring det jag har 
studerat genom att stanna upp och begrunda mina egna förkunskaper och 
eventuella förutfattade meningar. Jag har tidigare jobbat som junior revisor i 
både en big four-byrå och i en mindre revisionsbyrå. Detta har gett mig en 
mycket användbar förförståelse för det som har studerats, men det har också 
varit viktigt att utmana denna förförståelse för att uppnå ny kunskap. Jag har 
därför exempelvis försökt reflektera kring vilka sätt jag själv kan vara färgad 
av att se de stora revisionsbyråerna som mallen för revision. Eller om jag själv 
har en förutfattad mening vad gäller revisionen i mindre revisionsbyråer. 
Dessa reflektioner har varit återkommande under analysarbetet av det 
empiriska materialet och det har gjort att mina tolkningar har omprövats 
många gånger under arbetets gång. Slutligen har det dock gjort att jag känner 
en trygghet i den förståelse som jag har uppnått och ämnar förmedla i denna 
avhandling.     
 

 I nästa kapitel startar presentationen av det empiriska materialet, som 
sedan sträcker sig över totalt tre kapitel.    
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5. Institutionellt entreprenörskap 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av hur begrepp i det teoretiska 
ramverket har tolkats i relation till det empiriska materialet. I de tre 
empirikapitlen presenteras och till viss del även analyseras sedan det 
empiriska materialet.      

 
I avhandlingen används begreppet organisationsfältet för att fånga de 

organisationer som är med och skapar, upprätthåller och förändrar 
revisionspraktiken. Organisationsfältet innehåller revisionsbyråer, 
tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och standardutvecklare, men även 
organisationer som är påverkade av revision, eller påverkar revision och som 
exempelvis skickade in remissvar angående den föreslagna 
revisionsstandarden SASE. Ett tongivande perspektiv inom institutionell teori 
handlar om att organisationsfält institutionaliseras genom isomorfiska krafter, 
som verkar för likformighet (DiMaggio och Powell, 1983). Applicerat på 
revisionsprofessionen och det organisationsfält som definieras ovan, kan 
isomorfiska krafter skönjas i IAASB:s strävan efter en harmonisering av 
revisionen genom att utfärda en internationell standard för revision, det vill 
säga ISA. Användandet av en internationell standard för revision går i linje 
med uppfattningen an audit is an audit och kan således anses främja en 
likformighet i revisionsprocessen. Även politiska ambitioner att höja 
gränserna för revisionsplikt ses i denna avhandling som en isomorfisk kraft 
mot likformighet, eftersom höjda gränser för revisionsplikt understödjer en 
utveckling där endast stora företag kommer att vara föremål för revision, när 
de mindre företagen undantas från ett sådant krav.     
 

Dessa isomorfiska förändringskrafter betraktas även som föranledande 
händelser (precipitating jolts, Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002) i 
denna avhandling, eftersom de anses ha skakat om revisionsprofessionen. 
Framför allt genom att de skapade försämrade förutsättningar för mindre 
revisionsbyråer att utföra revision. Tidigare forskning har exempelvis visat att 
mindre revisionsbyråer upplever svårigheter med att revidera mindre företag 
enligt en global och komplicerad revisionsstandard, som är mer anpassad för 
revisionen av stora företag än för revisionen av mindre företag, vilka är mindre 
revisionsbyråers huvudsakliga kundgrupp (Durocher, Gendron och Picard, 
2016). Samtidigt innebär höjda gränser för revisionsplikt att det ställs höga 
krav på effektivitet i revisionen av just mindre företag, för att revisionen av 
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dessa ska ha fortsatt relevans på marknaden när de inte längre omfattas av 
revisionsplikt (Coetzee, Barac och Seligmann, 2019). 

 
De försämrade förutsättningarna för revisionen, som särskilt drabbade 

mindre revisionsbyråer, ses i denna avhandling som föranledande händelser 
till ett institutionellt entreprenörskap som formades i det Nordiska 
Revisorsförbundet (NRF). Detta eftersom NRF arbetade fram en alternativ 
standard för revisionen av mindre företag, vilket bröt mot uppfattningen an 
audit is an audit och att revision bör utföras enligt den internationella 
revisionsstandarden ISA. Den föreslagna standarden, som gick under 
benämningen Nordisk standard och sedermera internationella Standard for 
Audits of Small Entities (SASE), representerade således ett alternativ till ISA.  

 
 De aktörer som var delaktiga i det institutionella entreprenörskapet 

återfinns på organisationsnivå, genom NRF, men kan även ses på individnivå, 
genom olika betydande aktörer både inom och utanför NRF. NRF och de 
individuella aktörerna ses sammantaget som relativt perifera aktörer i 
jämförelse med exempelvis big four och den internationella 
standardutvecklaren IAASB inom organisationsfältet. Detta då NRF anses 
företräda de mindre revisionsbyråerna i arbetet med SASE, eftersom den 
föreslagna standarden var tänkt att användas för revisionen av mindre företag. 
Branschorganisationer antas dessutom inneha en allt mer perifer roll i 
organisationsfältet (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015), där istället big 
four ses som forum för professionalisering (Cooper och Robson, 2006; 
Edgley, Sharma och Anderson-Gough, 2016). Trots att NRF består av en 
sammanslutning av representanter för de ledande nordiska 
branschorganisationerna och därmed formellt sett anses företräda byråer av 
alla storlekar, betraktas därför NRF som en relativt perifer aktör i 
organisationsfältet. 

 
Institutionell teori och speciellt begreppet institutionellt entreprenörskap 

har använts för att förstå hur relativt perifera aktörer kunde påverka 
standardutvecklingen genom att forma ett institutionellt entreprenörskap, trots 
att det inom både institutionell teori och revisionsforskning ses som osannolikt 
att mer perifera aktörer har tillräckligt inflytande att genomföra en förändring 
av ett organisationsfält. För att redogöra för det institutionella 
entreprenörskapet som en process för förändring har modellen för 
institutionell förändring som skapades av Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) 11 använts för att strukturera det empiriska materialet och de olika 
avsnitten i kapitlen diskuterar det empiriska materialet i förhållande till 
modellen, samt tidigare forskning inom både institutionell teori och revision. 
Samtidigt skiljer sig det empiriska materialet från hur institutionell förändring 

                                                   
11 Denna modell presenterades i kapitel tre. 
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beskrevs i modellen från Greenwood, Suddaby och Hinings (2002), vilket 
även diskuteras i kommande kapitel.  
 

Nästa avsnitt presenterar händelser som skakade om den institutionella 
miljön, så kallade föranledande händelser, samt material som anses spegla den 
institutionella miljö som föregick det institutionella entreprenörskapet. 
Därefter presenteras starten av det institutionella entprenörskapet och 
utformningen av den alternativa standarden SASE.  

5. 1. Föranledande händelser 
 

När förutsättningarna i den institutionella miljön ändras, anses det göra att 
förgivettagna antaganden kan ifrågasättas av aktörer inom den institutionella 
miljön och att en möjlighet till handling (“agency”) som går emot dessa 
förgivettagna antagandena uppstår. Föranledande händelser (precipitating 
jolts) skapar således ett slags undantagstillstånd där handling och reflektion 
kring den institutionella miljön anses bli möjlig och när detta sker menas det 
att institutionellt entreprenörskap kan uppstå (Greenwood, Suddaby och 
Hinings, 2002). Institutionellt entreprenörskap är, som diskuterades i kapitel 
tre, ett begrepp som ämnar förklara förändring som kommer inifrån den 
institutionaliserade miljön och som utgör ett slags svar på paradoxen 
embedded agency, det vill säga institutionell inbäddning. 

 
Revisionspliktens avskaffande och politiska diskussioner kring höjningar 

av gränser för revisionsplikt ses i denna avhandling som föranledande 
händelser till det institutionella entreprenörskapet som formades i NRF. I 
nästa avsnitt ges därför en beskrivning av revisionspliktens avskaffande i 
Sverige.  

5. 1. 1. Revisionspliktens avskaffande 
 

 Debatten kring avskaffad revisionsplikt initierades redan under 2005 i 
Sverige och bakgrunden var att den dåvarande regeringen ville minska 
företagens administrativa kostnader, samt verka för en regelförenkling, i syfte 
att bidra till en ökad tillväxt av företag och därmed en ökad sysselsättning 
(Riksrevisionens granskningsrapport, 2017). En annan intention med 
avskaffandet av revisionsplikten var att priserna för revisionstjänster skulle 
minska till följd av den lägre efterfrågan som reformen förväntades resultera 
i (Riksrevisionens granskningsrapport, 2017). Lägre priser för 
revisionstjänster skulle ytterligare minska kostnaderna för företagen. 
Revisionsplikten avskaffades i Sverige 2010 och gränsvärden infördes för när 
revision blev nödvändig enligt lag. Slopandet av revisionsplikten påverkade 
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tre fjärdedelar av alla aktiebolag i Sverige, som efter reformen fick möjlighet 
att själva välja om de ville ha revision eller inte. 2015 hade ca 60 procent av 
de berörda företagen valt bort revision och benägenheten att välja bort revision 
var störst bland nystartade företag (Riksrevisionens granskningsrapport, 
2017). Enligt Riksrevisionens granskningsrapport (2017) har även 
prisutvecklingen på revisionstjänster minskat sedan 2011 i jämförelse med 
juridiska tjänster och redovisnings- och bokföringstjänster. Den övergripande 
slutsatsen från Riksrevisionens rapport (2017) var dock att reformens negativa 
konsekvenser översteg dess positiva och rekommendationen från 
Riksrevisionen var att återinföra revisionsplikten.  

 
Sammantaget visade Riksrevisionens rapport att revisionspliktens 

avskaffande hade haft stor effekt på revisionsbranschen genom att färre 
företag valde att anlita en revisor för revision. Höjda gränser för revisionsplikt 
och en stor andel revision som är frivillig innebar att revision av de minsta 
företagen måste motiveras och göras relevant för att kunderna ska vara 
intresserade av att ändå ha revision. Avskaffad revisionsplikt sätter därmed 
press på revisorer som reviderar mindre företag, eftersom revisionen måste 
vara prisvärd och relevant när den blir frivillig (Coetzee, Barac och 
Seligmann, 2019, Lander, Koene och Linssen, 2013). Möjligheterna att 
leverera en relevant och effektiv revision i segmentet mindre företag 
försvårades dock ungefär samtidigt som revisionsplikten avskaffades genom 
införandet av den internationella revisionsstandarden ISA. I nästa avsnitt 
presenteras ISA som en föranledande händelse till det institutionella 
entreprenörskapet.   

5. 1. 2. Implementeringen av ISA 
 

Den internationella revisionsstandarden ISA implementerades till viss del 
i Sverige redan innan 2011, genom användningen av en standard som kallades 
RS (Revisionsstandard i Sverige) och som var en slags svensk översättning 
och tillämpning av ISA. År 2011 implementerades dock ett omgjort ISA-paket 
som kallades Clarity-ISA och en direktöversättning av ISA gjordes.  
 

  Den internationella revisionsstandarden ISA uppfattades dock av 
respondenter i mindre revisionsbyråer som bättre anpassad för revisionen av 
stora komplexa företag och inte för revisionen av mindre företag (i likhet med 
Durocher, Gendron och Picard, 2016). En revision enligt ISA kräver nämligen 
en komplicerad granskningsprocess: 

 
När du börjar granska så ska du liksom, först ska du planera, först ska 
du göra kunskap om verksamheten och sedan ska du planera och så ska 
du skriva på påstående och rapport-nivåer och vilka risker och vilka 
granskningsåtgärder du ska göra […] och självklart om man har ett stort 
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bolag så måste man ju kunna följa röda tråden, det är så. Men jag har ett 
bolag, jag reviderar det på sex timmar, jag kan kunden, jag har haft den 
i tio år.   (respondent 20151027C6) 

 
Utöver de upplevda svårigheterna med att använda ISA vid revisionen av 

mindre företag till följd av standardens omfattning och komplexitet, upplevs 
även tillsynsmyndigheters användning av ISA som ett problem. Det menas att 
tillsynsmyndigheter använder sig av ISA som en mall för att granska 
revisionen och det som står i ISA tenderar att ha företräde framför revisorns 
professionella bedömning. Detta har diskuterats i tidigare forskning och har 
ansetts skapa en checklistebaserad revision där överensstämmelse 
(“compliance”) med standarder har blivit viktigare än att främja revisionens 
kvalitet (Dowling, Knechel och Moroney, 2018). Även om det exempelvis 
anges i ISA att vissa åtgärder inte blir tillämpliga vid mindre revisioner tar 
många revisorer det säkra före det osäkra och reviderar mer än nödvändigt, 
eftersom de vill vara säkra på att revisionen klarar en granskning:  
 

… det är ju mitt yrke, min fortsatta levnadsinkomst som står på spel och 
då tror jag att väldigt många gör mer än vad man kanske måste göra för 
att det blir en osäkerhet att jo det står “ska” och det finns en lättnadsregel 
men […] då tycker de att jag inte har gjort tillräckligt mycket och därför 
tror jag det blir att vi safe-ar väldigt mycket och då gör vi mer än vad 
som behövs på de små företagen, som vissa inte ens behöver ha revision. 
(respondent 20151027C6) 

 
ISA anses därmed komplicera revisionen av mindre företag. Detta trots att 

IAASB (som står under International Federation of Accountants, IFAC) har 
arbetat med att göra ISA tydligare genom olika så kallade förtydligande 
projekt (”Clarity Projects”). Arbetet med att försöka göra ISA tydligare 
kritiseras dock av många revisorer:   

 
I was very critical to the work done by IFAC. I think the documentation 
guides they made for the ISAs was crap. They made documentation 
guidance that was two times larger than the ISAs, and for the 
practitioners the ISAs was too large.  
(respondent 20190425C20) 

 
Försöken att göra ISA tydligare anses till och med ha gjort ISA otydligare: 
 

And after clarity project I think there has been less and less clarity in the 
standards [laughter]. (respondent 20190510C22B) 

 
Sammantaget ses ISA, av många revisorer i mindre revisionsbyråer, som 

en inskränkning av användningen av det professionella omdömet:  
 



87 

It’s said in the standards all the way that you should use professional 
judgments, but then the oversight again. “How did you use it, are you 
sure you used it, you didn”t document this and that and …” So where is 
the space for professional judgment actually, how does it work?  
(respondent 20190510C22B) 

 
Det empiriska materialet visar, i likhet med Durocher, Gendron och Picard 

(2016), att implementeringen av ISA har skapat problem för revisorer i mindre 
revisionsbyråer, eftersom ISA anses vara för komplicerad och omfattande för 
att vara effektiv och användbar vid revisionen av mindre företag, samtidigt 
som ISA anses begränsa användningen av professionella bedömningar 
(Catasús, Hellman och Humphrey, 2013).  

 
 Revisionspliktens avskaffande och implementeringen av den globala 

revisionsstandarden ISA föranledde även aktivitet i den danska 
revisionsprofessionen, innan det institutionella entreprenörskapet formades i 
NRF. Denna aktivitet utmynnade dock i något annat än ett institutionellt 
entreprenörskap för en alternativ revisionsstandard. Istället utvecklades en 
annan sorts granskningstjänst som kunde bevara uppfattningen an audit is an 
audit och att all typ av revision bör utföras enligt ISA. För att ge en förståelse 
för magnituden av de begränsningar som fanns i den institutionaliserade 
miljön kring alternativa sätt att tänka och handla runt revision ges i nästa 
delavsnitt en beskrivning av utvecklingen i Danmarks revisionsprofession, 
åren innan det institutionella entreprenörskapet formades i NRF.  

5. 1. 3. Den institutionaliserade miljön och an audit is an audit 
 

Inom revisionsbranschen finns olika bestyrkandetjänster där revision anses 
kunna ge den högsta graden av säkerhet kring de finansiella rapporterna (så 
kallad rimlig grad av säkerhet). Utöver revision finns även andra tjänster som 
dock erbjuder en lägre grad av säkerhet. Den näst vanligaste tjänsten, efter 
revision, är översiktlig granskning (”review”) enligt standarden ISRE 2400, 
vilken utfärdas av IAASB. Medan revision anses ge rimlig säkerhet, ger 
översiktlig granskning begränsad säkerhet och kan exempelvis användas för 
att granska delårsrapporter (Eklöv Alander, 2019). Revisorn utför översiktlig 
granskning genom att samla in tillräckliga bevis för sitt uttalande, men 
samtidigt innebär översiktlig granskning att revisorn begränsar sin 
granskning: 

 
En översiktlig granskning som ska ge begränsad säkerhet innebär att 
också revisorns arbete begränsas, så att revisorn samlar in färre bevis 
till stöd för sin slutsats och sitt uttalande, men ändå tillräckligt med 
bevis för att kunna skaffa sig en uppfattning.  
(Eklöv Alander, 2019, s. 274) 
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 Vid sidan av revision och översiktlig granskning kan revisorn även avge 

särskilda yttranden kring specifika företeelser eller händelser, som exempelvis 
vid en bolagsaffär12. Utöver tjänsterna revision, översiktlig granskning och 
särskilda yttranden finns även tjänsten sammanställningsuppdrag 
(“compilation”) enligt standarden ISRS 441013, som dock inte ger ett 
bestyrkande, men som innebär att revisorn hjälper till att sammanställa de 
finansiella rapporterna och sedan skriver en rapport om detta. En förståelse 
för de olika bestyrkandetjänsterna blir viktig för att förstå utvecklingen av 
granskningsstandarden Extended Review i Danmark.  

 
Även i Danmark diskuterades höjda gränser för revisionsplikt i början av 

2000-talet, vilket gav upphov till diskussion inom branschorganisationen 
FSR, Danske Revisorer, om hur revisionen i segmentet mindre företag skulle 
kunna räddas. I Danmark talades det dock om en höjning av gränsen för 
revisionsplikt till långt högre nivåer än i övriga Norden, då politikerna i 
Danmark övervägde att göra revisionen frivillig ända upp till de gränsvärden 
som föreslogs i EU-direktivet14. De förändrade förutsättningarna för revision, 
de som i denna avhandling kallas föranledande händelser, kan därmed anses 
ha varit särdeles starka i Danmark, eftersom Danmark, i likhet med de andra 
nordiska länderna, utför revision av många små företag.    
 

Enligt FSR krävdes därför en lösning för att behålla revisionen i segmentet 
mindre företag, eftersom politikerna ville höja gränserna för revisionsplikt. Ett 
förslag som diskuterades inom FSR var att införa en alternativ standard för 
revision av mindre företag, för att därigenom kunna göra revisionen billigare 
och mer attraktiv i segmentet mindre företag när revisionsplikten skulle 
avskaffas. Detta förslag har under intervjuer liknats vid den standard som NRF 
sedan föreslog, men en alternativ revisionsstandard sågs dock inte som 
genomförbar vid tiden då Danmark höjde sina gränser för revisionsplikt (det 
vill säga åren innan 2013).   

 
We started with making a quite new [audit]standard for SME15, but it 
was not welcome. Because it was far away from the well-known scope. 
I mention this because SASE is far away from the well-known scope. 
So, SASE actually is what we did first, but… We have a committee with 
the experts in audit, and they said “no, you have to do something which 
is close to the well-known scope of the product in the audit industry”, 
and that’s why we built on the review. (respondent 20191205C28) 

                                                   
12 Se https://www.pwc.se/sv/revision/granskning.html  
13 Se https://www.iaasb.org/publications/international-standard-related-services-isrs-4410-revised-compi-
lation-engagements-basis-conclusions  
14 Exempelvis upp till 89 miljoner DKK i omsättning, i jämförelse med gränserna i Sverige på 3 miljoner 
SEK i omsättning. 
15 Small and Medium-Entities. 
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 Det menades att en alternativ revisionsstandard avvek för mycket från 

uppfattningen kring vad som är en revision inom organisationsfältet. En 
medlem i FSR berättade om hur en bakgrund inom ett annat område gjorde att 
hen uppfattade motståndet mot att diversifiera revisionen som orimligt: 

 
So, my perspective was “okay, if there is a general agreement that ISAs 
is not appropriate for auditing smaller companies, why don”t you make 
a new standard for smaller companies?” (respondent 20191205C28) 

 
Denna tillsynes enkla fråga ställde hen omkring 2008 och möttes av 

uppfattningen att en revision kan och bör göras enligt en och samma standard.  
 

That was the perspective and thinking at the time, that “an audit is an 
audit”, and it is possible to use it on both small and global companies. 
(respondent 20191205C28) 

 
Uppfattningen an audit is an audit och då med tolkningen att en revision 

bör utföras enligt den globala revisionsstandarden ISA, gjorde att den tjänst 
som utvecklades av FSR behövde särskiljas från revision. För att göra detta, 
men ändå lansera en tjänst med stora likheter med en revision, utgick FSR från 
den redan accepterade granskningstjänsten ISRE 2400, som utfärdas av 
IAASB, för att sedan specificera några ytterligare granskningskrav. Den nya 
granskningsstandarden kallades Extended Review, men har i det empiriska 
materialet diskuterats med tydliga associationer till revision:  
 

A kind of nickname to the Extended Review was “audit light”, but as 
the more formal name, no. I think there was a fear of a devaluation of 
the service, calling it a “light” service. (respondent 20191205C28) 
 

Revision ansågs inte kunna diversifieras utan risk för att revision som tjänst 
skulle förlora legitimitet. För att revision skulle fortsätta vara en legitim tjänst 
var uppfattningen om an audit is an audit tvungen att hållas intakt. 

 
From a political point of view they didn”t want to signal that it was 
something light. And there was a lot of pressure not to call it an audit 
light because they didn”t want to abandon the notion of an audit is an 
audit. So there was also a signal there. They could accept Extended 
Review because then you could keep the notion an audit is an audit.   
(respondent 20191213C29) 

 
Den egentliga gränsen mellan Extended Review och en mindre revision 

enligt ISA har dock ifrågasatts av respondenter i det empiriska materialet. En 
granskning som är utförd enligt Extended Review och en revision av ett 
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mindre företag som är utförd enligt en nedskalad ISA, anses ha många 
likheter: 

 
I”ve heard this argument, that there”s really not that big a difference 
between an Extended Review and an audit, because the three most 
important requirements of the audit have to be done when doing the 
Extended Review. And I think a good proof of that is that the price of 
an Extended Review is not much lower than the price of an audit.   
(respondent 20191213C29) 

 
Gränserna för vad som egentligen utförs när det handlar om revisioner av 

riktigt små och enkla företag och olika granskningstjänster av dessa 
okomplicerade företag framstår som grumliga: 

 
Then we have this Danish version, that they say it’s a review plus. Is it 
an audit minus or is it a review plus? Where is it, Extended Review? But 
they say they provide reasonable assurance. But then you can ask, is it? 
Do they, based on inquiries and analysis and some external 
confirmation, is that sufficient to provide a reasonable assurance? And 
that will actually depend on the audit evidence. I think that the auditors 
ended up to do more than inquiries and analysis. They do an audit, they 
don”t do review plus. They end up to do an audit because they don”t see 
the difference. (respondent 20190425C20) 

 
Trots de upplevda likheterna mellan Extended Review och en revision var 

FSR tvungna att frångå ett anspråk på att tjänsten de utvecklade kunde vara 
revision. Tjänsten som ämnade rädda revisionen i segmentet mindre företag 
när denna grupp inte längre skulle omfattas av revisionsplikt, kunde 
paradoxalt nog inte vara revision. 

 
I Danmark innebar utformandet av Extended Review att gränserna för 

revisionsplikt gjorde en abrovink. Företag som hamnar över gränsvärdena 
balansomslutning 44 miljoner DKK, omsättning 89 miljoner DKK och 
heltidsanställda fler än 55 under det finansiella året omfattas av revisionsplikt 
som innebär att revisionen måste utföras enligt ISA. För de företag som 
befinner sig under denna gräns, men över gränsvärdena: balansomslutning 4 
miljoner DKK, omsättning 8 miljoner DKK, och fler än 12 heltidsanställda 
under det finansiella året, är det valfritt att välja mellan en revision enligt ISA 
och en granskning enligt Extended Review. På detta sätt är det i praktiken bara 
de företag som hamnar under den nedre gränsen som undantas från något sorts 
bestyrkande. Om företag under den övre gränsen, men över den undre gränsen, 
väljer bort revision, måste de åtminstone låta de finansiella rapporterna 
granskas enligt Extended Review. 
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I think that when the Extended Review was implemented here in 
Denmark, I think that was a solution that was preferred by a lot of 
stakeholders in comparison to the other alternative, which was no audit 
on that segment at all. (respondent 20191213C30B) 

 
Till skillnad från “ingen revision överhuvudtaget” (“no audit at all”), 

innebär Extended Review att revision delvis bibehålls, eftersom mindre 
företag över de lägre gränserna måste välja mellan revision och Extended 
Review. Det vanligaste utfallet är också att företagen väljer en revision enligt 
ISA. Revisionen i segmentet mindre företag har därför till stor del bevarats 
genom införandet av granskningstjänsten Extended Review.  
 

Svårigheterna med en gränsdragning mellan Extended Review och en 
mindre revision enligt ISA anses dock göra att Extended Review inte är lika 
attraktiv som revision.  
 

Det jag har hört, just om reviewtjänster. Det är att i praktiken måste man 
göra samma arbetsinsats som när det gäller revision, men man kan inte 
lämna en lika hög grad av bestyrkande. Och det gör att den tjänsten är 
inte lika attraktiv, eller den är lite svår. (respondent 20190702C27) 
 

En revision åtnjuter nämligen fortfarande en högre grad av legitimitet än 
en granskningstjänst, vilket således kan vara anledningen till att revision 
fortfarande är det alternativ som är mest populärt i Danmark, jämfört med 
Extended Review16.  

 
Exemplet med Extended Review har i detta avsnitt använts för att beskriva 

hur den institutionaliserade miljön såg ut under åren innan SASE arbetades 
fram, för att ge en förståelse för vad det var det institutionella 
entreprenörskapet ämnade förändra och vilka uppfattningar som det 
institutionella entreprenörskapet bröt mot genom att utforma en alternativ 
standard för revision.  

 
 An audit is an audit beskrevs även i andra sammanhang under denna period 

som en uppfattning som innebar begränsningar för nytänkande inom 
revisionen. I utdraget nedan från självbiografin Mitt liv som FAR beskriver 
Dan Brännström, tidigare generalsekreterare för branschorganisationen FAR, 
ett försök att utmana synen an audit is an audit under ett medverkade i IFAC:s 
Chief Executives Forum i New York, i februari 2012: 

   

                                                   
16 Se webbartikel hos Finska Revisorer angående användningen av Extended Review i Danmark; 
https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/the-use-of-extended-review-
is-growing-in-denmark som menar att trots att användningen ökar är revision mer populärt. 
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Temat på mitt anförande tar sikte på behovet av innovation och 
diversifiering av revision, bland annat en anpassad standard för 
revision i mindre företag. Cheferna för de allra största 
branschorganisationerna är dessvärre lagom intresserade. Ingen säger 
det, men i luften ligger det gamla mantrat ”an audit is an audit”. (Dan 
Brännström i boken Mitt liv som FAR, s. 98) 

 
Uppfattningen an audit is an audit hämmade således möjligheterna till 

diversifiering av revisionen. Brännström beskriver i sin bok hur NRF under 
många år bjöd in IAASB:s ordförande Arnold Schilder till deras årsmöte och 
poängterade behovet av en specifik standard för revision av mindre företag, 
utan att IAASB gjorde något för att möta behovet. Även en annan medlem i 
NRF beskriver dialogen med IAASB som frustrerande: 

 
So what we were saying to them was, look, you have this audit 
standards, and even after the clarification program and the recognition 
in the individual ISA:s of the need to scale down to smaller 
businesses. You still haven”t cracked it, you still hadn”t got an 
approach that is, I would say, friendly towards the audit of small 
entities.  
(respondent 20150511C1) 
 

 Försöken att diversifiera revisionen initierades därmed i en tid då en 
revision ansågs vara en revision enligt uppfattningen an audit is an audit.An 
audit is an audit betraktas således som en institutionell betydelse som var 
under institutionalisering och som utgjorde en begränsning för aktörers 
handlande i den institutionaliserade miljön.  

 
I nästa avsnitt presenteras hur NRF och aktörer kring NRF började agera i 

ett institutionellt entreprenörskap för förändring genom att utveckla en 
alternativ revisionsstandard och därmed behövde hantera den dominerande 
uppfattningen an audit is an audit och att revision bör utföras enligt den 
internationella revisionsstandarden ISA. 

5. 2. Startskottet för ett institutionellt entreprenörskap 
 
Steg två i modellen av Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) kallas av-

institutionalisering och innebär att institutionellt entreprenörskap börjar 
formas när förgivettagna antaganden ifrågasätts, till följd av de föranledande 
händelserna (precipitating jolts) i steg ett. Som tidigare har diskuterats innebar 
den slopade revisionsplikten och implementeringen av ISA ändrade 
förutsättningar för revisionen av mindre och mindre komplexa företag. Dessa 
förändrade förutsättningar skakade om den institutionaliserade miljön och 
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anses enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) möjliggöra för aktörer 
att ifrågasätta dominerande uppfattningar inom organisationsfältet.   

 
I detta avsnitt presenteras uppkomsten av ett institutionellt entreprenörskap 

i NRF och hur den dominerande uppfattningen an audit is an audit hanterades 
i detta. I beskrivningen av den institutionaliserade miljön i föregående avsnitt 
skildrades spridda försök att ifrågasätta an audit is an audit, men det var först 
i det institutionella entreprenörskapet som dessa ifrågasättanden blev en 
gemensam handling och kunde manifesteras i en föreslagen standard.   
 

Under 2012 kan starten av det institutionella entreprenörskapet skönjas i ett 
inlägg i Dan Brännströms blogg. Brännström var i egenskap av 
generalsekreterare för FAR en av aktörerna i NRF. Inlägget är från den 20 
augusti 2012, och handlar om NRF:s årliga möte och om hur FAR:s initiativ 
att anpassa revisionen i de mindre företagen mottogs med intresse (den så 
kallade K2-revisionen). Någon nordisk standard nämns ännu inte, men 
Brännström är övertygad om att något måste hända med revisionen av de 
minsta företagen. Inlägget ger upphov till viss debatt i kommentarsfältet, 
någon menar att ISA går att applicera på mikroföretag medan en annan 
ifrågasätter användningen av ISA vid revisionen av mindre företag.      

  
Vad som kan tolkas som ett startskott för ett nordiskt samarbete, eller som 

ett uttryck för att ett sådant är påbörjat, är att Per Hanstad, vd för Den norske 
Revisorsforening och därmed medlem i NRF, är av samma åsikt som 
Brännström: 

 
”Det blåser en vind över hela Europa” är en bra beskrivning av vad jag 
uppfattar som en växande vilja och förhoppningsvis också till slut 
förmågan att göra något åt utmaningarna med att få revisionsstandarder 
att uppfattas som meningsfulla när man reviderar små företag. Det bästa 
är förmodligen en internationell lösning på detta, men då behövs ett stort 
tryck från, bland andra, oss här i de nordiska länderna. Detta är 
avgörande för att även i framtiden ha en relevant revision för mindre 
företag. (Per Hanstad i en kommentar till Brännströms blogginlägg från 
den 20 augusti 2012, översatt från norska) 

 
Brännström besvarar Hanstads kommentar:  
 

Per, visst kan man ana en vind som blåser, men den får gärna utvecklas 
till en stormvind. För det är hög tid att ”diversifiera” revisionen. Alla 
kunders och intressenters behov får inte längre plats i en enda ”storlek”. 
Jag tror långsiktigt också på internationella lösningar, men någonstans 
måste (r)evolutionen börja. (Brännström i en kommentar till sitt 
blogginlägg den 20 augusti 2012) 
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Revolutionen om att diversifiera revisionen måste således börja någonstans 
och den 17 januari 2014 skriver Brännström i sin blogg att FAR kommer att 
delta i ett nordiskt projekt för att anpassa revisionen av mindre företag. 
Inlägget får hejarop i kommentarerna: 

 
Detta har många längtat efter. Vad roligt att vi nu kan visa att vi värnar 
om alla de revisorer som jobbar på små byråer eller med små kunder och 
känner att ”de stora drakarnas” arbetssätt inte passar alla.   

 
En annan läsare av bloggen tar upp problemen med uppfattningen an audit 

is an audit: 
 

Det börjar nu bli kristallklart att branschen kommer hädanefter att jobba 
utgående från globala standarder. Vad gäller ”revision”, har vi hamnat i 
en terminologisk återvändsgränd? Uttrycket ”An Audit is an Audit” är 
ett oöverkomligt faktum och betyder i praktiken att ”En revision är just 
en ISA-revision”. Därför borde vi ge uttrycket ”revision” en vidare 
innebörd.   
 

Uppfattningen om att en revision är en revision enligt ISA är således inte 
helt förgivettagen bland revisorerna i de mindre revisionsbyråerna och det 
finns en önskan om att branschorganisationen FAR ska föra kampen vidare 
om en diversifierad revision.  

 
I mars 2014 berättar Brännström om ett NRF-möte där idéer kring en 

alternativ standard för revision har diskuterats: 
 

Huvudpunkten var brainstorming kring möjligheten att ta fram en 
nordisk standard för revision i mindre företag – en revision som bygger 
på god kunskap om kundens verksamhet och stort utrymme för det 
professionella omdömet, en mer värdeskapande revision som inte tyngs 
av dokumentation. (Brännströms blogg, 7 mars 2014) 

 
Den alternativa standarden bör således ge plats åt det arbetssätt som tycks 

känneteckna revisionen i mindre revisionsbyråer, exempelvis genom ett 
värdesättande av det professionella omdömet (Ramirez, 2009; 2013) och 
genom ett avsteg från en “compliance”-kultur (Dowling, Knechel och 
Moroney, 2018).   
 

NRF är dock en relativt perifer aktör. De befinner sig i periferin i jämförelse 
med IAASB, som är en global standardutvecklare och den aktör som utfärdar 
ISA, vilken NRF ville se ett alternativ till. Enligt återkommande utsagor i det 
empiriska materialet startade arbetet med SASE efter att dåvarande 
ordförande för IAASB, professor Arnold Schilder, till slut uppmanade NRF 
att själva arbeta fram en egen standard för revisionen av mindre och mindre 
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komplexa företag. En medlem i NRF beskriver IAASB:s “klartecken” enligt 
nedan: 

 
He said to us, “well, look, if you are so dissatisfied, why don”t you go 
and do it yourself, and then we can have a look at it once you”ve done 
it”. And this then resulted in us back in January of last year, of 2014, 
formally launching this project. (respondent 20150511C1) 

 
 NRF:s arbete med SASE ingick därför inte i något projekt som låg under 

IAASB, utan var helt fristående från IAASB. NRF tog sig dock an uppgiften 
med stor seriositet och ett intensivt arbete följde för att så snart som möjligt 
kunna lansera en anpassad standard för revisionen av mindre företag. Trots att 
NRF är en relativt liten aktör menas det i intervjuer att eftersom NRF består 
av ett samgående mellan de nordiska revisorsförbunden är NRF åtminstone en 
aktör med mer inflytande än varje nationell organisation för sig:   

 
Jag tror att styrkan var att vi har det här nordiska samarbetet, att vi går 
ihop i ett. För att vi är väldigt små var och en för sig, men tillsammans 
blir vi i alla fall lite större. (respondent 20190320C16) 

 
Både Per Hanstad (vd för Den norske Revisorsforening) och Jens Røder 

(dåvarande ordförande för NRF) lämnade positiva kommentarer till ett 
blogginlägg som Brännström skrev i augusti 2014, efter NRF:s årsmöte. I 
blogginlägget blir det tydligt att det nordiska samarbetet handlar om att gå 
ihop och bli en större aktör i organisationsfältet. Brännström skriver bland 
annat: 

 
Vi må vara duktiga och kaxiga, men Sverige är ett litet land. För att 
kunna påverka den internationella utvecklingen för branschen 
behöver vi därför en större plattform. En sådan har vi genom FAR:s 
engagemang i Nordiska Revisorsförbundet eller NRF som vi oftast 
säger. Tack vare NRF har den nordiska branschen väl framskjutna 
positioner i såväl FEE [nuvarande Accountancy Europe] som IFAC, 
branschens europeiska respektive globala samarbetsorgan. 
(Brännströms blogginlägg, den 18 augusti 2014) 

 
Hanstad, vd för Den norske Revisorsforening, skriver i en av 

kommentarerna: 
 

Håller med dig Dan om att NRF verkligen har blivit en mycket viktig 
aktör i den europeiska och internationella revisionsvärlden. 
Tillsammans ska vi göra vad som är möjligt för att lyckas med 
projektet att få revisionsstandarderna bättre anpassade till revision av 
små företag. Det är absolut nödvändigt för revisionens framtida 
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relevans i denna del av marknaden. (Per Hanstad, i en kommentar till 
Brännströms blogginlägg den 18 augusti 2014, översatt från norska) 

 
Även NRF:s ordförande Jens Røder kommenterar inlägget: 
 

Jag håller verkligen med dig Dan. Vi har tillsammans lyckats göra 
skillnad, både på europeisk och global nivå. Vi har lyckats inte minst 
för att vi ger tydliga budskap, kopplade till fungerande lösningar och 
inte minst för att vi är konsekventa och handlingskraftiga tillsammans. 
Jag ser fram emot att fortsätta vårt nordiska samarbete i NRF och är 
glad och stolt över att vara en del av teamet. Tack till dig och alla som 
är involverade i FAR för ett underbart nordiskt evenemang som var 
perfekt arrangerat. (Jens Røder, i en kommentar till Brännströms 
blogginlägg den 18 augusti 2014, översatt från danska) 

 
Brännström besvarar de båda kollegorna: 
 

Tack Per och Jens för era kommentarer! Tillsammans är vi som 
nordisk organisation 5 gånger starkare och kan göra stor skillnad på 
den globala arenan för vår bransch! (Brännström i kommentarerna till 
sitt blogginlägg från 18 augusti 2014)  

 
Implicit betyder detta att medlemmar inom NRF inser att de inte är stora 

aktörer, men om de samarbetar är de i alla fall något större. Genom att 
genomföra ett projekt på nordisk, istället för nationell, nivå hoppas 
representanterna för de nordiska branschorganisationerna att de kan göra 
skillnad i organisationsfältet.  

 
Efter att det nordiska projektet har presenterats på olika håll skriver 

Brännström den 15 december 2014, att hela världen nu följer det nordiska 
projektet med intresse. Det är tydligt att Brännström, med sina inlägg, försöker 
bygga upp en spänning och ett intresse för den standard som förutspås släppas 
på remiss under 2015. 

  
För att det institutionella entreprenörskapet skulle kunna lyckas med att 

införa en alternativ standard för revision behövde dock uppfattningen an audit 
is an audit hanteras. Detta eftersom an audit is an audit och dessutom enligt 
ISA, innebar att all revision måste utföras enligt ISA för att kunna klassas som 
revision. När SASE arbetades fram behövde NRF därför hantera denna 
förgivettagna uppfattning om att en revision måste vara en ISA-revision, då 
de menade att en revision av mindre företag lika väl skulle kunna utföras enligt 
en alternativ revisionsstandard. I nästa avsnitt presenteras därför hur det 
institutionella entreprenörskapet hanterade den dominerande uppfattningen an 
audit is an audit när den alternativa revisionsstandarden arbetades fram.   
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5. 3. Utformningen av standarden och teoretisering 
 

I steg tre i Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) modell sker en för-
institutionalisering och det är i denna fas som innovationen skapas. 
Innovationen anses i denna avhandling vara den föreslagna standarden SASE, 
som bryter mot den dominerande uppfattningen an audit is an audit och 
tolkningen att en revision måste göras enligt ISA, an audit is an audit – 
”according to ISA”, genom att erbjuda en alternativ standard för revisionen av 
mindre företag. Arbetet med den alternativa revisionsstandarden 
organiserades genom att varje nordisk branschorganisation formade egna 
fokusgrupper och referensgrupper som fungerade som stöd till den 
övergripande nordiska arbetsgruppen.   
 

I ett blogginlägg den 21 januari 2015, beskrev Brännström hur arbetet med 
den Nordiska standarden fortskred. Han menade att de snart skulle be om 
synpunkter från medlemmarna i branschen. Även detta inlägg bemöttes av 
hejarop i kommenterarna och SASE framstår som en efterlängtad lösning 
bland många revisorer i mindre revisionsbyråer. Den 11 mars har standarden 
fått sin internationella översättning i Standard for Audits of Small Entities, 
kort och gott SASE. En översättning som även ansågs underlätta spridningen 
av SASE. 

 
I Balans nummer 3, i mars 2015, skriver Rakel Lennartsson en artikel med 

rubriken Nu ska revisionen bli roligare – igen. På bilden intill texten, stödjer 
John Osser, en av medlemmarna i arbetsgruppen kring SASE, sin ena armbåge 
mot en tjock bok (ISA), samtidigt som han sträcker fram den andra handen 
mot kameran, i vilken han håller han en betydligt tunnare lunta (utkastet till 
SASE). I texten nämns även Brännström som vittnar om att många 
småbolagsrevisorer inte tycker att revision är lika roligt längre. Den nya 
standarden beskrivs som ”back to basics” när ISA har svällt till en djungel där 
man inte längre ser skogen för alla träd. Det förklaras att arbetsgruppen för 
SASE försöker se bortom uppfattningen om att an audit is an audit och 
tolkningen – enligt ISA. 

 
Om vi inte var styrda av ISA, vad skulle då krävas för att göra en bra 
revision?, säger John Osser. (Balans, nr 3, 2015) 
 

Att inte styras av ISA innebär enligt artikeln att gå tillbaka till det arbetssätt 
som genomsyrade revisionen av mindre företag när den utfördes i mindre 
revisionsbyråer, innan ISA infördes. För att göra detta måste uppfattningen 
om an audit is an audit och tillägget – enligt ISA hanteras, något som dock 
inte görs genom att förkasta an audit is an audit. Istället menas det i artikeln 
att an audit is an audit har varit en utgångspunkt i arbetet med SASE: 
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Vår utgångspunkt har varit att en revision är en revision. Revisorn ska 
kunna uttala sig med hög men inte absolut säkerhet och tanken är inte 
att vår kortare standard på något sätt ska devalvera revisionsberättelsen, 
säger John Osser. (Balans, nr 3, 2015) 

 
Det anses därmed vara viktigt att SASE överensstämmer med 

uppfattningen an audit is an audit, fastän SASE egentligen handlar om att 
diversifiera revisionen. Detta visar att redan i arbetet med utformningen av 
standarden var det nödvändigt att teoretisera idén, det vill säga argumentera 
för den föreslagna lösningen i syfte att skapa legitimitet (Greenwood, Suddaby 
och Hinings, 2002). Redan från början behövde SASE arbetas fram på ett sätt 
som ämnade skapa legitimitet för SASE i organisationsfältet och detta gjordes 
genom att inte helt avvisa uppfattningen om att en revision är en revision. Hur 
teoretiseringen av SASE mer specifikt gick till presenteras i nästa avsnitt. 

5. 3. 1. Teoretisering redan i utformningen av idén 
 

Enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) utformas den nya 
innovationen i vad som i modellen kallas steg tre. Teoretiseringen av 
innovationen sker sedan i steg fyra. I det empiriska materialet framkommer 
det dock att teoretiseringen startade redan under själva utformningen av 
SASE. När SASE arbetades fram fördes nämligen diskussioner om hur NRF 
skulle kunna argumentera för att SASE var en standard för revision och inte 
en standard för en annan typ av bestyrkande. För att kunna anses vara en 
revision behövde uppfattningen an audit is an audit hanteras, eftersom mantrat 
indikerade att revision bara kunde utföras på ett sätt. Tillägget till an audit is 
an audit var nämligen ofta enligt ISA och detta behövde förändras om SASE 
skulle kunna implementeras som en alternativ standard för revision, jämte 
användningen av ISA. 

 
 NRF visste att för att standarden skulle kunna införas krävdes ett 

godkännande från IFAC. En central organisation, som var djupt inbäddad i 
uppfattningen an audit is an audit och dessutom – enligt ISA, eftersom ISA 
utfärdas av IAASB som står under IFAC. IFAC, som är en central aktör inom 
organisationsfältet, verkar således för en harmonisering av revisionen i 
enlighet med uppfattningen an audit is an audit.  För att det skulle finnas en 
chans att IFAC skulle godkänna en alternativ standard för revision, så var 
arbetet med SASE nödgat att parera den dominerande uppfattningen redan 
från start. För att hantera att SASE, genom att vara en alternativ standard för 
revision, kunde uppfattas som ett ifrågasättande av an audit is an audit 
behövde argumentationen för en implementering av SASE omtolka 
uppfattningen an audit is an audit, istället för att ifrågasätta den:    
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När vi säger att an audit is an audit så är inte det samma sak som att an 
audit must be ISA-audit. (respondent 20150929C3) 

 
Det som arbetsgruppen började med att säga var att an audit is an audit, 
but not necessarily an ISA-audit. (respondent 20160218C14) 

 
 NRF försökte därmed öppna upp för att flera standarder skulle kunna ge 

fullgod revision, enligt uppfattningen an audit is an audit, men utan tillägget 
– enligt ISA. NRF menade istället att an audit is an audit kunde betyda an 
audit is an audit – ”according to ISA or SASE” och att en revision därmed kan 
uppnås genom både standarden ISA och en standard som SASE. Tanken var 
att foga samman uppfattningen an audit is an audit med den föreslagna 
standarden SASE och det ansågs vara viktigt att argumentera för att SASE 
skulle ge en fullgod revision: 

 
We have not compromised with the concept of an audit is an audit, we”re 
not doing audit light, we are not doing a limited audit, we are not doing 
an Extended Review, we are not … We”re doing an audit.  
(respondent 20150511C1) 
 

Genom att avfärda möjliga uppfattningar om att SASE skulle innebära en 
”audit light” eller en ”limited audit”, det vill säga en revision som inte når upp 
till samma rimliga grad av säkerhet som ISA, försökte medlemmarna i NRF 
fastslå att SASE handlade om revision och inget annat. NRF antog därmed ett 
annat tillvägagångssätt än vad FSR, Danska revisorer, hade gjort 2013, när de 
istället utformade en granskningstjänst. FSR menade att det hade var omöjligt 
att införa en alternativ revisionsstandard, till följd av en oro över att revision 
som tjänst skulle förlora legitimitet om den diversifierades. Den dominerande 
uppfattningen an audit is an audit hörde nämligen ihop med 
harmoniseringssträvan inom professionen, vilket hade ett 
legitimitetsskapande syfte. Även NRF insåg dock betydelsen av att bevara 
denna legitimitet kring revisionen och försökte därför få aktörer inom 
organisationsfältet att se på revision som något som kan uppnås genom olika 
standarder, men ändå vara revision. Att försöka bevara uppfattningen an audit 
is an audit handlade därför inte bara om att blidka centrala aktörer i 
organisationsfältet, utan var även ett sätt att bevara legitimiteten kring revision 
i organisationsfältet.   
 

You have to be very careful that you’re not … We don’t want to give 
the indication that we are in any way reducing the value of the end 
product. We are not degenerating on quality, in any way whatsoever. 
And that’s extremely important […] we said an audit is an audit, but it’s 
not necessarily always an ISA audit. (respondent 20190425C21) 
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SASE skapades genom att arbetsgruppen försökte se bortom ISA som 
mallen för revision för att kunna arbeta fram en kondenserad, effektiv 
standard, som dock skulle ge samma rimliga grad av säkerhet som en ISA-
revision. För att göra detta sökte skaparna av SASE efter kärnan i revision: 

 
Man kan väl säga att vi började med ett blankt papper så till vida att 
vi diskuterade: Men vad är en revision? Vad syftar det till? Vad… vi 
tyckte att det var viktigt att vi, som jag har sagt tidigare, att vi ska ha 
samma säkerhet i en sådan revision som i en ISA-revision.  
(respondent 20151111C8) 

 
 När SASE arbetades fram behövde NRF även ta ställning till val av 

terminologi i standarden: 
 

We were struggling a bit by saying “Should we develop a new 
terminology, or should we use the same wording and terms that are 
there already?” And we ended up doing the latter, because if you are 
to train auditors, there”s no need to train them in the same concept 
using a different term. It’s the same thing you would do, so why not 
call it the same? (respondent 20190425C21) 

 
Det bestämdes därmed att samma begrepp för att beskriva 

revisionsprocessen skulle användas i SASE som de som används i ISA. Dessa 
begrepp var redan etablerade sätt att beskriva revision och det menades att 
IAASB inte ägde dessa begrepp, eftersom de hade utvecklats under lång tid i 
praktiken. Detta innebar dock att SASE oundvikligen kom att jämföras med 
ISA. Båda standarderna ämnade ge upphov till revision och båda standarderna 
använde sig av samma terminologi. Den ena var dock på strax över 20 sidor 
och den andra på flera hundra sidor. SASE betraktades därför ofta som en 
sammanfattning av ISA. Något som av vissa sågs som en komplimang: 

 
We ended up with 21 pages, about 20 pages. The best compliment the 
document has received, I think, is that people have said, “yeah, yeah, 
this definitely looks like the way that you do an audit. In fact, its 
probably the best compendium of ISA:s we have ever seen”. That’s 
not what we intended, but it’s actually quite a big compliment, 
because people are saying, “yeah, this is an audit, it includes all the 
elements, it includes what we need.” (respondent 20150511C1) 

 
Det viktigaste var att SASE sågs som revision, eftersom det ansågs kunna 

möjliggöra en omtolkning av an audit is an audit – enligt ISA, till an audit is 
an audit – enligt ISA eller SASE, en uppfattning som kunde ge utrymme för 
en diversifiering av revisionen, men samtidigt behålla den 
legitimitetsskapande uppfattningen om att en revision är en revision, enligt 
professionens harmoniseringssträvan.  
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I nästa delavsnitt beskrivs avgörande skillnader mellan den internationella 

revisionsstandarden ISA och den föreslagna standarden SASE, för att mer 
detaljerat poängtera de skillnader i revisionen som NRF försökte uppnå genom 
att föreslå en alternativ standard för revision. 

5. 3. 2. Skillnader mellan ISA och SASE 
 
Ett huvudargument som framfördes i det empiriska materialet angående 

fördelarna med SASE var att SASE innebar en mindre detaljstyrd 
revisionsprocess än ISA. ISA definieras dock egentligen också som en 
principbaserad standard och inte som en regelbaserad standard. Uppfattningen 
att SASE är principbaserad och ISA istället mer regelbaserad, grundar sig 
främst i att ISA är av mer omfattande karaktär. ISA är en standard som utgörs 
av flera hundra sidor text, om även tillämpningarna inkluderas. Många 
revisorer i det empiriska materialet menade att ISA:s tillämpningar sågs som 
tvingande för att tillsynsmyndigheter ofta tolkade sådan vägledning som 
regler och inte som just vägledning. Tillsynsmyndigheters tolkningar av ISA 
ansågs på så sätt kunna utkonkurrera revisorernas egna professionella 
bedömningar kring revisionsprocessen, i likhet med vad som även har 
framkommit i tidigare forskning (se exempelvis Dowling, Knechel och 
Moroney, 2018). ISA kan enligt tidigare forskning också ses som en “process-
standard”, med en implicit förväntan om att god revisionskvalitet kan uppnås 
om revisorerna följer det vägledande materialet till ISA (Humphrey, Loft och 
Samsonova-Taddei, 2014).  

 
Vidare är ISA en standard enligt devisen “one size fits all” och är ämnad 

att vara tillämpbar för revisionen av såväl mindre som större företag. 
Dessutom är ISA neutral vad gäller företagsformer (Herolf, 2013), medan 
SASE utvecklades för att tillämpas vid revisionen av mindre företag och 
standarden är uttryckligen inte avsedd för revision av företag av allmänt 
intresse, oavsett storlek, bransch eller egenskaper (följebrev till SASE). I en 
engelsk version av följebrevet till SASE diskuteras skillnaden mellan SASE 
och ISA enligt nedan: 

 
This standard [SASE] has less detailed requirements than the ISAs 
and puts greater emphasis on the use of the auditor”s professional 
judgement (ur Illustrative Questions and Answers, s. 1, i följebrevet 
till den engelska versionen av SASE) 

 
SASE bygger således på en riskbaserad revisionsansats som kräver att 

revisorn använder sin professionella bedömning och förhåller sig 
professionellt skeptisk under revisionens gång. Revisorn ska även följa 
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relevanta yrkesetiska krav, samt kraven i The International Standard on 
Quality Control (ISQC1).   

 
Mer specifika skillnader i SASE gentemot ISA berör exempelvis 

revisionen av varulager, förekomsten av företagsledningens uttalande och 
intäktsredovisningen (enligt följebrev till SASE). Dessa skillnader innebär att 
SASE inte ställer krav på att revisorn medverkar vid lagerinventeringen, utan 
detta är enligt SASE upp till den enskilde revisorn att avgöra. Enligt ISA ska 
revisorn närvara vid lagerinventering om varulagret är väsentligt och med det 
menas att om varulagret uppgår till en viss storlek ska revisorn närvara, 
oavsett risk för väsentliga fel (Herolf, 2013, s. 190). De enda undantag som 
får göras från denna “ISA-regel” är om det finns fara för revisorns liv (“hot 
mot revisorns säkerhet”, Herolf, 2013, s. 190) eller om lagret befinner sig hos 
en extern part som revisorn kan lita på (Herolf, 2013, s. 190). Vilket betyder 
att i de allra flesta fall måste revisorn närvara vid lagerinventeringen enligt 
ISA, annars kan revisorn inte skriva en ren revisionsberättelse (Herolf, 2013, 
s.190).   

 
På samma sätt som SASE istället låter det vara upp till revisorn att besluta 

om tillräckliga revisionsbevis för varulagret, är det enligt SASE även revisorn 
som ska fatta beslut angående inhämtning av företagsledningens uttalande17 
vid revisionens avslutande. Företagsledningens uttalande är ett dokument som 
skrivs under av företagsledningen som bekräftar att företagsledningen har 
försett revisorn med all den information som de har kännedom om och som är 
relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna (Herolf, 2013, s. 249).  
I ISA är det istället en tvingande regel att inhämta företagsledningens 
uttalande, som om den inte följs återigen innebär att revisorn inte kan utfärda 
en ren revisionsberättelse (Herolf, 2013, s. 249). Samma sak gäller vid 
upprättandet av uppdragsbrev18, som enligt ISA är tvingande, men enligt 
SASE är upp till den professionella bedömningen. 
 

Vidare menas det i SASE att intäktredovisning inte alltid innebär en 
väsentlig risk vid revisionen av mindre och mindre komplicerade företag och 
                                                   
17 I SASE punkt 6.4, Skriftligt uttalande, finns en formulering kring företagsledningens uttalande: ”Såvida 
inte företagsledningens ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt det tillämpliga ramver-
ket för finansiell rapportering, däribland, där så är relevant, att dessa ger en rättvisande bild, klart definieras 
i lag eller täcks på annat sätt, t.ex. genom att företagsledningen undertecknar de finansiella rapporterna, ska 
revisorn erhålla ett skriftligt uttalande om detta.”. Företagsledningens uttalande anses därmed ofta bli över-
flödig, då företagsledningen undertecknar de finansiella rapporterna.   

18 Vad gäller uppdragsbrev går det att läsa i SASE:s punkt 2.2, Förutsättningar för en revision, att 

”Såvida inte revisionens omfattning och företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna klart de-
finieras i lag eller föreskrifter, ska revisorn från företagsledningen eller styrelsen, enligt vad som är till-

lämpligt, inhämta en skriftlig överenskommelse”. Det vill säga, ett uppdragsbrev blir endast nödvändigt om 
inte ansvaret redan anges i lagtext.  
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att det därför är upp till revisorn att värdera eventuella risker som kan vara 
kopplade till intäktsredovisningen. Enligt ISA 240 måste revisorn istället 
särskilt dokumentera om revisorn har kommit fram till att 
intäktsredovisningen inte innebär någon särskild risk för oegentligheter 
(Herolf, 2013, s. 78). 
 

För att beskriva hur SASE diskuterades inom gruppen för det institutionella 
entreprenörskapet ges i nästa avsnitt en beskrivning av ett fokusgruppsmöte 
som utspelade sig inför att standarden skulle presenteras för 
tillsynsmyndigheter och sedan skickas ut på remiss. I fokusgruppsmötet 
deltog frivilliga deltagare som på olika sätt hade ett intresse av standardens 
utveckling. Eftersom många av dessa deltagare även har intervjuats angående 
SASE och jag därmed till stor del vet deras uppfattningar kring SASE, kan det 
därför konstateras att en stor del av fokusgruppsmötets deltagare var positiva 
till den alternativa standarden. Mötet ses därför som ett forum där argumenten 
för en implementering av SASE formades och vässades inför presentationen 
för tillsynsmyndigheter och inför remissutskicket av standarden.   

5. 3. 3. Fokusgruppsmötet den 22 april 2015 
 

I följebrevet, som skickades ut tillsammans med utkastet till standarden 
inför fokusgruppmötet, beskrevs SASE som en standard med fokus på 
revisionen av mindre företag, men som även skulle kunna användas vid 
revisionen av större företag (något som dock sedan ändrades inför 
remissutskicket). Fokusgruppens uppgift var att diskutera hur standarden 
kunde användas i praktiken och det poängterades att standarden inte enbart 
skulle bli en akademisk övning. Med hjälp av transkriberingen av 
fokusgruppsmötet och Powerpointpresentationen till mötet beskrivs mötet 
enligt nedan.   

 
I början av mötet delgavs en beskrivning av standardens uppkomst. Totalt 

hade den nordiska arbetsgruppen tio möten under ca ett år fram till 
fokusgruppsmötet den 22 april 2015 och den svenska referensgruppen hade 
under samma period fyra möten. Tempot var med andra ord högt och 
anledningen till detta förklarades med att SASE var ett försök att möta nya 
EU-regler där ISA skulle tillämpas proportionerligt19 och att SASE då skulle 
kunna betraktas som ett sätt att använda ISA proportionerligt.  

 

                                                   
19 Delbetänkande av Utredningen om EU:s revisionspaket Stockholm 2015, Statens Offentliga Utred-

ningar, SOU 2015:49. Angående artikel 26.1 i revisorsdirektivet se s.284 och framåt. Angående artikel 26.5 
i revisorsdirektivet se s. 288 och framåt. Enligt utredningen är det dock inte menat att en proportionerlig 

användning av revisionsstandarder ska ske genom någon annan standard än ISA.  
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En fråga som behandlades under mötet var om SASE skulle kunna ge högre 
revisionskvalitet vid revisionen av mindre företag. En del revisorer menade 
att SASE inte skulle innebära högre kvalitet, men att samma kvalitet skulle 
kunna uppnås med mindre resurs. Med andra ord skulle revisionen kunna bli 
lika bra som med ISA, men att den skulle kunna utföras på ett effektivare sätt. 
Andra revisorer menade att eftersom SASE skulle ge större plats åt det 
professionella omdömet än ISA, så skulle revisionen få en högre kvalitet. 
Detta förklarades på olika sätt. Exempelvis skulle revisionen bli roligare med 
SASE på grund av att det professionella omdömet skulle få användas i högre 
grad, och därmed skulle engagemanget från revisorn öka och i förlängningen 
ge en bättre produkt. En annan följd som nämndes var att det skulle kunna bli 
lättare att se områden som behöver fokus om det professionella omdömet fick 
ta större plats och dokumentation och checklistor mindre plats, och därigenom 
skulle revisionen få en högre kvalitet.  

  
De fanns även de revisorer som höjde ett varningens finger om att SASE 

skulle kunna ge en alltför stor bredd kring vad som bör göras enligt det 
professionella omdömet. SASE ansågs kunna innebära en granskning där 
väldigt lite arbete utförs. Det menades också att variationen av professionella 
bedömningar inte bör bli för stor. En gemensam syn på vad en revision innebär 
sågs som viktig. En annan fara som nämndes var att det professionella 
omdömet faktiskt kan vara fel och att man därför kanske inte ska ge det 
professionella omdömet alltför stor plats.  
 

Några menade att SASE skulle kunna vara ett sätt att motverka en 
utveckling där ISA innebär allt högre krav på dokumentation. En utveckling 
som menades kräva allt fler revisionstimmar för samma revision. SASE 
diskuterades också som ett sätt att hålla revisionen relevant för mindre företag 
inför en eventuell framtida höjning av revisionsplikten, eftersom SASE 
förväntades kunna ge en mer effektiv revision.   

 
En hoppfull, möjlig implementering av SASE angavs kunna ske under 

2016/2017. Avslutningsvis berättades det om nästa steg och om vad 
arbetsgruppen hoppades på efter remissrundan.  

 
Och vad som händer sedan är ju väldigt spännande, och lite skrivet i 
stjärnorna, för att vi måste ha med oss tillsynsmyndigheterna, vi måste 
få Justitiedepartementet att nicka godkännande, vi måste känna att vi har 
IAASB och IFAC i ryggen. (deltagare i fokusgruppsmötet) 

 
Genom fokusgruppsmöten, som det som har presenterats ovan, stämde 

NRF således av att de hade med sig de som de önskade företräda, nämligen 
revisorerna i mindre revisionsbyråer. De kunde även i förväg begrunda 
eventuella motargument kring SASE. Enligt deltagarlistan medverkade både 
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revisorer från big four och mindre revisionsbyråer, även om big four var 
underrepresenterade med endast tre av totalt 23 deltagare. 

 
Dan Brännström skrev om fokusgruppsmötet i sin blogg, den 23 april 2015, 

som en milstolpe för den nya standarden. Han sammanfattade responsen som 
mycket positiv och kommentarerna till inlägget ljöd av glada tillrop. Det 
angavs att revisionen skulle bli roligare, men även svårare med den nya 
standarden. Det menades också att det svåra kanske till och med innebar det 
roliga, eftersom professionell bedömning skulle få ta större plats, istället för 
exempelvis checklistor. Nästa steg i processen var att presentera standarden 
för tillsynsmyndigheter. Detta gjordes i Stockholm i slutet av maj 2015, vilket 
presenteras i nästa avsnitt.  

5. 3. 4. Presentation för tillsynsmyndigheter 
 

Arbetet med den föreslagna standarden präglades av att standarden måste 
legitimeras under tiden som den färdigställdes. Innan SASE skickades ut på 
remiss presenterade NRF standarden för tillsynsmyndigheterna i de nordiska 
länderna. Detta gjordes i Stockholm den 21 maj hos Revisorsnämnden 
(nuvarande Revisorsinspektionen). Dan Brännström skrev om presentationen 
i sin blogg och menade att dialogen med tillsynsmyndigheter var bra och 
konstruktiv. 

 
Presentationen återges i detta avsnitt utifrån de Powerpointbilder20 som 

användes av NRF vid mötet. Första bilden handlar om projektets bakgrund. 
Det understryks att projektet handlar om en revisionsstandard genom att ordet 
“audit standard” är fetmarkerat och understruket. Vidare anges att ISA inte 
har varit utgångspunkt för projektet, istället har det som är nödvändigt vid en 
revision av små företag varit i fokus vid utformningen av SASE. Standarden 
är även presenterad som principbaserad och kort.  

 
Sedan diskuteras användningen av ISA i Norden, som menas kunna ge en 

checklistebaserad syn på revision, där den professionella bedömningen 
riskerar att överskuggas. Målet med SASE beskrivs vara att SASE ska vara en 
standard med hög kvalitet, som använder sig av samma termer som ISA, men 
som ger utrymme för mer professionell bedömning. Användningen av 
revisorns professionella bedömning poängteras genomgående i 
presentationen. Exempelvis genom att kraven enligt en viss ISA-standard 
radas upp för att sedan ställas mot de mer generella kraven i SASE, som istället 
utgår från den professionella bedömningen. Under rubriken Additional 
considerations står det: 

 
                                                   
20 Powerpointbilderna var på engelska då även de nordiska tillsynsmyndigheterna deltog. 
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Something needs to be done, scalability can only go so far 
- Wish to preserve audit of small entities in the face of deregulation of 
the statutory audit. 

 
”Scalability can only go so far”, är en hänvisning till de försök som redan 

har gjorts av IAASB för att göra ISA skalbar21 och möjlig att använda 
proportionerligt vid revisionen av mindre företag.  

 
Vidare står det att: “The standard does not conflict with the concept of an 

audit is an audit “. Det menas därmed att en revision fortfarande är en revision 
och att SASE inte utgör något hot mot an audit is an audit, men att en revision 
ska kunna utföras enligt både ISA och SASE. SASE legitimerades således 
återigen genom att SASE hävdades överensstämma med den dominerande 
uppfattningen an audit is an audit. NRF tolkade dock uppfattningen om att en 
revision är en revision, som att uppnå samma rimliga grad av säkerhet i 
revisionen, trots att den kan utföras enligt olika standarder.    

 
Efter presentationen för tillsynsmyndigheter i maj 2015 skickades SASE ut 

på remiss i juni 2015. När SASE hade arbetats fram till en slutgiltig version 
och skickats ut på remiss anses det enligt modellen från Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002) att den institutionella förändringen kommer in i steg fyra, 
det vill säga teoretiseringen av den nya idén. I steg fyra menas det att den nya 
idén teoretiseras genom specificering och berättigande för att uppnå moralisk 
och/eller pragmatisk legitimitet, för att sedan i steg fem kunna spridas. I denna 
avhandling har dock, som redan visats, teoretiseringen och den 
legitimitetssökande processen skett redan under själva arbetet med den 
föreslagna standarden och troligtvis även innan det nordiska samarbetet hade 
funnit sin form i en nordisk arbetsgrupp, eftersom idén om att revisionen av 
de mindre företagen måste förändras fanns i organisationsfältet redan flera år 
innan den nordiska arbetsgruppen formades. Remissutskicket antas dock 
representera en avgörande del i teoretiseringen av standarden, eftersom 
remissutskicket innebar att fler aktörer inom organisationsfältet inbjöds till att 
ge sin syn på den föreslagna standarden och därmed delta som allierade eller 
motståndare till den föreslagna förändringen. Remissvaren kan även anses 
spegla i vilken grad SASE hade uppnått moralisk och/eller pragmatisk 
legitimitet i organisationsfältet under hösten 2015. Nästa kapitel diskuterar 
därmed teoretiseringen som tog fart i och med remissutskicket av standarden 
SASE i juni 2015.  

                                                   
21 ISA Clarity Project, ett arbete för att tydliggöra ISA och förenkla tillämpningen. I det empiriska materi-
alet har Clarity Project tolkats som försök att underlätta användningen av ISA vid revisionen av mindre 
företag, genom att tydliggöra hur vissa granskningsåtgärder kan “skalas bort” för att en proportionerlig 
användning av standarden ska kunna uppnås. Andra menar dock att Clarity Project inte hade något uttalat 
fokus på revisionen av mindre företag. 
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6. Teoretiseringen som misslyckades 

 
 
 
I detta kapitel presenteras material som speglar teoretiseringen av SASE 

genom intervjuer och remissvar. Enligt Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) innefattar teoretisering en argumentation kring den nya idén, dess 
fördelar men även en specificering av problemen med de existerande sätten 
att handla. Det som teoretiseras kan enligt Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) exempelvis överensstämma med moraliska värderingar som finns i det 
fält där idén ska spridas, såsom professionella värden, för att uppnå moralisk 
legitimitet. Samtidigt som idén även bör uppnå en pragmatisk legitimitet, det 
vill säga genom att medlemmar i organisationsfältet ser ett värde i den nya 
idén (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). En sådan specificering och 
argumentation gjordes redan när SASE arbetades fram, vilket syntes i 
föregående kapitel, men teoretiseringen fortsatte i och med att SASE 
skickades ut på remiss och tillät andra aktörer att ta plats i argumentationen. 
Den färdiga versionen av SASE innebar exempelvis att SASE adresserade 
typiska ”irritationsmoment” i revisionen som revisorer i mindre 
revisionsbyråer behövde hantera vid en användning av ISA. Dessa handlade 
om inhämtning av uppdragsbrev och företagsledningens uttalande, samt 
närvarokrav vid inventeringen22. SASE lades därmed fram som en standard 
som kunde erbjuda en lösning på problem som många revisorer i mindre 
revisionsbyråer upplevde med ISA.  

 
Enligt tidigare litteratur är det troligt att så kallade institutionella försvarare 

(institutional defenders), som gynnas av den institutionella miljön, kommer 
att motsätta sig de nya idéerna (Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009). Inför 
remissutskicket av SASE var exempelvis en medlem i NRF beredd på att de 
stora revisionsbyråerna skulle motsätta sig den alternativa standarden SASE, 
men hen hoppades att de skulle inse nödvändigheten med en anpassad 
standard för revisionen av mindre företag: 

 
There is a degree of skepticism amongst the large audit firms, and 
understandably so, because they have invested … each of them have 
invested considerable amount of money to try and get the ISA:s into a 

                                                   
22 Se mer om detta i avsnitt 5. 3. 2. 
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framework which allows for application even on small entities. And 
that’s perfectly understandable. But when we look at this from the point 
of view of not the firms, but the profession, we have to consider those 
who don”t have access to that kind of methodology. And that is by far 
the largest number of practitioners who audit small entities.  
(respondent 20150511C1) 

 
Genom ett argument där SASE ses som en lösning för den del av 

professionen som inte har tillgång till samma resurser som de stora 
revisionsbyråerna teoretiserades SASE både ur ett pragmatiskt och ur ett 
moraliskt perspektiv. SASE erbjöd en praktisk lösning för en stor andel 
revisorer, samtidigt som moralisk legitimitet söktes genom att orättvisor inom 
professionen lyftes och SASE sågs som en lösning på dessa orättvisor.      
 

Den 24 juni 2015 skickades SASE ut på remiss. I följebrevet kallades 
SASE Nordisk standard och avsikten angavs vara att man i mindre företag 
skulle kunna välja mellan en revision enligt den Nordiska standarden och en 
revision enligt ISA. Båda typerna av revisioner menades vara likvärdiga vad 
gäller rimlig grad av säkerhet, men en stor skillnad mellan de två standarderna 
menades vara att den ”Nordiska standarden ger revisorn ett tydligt uppdrag 
utan att i detalj tala om hur själva granskningen ska utföras” (ur följebrevet 
till SASE, juni 2015). Teoretiseringen av SASE i och med remissutskicket 
innefattade således en teoretisering genom åberopandet av den professionella 
bedömningen, något som i tidigare litteratur anses höra ihop med den 
professionella logiken och därmed det som särskiljer en profession från andra 
yrkesgrupper. Samtidigt teoretiserades SASE ofta genom 
effektivitetsargument. Något som även kan skönjas i nästa delavsnitt. 

6. 1. Teoretisering för SASE 
 
Enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) sker teoretisering vanligen 

genom effektivitetsargument, där den tänkta lösningen anses vara mer effektiv 
än det alternativ som råder. Dock menar Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) att inom ett professionaliserat fält såsom revisionsprofessionen 
behöver teoretiseringen av nya idéer istället ske genom argument kring hur 
väl idéerna överensstämmer med uppfattningar som hör ihop med 
organisationsfältets moral och etik. Applicerat på revisionsprofessionen 
innebär detta att nya idéer bör överensstämma med den professionella logiken, 
snarare än genom en användning av effektivitetsargument (Greenwood, 
Suddaby och Hinings, 2002), som också kan kopplas samman med en 
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kommersiell logik genom att en mer effektiv revision har potential att vara 
mer lönsam23.  

 
Dock var det tydligt i det empiriska materialet att både 

effektivitetsargument och argument som kan hänföras till professionella 
kärnvärden var vanliga i diskussionen kring SASE, trots att revisorerna befann 
sig i ett professionaliserat fält. SASE sågs exempelvis som en möjlighet att 
göra revisionen effektivare än vad som var möjligt i en revision enligt ISA:   

 
Vi granskar fem timmar och sedan ska vi dokumentera minst lika länge 
[enligt ISA]. Innan vi är klara. Nej det rimliga är väl att man granskar 
fem timmar och så har man tre timmar dokumentation och så har jag två 
timmar för att prata med kunden. Och där tror jag att Nordiska 
standarden [SASE] kommer att ge oss den möjligheten. 
(respondent 20150930C4) 

 
Intervjuerna med revisorer samt aktörer inom NRF tydliggjorde att 

effektivitetsargument tog stor plats i teoretiseringen av SASE. I dessa 
effektivitetsargument specifierades problemen med ISA och det menades att 
ISA var för omfattande för att kunna användas proportionerligt vid revisionen 
av mindre företag, samtidigt som SASE presenterades som en lösning som 
kunde ge en mer effektiv och relevant revision av mindre företag.   

 
Att använda sig av uttryckliga lönsamhetsargument i teoretiseringen av 

SASE var dock inte speciellt populärt. En revisor i en mindre revisionsbyrå 
berättade att när hen argumenterade för vikten av att kunna göra en effektiv 
och billigare revision för att behålla revisionen relevant i segmentet mindre 
och mindre komplexa företag på ett möte hos FAR, bemöttes hen av en 
uppfattning om att revision och relationen till att göra vinst måste tonas ned: 

 
Första gången vi var uppe och diskuterade, […] där jag sa det här, men 
problemet är ju det att då säger ju många, vi ska aldrig diskutera vad 
revision kostar, det ska få kosta det det kostar. Kostar det tjugofemtusen 
så får det kosta tjugofemtusen, kostar det fyrtio så ska det kosta fyrtio. 
(respondent 20150901C2) 

 
Den kommersiella logiken må ha funnits i de återkommande 

effektivitetsargumenten, men SASE som ett sätt att förbättra lönsamheten 
talades det inte speciellt högt om. Det ansågs vara viktigt att revisionen kunde 
bli effektiv och när effektivitet kopplades samman med lönsamhet möttes 
argumenten med skepsis: 

 

                                                   
23 Se kapitel två. 
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Nej och det här med arvodesaspekterna har vi överhuvudtaget inte tänkt 
på och … egentligen inte brytt oss om. Så att … det finns ingen sådan 
bedömning egentligen och ingen uttalad förhoppning om att arvodet ska 
utvecklas si eller så. (respondent 20150929C3) 

 
Ofta påpekades det att en effektiv revision inte nödvändigtvis betydde en 

billigare revision, eftersom tiden som tidigare har lagts ned på att följa 
formella krav enligt ISA, istället kunde användas för att skapa ett mervärde i 
revisionen. Det fanns även en förhoppning om att kunna lägga tid på andra 
saker än att försöka säkerställa dokumentationen för att klara en eventuell 
granskning från tillsynsmyndigheter. Det fanns en önskan om att den frigjorda 
tiden skulle kunna ge kunden något annat: 

 
Jag tror att vi gör rätt mycket idag för att rädda vårt eget skinn och det 
tycker jag känns tråkigt. Den tiden kan vi istället använda för att göra 
något proaktivt med kunden. Man skulle också kunna fundera över, jaha, 
blev det billigare för kunden än vad det är idag? Det är […] inte så troligt 
att det är, men kunden kommer att uppleva att han får någonting mer för 
samma peng jämfört med vad det är idag. (respondent 20151127B4) 

 
Den extra tiden som möjligtvis skulle frigöras skulle då kunna läggas på 

andra saker, utöver revision. Det menades också att revisionen lättare skulle 
kunna hållas relevant om kostnader kunde hållas nere, eftersom fler företag då 
kanske skulle välja att behålla revisionen:   

 
Jag ser revision som nyttig, som nyttig för företaget jag ser den som 
nyttig för samhället och jag ser den som att alla är i princip glada att den 
finns där. Men om den kostar tjugofem för det här företaget då kommer 
de att välja bort den om de har möjlighet.  

(respondent 20150901C2) 
 
Effektivitetsargumentet kring SASE hörde således både ihop med den 

kommersiella logiken och med den professionella logiken, genom både 
effektivitetsargument och argument kopplade till professionens kärnvärden 
(samhällsnyttan av revision och bibehållande av revision i segmentet mindre 
företag). Ett av de främsta argumenten som framfördes kring en 
implementering av SASE var att professionell bedömning skulle få större 
utrymme i revisionsprocessen. Som en revisor i en mindre revisionsbyrå 
framhöll: 

 
Vi kommer aldrig att bli riktigt lika effektiva som storbyrån på att göra 
en ISA-revision. Det vill säga våra medarbetare kommer att vara sämre 
på en ISA-revision. Men … SASE-revisionen passar vårt arbetssätt 
mycket bättre. (respondent 20150901C2) 
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Det menades i det empiriska materialet att revisionen i mindre 
revisionsbyråer till stor del redan utgår ifrån en användning av det 
professionella omdömet och att den platta organisationsstruktur som ofta 
kännetecknar mindre revisionsbyråer passar väl ihop med en mindre 
standardiserad revision. Detta eftersom juniora medarbetare lär sig sida vid 
sida av mer seniora revisorer:  

 
SASE passar oss. Det är en modell där du kan bygga på revisorns 
erfarenhet utan att det kostar några större pengar för han är ändå med 
eller hon är ändå med. Alltså kan vi bygga SASE på … professionellt 
omdöme. Därför vi har med någon som har professionellt omdöme och 
som har erfarenhet av det. Och vi kan göra en enklare planeringsprocess, 
vi kan göra det därför att vi kan nyttja erfarenheten av den här tio års, 
tio plus-personen. (respondent 20150901C2) 

 
SASE argumenterades därför för som en standard som passade in i de 

mindre revisionsbyråernas arbetssätt, till skillnad från den hierarkiska 
organisationsuppbyggnad som finns i de stora revisionsbyråerna, med många 
juniora medarbetare (Curtis, Humphrey och Turley, 2016). 

 
Så länge du inte delegerar till någon som är mindre kunnig än dig själv, 
då tror jag att SASE har en fördel. (respondent 20151207B10) 

 
Den grupp som med stor tydlighet argumenterade för en implementering 

av SASE i sina remissvar var de mindre revisionsbyråerna. En genomgång av 
dessa remissvar görs därför i nästa delavsnitt. 

6. 1. 1. Remissvar från mindre revisionsbyråer 
 
Sammanställningen av remissvaren från mindre revisionsbyråer erhölls 

från FAR och omfattar ett dokument på ca 40 sidor. I sammanställningen 
återfinns en stor variation på omfattningen av remissvaren. En del har svarat 
utförligt, medan andra bara har skrivit en eller några få meningar. Med tanke 
på att en del mindre revisionsbyråer är enmansbyråer är detta dock inte 
speciellt förvånande. Responsen på SASE var med få undantag positiv, endast 
ett svar från en mindre byrå avstyrker helt SASE. Denna byrå menade att det 
går att göra en anpassad revision med utgångspunkt i ISA och att SASE 
därmed blir onödig. De hävdade också att det finns en risk att revisionen blir 
än mer diffus för marknaden om ytterligare en revisionsstandard skulle 
implementeras. 

 
Övriga remissvar i denna kategori ställde sig bakom en implementering av 

SASE och utrop liksom de nedan är vanligt förekommande: 
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Jag ställer mig odelat positiv till framtagandet av en ny 
revisionsstandard utvecklad för mindre företag. 

 
Arbetsgruppen som arbetat med förslaget har gjort ett fantastiskt jobb. 

 
En en del remissvar innehöll dock funderingar och betänkligheter, även om 

en implementering av den Nordiska standarden stöttades. Vissa revisorer 
ställde sig exempelvis frågande till om en revision enligt SASE verkligen kan 
anses ha samma värde som en revision enligt ISA. De menade att detta måste 
säkerställas inför en implementering av den föreslagna standarden. Det ansågs 
vara viktigt att en revision enligt SASE inte skulle ses som en revision-light, 
vilket ger uttryck för farhågan att SASE inte skulle kunna betraktas som en 
fullvärdig revision.  

 
Vidare lyftes en oro över att RN (Revisorsnämnden, numera 

Revisorsinspektionen) fortfarande skulle betrakta ISA som normgivande för 
revision, även efter att en SASE-standard implementerats:  

 
Det är viktigt att RN anpassar sitt arbete utifrån att den nordiska 
revisionsmetodiken SASE är en separat standard, så att ISA inte blir 
normgivande i RN:s bedömningar av god revisionssed i en revision 
som utförts i enlighet med den nordiska revisionsmetodiken SASE. 

 
Tillsynsmyndigheters användning av ISA som en checklista för revision 

sågs som en av nackdelarna med ISA, och SASE betraktades som ett sätt att 
komma ur detta. Eftersom SASE är utformad på ett sätt som ger ett större 
utrymme för den professionella bedömningen kan den inte användas som en 
checklista, på samma sätt som ISA. Enligt parollen “vad som står i standarden 
blir ett krav enligt tillsynsmyndigheter”, får det faktum att SASE innehåller 
mindre text till följd att även tillsynsmyndigheter kommer att ha mindre 
underlag att fälla en revisor på. SASE teoretiserades därmed som ett sätt att 
hålla revisionen abstrakt nog för att undkomma nitiska granskningar från 
tillsynsmyndigheter.  

 
Det poängterades också att standarden kräver erfarna revisorer, eftersom 

den ses som mer principbaserad än ISA. Ur kvalitetsperspektivet hävdades det 
därför att endast erfarna revisorer skulle kunna göra bra revisioner enligt 
SASE. Detta kunde även ses som en nackdel med SASE. Oerfarna revisorer i 
kombination med SASE ansågs då bli en fråga om utbildning i revision. I 
remissutskicket frågades det bland annat om det finns behov av 
kompletterande vägledning till SASE. Just ordet vägledning byttes då gärna 
ut i remissvaren mot att det behövs utbildning och erfarenhetsutbyte, som 
alltid, inom kåren. Men vägledning ansågs i de allra flesta fall inte behövas i 
nuläget. Följande citat kan ge en bild av varför många revisorer verkade känna 
en motvilja mot en vägledning av SASE: 
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Det skulle vara ett misstag att författa en kompletterande vägledning 
– detta skulle sannolikt av utomstående uppfattas som “god 
revisionssed”, minikrav och därmed blir 25 sidor plötsligt betydligt 
mer omfattande och hela idén med den Nordiska standarden faller. 

 
Det ansågs således finnas en risk att en vägledning till den Nordiska 

standarden skulle kunna bli normerande och istället göra den principbaserade 
standarden allt mer regelbaserad och lik ISA och orsaka en checklistebaserad 
användning även av SASE.  

 
Utöver ovan beskrivna funderingar och betänkligheter gavs också utförliga 

argument till varför SASE var nödvändig för revisionen av mindre bolag. Ett 
argument som presenterades var att SASE är en standard där revisorn får 
möjlighet att göra revisionen mer effektiv. Något som ansågs nödvändigt för 
att en revision av små bolag ska kunna motiveras. Effektivitetsargument var 
således återkommande också i dessa teoretiseringar.  

 
Införandet av SASE sågs slutligen som ”en överlevnadsfråga för revisionen 

i mindre företag” och en snar implementering önskades. Utan SASE menade 
många att revisionen av mindre bolag förlorar relevans, eftersom ISA är en 
alltför omfattande standard. Sammanfattningsvis visade responsen från de 
mindre revisionsbyråerna att SASE var efterlängtad, så till den grad att 
eventuella frågetecken ansågs kunna lösas på vägen. De betänkligheter som 
framkom i remissvaren handlade framför allt om att SASE måste betraktas 
som en fullvärdig revision på marknaden och att tillsynsmyndigheter måste ta 
till sig SASE som en egen revisionsstandard, utan att snegla på ISA vid en 
granskning av en revision utförd enligt SASE. Att argumentera för att SASE 
är en revision, som kan ge samma rimliga grad av säkerhet som ISA, var 
därmed viktigt.  

6. 1. 2. Andra halvpositiva och ett positivt remissvar 
 
Utöver remissvaren från de mindre revisionsbyråerna var få remissvar 

positiva till införandet av en alternativ standard som SASE. De internationella 
organisationerna The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) 
och Crowe Horwath var delvis positiva till SASE och tyckte åtminstone att 
det var bra  att debatten öppnades upp. Men båda organisationerna hade en del 
förbehåll, i likhet med andra negativa remissvar.  

 
Accountancy Europe lämnade inget remissvar till SASE. Detta förklarades 

i intervjuer med att Accountancy Europe inte var säker på hur de skulle ställa 
sig till förslaget. 
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Ett remissvar som dock stack ut och var tydligt positivt till SASE var 
remissvaret från The Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales, (ICAEW), framför allt genom att de inte såg SASE som en förkortad 
version av ISA. De menade också att det är alldeles riktigt att SASE skiljer sig 
från ISA, eftersom SASE inte behöver likna ISA för att kunna vara en 
revisionsstandard. ICAEW bröt därmed mot uppfattningen att en revision är 
en revision enligt ISA. Istället menade de att SASE har potentialen att vara 
startskottet på något nytt:   
 

This is a bold and interesting initiative. (Remissvar ICAEW, s. 3) 
 

 Men för att SASE ska kunna vara något nytt rekommenderade de NRF att 
arbeta fram en vägledning till SASE. Detta för att inte revisorer och 
tillsynsmyndigheter automatiskt ska falla tillbaka till ISA när behov av 
vägledning uppstår. De förstod dock att NRF medvetet hade undvikit en 
detaljerad vägledning till SASE, för att inte SASE ska bli regelbaserad såsom 
ISA (i praktiken, i teorin är även ISA principbaserad), men bad ändå NRF att 
överväga dess nödvändighet:  

 
NRF members should not regard the need for guidance as a failure, or 
as inevitably leading to the regulatory overload that led to the need for 
the SASE in the first place. (Remissvar ICAEW, s. 6) 

 
Kopplat till behovet av vägledning föreslog ICAEW även att SASE endast 

ska användas av erfarna revisorer. Detta eftersom erfarna revisorer anses ha 
ett gediget professionellt omdöme, något som har en central roll i SASE, och 
genom att endast erfarna revisorer tillåts använda SASE skulle inte behovet 
av en detaljerad vägledning vara lika stor, som om även mer juniora 
medarbetare skulle använda standarden.   

 
The emphasis on the importance of experienced practitioners using this 
standard should, of itself, act as a brake on the amount of guidance NRF 
members are prepared to contemplate. (Remissvar ICAEW, s. 6) 

 
Vidare poängterade ICAEW att en principbaserad standard kräver en 

principbaserad översyn, men att detta måste uppnå acceptans bland 
intressenter.  

 
NRF members, through the development of these proposals, have 
created an unprecedented opportunity to make a genuine attempt at 
developing a principles-based regime, provided other stakeholders are 
willing. (Remissvar ICAEW, s. 6) 

 
Angående revisionskvalitet menade ICAEW att en revisionsstandard 

endast utgör en del av det som bestämmer huruvida en revision är av bra 
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kvalitet eller ej. Därmed menades det att det inte enbart är valet mellan 
revisionsstandard som avgör revisionens kvalitet. 

 
The quality of entrants to the profession and the perception of the 
profession in society are among the factors recognized as contributing 
to audit quality. (Remissvar ICAEW, s. 6) 

 
ICAEW:s syn på revision och revisionskvalitet, återinförde således 

revisorns professionella bedömning som en del av revisionskvaliteten, istället 
för att se den som en faktor som bör elimineras för att säkerställa 
revisionskvalitet. Därför menade de att en kortare revisionsstandard, såsom 
SASE, kan ge fullgod revisionskvalitet, givet att andra faktorer finns på plats 
som också bidrar till kvalitet. 

 
Andra aktörer menade istället att SASE inte var förenlig med god 

revisionskvalitet och dessa åsikter utgjorde ett kompakt motstånd mot den 
föreslagna standarden SASE, vilket diskuteras under nästa rubrik. 

6. 2. Ett kompakt motstånd 
 

SASE:s fokus på den professionella bedömningen sågs av motståndare till 
SASE som ett sätt att kringgå en gedigen revisionsprocess: 

 
Det är en ”short cut” för att komma fram till någonting. Okej, nu behöver 
jag inte läsa så mycket, nu är vi tillbaka på mitt omdöme, då kan jag hitta 
på precis vad som helst. Det är alltså… jag har inte hört någonting ifrån 
så att säga… vad kan jag säga, kompetenta småbolagsrevisorer som är 
positiva. […]  de är ju så här mot SASE. De säger: ”Det här är ju bara 
skit.” De ser inte behovet utav det. Men de förstår ju vad revision är för 
någonting. (respondent 20151127C11) 

 
Genom att hävda att revisorer i mindre revisionsbyråer önskade den 

alternativa standarden SASE för att de inte förstod vad revision är användes 
den professionella bedömningen som ett sätt att misskreditera SASE:  

 
SASE har ju gjort som så, skitsamma, gör en årsredovisning, det har 
ingen betydelse hur den ser ut. Balansräkning kan man ha hur som helst, 
blanda till höger och vänster och allting, och resultaträkningen kan du 
göra precis som du vill, vilka upplysningar som helst. Använd bara ditt 
goda omdöme. (respondent 20151127C11) 
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Småbolagsrevisorer som var positiva till SASE framställdes även som 
bakåtsträvare. SASE sågs då som en återgång till något förlegat och det 
menades att kunskap inte värderades högt hos SASE-förespråkare: 

 
Vi hade en diskussion […] för inte så länge sedan när vi alla nickade 
från de stora byråerna. De stora problemen med kvalitet i 
revisionsbyråerna det är en man, han är femtiotre år gammal och han 
sitter på ett lokalt kontor. Där har du kvalitetsproblemet. Och det där kan 
man översätta med att de som skriker från de små byråerna är en man, 
femtiotre år gammal och sitter på ett litet kontor. Därför att de är… de 
försöker göra något eget, de anstränger sig inte… alltså de är aldrig… 
om man tittar på problem i hela revisionskåren, de stora 
kvalitetsproblemen är kopplat till de som… de lärde sig aldrig en RS när 
den kom 1999, som är kvar i revisionsprocessen som var femtio sidor 
eller något sådant där. Och de har aldrig gått en utbildning i ISA, de har 
aldrig öppnat boken [ISA] överhuvudtaget och försökt att lära sig. Och 
sedan hamnar de… och sedan skriker de att, nej, men det går inte att 
tillämpa ISA. De har aldrig försökt att förstå att det faktiskt går att göra 
det. Och sedan kan man ju också säga som så att många utav de som har 
varit företrädare för branscher och så vidare har ju inte gjort revision på 
femton år. (respondent 20151127C11) 

 
Den hårda kritiken som yttrades av ovan citerade revisor i big four kring 

SASE och SASE:s fokus på professionell bedömning osar av frustration. ISA 
ansågs istället vara fullt möjlig att använda vid revisionen av mindre företag. 
En uppfattning som delades av ett flertal remissvar. Under nästa rubrik 
presenteras remissvaren från big seven.   

6. 2. 1. Remissvar från big seven 
 

Remissvaren från de stora revisionsbyråerna kategoriserades som big seven 
av FAR och anonymiserades av FAR innan de kunde ingå i det empiriska 
materialet. Sammanställningen från FAR innefattade därmed remissvaren från 
EY, KPMG, PwC, Deloitte plus Mazars, Grant Thornton och BDO. I detta 
avsnitt presenteras en sammanfattning av de argument som framfördes. 

 
Även om det framgår i remissvaren att SASE sågs som ett delvis uppskattat 

arbete för att underlätta revisionen av små företag, verkade endast en big 
seven-byrå ställa sig positiv till en implementering av SASE. Denna byrå 
menade att det är ”till nytta för samhälle, näringsliv och yrkesverksamma om 
revisionen i mindre företag är mer anpassad till detta företagssegment”. 
Responsen från övriga big seven var negativ till en implementering av en 
alternativ standard. SASE förväntades exempelvis inte kunna ge samma 
rimliga grad av säkerhet i revisionen som en ISA-revision, eftersom SASE 
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inte är lika omfattande som ISA och inte innehåller lika många specificerade 
krav. Tyngdpunkten vid den professionella bedömningen i SASE sågs som 
svårhanterlig: 

 
Vi har tolkat att NS (Nordisk standard) utgår från att det i stor 
utsträckning är revisorn som avgör hur revisionen ska genomföras och 
hur den ska dokumenteras. Detta ställer enligt vår uppfattning mycket 
stora krav på revisorns yrkesskicklighet. (Remissvar från en big 
seven-byrå, s. 2) 

 
SASE ansågs därmed lägga för stor vikt vid det professionella omdömet, 

vilket också menades ställa krav på att revisorerna inte slarvar i revisionen: 
 

It is our view that SASE is too much based on judgment so we are 
afraid the quality will be much more differential practice with cutting 
corners in an unacceptable way.  
(Remissvar från en big seven-byrå, s. 1)  

 
Dessa revisionsbyråer uppvisade därmed ett lågt förtroende för att 

professionella revisorer skulle använda sig av tillräcklig kunskap i revisionen, 
om SASE infördes. Denna syn kan vara ett uttryck för en hierarki i 
professionen (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015), där revisorer i stora 
revisionsbyråer anser sig vara mer kunniga än revisorerna i mindre 
revisionsbyråer. Att SASE innebar färre specificerade krav än ISA och la 
tyngdpunkten vid att den professionella bedömningen avgör 
revisionsprocessen, förväntades även ge en lägre kvalitet på revisionen, än 
ISA. SASE uppfattades därför av vissa byråer som en slags ”audit light”, en 
tjänst som inte är att likställa med en fullvärdig revision.  

 
SASE liknades i vissa remissvar också vid den danska Extended Review. 

Detta eftersom SASE inte omfattar de detaljerade krav som återfinns i ISA. 
Dock noterade en big four-byrå att man i Extended Review har utgått från en 
IFAC-sanktionerad granskningsstandard och lagt till åtgärder, medan man i 
SASE verkade ha utgått från en ISA-revision och sedan dragit ifrån åtgärder. 
SASE utvärderades därmed med utgångspunkt i de olika standarder som redan 
fanns, vilket i denna avhandling anses vara en följd av den dominerande 
uppfattningen an audit is an audit och tillägget – enligt ISA.  

 
 Det poängterades att ISA troligtvis kommer att fortsätta vara 

tolkningsgrund vid rättsliga prövningar, vilket försvårar för en ny standard att 
överhuvudtaget implementeras. Dessutom underströks det att en 
revisionsstandard måste vara sanktionerad från IFAC, vilket SASE inte var. 
Att implementera SASE sågs därmed som något orimligt. Det ansågs att en 
alternativ standard måste komma från globalt håll. Argumenten för ISA 
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gjordes därmed genom att det ansågs vara mer rättssäkert att behålla endast 
ISA än att införa en alternativ standard som SASE.  

 
Även om det erkändes till viss del att det fanns ”ett behov av att förändra 

och effektivisera revisionen i mindre företag”, så menade majoriteten av big 
seven att SASE inte var ett rimligt alternativ för revisionen av mindre företag. 
Istället ansågs ISA vara tillräcklig, det vill säga om man bara förstod sig på att 
använda ISA:s skalbarhet24.   

 
I ett av remissvaren förmedlades också en indignation över att processen 

kring SASE kunde komma så långt innan synpunkter inhämtades på ett 
ordentligt sätt: 

 
Från ett processuellt perspektiv framstår det som märkligt att de 
specialister som å medlemmarnas räkning i form av FAR:s policygrupp 
för revision är utsedda att bevaka revisionsfrågor, visserligen blivit 
underhandsinformerade om detta projekt men aldrig fått någon formell 
möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. (Remissvar från big 
seven-byrå, s. 10) 
 

Under arbetet med SASE inbjöd FAR till fokusgruppsmöte, där deltagare 
deltog frivilligt, men enligt ovan citerade remissvar, anses inte 
branschorganisationen FAR ha bjudit in till en diskussion kring SASE på ett 
tillfredsställande sätt inför remissutskicket. Oavsett varför denna big seven-
byrå ansåg att FAR inte hade bjudit in till tillräcklig diskussion kan 
besvikelsen som uttrycks i remissvaret vara något som stärker tidigare 
forskningsresultat kring branschorganisationer i revisionsprofessionen som ett 
forum som främst finns till för de mindre aktörerna (Ramirez, Stringfellow 
och Maclean, 2015).    
 

Ett negativt remissvar erhölls även från den svenska tillsynsmyndigheten, 
vilket diskuteras i nästa avsnitt.  

6. 2. 2. Remissvar från den svenska tillsynsmyndigheten   
 

Revisorsnämnden (numera Revisorsinspektionen, men i det följande 
omnämnt RN) var hård i sin kritik mot SASE och menade att det inte är 
förenligt med god revisionssed att utföra lagstadgad revision enligt den 
föreslagna standarden. Detta eftersom ”det inte bör finnas två alternativa 
standarder som reglerar sådan revision som följer av lag eller annan 

                                                   
24 ISA:s skalbarhet handlar om att man skalar av krav som inte blir tillämpliga vid vissa typer 
av revisioner. ISA utgår därmed från en top-down-approach, där enklare revisioner utförs ge-
nom att göra avsteg från vissa delar i standarden, som inte är nödvändiga vid mindre revisioner. 
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författning” (Remissvar till SASE, s. 3) då det anses försvåra jämförbarhet 
över tid och mellan företag på samma marknad.  

 
RN menade dock att SASE skulle kunna användas av företag som inte 

omfattas av den lagstadgade revisionsplikten, men som på frivillig basis vill 
ha någon typ av granskning: 

 
Myndigheten ser också att standarden kan komma att få betydelse för att 
företag som inte är föremål för revision eller annan granskning, kan 
förmås att välja någon form av granskning som kan bidra till bättre 
ordning i företaget och till högre kvalitet på den finansiella information 
som företaget lämnar till omvärlden. Förslaget ligger därför väl i linje 
med den utveckling som förutsågs när revisionsplikten inskränktes. 
(RN:s remissvar s. 2) 

 
RN menade därmed att SASE inte är revision, men att SASE ändå kan bidra 

till att ge ökad kvalitet i de finansiella rapporterna, bara inte till samma nivå 
av kvalitet som ISA och “riktig”25 revision. RN såg därmed 
granskningskvalitet som mätbart i en gradskala där en revision enligt ISA ger 
en sådan kvalitet att granskningen kan kallas revision, medan en granskning 
enligt SASE ger en lägre kvalitet, som gör att granskningen inte bör kallas 
revision.  

 
Skillnaderna mellan ISA och SASE, förklarade RN, ligger främst i att ISA 

omfattar fler områden, vilka inte tagits med i SASE, eftersom de sällan berör 
revisionen i mindre företag, samt att inga av ISA:s tillämpningsanvisningar 
eller förtydliganden finns med i SASE. SASE lämnar dessutom fler beslut till 
revisorns professionella bedömning. Resonemanget erkände att SASE som 
standard skulle kunna förbättra kvaliteten på den finansiella informationen i 
mindre företag, men att SASE inte ansågs nå upp till samma rimliga grad av 
säkerhet som ISA, eftersom SASE är mindre specifik än ISA.  

 
RN menade även att SASE ligger “väl i linje” med intentionerna med den 

avskaffade revisionsplikten. Det framkommer därmed en tillåtelse för en 
användning av SASE, men då som en annan tjänst än revision för de företag 
som inte omfattas av lagstadgad revisionsplikt. Detta bygger då på en 
frivillighet och att SASE inte gör anspråk på att vara revision. En revision bör 
med andra ord vara en revision enligt ISA. Vad gäller tillämpning av SASE 
som revisionsstandard sätter RN nämligen många begränsningar; företag som 
omfattas av revisionsplikt bör inte revideras enligt SASE och inte heller 
företag som revideras av en auktoriserad eller godkänd revisor:  

 

                                                   
25 Det vill säga lagstadgad revision, revision enligt god revisionssed eller revision som utförs av godkänd 
eller auktoriserad revisor. 
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Standarden torde däremot kunna komma till användning som ett 
alternativ till en ISA-revision i andra fall där det inte krävs att revisionen 
ska utföras av sådana revisorer. (RN:s remissvar, s. 4) 

 
Trots att SASE inte ansågs utgöra “riktig” revision, eftersom SASE 

menades ge en lägre granskningskvalitet än ISA, sågs SASE som en god 
sammanfattning av ISA: 

 
RN anser att standarden bl.a. innehåller en bra sammanfattning av vad 
ISA kräver. En tillämpning av enbart standarden kräver dock att revisorn 
har mycket goda kunskaper om revision. (RN:s remissvar, s. 4) 

 
SASE kräver därmed att revisorn är kunnig och använder sin professionella 

bedömning och en teoretisk tolkning skulle kunna vara att om detta sker kan 
även SASE ge upphov till revision. Dock var det inte så RN framförde sina 
argument. Formuleringen om att SASE kräver att revisorn har mycket goda 
kunskaper om revision indikerar dock att kärnan i RN:s resonemang kring 
SASE handlar om att RN inte kan lita på att den revisor som använder sig av 
SASE har “mycket goda kunskaper om revision”. En underliggande fråga 
kring argumenten för och emot SASE belyser därmed frågan om hur mycket 
kunskap det kan anses finnas hos en revisor, oberoende av vilken standard 
som används. Är den professionella revisorn kunnig nog att använda en så 
principbaserad standard som SASE? Det vill säga har den professionella 
revisorn “mycket goda kunskaper om revision” eller behövs en mer 
regelbaserad revisionsstandard, såsom ISA, för att se till att “tillräcklig 
kvalitet” uppnås?    

 
Förespråkare för SASE verkade ha en tro på den professionella revisorns 

kunskap om revision och på den professionella revisorns användning av 
professionell bedömning. Medan förespråkare för ISA, såsom RN, verkade 
tvivla på revisorernas förmåga att göra professionella bedömningar och ha 
goda kunskaper om revision. En omfattande standard som ISA, som tenderar 
att skapa en checklistebaserad revision, ger tillsynsmyndigheter en trygghet 
när revisionen granskas, men samtidigt minskar förtroendet för att det finns 
tillräcklig kunskap hos revisorskåren, oberoende av vilken revisionsstandard 
som används. Det fanns även en farhåga hos många revisorer att en granskning 
av en revision enligt SASE ändock skulle utgå från ISA och inte SASE, i 
avsaknad av praxis kring hur en granskning enligt SASE skulle kunna göras. 
Något som också bekräftades av RN:s remissvar.  

 
RN antydde dessutom att SASE är onödig, eftersom endast en kunnig 

revisor kan tillämpa SASE och att en kunnig revisor lika väl kan använda sig 
av ISA:s skalbarhet vid en mindre komplicerad revision:   
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RN anser att en omdömesgill tillämpning av ISA ger förutsättningar att 
genomföra en revision med i stort sett samma resursinsats som en 
revision enligt standarden [SASE] skulle kräva. De ISA och de delar av 
ISA som inte nämns i standarden, behöver inte tillämpas för en revision 
enligt ISA om de inte är relevanta för den specifika revisionen. (RN:s 
remissvar till SASE, s. 4) 

 
Det vill säga RN menade att en kunnig revisor vet hur ISA ska skalas ner 

för att passa en mindre komplicerad revision och att detta inte borde ta 
speciellt mycket längre tid än en revision enligt den föreslagna standarden 
SASE. RN menade därmed att SASE inte borde anses ha någon fördel 
gentemot ISA. Finns det kunniga revisorer så kan de lika väl använda sig av 
ISA och finns det inte kunniga revisorer så säkerställs revisionskvaliteten 
genom en användning av den omfattande revisionsstandarden ISA.  

 
Sammanfattningsvis gav därför inte RN den föreslagna standarden många 

rätt. Visserligen fanns argument som kan kopplas till uppfattningen an audit 
is an audit i RN:s remissvar. Exempelvis i form av ett resonemang om att det 
kan uppstå förvirring på marknaden om två revisionsstandarder görs 
tillgängliga och att RN ämnar fortsätta granska revisionen med utgångspunkt 
i ISA. Men framför allt framträdde en rädsla för att revisorerna skulle utföra 
revisioner på alltför lösa grunder om SASE blev verklighet.  
 

Under nästa rubrik presenteras remissvaret från den globala 
standardutvecklaren IAASB.  

6. 2. 3. Remissvar från internationella organisationer 
 
IAASB tackade NRF för att de visade ett intresse för revisionen av mindre 

företag, eftersom detta är ett viktigt område, något som IAASB menade sig 
själva ha uppmärksammat genom sitt Clarity Project. Remissvaret från den 
internationella standardutvecklaren som utfärdar ISA, nämligen the 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), var hela 16 
sidor långt. Dock utgörs 14 sidor av appendix. I appendix redogjordes det för 
bakgrunden till IAASB:s Clarity Project26 för ISA och vad som hade gjorts i 
detta. I appendix fanns även en analys gjord av IAASB för att visa hur SASE 
skiljer sig från ISA. Mot bakgrund av informationen i appendix anförde 
IAASB sedan sina argument till varför SASE inte bör implementeras.  

  
De två sidor där IAASB formulerade sina synpunkter kring SASE var fulla 

av kritik mot den föreslagna standarden. Framför allt menade IAASB att 

                                                   
26 IAASB:s Clarity Project för ISA, ett arbete som har gjorts i IAASB för att tydliggöra en användning av 
ISA.   
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SASE inte kommer att kunna uppnå samma nivå av kvalitet som en revision 
enligt ISA. Detta baserades på att: 

 
The draft SASE can at best be described as a very short summary of the 
ISA requirements that are most likely relevant for a simple small audit. 
(IAASB:s remissvar till SASE, s. 1)   
 

Eftersom SASE återigen sågs som en slags sammanfattning av ISA 
menades det att en revision enligt SASE saknar den vägledning som behövs 
för att uppnå tillräcklig revisionskvalitet. Det ansågs också att användningen 
av samma begrepp i SASE som i ISA ger en missledande uppfattning om att 
SASE skulle kunna liknas vid den revision som utförs enligt ISA, något som 
skulle förvirra marknaden och inte vara i allmänhetens intresse (public 
interest). Även om IAASB menade sig ha uppskattat NRF:s intresse att stödja 
revisionen av mindre företag, bör detta arbete, enligt IAASB, göras genom 
ökad kunskap om hur ISA kan användas och inte genom att utfärda en 
alternativ standard. Detta eftersom IAASB hävdade att ISA är anpassningsbar 
för revisionen av mindre företag. 

 
[…] the IAASB”s view [is] that ISAs – which are subject to a robust due 
process (with public interest oversight) – are scalable to audits of small 
entities, largely because of the risk-based approach embedded within the 
standards. (IAASB:s remissvar till SASE, s. 2)   
 

IAASB avstyrkte därmed NRF:s försök att implementera en alternativ 
standard: 

 
We strongly believe the NRF should reconsider finalizing the proposed 
SASE and explore other alternatives that would be viewed as meeting 
the needs of SMPs to assist in the practical application of the ISAs as 
the basis for high-quality audits of small entities. (IAASB:s remissvar 
till SASE, s. 2) 

 
Dock avslutades remissvaret med en öppning för ett samarbete mellan 

IAASB och NRF: 
 

We remain committed to continue our previously constructive 
deliberations and believe that an alternative approach may allow for the 
NRF and IAASB together to consider how best to support SMPs in using 
the ISAs. We are well aware that we share a passion for high-quality 
audits, including the small ones! (IAASB:s remissvar till SASE, s. 2) 

 
I slutet av remissvaret lämnades kontaktuppgifter till en Technical Director 

på IAASB. Under nästa rubrik presenteras uppmärksamheten som SASE fick 
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i organisationsfältet från att standarden skickades ut på remiss fram till att 
remissvaren hade erhållits. 

6. 4. Uppmärksamhet i organisationsfältet 
 

Remissutskicket fick uppmärksamhet från flera håll. I Balans nummer 6, i 
juni 2015, skrev exempelvis Jonas Svensson (dåvarande ordförande i FAR) 
och Dan Brännström (dåvarande generalsekreterare i FAR) ett inlägg under 
rubriken Tyck till om nya standarden för revision i mindre företag, med 
uppmaningen om att tycka till om utkastet som har skickats ut på remiss. Den 
föreslagna standarden diskuterades även i en webbartikel skriven av Vincent 
Huck på theaccountant-online.com, den 10 augusti 2015:  

 
NRF”s standard was developed to support the belief that auditing is and 
will remain a valuable service for small entities. 

 
I texten refererades det till NRF:s bilaga till standarden och att revisionen 

för mindre företag behöver bli effektivare för att relevansen ska kunna 
behållas. Artikeln avslutades med en länk där man kunde lämna remissvar på 
standarden.  

 
 Den 24 augusti 2015, beskrev Brännström NRF:s årsmöte på Island, där 

företrädare för FEE (numera Accountancy Europe) och IFAC samt IAASB 
deltog. Under mötet diskuterades NRF:s Nordisk standard, det vill säga SASE: 

 
Utkastet har tagits fram som en direkt respons på IAASB:s ovilja att 
utveckla en standard anpassad för de mindre företagens behov och 
förhållanden. IAASB tog inte bollen den här gången heller. Så nu blir 
nästa steg att ta del av vad medlemmarna i FAR och de andra nordiska 
branschorganisationerna tycker om det nordiska förslaget. (ur 
Brännströms blogg, den 24 augusti 2015) 

 
Brännströms besvikelse över att IAASB inte omfamnade NRF:s projekt var 

tydlig. En mycket central aktör inom organisationsfältet legitimerade inte den 
föreslagna standarden eller behovet av en lösning. Det blev därför än viktigare 
att andra aktörer accepterade standarden. Brännström och FAR gör sitt bästa 
genom blogginlägg och artiklar i branschtidningen Balans för att uppmuntra 
medlemmarna att lämna remissvar på standarden. I Balans nummer 8, i 
oktober 2015, nämns SASE på flera ställen i tidningen. Rakel Lennartsson 
skriver att den Nordiska standarden har fått ett stort gensvar. Remisstiden har 
inte gått ut än, men vid tidningens pressläggning har fem av de sju största 
byråerna bestämt sig för att svara. Som profil i tidningen intervjuas även Per 
Hanstad, vd för Den norske Revisorsforening. Rubriken är Förändringsvilja 
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så in i Norden, och texten är skriven av Lennartsson. Artikelns rubrik visar på 
handlingskraft och möjlighet till förändring. I artikeln ges en bakgrund till 
avskaffandet av revisionsplikten i Norge och hur det har påverkat revisionen 
av de mindre företagen.  

 
Cirka 70 procent av de nystartade företagen väljer bort revision och av 
dem som hade revisor innan det blev frivilligt har snart hälften valt bort 
revisorn. Det är här den Nordiska standarden för revision i mindre 
företag kommer in i bilden. 

 
Hanstad menade att revisionen är en viktig tjänst även i segmentet mindre 

företag och han vill därför inte acceptera att revisionen försvinner där. 
Revisionens relevans och behovet av en effektiv lösning lyfts därmed fram.  

 
Under Balans Debatt, i samma nummer, skrev den auktoriserade revisorn 

Erik Emilsson ett inlägg med rubriken En seger för revisorskåren. I inlägget 
menar Emilsson att SASE utgår från att det faktiskt finns professionell 
bedömning i branschen, till skillnad från ISA. SASE innebär således en 
teoretisering där kunskap inom professionen poängteras. Texten är även en 
uppmaning till småbolagsrevisorer att svara på remissen för att stödja 
förslaget. Allierade sökte på så vis allierade.  
 

I oktober 2015 var Brännström i Paris för ett möte med Frankrikes 
motsvarighet till FAR (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 
CNCC). Under mötet diskuterades den Nordiska standarden och det 
konstaterades att det då fanns ett så kallat ”window of opportunity”27, att göra 
något åt revisionen av mindre företag. Brännström skrev i sin blogg: 

 
EU-reglerna medger ju att revisionen i mindre företag sker på ett 
anpassat sätt. Lika viktigt är att de löpande kontakterna med globala 
standardsättaren IAASB, EU-kommissionen och de nordiska 
tillsynsmyndigheterna bidragit till att hålla fönstret öppet, åtminstone 
tillräckligt mycket på glänt. (ur Brännströms blogg, den 13 oktober 
2015) 
 

Huruvida EU-reglerna kunde innebära en proportionerlig tillämpning av 
ISA genom en alternativ standard var dock uppe för diskussion28. Men genom 
att hålla viktiga och centrala aktörer informerade om arbetet med SASE 
karakteriserades arbetet med SASE av att försöka skapa tillräckligt med 
                                                   
27 som även diskuterats i avsnitt 5. 3. 3. 
28 Delbetänkande av Utredningen om EU:s revisionspaket Stockholm 2015, Statens Offentliga Utred-

ningar, SOU 2015:49. Angående artikel 26.1 i revisorsdirektivet se s.284 och framåt. Angående artikel 26.5 
i revisorsdirektivet se s. 288 och framåt. Enligt utredningen är det dock inte menat att en proportionerlig 

användning av revisionsstandarder ska ske genom någon annan standard än ISA.  
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legitimitet kring SASE för att de centrala aktörerna åtminstone inte skulle 
“stänga fönstret” helt och tydligt opponera sig mot den föreslagna standarden. 
Det institutionella entreprenörskapet var således beroende av att processen 
fick ett visst utrymme i organisationsfältet. NRF behövde få in så många 
remissvar som möjligt för att kunna visa att standarden fyllde en funktion och 
kunde betraktas som en möjlig lösning på upplevda problem. I blogginläggen 
inför deadline för remissvaren tätnade Brännströms uppmaningar om att 
lämna in remissvar. Behovet av en standard som SASE teoretiserades därmed 
även genom en tidsaspekt. Standarden SASE sågs som en chans att komma ur 
de upplevda problemen med ISA, men det var bråttom. 
 

Eftersom användningen av ISA enligt EU-direktiv ansågs vara otydlig 
fanns en teoretisk möjlighet att införa en alternativ revisionsstandard som ett 
sätt att kunna tillämpa ISA proportionerligt. Tidsaspekten i det institutionella 
entreprenörskapet innebar att en möjlighet till förändring ansågs vara 
avhängigt just den tid då SASE arbetades fram:    

 
Precis nu finns det ett öppet fönster. Som varken revisorsnämnden eller 
EU eller någon annan har stängt för de har alla mandatet att stänga den 
här processen vi är inne i … sedan kan vi ju stänga det själva om vi 
upplever att det finns inget, inte tillräckligt stöd i branschen och det är 
för stor risk att sjösätta två standarder. Det kan ju vara så att FAR själv 
säger att det här är för riskfyllt. Men just nu är det ett öppet fönster. 
(respondent 20150929C3) 
 

Även de föranledande händelserna i form av den avskaffade 
revisionsplikten hade en tidsaspekt kopplad till sig genom hotet om ytterligare 
höjda gränser för revisionsplikt, något som också gjorde att arbetet med SASE 
snabbades på:    

 
Nu togs SASE fram då ganska kvickt ändå för att man såg framför sig 
att ett företag som har revisor, och det är fler och fler där de kan säga 
upp sin revisor, och då fanns det en uppfattning att har man väl gjort sig 
av med sin revisor en gång så är det väldig uppförsbacke att få dem att 
ta revisor en gång till. Därför var det lite bråttom med att så att säga få 
ut någon standard som kunde locka dem att stanna kvar med revisor. 
(respondent 20160218C14) 

 
SASE skickades därmed ut på remiss vid en tidpunkt då det ansågs finnas 

möjlighet till förändring och då det dessutom fanns ett tryckande behov, till 
följd av diskussionerna kring revisionsplikt. Teoretiseringen av SASE kan 
därmed även ha varit behjälpt av en känsla av brådska. 

 
Den 22 oktober meddelade Brännström i sin blogg att FAR hade emottagit 

totalt 117 remissvar (vilket var flest remissvar i Norden), men att han bara 
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översiktligt hade läst igenom dem och skulle återkomma när han hade hunnit 
sätta sig in i remissvaren ordentligt. Även i Balans angavs det att remissvaren 
hade varit många och att intresset var stort. I Balans nummer 9, 2015, nämns 
att det har inkommit hundratals remissvar på den Nordiska standarden, men 
att arbetet med att tolka svaren återstår. SASE diskuterades också i en artikel 
skriven av Caroline Biebuyck på ICAEW.com, den 4 november 2015, och 
som inleddes med: 

 
A proposal for a separate audit standard for small companies is making 
waves in Scandinavia. 

 
I artikeln presenterades SASE som ett användbart alternativ för revisionen 

av mindre företag, i den rådande situationen med diskussioner om höjda 
gränsvärden för revisionsplikt och en allt mer komplicerad ISA. Det frågades 
också om något liknande kunde behövas i Storbritannien:  

 
The idea of having a separate stand-alone set of rules for small company 
audits has been mooted for some time. Now the debate has had a shot in 
the arm with publication by the Nordic Federation of Public Accountants 
(NRF) of a consultation on its proposed new standard of audits of 
smaller entities (SASE).     

 
Artikeln avslutades med att oavsett hur det går med den Nordiska 

standarden så hade NRF sett till att frågan om en separat revisionsstandard för 
revisionen av mindre företag hade hamnat på den internationella agendan. Det 
tycks därmed som att SASE hade fått visst genomslag. Ett stort antal remissvar 
indikerade även att det fanns ett omfattande intresse för SASE.    

  
Tidsgränsen för remissvaren var i oktober 2015, men först den 14 december 

2015, kommenterade Dan Brännström utfallet av remissvaren i sin blogg. Han 
menade att svaren gav ”en splittrad bild”, och att många ställde sig positiva 
till standarden, men att de stora byråerna och Revisorsnämnden (nuvarande 
Revisorsinspektionen) var negativa.  

 
Föregående avsnitt har visat att i remissvaren bemöttes teoretiseringen av 

SASE med argument om att SASE var en genväg som skulle ge sänkt 
revisionskvalitet, att SASE var en för ospecificerad standard för att kunna 
jämföras med ISA och att revisorerna som menade sig föredra SASE istället 
borde lära sig att använda ISA ordentligt. Teoretiseringen av SASE som en 
standard som återinför det professionella omdömet i revisionsprocessen och 
som kan lösa de upplevda problemen med ISA och ge en mer effektiv revision, 
men med samma revisionskvalitet som ISA, hade därmed misslyckats. 

 
I en kommentar till inlägget som Brännström skrev i december 2015, finns 

en förhoppning om att ”förnuftet ska segra” och att en Nordisk standard ändå 
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ska bli genomförbar. Brännström skriver att NRF nu försöker få till en 
samverkan med IAASB. NRF har med andra ord nappat på den öppning som 
gavs i IAASB:s remissvar angående ett samarbete: 
 

För närvarande pågår ett arbete med att ta tillvara många av de 
förbättringsförslag som framkommit i remissvaren samtidigt som vi från 
nordiskt håll söker samverkan med den globala standardsättaren 
IAASB. (ur Brännströms blogg, den 14 december 2015) 
 

Efter inlägget den 14 december 2015, nämns SASE endast i förbifarten den 
20 januari 2016 i Brännströms blogg och återkommer sedan inte förrän den 
22 augusti 2016. Brännström förklarar detta i sin bok med att han upplevde att 
hans förtroende hade ”fått sig en ordentlig knäck” (Brännström i Mitt liv som 
FAR, s. 133, 2018) och att han därför blev försiktig med vad han förmedlade 
kring SASE.  

 
I Balans nummer 1 januari, 2016, skriver Rakel Lennartsson en 

sammanfattning av vad som framkommit i remissvaren. Det anges att mindre 
byråer och flera myndigheter välkomnade SASE, men att big four och 
Revisorsnämnden avstyrkte en implementering. Nyckeln för att gå vidare 
anges vara att förankra standarden hos IAASB. Enligt en del revisorer ansågs 
det dock vara föga troligt att IAASB skulle ändra sin ståndpunkt angående en 
alternativ standard: 

 
Med tanke på hur IAASB:s remissvar såg ut så har jag väldigt svårt, för 
det skulle vara alltså om de gjorde hundraåttio grader, det tror jag inte 
att de gör. (respondent 20160218C14) 

 
Även de stora revisionsbyråerna hade varit väldigt negativa i sina remissvar 

och att big four så tydligt avstyrkte en implementering av SASE överraskade 
till viss del många i arbetsgruppen för SASE: 

 
Det var väl lite överraskande för FAR att reaktionen från big four var så 
starkt emot som den visade sig vara. Jag tror ingen av de fem nordiska 
revisorsinstituten då hade en aning om att det var sådant kompakt 
motstånd. Och det kan man tycka att ja, det borde man ha ventilerat så 
att det fanns, för att alla stora byråer finns ju representerade i 
arbetsgrupper och i styrelser och så vidare, i de här instituten. Men ändå 
så kom det här… vissheten om det här kompakta motståndet, det kom 
först när det här svaret kom. Och ja, man måste väl fortfarande sitta och 
undra liksom… (respondent 20160218C14) 

 
Vad som i remissvar från en big seven-byrå betraktades som bristande 

möjligheter att tycka till om standarden, skildras i citatet ovan som en 
förvåning över att de stora revisionsbyråerna inte tidigare hade uttryckt sitt 
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missnöje. Oavsett om de stora revisionsbyråerna glömdes bort eller medvetet 
undveks när SASE arbetades fram, var SASE ingen hemlighet. Tvärtom 
försökte aktörer i NRF och utanför NRF väcka ett intresse för SASE inför 
remissutskicket, genom exempelvis blogginlägg och artiklar i 
branschtidningen Balans. Vilket, som tidigare påpekats, styrker Ramirez, 
Stringfellow och Maclean (2015) argument om att branschorganisationer 
främst verkar för mindre revisionsbyråer. Varför NRF blev förvånade över de 
stora revisionsbyråernas starka kritik mot SASE kan dock även ha sin 
förklaring i följande citat från en big four-revisor. 
 

Alltså de [aktörer inom NRF och FAR] kan vara lite egotrippade också, 
ifrån olika personer som tycker att man skulle skapa någonting som är 
bättre. Ofta är det ju som så att i sådana här organisationer så blir det lite 
utav… det blir ju internpolitik väldigt mycket alltså, den som skriker 
mest och så vidare, får gehör för olika saker, och sedan så försöker man 
att… Då blir det också som så att de som inte är för de säger sedan: Äh, 
låt dem… jobba vidare, det här fixar vi [big four] sedan. Så att det blev 
lite så med SASE-projektet.  

(respondent 20151127C11) 
 

Enligt citat ovan “tillät” centrala aktörer som big four att NRF jobbade 
vidare med SASE, eftersom de visste att de kunde ordna upp galenskaperna 
sedan. En medlem i arbetsgruppen för SASE resonerade kring big fours 
negativa syn på SASE: 

 
Vi har ju funderat på vad det är som gör att big four så kategoriskt säger 
nej och de små [byråerna] lika kategoriskt säger ja. Och det här är bara 
gissningar som jag kan ha om att det beror liksom på hur de ser på 
metodiken. (respondent 20160218C14) 

 
Detta förklaras mer ingående följande citat: 
 

De stora har ju byggt upp en enorm dokumentation kring hur ISA och 
andra standarder ska tillämpas, alltså metodiken runt det, och lagt ner 
enormt mycket resurser på att skapa en ISA-baserad metodik, och var 
väl kanske rädda för att byter man då från ISA till att man ska tillämpa 
en annan standard, vad händer då med deras metodik? För jag tror inte 
att de kan hitta någon ekonomisk lönsamhet i att bygga upp en parallell 
metodik, det är för mycket jobb. Och det tror jag har gjort att de ser det 
mer omöjligt att ha parallella standarder än vad de små gör, som kanske 
alla skulle vara intresserade av att gå över till en enklare standard. 
(respondent 20160218C14) 

 
Big fours egna revisionsprogram anses göra en alternativ standard som 

SASE svår, och till och med onödig att använda. Det som Broberg (2013) 
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kallade firmalization sätter således stopp för en implementering av en ny 
standard. Det hävdas av en annan respondent att big four dessutom har gjort 
ett åtagande att använda ISA, som gör att en användning av SASE blir 
omöjlig: 
 

De fyra, fem största, det vet jag. Vi har skrivit under papper för den 
federationen som man ingår i för att kunna verka över hela världen, att 
vi måste använda ISA. Och dessutom så har … PwC har en egen 
metodik som bygger på ISA fast man lägger till lite grann. Det har 
KPMG också, EY har det och så vidare. Det gör ju då att den här 
Nordiska standarden blir ju väldigt konstig utan ISA. Hur ska vi kunna 
…? Ska vi sparka alla som jobbar med mindre revisioner? Eller ska vi 
konkurrera i … liksom om du vill ha en revision från [big four], då måste 
du köra fulla paketet ISA. Men om Anderssons revisionsbyrå då … Vi 
kan köra 25 sidor regelverk, resten professionell bedömning. Det blir ju 
väldigt konstigt. (respondent 20160329C15) 

 
De största byråerna hade således investerat i och byggt upp 

revisionsmetodiker enligt revisionsstandarden ISA (se även Broberg, 2013). 
En standard som SASE, som till stor del utgår från det professionella 
omdömet, blir då en stor avvikelse från det sätt som de stora revisionsbyråerna 
strukturerar sin revisionsprocess enligt. Det hävdades dessutom att de stora 
revisionsbyråerna hade förpliktat sig att använda ISA. Sammantaget betyder 
det att SASE skulle kunna innebära att de mindre revisionsbyråerna får en 
konkurrensfördel gentemot big four. En av medlemmarna i arbetsgruppen för 
SASE menade att big four egentligen inte ogillade standarden, istället hade de 
negativa åsikterna att göra med att SASE skulle innebära just en 
konkurrensfördel för de mindre revisionsbyråerna: 
 

I don”t think the Big Four didn”t like the standard, because I talked with 
a lot of people […] in [big four]. They liked the standard. But then they 
could see that since they had to do the ISA audit and the other [mindre 
revisionsbyråer] could do the SASE, they see that “okay, that would 
maybe be five hours less”. (respondent 20190425C20) 

 
En annan medlem i arbetsgruppen för SASE menade att big fours officiella 

argument till varför SASE inte var ett bra alternativ egentligen inte var 
speciellt allvarliga argument, utan mer svepskäl:  

 
When we did the SASE project, in all the countries we had 
representatives in the big firms, and they were very positive. As we did 
the project, they were super positive, but when it came down to 
consultation I think some of the negative feedback that we got, as I said, 
it feels like a condensed version of the ISAs, another; we can”t have two 
different standards and so on, it would confuse the users. From the 
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research we”ve done, the users of the financial statement and the audit 
report, I don”t think too many of them really know what”s in the ISAs. 
I don”t think they really care about if it says in the standard that you”ve 
done the audit according with the ISA or the SASE. (respondent 
20190425C21) 

 
Denna respondent menade också att anledningen till big fours motstånd 

mot SASE var att big four inte var tillåtna att använda en alternativ standard: 
 

One of the big obstacles we came across was at the end when it seemed 
like the big firms, we had informal feedback on it, but one of the 
respondents added in the response to the consultation as well, saying 
“We don”t think that we will be allowed by our international 
organization to use the standard in […], and we don”t want anyone else 
to do it either.” Because they think that it will be a competitive 
advantage for the others if that would be allowed, so they said “We don”t 
want it because of that.” (respondent 20190425C21) 

 
Den negativa reaktionen från de stora revisionsbyråerna kring den 

föreslagna standarden SASE sågs därmed som ett resultat av att big four inte 
ville att de mindre revisionsbyråerna skulle erhålla en konkurrensfördel 
genom att kunna använda sig av SASE istället för ISA.  

 
De negativa remissvaren tycktes först sätta stopp för det institutionella 

entreprenörskapet och förslaget om en alternativ standard för revisionen av 
mindre företag. Enligt modellen från Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) är steget efter teoretisering (om teoretiseringen är lyckad) att den nya 
idén sprids i organisationsfältet eftersom den genom teoretiseringen har 
uppnått tillräcklig legitimitet. Teoretiseringen av SASE misslyckades dock, så 
till vida att förslaget mötte hårt motstånd från centrala aktörer och SASE 
varken uppnådde tillräcklig moralisk eller pragmatisk legitimitet. Centrala 
aktörer ansåg inte att SASE var förenlig med professionens kärnvärden eller 
kunde ge en praktisk nytta. Men istället för att ge upp fortsatte det 
institutionella entreprenörskapet, dock i förändrad form. 
 

NRF insåg att en lösning för revisionen av mindre företag behövde komma 
från globalt håll och det blev allt mer tydligt för arbetsgruppen bakom SASE 
att NRF inte skulle komma längre om inte den globala standardutvecklaren 
IAASB skulle godkänna idén om en alternativ standard för revision. 

 
When the profession and parts of the profession were against [SASE] it 
was difficult to get an agreement to move further. So, then our next step 
was to say “Okay, what else can we do?” And then we started to push 
even more on IAASB to say “This is an issue that we need to have a 
discussion on.” (respondent 20190425C21)  
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IAASB hade i sitt remissvar till SASE även öppnat upp för ett samarbete 

kring revisionen av mindre företag och Brännström skrev i sin blogg i 
december 2015 att NRF sökte samarbete med IAASB i frågan. Att aktörer 
med kopplingar till NRF fortsatte att påverka IAASB för att få upp SASE på 
den internationella agendan, fastän varken NRF eller IAASB hade något 
pågående officiellt projekt kring revisionen i mindre företag, verkade även till 
slut ge resultat. Hur hoppet för SASE återvände beskrivs i nästa kapitel. 
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7.  Vändningen 

 
Trots att centrala aktörer hade avstyrkt remissförslaget om en alternativ 

standard för revision under hösten 2015, publicerade Dan Brännström ett 
inlägg den 22 augusti 2016, med rubriken Ett nytt hopp i Mumindalen, vilket 
indikerade en ljusning kring standarden SASE. I detta inlägg rapporterade 
Brännström om NRF:s årliga möte där representanter för IFAC, FEE 
(nuvarande Accountancy Europe) och IAASB hade varit närvarande. 
Brännström avslutade inlägget enligt följande: 

 
Med på mötet var också IAASB:s ordförande Arnold Schilder som 
berättade att IAASB nu vill pröva förutsättningarna för att utveckla en 
revision som bättre matchar de mindre företagens behov. Det lät som 
ljuv musik i mina öron, och med mötet i Naantali tändes definitivt ett 
nytt hopp. (ur Brännströms blogg, den 22 augusti 2016) 

 
I augusti 2016 hade något således ändrats. IAASB tog ett steg mot att 

eventuellt anpassa revisionstandarder för revisionen av mindre företag. 
Ordförande Arnold Schilder menade att de ville ”pröva förutsättningarna”, 
vilket gav en öppning för fortsätta försök att legitimitera behovet av en 
anpassning för revisionen av mindre företag.  

  
Nästa inlägg om SASE skriver Brännström under rubriken Ljuset i tunneln, 

den 28 oktober, 2016. I detta inlägg berättar Brännström om att IAASB 
planerar en konferens under 2017 i Paris, med ”fokus på morgondagens 
revision i mindre företag”. Inlägget möts av flera positiva kommentarer, 
exempelvis nedan: 

 
Men så glad jag blir! Härligt att oförtrutet arbete har gett resultat! Tack 
för alla som kämpat på trots motvind, det här kommer att bli jättebra!!   

 
 Det institutionella entreprenörskapet i NRF, som stoppades genom 

centrala aktörers negativa remissvar kring SASE, tycks fortsatt spela en roll. 
Det är dock inte längre NRF som driver ett eget projekt, istället ämnade 
medlemmar i NRF påverka IAASB att se behovet av en lösning för revisionen 
av mindre företag. Idén bakom SASE var att revisionen av mindre företag 
skulle förenklas och effektiviseras genom en större användning av den 
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professionella bedömningen, när ISA sågs som svårhanterlig och illa anpassad 
till revisionen av mindre företag. Eftersom SASE möttes av hårt motstånd i 
organisationsfältet ansågs vägen framåt vara att bearbeta den globala 
standardutvecklaren IAASB, för att denne skulle ta sig an de upplevda 
problemen med ISA. Remissrundan hade nämligen tydliggjort att lösningen 
behövde komma från globalt håll för att kunna implementeras i 
organisationsfältet. För att den globala standardutvecklaren IAASB skulle 
initiera en förändring krävdes det därför att behovet kring en lösning 
tydliggjordes. IAASB hade vid NRF:s årliga möte deklarerat att de skulle 
”pröva förutsättningarna för att utveckla en revision som bättre matchar de 
mindre företagens behov”. Samtidigt som IAASB sa att de skulle pröva 
förutsättningarna, kommunicerade medlemmar i NRF med all kraft att det 
fanns ett behov kring ett agerande från IAASB. En händelse som i ett flertal 
intervjuer och dokument beskrivs som avgörande för att IAASB till slut skulle 
inse att det fanns ett tydligt stöd för de idéer som NRF hade framfört genom 
SASE, var den konferens i Paris som Brännström refererade till i sitt 
blogginlägg ovan.  

 
Under nästa rubrik beskrivs denna konferens mer ingående och vad det var 

som gjorde att konferensen blev en viktig vändpunkt i det institutionella 
entreprenörskapet. 

7. 1. Konferensen i Paris 
 

Konferensen i Paris hade titeln IAASB Working Conference Supported by 
CSOEC and CNCC (den franska motsvarigheten till FAR) och ägde rum den 
26 till 27 januari 2017. Under intervjuer och i dokument har det poängterats 
att konferensen hade avgörande betydelse för den fortsatta spridningen av de 
idéer som hade förespråkats i SASE, samtidigt som konferensen också satte 
press på IAASB att agera för en utveckling av revisionen i mindre företag.    

  
Konferensen i Paris ses även, åtminstone delvis, som ett resultat av det 

inofficiella påverkansarbete som genomfördes av medlemmar från NRF under 
2016, för att få upp idéerna bakom SASE på den globala agendan. Medlemmar 
i den inofficiella arbetsgruppen menade exempelvis att NRF hade stor 
inverkan på att konferensen blev av: 
 

We can say that Nordic federation succeeded in convincing IAASB to 
organize this first Paris meeting in 2017.  

(respondent 20190510C23) 
 

The Paris conference kind of started somewhat based on the SASE 
project as well, because with the SASE project, we continued to push on 
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IAASB and then they said “Okay, but then we need to see more views 
on this.” (respondent 20190425C21)  

 
Bakgrunden till konferensen var således att IAASB ville undersöka hur 

andra aktörer inom organisationsfältet såg på ett eventuellt behov av en 
lösning för revisionen av mindre företag. Brendan Murtagh, IAASB medlem 
och SMP Committee Liaison, höll en presentation om IAASB:s projekt kring 
ISA:s skalbarhet (“scalability”) och möjlighet till proportionerlig användning. 
Murtaghs presentation kan därmed ses som ett försök från IAASB att försvara 
sig mot kritiken som riktades mot ISA: 

 
IAASB consistently hearing that ISAs not able to be adapted to all sizes 
of entities.  
(Powerpointpresentation, Brendan Murtagh, 27 januari 2017, bild 4) 

 
Murtagh nämnde att exempelvis dokumentationskraven ses som en 

utmaning vid revision av mindre företag och att det ofta efterfrågas hjälp med 
implementeringen av ISA. Vidare menades det dock att ISA är principbaserat 
och att revisorn därmed kan anpassa revisionen enligt det professionella 
omdömet. Det hävdades också att eftersom många krav i ISA inte blir 
tillämpliga i revisionen av mindre företag går det att använda ISA i dessa 
revisioner. Områden som IAASB fokuserade på för att underlätta revisionen 
av mindre företag presenterades också. Det menades att IAASB har ett fokus 
på revisionen av mindre företag genom ett fokus på skalbarhet och 
proportionalitet. Slutfrågan i presentationen var: What else is needed? 

 
Enligt deltagare på konferensen var presentationen som genomfördes av 

Murtagh en presentation i försvarsställning: 
 

So, they were a bit in a defensive mode, like “we have done what we 
had to do”, there was also a presentation from Brendan Murtagh. He 
used to be an IAASB board member from Ireland. And an SMP. And he 
presented the fact that the IAASB has always considered the 
proportionate application. (respondent 20190404C18) 

 
Till skillnad från representanten från IAASB argumenterade representanter 

från NRF för att det fanns ett behov av en lösning för revisionen av mindre 
företag och under Pariskonferensen fick medlemmar i NRF även möjlighet att 
demonstrera detta för en bred publik. I argumentationen som framfördes av 
medlemmar i NRF representerade den tidigare föreslagna standarden SASE 
ett handfast alternativ. SASE blev en slags ögonöppnare: 

 
I think SASE made a picture for people what it can be, and I think that 
that was more important than the content and the concepts and 
everything. And I think SASE will be something totally different when 
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it’s finished. But I think that it showed them that an … and I think that’s 
why many liked SASE, that it was something else. It was an alternative 
to the big, large complex [standard].  

(respondent 20190425C20) 
 

Per Hanstad, vd för Den norske Revisorsforening, var en av de som 
presenterade SASE-projektet under konferensen. Hanstad beskrevs även av 
deltagare på konferensen som någon som kan övertyga andra, i likhet med hur 
en institutionell entreprenör på individnivå har beskrivits i tidigare litteratur 
(se exempelvis Fligstein, 1997; Löhlein och Müßig, 2020).   
 

Per was invited to present this SASE. You know, he’s a man who can 
convince people. So, I think it was the first time he had a global audience 
to convince, including the IAASB.  

(respondent 20190403C17) 
 

Powerpointpresentationen hölls av Per Hanstad och Kai Morten Hagen, 
båda från Norska DnR. Det var då ett och ett halvt år sedan SASE skickades 
ut på remiss (i juni 2015) och lite mer än ett år sedan det stod klart att SASE 
inte skulle implementeras i Norden. Presentationen började med ett påstående:  

 
Audit is and will continue to be a valuable service for the owners and 
management in small companies. (Powerpointpresentation, SASE, 27 
januari 2017, bild 2) 

 
Därefter presenterades vad SASE är: en principbaserad, standalone 

standard som ger hög revisionskvalitet och som har utvecklats i ett nordiskt 
samarbete. SASE beskrevs som en revisionsstandard som använder sig av 
etablerade koncept för att beskriva revision, men som inte är ISA. ISA blev 
sedan hårt kritiserad för att inte passa revisionen av mindre företag. ISA 
ansågs inte vara speciellt skalbar. ISA beskrevs istället som en 
checklistebaserad standard där det professionella omdömet överskuggas. Det 
långsiktiga målet med att utveckla SASE angavs vara att det ska 
implementeras en internationell standard för revision.  

 
Efter att ha gått igenom hur SASE är uppbyggd och dess skillnader 

gentemot ISA, beskrevs sedan SASE:s historia och att standarden hade 
skickats ut på remiss under 2015. Det menades dock att det fanns en skepsis 
mot en alternativ standard, om den inte kommer från IAASB:  

 
Skepticism amongst the international networks on a standard not 
originating from IAASB. (Powerpointpresentation, SASE, 27 januari 
2017, bild 12) 
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Presentationen avslutades med uppmaningen om att ett globalt problem 
kräver en global lösning och att IAASB därför behöver engagera sig. Efter 
konferensen i Paris var det inte heller längre bara NRF som tyckte att IAASB 
behövde göra något. Den globala publiken verkade lyssna på vad Hanstad och 
de andra representanterna för NRF hade att säga om revisionen av mindre 
företag och enligt många respondenter rådde det konsensus på konferensen 
kring att något behövde göras. 

 
That was kind of the first in a way global discussion or seminar, should 
we do something. And yes, so we should.  
(respondent 20190510C22A) 

 
Under konferensen insåg även den internationella aktören Accountancy 

Europe29 att det som NRF hade försökt lösa med SASE, inte bara var ett 
nordiskt problem. En deltagare på konferensen menade att uppfattningen 
förändrades från att ha setts som ett nordisk problem till att omfatta allt fler 
områden: 
 

It’s not a Nordic problem, it’s maybe a European or even world-wide 
problem. (respondent 20190403C17) 

  
En deltagare i konferensen i Paris berättade att även om IAASB fortfarande 

såg problemet som ett nordiskt problem, insåg Accountancy Europe att det var 
en global fråga. Denne respondent menade också att det var lättare för IAASB 
att ignorera fem nordiska länder, men om Accountancy Europe tog sig an 
frågan skulle IAASB bli pressade att agera: 

 
Because if it’s just Nordic, it’s just five countries. With all due respect, 
but that’s how they can reason. […] once it starts to be … like, […] 37 
countries. It’s a bit more difficult. (respondent 20190403C17) 

 
Accountancy Europe började därmed agera för en förändring av revisionen 

av mindre företag, vilket gjorde att IAASB fick det svårare att ignorera de 
upplevda problemen med ISA i organisationsfältet.  
 

  Enligt modellen om institutionell förändring från Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002) efterföljs teoretisering av spridning av idén i 
organisationsfältet. Det menas att efter att den nya idén har uppnått tillräcklig 
legitimitet kan idén spridas för att i sista steget i modellen institutionaliseras 
som en förgivettagen företeelse. SASE som idé i det institutionella 
entreprenörskapet stoppades dock av negativa remissvar från centrala aktörer. 
Teoretiseringen av SASE lyckades inte övertyga tillräkligt många aktörer i 

                                                   
29 Accountancy Europe förenar 51 professionella organisationer från 35 länder som representerar 1 miljon 
kvalificerade redovisningsekonomer, revisorer och rådgivare.  https://www.accountancyeurope.eu/about-us/ 
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organisationsfältet om den föreslagna standardens legitimitet för att den skulle 
kunna implementeras. Ändock spreds idéerna bakom SASE vidare, även efter 
att projektet kring standarden hade upphört och spridningen skedde jämsides 
med en teoretisering av behovet av en lösning.  
 

Genombrott i Paris heter inlägget som Dan Brännström publicerade efter 
konferensen i Paris, i januari 2017. Brännström skriver då att IAASB lovar att 
arbeta vidare med hur revisionen kan anpassas till de behov och förhållanden 
som finns hos mindre företag. Men han gör ett förbehåll:    

 
Det sker kanske inte genom en ny standard, utan lösningen kan istället 
vara en ny struktur inom ISA (t.ex. ”bottom-up approach”). 
(Brännströms blogg, 30 januari 2017) 

 
Brännström avslutar inlägget med orden ”Trägen vinner”. Det viktiga 

verkar vara att det sker en lösning på problemen med revisionen av mindre 
företag och att detta görs på global nivå. Det är inte längre i huvudsak 
standarden SASE som teoretiseras och sprids, utan de idéer som förespråkades 
i SASE, det vill säga behovet av en förändring i revisionen som utförs i mindre 
företag. Ett tillägg som görs i denna typ av teoretisering i jämförelse med 
teoretiseringen av den nordiska standarden SASE, är att det argumenteras för 
att lösningen måste vara global. Det är dock inte längre NRF som står för det 
huvudsakliga institutionella entreprenörskapet30 vid denna tidpunkt, istället 
har en mer central aktör tagit vid, nämligen Accountancy Europe. Nästa 
avsnitt visar därmed hur både idé och institutionellt entreprenörskap har ändrat 
form. 

7. 2. Institutionellt entreprenörskap i Accountancy 
Europe   

 
Det argumenterades allt mer inom organisationsfältet för att något behövde 

göras för att lösa de upplevda problemen med en revision av mindre företag 
enligt ISA. Nya teoretiseringar tog därmed plats, genom andra aktörer än 
NRF.  Accountancy Europe hade ett så kallat members’ assembly i mars 2017, 
vilket är ett slags möte med medlemmarna i Accountancy Europe. I detta möte 
deltog svenska FAR och de andra medlemmarna i NRF. Även IAASB:s 
ordförande Arnold Schilder var på plats. Under detta möte framkom en 
samstämmighet kring att något behövde göras från Accountancy Europes sida. 
En deltagare vid detta möte berättar:   

 

                                                   
30 Även om aktörer i den nordiska arbetsgruppen för SASE har en fortsatt dialog med IAASB. 
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And then, at the end of the session … I think it was [anonymiserat namn] 
that said, “okay, so who of our members want us to do a project on this?” 
And there was a big explosion, especially from the Nordic Federation 
[NRF], standing up and “yeah, we want [Accountancy Europe] to do 
something”. (respondent 20190404C18) 

 
Accountancy Europe kan således ses som en allierad till det institutionella 

entreprenörskapet i NRF (Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009). Genom att 
knyta till sig mer centrala aktörer kan det institutionella entreprenörskapet 
enligt teorin erhålla ökad legitimitet kring den önskade förändringen 
(Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009). Men Accountancy Europe var inte 
bara en allierad till NRF, utan det uppstod ett eget institutionellt 
entreprenörskap i Accountancy Europe. Detta eftersom Accountancy Europe 
inte hade någon anledning att stödja ett projekt för att tillgodose ett nordiskt 
problem, de hade istället fått anledning att själva driva ett projekt för att 
försöka lösa ett europeiskt (eller globalt) problem.  

 
Dock var den inofficiella arbetsgruppen som ämnade påverka IAASB i 

frågan, hjälpta av att Accountancy Europe tog sig an ett projekt kring 
revisionen av mindre företag. Genom sitt projekt verkade Accountancy 
Europe för att diskussionen skulle föras på global nivå. En av medlemmarna i 
den inofficiella arbetsgruppen resonerade kring Accountancy Europes roll 
enligt nedan: 

 
They played a role in kind of pushing it also on the European and the 
international agenda to get the discussion started, because that was 
difficult, because before it seemed like no one really wanted this 
discussion to happen. (respondent 20190425C21) 

 
Mötet som Accountancy Europe höll med sina medlemmar i mars 2017 

bekräftade den bild som hade framkommit under Pariskonferensen 2017 och 
Accountancy Europe förstod därmed att det var dags att agera i sina 
medlemmars intressen. En deltagare på mötet i mars 2017 berättar:   

 
It was accepted, “okay, this is a wider problem”. […] if it’s a wider 
problem, there should indeed be an international solution.  
(respondent 20190403C17) 
 

Anledningen till att Accountancy Europe kände sig manade att agera 
förklaras under intervjuer med representanter för organisationen som att 
medlemmarna var oroade över höjda gränser för revisionsplikt, samtidigt som 
ISA upplevdes som för komplicerad för revisionen av mindre företag. 



139 

Accountancy Europe började därmed att arbeta fram ett Cogito Paper31 för att 
påverka IAASB i frågan. Samma krafter, de föranledande händelserna 
(Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002) som resulterade i det institutionella 
entreprenörskapet i NRF, föregick följaktligen även det institutionella 
entreprenörskapet i Accountancy Europe. För att definieras som institutionell 
entreprenör menar  Garud, Hardy och Maguire (2007) att: 

 
[…] individuals must break with existing rules and practices associated 
with the dominant institutional logic(s) and institutionalize the 
alternative rules, practices or logics they are championing. (Garud, 
Hardy och Maguire, 2007, s. 962)  

 
Genom att erkänna de upplevda problemen med att utföra revision enligt 

en och samma standard (ISA) bröt Accountancy Europe mot tolkningen av an 
audit is an audit, i bemärkelsen an audit is an audit – enligt ISA. Det 
institutionella entreprenörskapet i Accountancy Europe hade dock även en 
stark koppling till det institutionella entreprenörskapet i NRF genom att idén 
om en separat revisionsstandard levde vidare som en av de tänkbara 
lösningarna i Accountancy Europes Cogito Paper. 

 
Ungefär ett år efter marsmötet med medlemmarna publicerade 

Accountancy Europe detta Cogito Paper, med titeln Simplifying Auditing 
Standards for Small or Non-Complex Entities – Exploring Possible Solutions. 
Denna publikation kommer att presenteras i avsnittet 7. 5., men eftersom det 
också började hända saker inom IAASB efter Pariskonferensen, presenteras 
först hur det formades institutionellt entreprenörskap även i IAASB.  

7. 3. Institutionellt entreprenörskap i IAASB   
 
I detta avsnitt presenteras hur utvecklingen efter Pariskonferensen innebar 

att det formades institutionellt entreprenörskap även i IAASB för en 
förändring av den dominerande uppfattningen av an audit is an audit och 
tolkningen an audit is an audit – enligt ISA. Men motiven till att det bildades 
institutionellt entreprenörskap i IAASB skiljde sig från hur de föranledande 
händelserna triggade det institutionella entreprenörskapet i NRF och sedan 
även i Accountancy Europe. De föranledande händelserna till det 
institutionella entreprenörskapet i IAASB handlade istället om hur de 
försämrade förutsättningarna för revisionen av mindre företag gav upphov till 
nationella och regionala inititativ, såsom SASE, inom i organisationsfältet.  

 
                                                   
31 Cogito papers är publikationer från Accountancy Europe med syfte att vara tankeväckande, förbättra 
innovation och stimulera debatt. 
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Efter att SASE möttes av hårt motstånd i organisationsfältet bildades, som 
tidigare nämnts, en inofficiell arbetsgrupp med medlemmar från NRF, med 
syfte att påverka IAASB i frågan. Denna inofficiella arbetsgrupp anses i 
intervjuer ha varit anledningen till att IAASB samordnade en konferens i Paris 
i januari 2017, samtidigt som andra menar att den inofficiella arbetsgruppen 
startade först efter Pariskonferensen. Detta har antagligen att göra med en 
gradskillnad kring hur informell eller snarare formell arbetsgruppen började 
bli. Det som är viktigt för förståelsen för hur institutionellt entreprenörskap 
uppstod i IAASB är dock att den inofficiella arbetsgruppen påverkade IAASB 
genom att uppmuntra till den Pariskonferens som tydliggjorde för både 
Accountancy Europe och IAASB att de måste agera för en lösning kring 
revisionen av mindre och mindre komplexa företag, för att bibehålla sin 
legitimitet, som medlemsorganisation respektive global standardutvecklare. 

7. 3. 1. Efter Pariskonferensen 
 
Efter Pariskonferensen fortsatte arbetet i den inofficiella arbetsgruppen 

med att hjälpa IAASB att utreda behovet av en förändring kring revisionen av 
mindre företag. En medlem i denna inofficiella grupp berättade: 

 
So that was after that conference [Pariskonferensen, 2017] the unofficial 
working group that I”ve been part of got started and kind of started to 
see more, dig into more details on how this can be done. (respondent 
20190425C21)  

 
Redan i mars 2017 började det som framkommit under Pariskonferensen i 

januari 2017 att diskuteras inom IAASB. Den 7–8 mars 2017 höll IAASB:s 
Consultative Advisory Group (CAG) ett möte i New York där responsen på 
Pariskonferensen diskuterades under punkten Small and Medium Practices 
Conference (Agenda item G). Enligt mötesprotokollet noterades det 
exempelvis att intresset för skalbarhet av revision av mindre företag var stort 
i de nordiska länderna. IAASB:s dåvarande ordförande Arnold Schilder 
poängterade att det finns en skillnad mellan revisionen av ett stort globalt 
företag och ett mindre företag. Ordföranden nämnde även NRF och SASE.  

 
Prof. Schilder added that the audit of a multinational corporation is very 
different from a small shop audit and it is important to keep this 
distinction between these audits. He also responded that the IAASB has 
been in intense discussions with the Nordic Federation and their efforts 
are much appreciated on this exposure draft for a standard for smaller 
firm practitioners.   

 
Ordförande för IAASB öppnade således upp för en diversifiering av 

revisionen genom att mena att det är viktigt att särskilja revisionen av stora 
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multinationella företag från revisionen av mindre företag. Han berömde även 
NRF:s arbete med SASE, vilket innebar att en central aktör skänkte viss 
legitimitet till det institutionella entreprenörskapet i NRF och den idé som där 
formades. Vidare påminde Schilder om att SME (mindre företag) är viktiga 
för ekonomin, vilket även skänkte legitimitet till behovet av förändring: 

 
SMEs are an important part of the global economy and a source of 
economic growth so anything that the IAASB can do to consider SMEs 
in the ISAs would be very welcome from that point of view. 

 
Dock menade Arnold Schilder att en separat revisionsstandard för 

revisionen av mindre och mindre komplexa bolag inte fanns på agendan för 
närvarande, men det uteslöts inte heller: 

 
[…] the IAASB”s approach does not contemplate that there would be a 
separate standard for SMEs at this particular point in time but that the 
Board is continuing to discuss many different options. 

 
Den 13 till 17 mars 2017 hade IAASB ytterligare ett möte. Under detta 

möte diskuterades Matters Relevant to SMPs and Audits of Small and 
Medium Sized Entities (SMEs) under punkt sju. Även under detta möte 
sammanfattades feedbacken från Pariskonferensen i januari 2017 och det 
diskuterades hur IAASB skulle kunna förbättra skalbarhet och en 
proportionell användning av ISA. Även idén om en separat standard för SME 
dryftades. I dokumenten inför mötet refererades det återigen till NRF och 
SASE: 

 
The recent exposure draft (SASE) from the Nordic Federation of 
Accountants” has generated further discussion on the Scalability and 
Proportionality of the standards issued by the IAASB. The IAASB, in 
considering the exposure draft, noted that there was merit in the 
continued exploration of how this can be enhanced, in a responsive way, 
within the existing framework. 
(Agenda Item 7-A, IAASB Main Agenda, March 2017, s. 2) 

 
Det konstaterades att det är fortsatt viktigt med en diskussion om hur ISA:s 

skalbarhet kan förbättras och vägen framåt ansågs vara just att fortsätta 
diskutera revisionen för SME inom ramen för ISA. En av medlemmarna i den 
inofficiella arbetsgruppen berättade om hur IAASB först inte ansåg att 
problemet krävde en tydlig handlingsplan från IAASB, men att något sedan 
förändrades: 

 
We did some work [inom den inofficiella arbetsgruppen] and presented 
to IAASB. First it was completely negative. No one wanted it. “This is 
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not an issue we need to tackle.” And then we came back and the 
atmosphere changed. (respondent 20190425C21) 

 
Denna deltagare i den inofficiella arbetsgruppen menade att anledningen 

till den förändrade attityden i IAASB antagligen var att fler och fler länder 
satte press på IAASB: 

 
I think as time went by even more countries starting to develop their own 
initiatives. We got France, there is an initiative there to look into 
separate standards, and there are other multiple jurisdictions that are 
looking into what they can do. You had even one country that adopted 
the SASE standard. In Sri Lanka they adopted the standard more or less 
as is, saying “This is the standard to be used for small entities.”  
(respondent 20190425C21) 
 

IAASB hade länge fått höra om ett behov av en förändring genom NRF:s 
diskussioner med IAASB, men under Pariskonferensen blev det tydligt att fler 
länder än de nordiska menade att det var problematiskt att utföra all typ av 
revision enligt en och samma standard. När nationella lösningar på de 
upplevda problemen med ISA började dyka upp hotades således IAASB:s 
relevans och legitimitet som global standardutvecklare för revision. Om inte 
IAASB tog sin an frågan om revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag, fanns risken att allt fler jurisdiktioner skulle finna egna lösningar som 
kunde underminera IAASB:s legitimitet som standardutvecklare och därmed 
även försvaga harmoniseringen av revisionen.    
 

Den 11 till 12 september 2017, höll IAASB:s Consultative Advisory Group 
(CAG) ytterligare ett möte där revisionen för SME diskuteras under punkt C. 
Återigen nämndes Pariskonferensen, men även diskussionerna om SME-
revision från IAASB:s möte i mars 2017. IAASB:s dåvarande ordförande 
Arnold Schilder inledde mötet med en Powerpointpresentation med rubriken 
SMP Update. Enligt denna Powerpointpresentation fanns det fortfarande 
många frågetecken kring de upplevda problemen med revision av mindre och 
mindre komplexa företag. Under rubriken IAASB Actions nämndes det dock 
att det utvecklades ett Discussion Paper genom arbete i små informella 
grupper med stöd från NRF. IAASB har i och med detta officiellt börjat agera 
för en potentiell lösning på de upplevda problemen med ISA vid revisionen 
av mindre företag. 

7. 4. Idén om en förändring har skickats vidare 
 

Föregående avsnitt har visat att det formades institutionellt entreprenörskap 
i både Accountancy Europe och IAASB efter Pariskonferensen 2017, genom 
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att de arbetade fram varsitt diskussionspapper (Cogito Paper i Accountancy 
Europe och Discussion Paper i IAASB) kring behovet av en förändring av 
revisionen i mindre och mindre komplexa företag. Att särskilja revisionen av 
mindre och mindre komplexa företag från revisionen av stora och mer 
komplicerade företag genom dessa diskussionspapper handlar i grunden om 
att öppna upp för en differentiering av synen på revision. Något som utmanade 
den dominerande uppfattningen an audit is an audit och framför allt an audit 
is an audit – enligt ISA. SASE syntes nämligen i de båda diskussionspapperen 
genom förslaget om en separat standalone standard, som en tänkbar lösning 
på problemen med ISA.    
 

Accountancy Europes Cogito Paper publicerades ungefär ett år innan 
IAASB:s Discussion Paper och beskrevs av Accountancy Europe som ett 
försök att hjälpa IAASB i arbetet med att förändra revisionen av mindre 
företag. I nästa avsnitt presenteras därför först den teoretisering som 
genomfördes av Accountancy Europe kring publiceringen av deras Cogito 
Paper, för att sedan diskutera utvecklingen i IAASB kring publiceringen av 
deras Discussion Paper. 

7. 5. Ny teoretisering – Accountancy Europe  
 

Accountancy Europe genomförde en teoretisering av idén om ett behov av 
en lösning på de upplevda problemen med användningen av ISA vid 
revisionen av mindre företag inför publiceringen av deras Cogito Paper. Detta 
gjordes genom att Accountancy Europe först publicerade ett 
informationspapper i februari 2018, med titeln Rediscovering the value of 
SME audit – Recent developments in Sweden and Denmark. I detta 
informationspapper hänvisas det till den senaste utvecklingen kring förändrad 
revisionsplikt i Sverige. Sverige fick således statuera exempel på att 
revisionen i mindre och mindre komplexa företag faktiskt inbringar ett värde 
ur ett samhällsperspektiv. I introduktionen till informationspapperet anges det 
att SME utgör 99,8 % av alla företag i den icke-finansiella sektorn i de 28 EU-
medlemsländerna och att SME står för 66,6 % av alla anställningar i samma 
sektor. Därför menade Accountancy Europe att det är oerhört viktigt med 
förtroendet i denna del av marknaden, trots att standardutvecklare tycks ha 
fokus på annat håll. 

 
I den fortsatta texten rapporterades det om negativa konsekvenser av den 

slopade revisionsplikten i Sverige, med utgångspunkt i Riksrevisionens 
rapport från 2017. Det menades också att Riksrevisionens granskningsrapport 
om avskaffandet av revisionsplikten i Sverige hade skapat en debatt i 
Danmark om revisionsplikten och dess gränsvärden (därav hänvisningen till 
Danmark i informationspapperets titel). Accountancy Europe menade att 
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Riksrevisionens rapport var ett gott exempel på faktabaserat beslutsfattande, 
där tidigare förändringar utvärderas: 

 
In the context of SME audit, we encourage all policy-makers to take 
informed decisions based on facts and evidence and to consider the 
benefits of SME audit, both for SME themselves and for other 
stakeholders. (Information paper, Accountancy Europe, s. 3, 2018) 

 
Uppmaningen att alla standardutvecklare bör ta informerade beslut, kan 

även ses som en hint till IAASB. Accountancy Europe använde sig således av 
Riksrevisionens rapport om revisionspliktens avskaffande i Sverige för att 
visa hur viktig revisionen av mindre företag är och vad som kan gå fel om inte 
den typen av revision prioriteras. Genom att hänvisa till ”fakta och bevis” 
försökte Accountancy Europe etablera legitimitet (Greenwood, Suddaby och 
Hinings, 2002) kring det projekt som de precis har tagit sig an. Detta eftersom 
läsarna av informationspappret fick ta del av underlag som visade att 
revisionen av SME är viktig ur ett moraliskt, samhälleligt perspektiv, eftersom 
revision ger samhällsnytta i form av ett ökat förtroende på marknaden. Men 
revision av mindre företag menades även vara viktigt ur ett pragmatiskt, 
praktiskt perspektiv, eftersom revisionen av mindre företag minskar risken för 
ekonomisk brottslighet och undandragande av skatt. Avslutningsvis 
meddelade Accountancy Europe i sitt informationspapper att de hade bildat 
en expertgrupp för att ta sig an debatten kring hur revisionen av SME bör 
utvecklas.  

 
I april 2018 publicerade sedan Accountancy Europe sitt Cogito Paper med 

titeln Simplifying Auditing Standards for Small or Non-Complex Entities – 
Exploring Possible Solutions. I förordet menade Accountancy Europe att 
utvecklingen av revisionsstandarder inte bör förbise revisionen av mindre 
företag. Syftet med papperet beskrevs vara att utforska möjliga lösningar kring 
revisionen av mindre och mindre komplexa företag, för att hjälpa IAASB:s 
arbete med att underlätta denna typ av revision: 

 
This Cogito publication explores different solutions to help the IAASB 
find an efficient way to deal with small or non-complex entity audits. 
We aim to open the debate, so all stakeholders can work towards a way 
forward in this strategic issue. (Simplifying Auditing Standards for 
Small or Non-Complex Entities - Exploring Possible Solutions, förord, 
2018) 

 
Accountancy Europe ämnade därmed öppna upp debatten för att förena 

aktörer kring en väg framåt. Vidare menade Accountancy Europe att trots att 
ISA är menad att vara skalbar och möjlig att använda proportionerligt i den 
revision som ska utföras, försvåras detta på grund av att revisorer står inför 
”conflicting pressures”: 
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[…] auditors face an increasing number of requirements and volume of 
material that make this more difficult. They also struggle with regulators 
insisting on proper documentation and challenging them over the 
application of their professional judgement. (Simplifying Auditing 
Standards for Small or Non-Complex Entities - Exploring Possible 
Solutions, s. 1, 2018). 

 
De svårigheter som beskrevs måste enligt Accountancy Europe få en 

lösning, eftersom revision av mindre och mindre komplexa bolag är viktig för 
den europeiska ekonomin, som till stor del utgörs av just SME. Även i denna 
text refererades det till Riksrevisionens rapport om avskaffandet av 
revisionsplikten i Sverige 2010, som enligt Accountancy Europe visar att: 

 
Without audit, overall transparency is reduced, and authorities have less 
information to exercise control and enforcement in these areas. 
(Simplifying Auditing Standards for Small or Non-Complex Entities - 
Exploring Possible Solutions, s. 2, 2018) 

 
Revision av mindre och mindre komplexa företag etablerades därmed i 

Accountancy Europes Cogito Paper som ett viktigt segment. Accountancy 
Europe fastställde att det handlar om många företag, vilka utgör en stor del av 
den globala ekonomin, och att revision av alla dessa företag har ett värde i 
form av upprätthållandet av transparens och ett förtroende för de finansiella 
rapporterna.   

   
Genom sin publikation uppmanade Accountancy Europe därmed IAASB 

att hitta en lösning. Enligt Accountancy Europe måste lösningen vara just 
global för att säkerställa jämförbarhet och igenkänning. I och med det kan 
Accountancy Europes institutionella entreprenörskap även ses som ett slags 
försvar av den dominerande uppfattningen an audit is an audit, som har sin 
grund i en harmonisering av revisionen. En global lösning på de upplevda 
problemen skulle i viss mån kunna bevara uppfattningen an audit is an audit, 
eftersom revisionsstandarden fortfarande skulle komma från den globala 
standardutvecklaren, även om det skulle handla om två separata standarder 
utfärdade av IAASB. Det som skulle förändras är tolkningen av an audit is an 
audit som an audit is an audit – enligt ISA, för att istället innebära an audit is 
an audit – enligt ISA eller en annan standard från IAASB. Genom en global 
lösning skulle olika nationella initiativ kunna dämpas och göras överflödiga, 
vilka sågs som ett hot mot harmoniseringen.  

 
I Cogito Paper presenterades slutligen två möjliga lösningar för revisionen 

av mindre och mindre komplexa företag. Det första alternativet var att fortsätta 
det arbete som redan görs, det vill säga att arbeta vidare med ISA för att göra 
ISA mer skalbar och lättare att använda på ett proportionerligt sätt. Alternativ 
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två innebar en utveckling av en ny, global standalone, standard. Accountancy 
Europe menade dock att deras förslag på lösningar inte var uttömmande och 
att båda alternativen hade sina för- och nackdelar. Publikationen rönte stor 
uppmärksamhet internationellt och den 18 maj 2018 skrev Hilde Blomme, 
Deputy CEO på Accountancy Europe och Noémi Roberts, Audit and 
Assurance Manager på Accountancy Europe, en webbartikel på IFAC.com om 
publikationen. Första meningen lyder: 

 
Confidence in small business benefits us all. The difficulties of applying 
the International Standards on Auditing (ISAs) in small or non-complex 
entity audits are apparent, and as such the status quo is not an option. 
 

De menade därmed att något måste göras, situationen såsom den var kunde 
inte fortgå. Att en global lösning var det som önskades skrev även bland annat 
Ann Adrain, från ICAS, den 28 maj 2018, i en webbartikel på ICAS hemsida 
om Accountancy Europes publikation:  

 
Across Europe, some countries have already started to adapt the ISAs at 
a national level by producing additional guidance or specific auditing 
standards for SMEs. This indicates that there is a need to tackle this issue 
at a global level.   

 
Nationella lösningar, såsom i Frankrike och Belgien, fordrade en global 

lösning om en harmonisering av revisionen som en enhetlig profession skulle 
kunna bevaras. Trots att lösningen kunde komma att innefatta en 
diversifiering. Accountancy Europes Cogito Paper lyftes även fram på 
Accountancy Europes hemsida i maj 2018 med rubriken Call for action, inför 
ett möte som arrangerades av Accountancy Europe. I texten uppmanades 
IAASB ännu en gång att ta sig an frågan kring revisionen av mindre och 
mindre komplexa företag. Arbetet som gjordes inom IAASB och dess 
koppling till NRF:s (inofficiella) arbetsgrupp uppmärksammades också: 

 
We note the IAASB’s activity and ongoing project in this area. Including 
the dialogue with the Nordic countries. Nevertheless, given the 
difficulties with using the ISAs in small or non-complex entities, more 
needs to be done. (Call for action, Simplifying Auditing Standards for 
Small or Non-Complex Entities, Accountancy Europe, publicerad maj 
2018) 

 
Vidare underströks det att det nu är ”IAASB’s turn to act”. Accountancy 

Europe satte därmed hård press på IAASB att agera och inte bara diskutera 
frågan. IAASB hade, som Accountancy Europe visste, redan skapat en 
arbetsgrupp för att utreda frågan och IAASB:s ordförande deltog även på 
Accountancy Europes möte i slutet av maj, 2018. I nästa stycke beskrivs 
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IAASB:s ordförande Arnold Schilders medverkan i detta möte, samt 
presentationerna som gjordes av både Accountancy Europe och IAASB. 

7. 5. 1. Mötet i maj 2018 
 

Den 30 maj 2018, arrangerade Accountancy Europe ett möte med över 50 
deltagare på plats och över 100 deltagare via web-streaming. På mötet 
presenterade Hilde Blomme Accountancy Europes publikation Simplifying 
Auditing Standards for Small or Non-Complex Entities – Exploring Possible 
Solutions. Först presenterades bakgrunden till varför en lösning för revisionen 
av mindre och mindre komplexa företag behövs. Vikten av att säkerställa 
kvaliteten på de finansiella rapporterna även hos mindre företag, samtidigt 
som denna del av revisionen har blivit allt mer komplex och regelstyrd, 
anfördes som orsaker till behovet av förändring. Vidare fastställdes det att 
lösningen måste vara global, teknikorienterad och säkerställa samma nivå av 
säkerhet i revisionen som vid användningen av ISA. Därefter presenterade 
Accountancy Europes två förslag på lösning, dessa var, som tidigare nämnts, 
ytterligare vägledning för att använda ISA eller en standalone standard. 
Avslutningsorden löd: “Status quo is not an option”. 

 
Dåvarande ordförande för IAASB, Arnold Schilder, presenterade sedan 

IAASB:s syn på frågan om revisionen av mindre och mindre komplexa bolag. 
Schilder började med att redogöra för viktiga händelser som hade lett IAASB 
till deras ståndpunkt i frågan kring revisionen för SME (small- and medium-
sized entities) i SMP (small- and medium-sized practices) genom följande 
Powerpointbild: 
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I Powerpointbilden angavs både SASE och Pariskonferensen som 
avgörande faktorer för IAASB:s engagemang. I bilden därefter medgav 
Schilder att ISA ifrågasätts som ”fit for purpose in an SME environment” och 
att nationella och regionala initiativ utvecklas för att finna en lösning på 
svårigheterna med ISA. Bristen på internationell respons från IAASB kring 
problemet angavs kunna hota användningen av ISA vid revisionen av SME, 
till förmån för andra nationella lösningar. Schilder påpekade även att endast 
IAASB kan ge ett ”global authoritative perspective”. Men för att en lösning 
skulle kunna utvecklas måste problemen först analyseras. Som nästa steg 
berättade Schilder därför att IAASB först utvecklar ett ”consultation paper”32 
för att fastställa om något och i så fall vad som behöver göras i frågan. Som 
något trögstartat institutionellt entreprenörskap för en förändring av 
revisionen av mindre och mindre komplexa företag är IAASB försiktig med 
att förespråka en specifik lösning. Målet är att bevara en harmonisering, men 
för att göra detta måste uppkomsten av nationella och regionala lösningar för 
revisionen av mindre företag hanteras. IAASB vill inte nödvändigtvis införa 
en alternativ standard till ISA, men måste samtidigt bevara sin legitimitet som 
global standardutvecklare. Det institutionella entreprenörskapet blir således 
en balansgång mellan förändring och bevarande.  

 
Under nästa delrubrik presenteras utvecklingen av IAASB:s Discussion 

Paper och den teoretisering som gjordes av IAASB kring en förändring av 
revisionen i mindre och mindre komplexa företag.  

7. 6. Ny teoretisering – IAASB 
 

Utvecklingen av IAASB:s Discussion Paper kan skönjas i officiella 
mötesprotokoll från IAASB. Teoretiseringen av behovet av en lösning för 
revisionen av mindre företag skedde till stor del inom IAASB, där IAASB:s 
egna medlemmar argumenterade för och emot behovet av en global lösning, 
samtidigt som alla mötesprotokoll blev officiella och därmed representerar 
standardutveckling enligt en transparent vederbörlig process (due process, 
Loft, Humphrey och Turley, 2006).  

 
Den 11 till 12 september 2018 höll IAASB:s Consultative Advisory Group 

(CAG) ett möte där utvecklingen av Discussion Paper diskuterades under 
punkten SMP Update (Agenda Item I). I dokumenten inför mötet, Agenda 
Item I.1 och Agenda Item 1, beskrevs bakgrunden till projektet Audits of Less 
Complex Entities. Det menades att IAASB hade förstått att det fanns problem 
med användningen av ISA i segmentet mindre och mindre komplexa företag 
och att de nu ville utreda vidare vad dessa problem bestod i och vilka möjliga 
                                                   
32 I denna avhandling benämnd Discussion Paper. 
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lösningar som kunde finnas. Det hävdades att det var strategiskt viktigt för 
IAASB att agera, eftersom nationella och regionala initiativ hade börjat 
utvecklas för att anpassa revisionen i detta segment:  

 
There is a risk that jurisdictional developments may lack consistency, 
and have the potential to undermine the trust and confidence of both 
audit as a service, and the international standards, within the SME and 
less complex audit environment. (Agenda Item I, IAASB Consultative 
Advisory Group, CAG, 11–12 september 2018, s. 1)   

 
År 2017 menades det att det inte fanns på agendan att införa en separat 

standard för revisionen av mindre företag. År 2018 angavs det istället att en 
möjlig lösning som skulle undersökas genom Discussion Paper var just 
utvecklingen av en separat standard för revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag. Uppkomsten av detta alternativ hänfördes även till det 
nordiska initiativet SASE, som beskrevs som ett startskott. 

  
The development of a separate standard specifically for audits of SME’s 
has been the subject of discussion internationally following the 
publication of the exposure draft “Standard for the Audit of Smaller 
Entities” by the Nordic Federation (and others following this example, 
such as Sri Lanka). At the IAASB/ Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC) / Conseil Superieur de I’Ordre des 
Experts-Comptables (CSOEC) Working Conference held in Paris in 
early 2017, (the “Paris conference”) the Nordic Federation indicated that 
it had progressed the development of its standard as far as it could, and 
that if it is to be progressed further it would have to be done at an 
international level by the IAASB. (Agenda Item I, IAASB Consultative 
Advisory Group, CAG, 11–12 september 2018, s. 6)   

 
Under Pariskonferensen 2017 klargjorde NRF att arbetet med en separat 

standard för revisionen av mindre och mindre komplexa företag måste ske på 
en global nivå. I och med utvecklingen av ett Discussion Paper hade frågan 
om en separat standard även antagits på IAASB:s agenda. De problem som 
NRF lyfte och som även framkom under Pariskonferensen, det vill säga de 
upplevda problemen med en användning av ISA för revisionen av mindre och 
mindre komplexa företag, hade, som tidigare nämnts, börjat initiera nationella 
lösningar, vilket satte press på IAASB att agera för att bevara sin legitimitet 
som global standardutvecklare.    

 
I appendix till Agenda Item I, IAASB Consultative Advisory Group, CAG, 

11–12 september 2018, angavs det att en informell projekt grupp hade arbetat 
med frågan kring Exploring Possible Actions for Dealing with the Perceived 
Challenges of Conducting Audits of Less Complex Entities sedan 2017. 
Denna informella arbetsgrupp ses i det empiriska materialet som en 
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fortsättning på den inofficiella arbetsgrupp som NRF formade efter att NRF 
lade SASE i träda i slutet av 2015. Sedan 2017 var arbetsgruppen således 
mindre inofficiell och började även nämnas i protokoll från IAASB.   

 
Enligt mötesprotokollet diskuterades det exempelvis hur samma nivå av 

säkerhet som i ISA skulle kunna uppnås i en alternativ standard, om det 
fortfarande skulle handla om revision:  

 
Messrs. Mulholland and Hirai noted concern that any outputs from the 
work in this area should result in the same level of assurance as the ISAs, 
as it was not desirable if the outcome was a pronouncement with a 
different level of assurance. Prof. Schilder explained that all audits 
should be of high quality and provide the same level of assurance, 
however there may be different ways of obtaining that assurance, which 
is what this project would explore. (Mötesprotokoll, IAASB CAG 
meeting, 11–12 september 2018, s. 20) 

 
Ordföranden Schilder gjorde därmed ett tydligt avsteg från tolkningen av 

an audit is an audit som enligt ISA. IAASB:s dåvarande ordförande menade 
att en revision visserligen är en revision ur aspekten att samma 
bestyrkandegrad och samma höga nivå av kvalitet bör uppnås, men att vägen 
dit kanske kan se olika ut.   

 
Den 17 till 21 september 2018 höll IAASB ytterligare ett möte och under 

mötespunkt 8 diskuterades projektet Audits of Less Complex Entities. 
Dokumenten inför detta möte är snarlika de inför mötet den 11–12 september. 
Syftet är att erhålla synpunkter på projektet samt ett godkännande kring 
arbetet med Discussion Paper. Diskussionen om Audits of Less Complex 
Entities startade med en Powerpointpresentation av Ron Salole, IAASB 
Member and Working Group Chair. I denna Powerpointpresentation hade 
dock NRF och SASE uteslutits ur den bild som visade arbetet hittills, till 
skillnad från bilden som presenterades i maj 201833:  

                                                   
33 Se avsnitt 7. 5. 1. 
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IAASB, genom Ron Salole, menade istället att de insåg behovet av fokus 
på revisionen av mindre och mindre komplexa bolag redan under 2012 och 
2013, men framför allt under 2014 då de fastslog sin strategi för åren 2015–
2019. Pariskonferensen presenterades också som ett uttryck för detta fokus 
inom IAASB. På bilden efter visades orsakerna till IAASB:s projekt kring re-
visionen av mindre komplexa företag: 

 
 
 
 

  
 

Exploring Possible Actions–IAASB Project Proposal
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Orsakerna till att IAASB hade startat ett projekt för att undersöka möjliga 
lösningar kring de upplevda problemen med ISA vid revisionen av mindre och 
mindre komplexa företag angavs vara diskussioner inom IAASB i 
kombination med utveckling inom organisationsfältet. Under rubriken In-
depth environmental scan nämns gränser för revisionsplikt och efterfrågan på 
revision av mindre bolag som “environmental changes”. Samma orsaker 
(föranledande händelser) som låg bakom det institutionella entreprenörskapet 
i NRF och i Accountancy Europe presenterades som bakomliggande orsaker 
till att IAASB hade börjat undersöka möjliga lösningar, nämligen ändrade 
gränser för revisionsplikt och problem med implementeringen av ISA.  

 
Genom att utesluta NRF och SASE ämnade Ron Salole, representant för 

IAASB, framställa projektet kring revisionen av mindre företag som något 
som hade initierats av IAASB själva. IAASB hade genom denna 
argumentation agerat i enlighet med hur en standardutvecklare bör agera och 
inte till följd av påtryckningar från en viss arbetsgrupp. Vidare presenterades 
nedanstående farhågor kring projektet: 

 
- Caution about different level of assurance 
- An audit is an audit – need to explore if there is a different way to obtain 

reasonable assurance  
- Need to be able to apply ISAs to a wide variety of entities 
(Powerpointpresentation IAASB möte, 20 september 2018, bild 8) 

 
Det ansågs finnas en risk att en annan lösning än ISA inte skulle kunna ge 

en revision med samma rimliga grad av säkerhet som en ISA-revision. 
Tolkningen an audit is an audit – enligt ISA framträdde därmed tydligt, 
samtidigt som det erkändes att det finns ett behov av att undersöka om samma 
rimliga grad av säkerhet skulle kunna uppnås på andra sätt än genom ISA. 
Enligt IAASB var således en revision fortfarande en revision, men det 
medgavs att en revision möjligtvis skulle kunna utföras på olika sätt. An audit 
is an audit omtolkades från an audit is an audit – enligt ISA, till an audit is an 
audit – enligt rimlig grad av säkerhet. Avslutningsvis angavs det i 
mötesprotokollet att styrelsemedlemmarna stöttade det fortsatta arbetet med 
ett Discussion Paper.  

 
Sammanfattningsvis visar utvecklingen inom IAASB att spridningen av 

idén om behovet av en förändring kring revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag hade nått den internationella standardutvecklaren, som hade 
påbörjat ett projekt för att adressera och utreda de upplevda problemen. I nästa 
avsnitt presenteras upptakten till IAASB:s Discussion Paper mer ingående.     

  



155 

7. 6. 1. Upptakten till IAASB:s Discussion Paper 
 

Den 5 till 6 mars 2019 höll IAASB:s Consultative Advisory Group (CAG) 
ett möte i New York. Vid denna tidpunkt hade IAASB:s arbetsgrupp för 
revisionen av Less Complex Entities, LCE working group, arbetat fram ett 
Discussion Paper som var tänkt att skickas ut på remiss senare under våren. I 
dokumentet Agenda Item E.1 inför mötet angavs det att: 

 
It should be made clear that the IAASB has not yet committed to any 
specific action, nor considered in detail the specifics of the proposed 
solutions listed in Section III of the DP. (Agenda Item E.1, IAASB 
Consultative Advisory Group, CAG, 5–6 mars 2019, s. 3)   

 
IAASB underströk därmed vikten av att det inte skulle uppfattas som att 

IAASB hade valt en möjlig lösning till de upplevda problemen. Vidare 
annonserades det att en ny Pariskonferens skulle äga rum i maj 2019, där 
Discussion Paper skulle diskuteras. Bakgrunden till projektet repeterades och 
både SASE och Pariskonferensen 2017 angavs som bidragande faktorer, men 
de var fortfarande uteslutna ur den bild som visade IAASB:s resa34. Bilden 
användes i en Powerpointpresentation som genomfördes av Roger Simnett, 
medlem i IAASB:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
34 Till skillnad från bilden som visades under mötet i maj 2018, se avsnitt 7. 5. 1.  
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Istället visade bilden att IAASB:s resa kring revisionen av mindre och 
mindre komplexa företag kunde spåras ända till IAASB:s Clarity Project un-
der åren 2002–2007. Detta skiljde sig från bilden som användes vid mötet den 
17 till 21 september 2018 och som angav att IAASB:s resa hade startat år 
201235. I mars 2019 menade IAASB istället att ett fokus på revisionen av 
mindre och mindre komplexa företag hade funnits inom IAASB redan år 2002, 
i och med ISA:s Clarity Project.  

 
Återigen dryftades även farhågor kring att en separat standard kunde 

indikera en annan slags revision, med en lägre kvalitet: 
 

Messrs. Hirai and Hansen expressed strong concerns about developing 
a separate auditing standard as it may not be in the public interest. It was 
noted that a separate auditing standard for LCEs may be perceived by 
stakeholders as a different type of audit (i.e., it may create a two-tier 
profession or a “second class” audit) even if it is designed to provide the 
same level of assurance (i.e., reasonable assurance). (Mötesprotokoll, 
IAASB CAG meeting, 5–6 mars 2019, s. 16) 

 
Det rådde dock konsensus om att något behövde göras, men att lösningen 

kunde vara en separat revisionsstandard var omstritt.  
 
Den 11 till 15 mars 2019 höll IAASB ytterligare ett möte där frågan 

diskuterades. Dokumenten inför mötet var snarlika de inför mötet den 5–6 
mars. Enligt mötesprotokollet var styrelsen överlag positiv till Discussion 
Paper. Det angavs att: 

 
The IAASB is in the “next phase” of its research and information 
gathering activities to support an evidence-based response to the 
identified challenges related to the use and application of the ISAs in 
audits of LCEs, because much of the content of the DP was developed 
based on anecdotal evidence. (Mötesprotokoll, IAASB, 11–15 mars 
2019, s. 11) 

 
IAASB motiverade därmed sitt Discussion Paper med att det var viktigt att 

hämta in åsikter från en stor grupp av intressenter kring ett eventuellt behov 
av förändring. Det beslutades att de sista omarbetningarna av Discussion 
Paper skulle göras för att sedan skickas ut på remiss i slutet av april 2019. 

 
Under nästa rubrik presenteras den slutgiltiga versionen av Discussion 

Paper som publicerades av IAASB. 

                                                   
35 Se avsnitt 7.6. 
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7. 6. 2. IAASB:s Discussion Paper 
 

IAASB:s Discussion Paper hade rubriken Audits of Less Complex Entities: 
Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs.   
I förordet till Discussion Paper skrev dåvarande ordförande för IAASB, 
Arnold Schilder att mindre företag utgör en viktig del i den globala ekonomin 
och att revisionen av dessa företag därför är viktig. Han menade att arbetet 
sedan Pariskonferensen 2017 var det som hade kulminerat i publiceringen av 
Discussion Paper. IAASB tog också steget att försöka definiera det segment 
som diskussionen berör: 

 
We hear the urgency for action, and recognize that we need to think 
more, and with an open mind, about actions that will result in solutions 
that will help not only those auditing smaller entities, but also those 
auditing entities where their nature and circumstances is less complex 
(hereafter referred to as less complex entities (LCEs)). (Arnold Schilder 
i förordet till Discussion Paper, April 2019) 

 
Vidare poängterade Schilder att IAASB:s syfte med diskussionspapperet 

var att bättre förstå de svårigheter som revisorer av mindre och mindre 
komplexa företag (LCE) möter och varför dessa svårigheter uppstår, samt vad 
IAASB skulle kunna göra för att kunna underlätta revisionen i detta segment. 
Han nämnde vikten av att behålla revisionskvaliteten och att arbetet kan bli 
svårt, men att: 

 
We are very aware that more must be done to keep the ISAs relevant to 
those auditing LCEs. (Arnold Schilder i förordet till Discussion Paper, 
april 2019) 
 

En omfattande och komplex ISA, till följd av en allt mer komplex omvärld, 
menades kunna försvåra revisionen av mindre och mindre komplexa företag 
(LCE). Dels genom att ISA blir svårgenomtränglig och riskerar att skapa en 
checklistbaserad revisionsprocess, dels genom att risken ökar för en 
överdokumentation av revisionsprocessen, vilket sammantaget anses kunna 
leda till sänkt revisionskvalitet. De argument som IAASB framförde i sitt 
Discussion Paper kring svårigheterna med ISA är således samma argument 
som NRF framförde i arbetet med SASE. Argumentationen i IAASB hade 
därmed skiftat från att i remissvaret till SASE mena att ISA är tillämplig och 
användbar vid revisionen av mindre företag, till att i Discussion Paper mena 
att ISA kan innebära en risk för sänkt revisionskvalitet i denna typ av 
revisioner.  

 
På sida 6 i Discussion Paper visades återigen IAASB:s resa, och även denna 

gång utan att inkludera NRF och SASE:  
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Bilden av IAASB:s resa, är samma typ av bild36 som användes vid IAASB 

CAG meeting, 5–6 mars 2019. Där lyfts det fram att IAASB länge har försökt 
se till så att ISA kan användas vid revision av alla typer av företag. En 
hänvisning görs till IFAC:s Policy position 2 från mars 2002, där det anges att 
i allmänhetens intresse (public interest) bör revisionen av mindre företag 
(“SME”) ske enligt samma revisionsstandard som för alla andra företag.  

 
 
                                                   
36 Se avsnitt 7. 6. 1. 
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As some would say “an audit is an audit”.  
(IAASB, Discussion Paper, 2019, Fotnot 4, s. 9.) 

 
 Sedan 2002 och Clarity Project framhålls det att IAASB har arbetat med 

att hålla ISA skalbar (“scalable”) och således användbar för revisioner av olika 
storlekar, men att det nu kommer signaler om att revisorer har svårt att 
revidera mindre och mindre komplexa företag enligt ISA. IAASB gör således 
som en standardutvecklare bör göra och agerar när intressenter signalerar att 
ett sådant behov finns.   

 
Vidare beskrivs Pariskonferensen 2017 som ett startskott på IAASB:s 

arbete med att undersöka de upplevda problemen ytterligare och 
Pariskonferensen anges vara initierad av bland andra37 IAASB. Det görs även 
en genomgång av olika initiativ som har växt fram för att möta problemen 
med att använda ISA vid alla typer av revisioner. I denna genomgång erkänns 
det nordiska initiativet SASE och den informella arbetsgruppens betydelse. 
Om remissvaren till SASE skrivs detta: 

 
Responses were received from all around the world, not only from the 
intended targeted countries. Respondents echoed the call for something 
to be done, but had mixed views about what this should be. One of the 
major messages from the responses was that, in order for this initiative 
to be successful, an international rather than a regional response was 
required. In light of this, the Nordic Federation of Public Accountants 
has continued to encourage the IAASB to focus efforts in this area. 
(IAASB, Discussion Paper, 2019, s. 7) 

 
NRF och arbetet med SASE, men även den informella arbetsgruppen, 

erkänns därmed som en påverkansfaktor för IAASB:s arbete med 
diskussionspapperet. IAASB listar även faktorer som inte IAASB kan 
påverka, men som kan påverka revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag. Dessa innefattar exempelvis gränser för revisionsplikt och dess 
utveckling i Europa. Hänvisning görs till Accountancy Europes publikation 
Audit Exemption Thresholds in Europe – 2019 Update. Även den svenska 
rapporten från Riksrevisionen kring avskaffandet av revisionsplikten 2010 
diskuteras. De föranledande händelserna höjda gränser för revisionsplikt och 
en allt mer komplicerad revisionsstandard framförs därigenom som 
försvårande omständigheter för revisionen av LCE och med hjälp av 
Riksrevisionens rapport argumenteras också värdet för revisionen i  detta 
segment.   

 

                                                   
37 Se även avsnitt 7. 1. där empirin visar att medlemmar i NRF hade stor inverkan på att konferensen blev 
av, genom sin påverkan på IAASB i frågan. 
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Sist i diskussionspapperet presenterades de tre olika huvudspåren som 
IAASB ser som tänkbara lösningar. Det första handlar om att göra om ISA. 
Ett sätt att göra detta är genom ett “building–blocks approach”, där man börjar 
med baskraven för en revision och sedan bygger på med krav varefter 
revisionen blir mer komplex (i motsats till hur ISA är uppbyggd idag, där man 
skalar av krav som inte blir tillämpliga). Det andra huvudspåret innebär 
utvecklingen av en separat revisionsstandard, som skulle kunna utgå från ISA 
eller från ett separat ramverk. Det tredje alternativet är ett slags alternativ där 
det ingår både utveckling av mer vägledning och andra tänkbara lösningar som 
kanske ännu inte har tagits fram. Det anges att nästa steg är att få in feedback 
på vad som skulle behöva göras och varför.  

 
När IAASB:s Discussion Paper skickades ut på remiss hade därmed både 

Accountancy Europe och IAASB agerat som institutionella entreprenörer 
genom att öppna upp för en implementering av en alternativ revisionsstandard, 
i motsats till den dominerande uppfattningen an audit is an audit, med tillägget 
enligt ISA. Aktörer inom organisationsfältet hade således börjat förändra sin 
syn på vad som var möjligt i standardutvecklingen kring revisionen av mindre 
företag. Under nästa rubrik presenteras och diskuteras tiden efter att IAASB 
hade skickat ut Discussion Paper på remiss, samt de remissvar som erhölls.   

7. 7. Tiden efter IAASB:s Discussion Paper 
 

Den 16 till 17 maj 2019 hölls en uppföljande Pariskonferens anordnad av 
IAASB, med titeln Responding to Challenges Related to Less Complex 
Entities (LCE). På sin hemsida skrev Accountancy Europe bland annat detta 
om konferensen:  

 
There is a commitment from the IAASB to be open-minded in finding a 
way to deal with LCE audits. Seeing that countries are coming up with 
different solutions at national level, the IAASB became aware of the 
urgency to act.   

 
Vidare uppmanades inlämning av remissvar på IAASB:s publikation 

Discussion Paper, som också presenterades på konferensen. Accountancy 
Europe meddelade även att en av skaparna av SASE skulle leda arbetet med 
ett remissvar på Discussion Paper från Accountancy Europe, vilket indikerar 
att medlemmar ur den inofficiella arbetsgruppen fortfarande hade påverkan i 
Accountancy Europe. 
 

Den 6 maj 2019 skrev Dan Brännström ett inlägg om IAASB:s arbete med 
en eventuell förändring av revisionen av mindre företag.  
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Mantrat ”an audit is an audit” har länge kvävt möjligheten till förnyelse 
och marknadsanpassning av revisionstjänsten. Det har verkligen sett 
hopplöst ut, men undrens tid är inte förbi. Den globala standardsättaren 
för revision, IAASB, har äntligen publicerat ett ”Discussion Paper” om 
revisionen i ”Less Complex Entities” (LCEs) och dit hör typiskt sett 
mindre företag (SME). Till min glädje refererar IAASB till det nordiska 
initiativet (SASE) 2015. Att vi tog fram ett konkret förslag, som snabbt 
spreds över vår jord, har haft stor betydelse för att IAASB 
överhuvudtaget rört sig i frågan. (Brännströms blogg, 6 maj, 2019) 

 
Vidare skrev Brännström att av de alternativ som anges som möjliga 

lösningar på problemet med ISA:s komplexitet vid en revision av mindre och 
mindre komplexa företag, så är en egen standard det alternativ som han tror 
mest på. Brännström menade också att detta var sista chansen för en 
förändring på global nivå.   

 
Det kokar av frustration på många håll, och IAASB:s långsamma 
processer gör att ett antal länder tvingas lansera egna lösningar. Belgien 
är ett aktuellt exempel. (Brännströms blogg, 6 maj 2019) 

 
En månad innan remisstiden för IAASB:s Discussion Paper löper ut, den 

12 augusti 2019, författar Brännström ännu ett inlägg som uppmanar till att ge 
stöd för en egen standard (standalone standard). Brännström avslutar inlägget 
enligt nedan: 

 
Måtte inte de stora byråerna och kortsiktiga ekonomiska intressen 
försöka att ställa sig i vägen för revisionens utveckling. När utkastet till 
en nordisk standard för revision i mindre företag lanserades 2015 sa de 
svenska storbyråerna nej. De menade att en sådan normgivning måste 
komma från IAASB eller åtminstone vara sanktionerad av den 
internationella standardsättaren. Det argumentet håller inte den här 
gången, så jag borde kunna vara lugn. Det är jag inte. (Brännströms 
blogg, 12 augusti 2019) 

   
 Under nästa rubrik presenteras remissvaren till IAASB:s Discussion 

Paper.  

7. 7. 1. Remissvaren till IAASB:s Discussion Paper 
 

 Fokus i detta avsnitt ligger på hur förslaget om en separat 
revisionsstandard bemöttes i remissvaren och hur respondenterna refererade 
till uppfattningen an audit is an audit. IAASB erhöll 93 remissvar på sitt 
Discussion Paper. För att få en överblick över remissvaren sorterades de in i 
kategorierna “överlag positiva till en förändring”(22 st.), “positiva, men inte 
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till en separat standard”(31 st.), “positiva, speciellt till en separat standard”(24 
st.), “har redan eller ska implementera en separat standard”(3 st. från Indien, 
Sri Lanka, Frankrike), samt “enskilda åsikter”(12 st.). Endast ett svar hamnade 
i kategorin “införa granskningsstandard istället” (Bakertilly International). 

 
Ett återkommande argument i remissvaren var att lösningen från IAASB 

måste motarbeta en fragmentering av revisionsprofessionen. Gemensamt för 
många remissvar var att i en ideal värld skulle det bästa alternativet vara att 
skriva om ISA från grunden med en ”think small first”-approach för att 
underlätta revisionen av mindre och mindre komplexa företag och därmed 
bevara en sammanhållning i professionen. En sådan lösning skulle således 
innebära att en fragmentering av professionen skulle kunna undvikas och 
uppfattningen an audit is an audit och tolkningen enligt ISA bevaras. 

 
Revising the ISAs would be the “ideal” solution from a theoretical/ 
consistency perspective, maintaining the concept of “an audit is an 
audit” and less potential confusion or misplaced incentives in the 
marketplace. (IFAC Small and Medium Practices Committee, SMPC, 
remissvar s. 2) 

 
Men eftersom en sådan lösning antogs ta mycket lång tid återfinns även ett 

annat huvudspår bland remissvaren om tänkbara lösningar, vilket handlar om 
att minska risken för fragmentering genom att arbeta fram en global, men 
separat, revisionsstandard för revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag:  

 
A global separate standard could reduce the risk of further fragmenting 
the profession and contribute to harmonization. 
(IFAC SMPC, remissvar s. 3) 

 
Om IAASB inte skulle införa en separat standard för revisionen av LCE, 

menades det att nationella och regionala alternativ skulle fortsätta att växa 
fram, vilket skulle riskera en ytterligare fragmentering av 
revisionsprofessionen.  

 
Dock höll ingen av big four-revisionsbyråerna med om att IAASB borde 

utveckla en separat standard för revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag. Big four-byrån EY menade exempelvis att ett införande av en separat 
revisionsstandard skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för 
revisionsprofessionen i form av en uppdelad revisionsprofession, där vissa 
revisorer endast skulle lära sig den enklare standarden, vilket EY menade 
skulle försämra kompetensen inom professionen. EY hänvisade även till 
allmänhetens intresse: 

 



164 

We strongly believe that a single set of ISAs that contain clear and 
explicit principles-based requirements, and that can be applied to the 
audit of any entity, is the direction that is in the public interest. (EY:s 
remissvar s. 1) 

 
I argumenten emot ett införande av en separat revisionsstandard återfinns 

således ofta uppfattningen an audit is an audit, antingen uttryckligen eller 
implicit. Exempelvis PwC menade att en separat revisionsstandard utmanar 
tankesättet att en revision är en revision. Den återkommande idén om att en 
revision måste vara en revision (enligt ISA) är relaterad till att en revision 
måste vara en revision för att vara av hög kvalitet. Detta var en föreställning 
som delades av big four-revisionsbyråerna (PwC, KPMG (Canada), EY och 
Deloitte) som bland annat tog upp risken med att marknaden kunde bli 
förvirrad om revision går att utföra enligt två olika standarder och att revision 
för LCE då skulle kunna betraktas som en revision med lägre nivå av säkerhet. 
KPMG avstyrkte ett införande av en separat revisionsstandard med stor 
tydlighet: 

 
We consider it critical that any proposed solution(s) retain the 
fundamental principle of a single set of ISAs, and accordingly we would 
not support development of a separate standard/set of standards that 
purport to be based on the ISAs. (KPMG:s remissvar s. 2) 

 
Samtliga big four-revisionsbyråer föredrog istället riktade insatser för att 

förbättra ISA. Även en del mindre revisionsbyråer hävdade att en revision 
måste fortsätta vara en revision enligt en och samma standard: 

 
We still believe in the concept ”an audit is an audit” and instead of 
creating a new standard, we strongly encourage the IAASB to revise 
present ISAs in a way that SMPs more efficient can perform high quality 
audits on SMEs/LCEs. (Adrian & Partners, Sverige, remissvar s. 1) 

 
IFAC Small and Medium Practices Committee, SMPC, medgav att många 

är oroliga över att kvaliteten blir lägre i en separat revisionsstandard som inte 
är ISA, men att det finns andra sätt att se på möjligheten till kvalitet i 
revisionen och att en separat standard för revision därför har potentialen att 
höja kvaliteten: 

 
[…] some consider that overall audit quality could improve by having a 
separate standard as the auditor would be able to spend more time on 
important audit matters rather than requirements to perform certain 
procedures solely to comply with ISA requirements with no additional 
assurance and there could be potential cost savings. 
(IFAC SMPC, remissvar s. 4) 
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Bakertilly International stack ut bland remissvaren och resonerade att 
lösningen kanske inte handlar om revision överhuvudtaget. Istället resonerade 
de att det kan vara tid att ge plats för andra granskningstjänster än just revision 
i segmentet mindre och mindre komplexa företag: 

 
We believe that it is timely to challenge the premise that all entities 
require an “audit” as currently defined and would urge the IAASB to 
think more broadly in developing a response to the issues facing Less 
Complex Entities (“LCEs”). In particular the IAASB appears wedded to 
the current definition of an audit and the notion that “an audit is an 
audit”. We believe that a more fundamental question to consider is 
whether or not LCEs actually require a traditional audit or whether an 
alternative form of assurance may be more appropriate. (Bakertilly 
International, remissvar s. 1) 

 
Tanken om att mindre och mindre komplexa företag kanske inte ska vara 

föremål för revision delades exempelvis även av PwC i deras remissvar, trots 
att de i huvudsak var för förslaget kring en omarbetning av ISA. Frågan om 
potentiella lösningar för revisionen av mindre och mindre komplexa företag 
som Discussion Paper ämnade belysa inrymmer därmed även frågan om 
revisionens relevans i detta segment. IAASB hade i sitt Discussion Paper 
poängterat att de inte avsåg att utvärdera just den frågan i sitt remissutskick, 
men i en del remissvar återfanns diskussionen ändå. IFAC:s SMPC hävdade 
exempelvis att det är mycket viktigt att IAASB ser till att en global standard 
används för revisionen av mindre och mindre komplexa företag, eftersom 
revision i detta segment är värdefull. Vidare menade NRF:s ordförande 
Helene Agélii att om inte IAASB arbetar fram en global lösning riskerar 
nationella och regionala alternativ att inte bara resultera i en fragmenterad 
revision, utan även i en minskad relevans för revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag: 

 
A global solution is the preferred option. We are concerned that if the 
IAASB does not act fast enough, there will be a fragmented audit market 
based on different national standards. Such an unwanted development 
will most likely dilute the role of IAASB as the global standard setter, 
but it might also have a negative impact on the relevance of audit 
engagements for LCEs. (NRF, remissvar, s. 2) 
 

Även Accountancy Europe menade att IAASB borde främja värdet av 
revision av mindre och mindre komplexa företag (LCE) eftersom revisionen 
av dessa är viktig för marknaden och världsekonomin. Det menades att 
IAASB bör se till att en revision av mindre och mindre komplexa företag kan 
utföras på ett fungerande sätt, för att inte ytterligare uppmuntra höjda gränser 
för revisionsplikt. Accountancy Europe bad IAASB betänka att gränserna för 
revisionsplikt redan har höjts i 20 europeiska länder under de senaste tio åren 
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och hänvisade även i sitt remissvar till Riksrevisionens rapport om 
avskaffandet av revisionsplikten i Sverige, där de negativa konsekvenserna av 
avskaffad revisionsplikt ansågs överstiga de positiva. Accountancy Europe 
menade därför att IAASB i första hand borde införa en alternativ standard för 
revision. Det var således mycket som stod på spel, både IAASB:s roll som 
global standardsättare och harmoniseringen och legitimiteten för professionen 
som helhet, och möjligheten att bevara revisionen i segmentet mindre och 
mindre komplexa företag. 
 

I december 2019 publicerade IAASB ett så kallat Feedback statement på 
sitt Discussion Paper. I detta ingick även resultatet på en IFAC enkät baserad 
på frågorna i Discussion Paper, med fler än 1700 svar. Av dessa svar kom 947 
från praktiken (public practice). Enligt IFAC:s enkät var en majoritet av de 
som svarade för en utveckling av en separat standard (46 %) och endast 15 % 
föredrog en omarbetning av ISA. 37 % önskade mer vägledning och 2 % ville 
ha en annan lösning än de angivna. Utöver feedbacken från Discussion Paper 
och IFAC:s enkät sammanställde IAASB även feedbacken från 
Pariskonferens i maj, 2019, kring frågan. Enligt rundabordsdiskussioner från 
denna konferens ville 51 % se en omarbetning av ISA, 44 % önskade en 
separat revisionsstandard och 5 % var för ytterligare vägledning.  

 
Resultatet kring själva Discussion Paper redovisades dock inte i hur många 

procent som föredrog ett visst alternativ, antagligen för att utformningen av 
Discussion Paper möjliggjorde för respondenterna att lämna in feedback där 
inget alternativ tydligt föredrogs. Dock lyfts det fram att en omarbetning av 
ISA är en omtyckt lösning, men eftersom den anses ta lång tid kan införandet 
av en separat standard eventuellt ses som ett bättre alternativ. Alternativet 
vägledning betraktas främst som en del i en kombinationsåtgärd. 
Sammantaget konstaterade IAASB att de har fått blandad respons på möjliga 
åtgärder för revisionen av mindre och mindre komplexa företag. Därför 
avslutade de sitt Feedback statement med att förklara att de kommer att 
fortsätta analysera den feedback de har tagit emot för ta ett beslut kring vägen 
framåt i juni 2020.  

 
I Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) (2002) modell för insitutionell 

förändring anses institutionell förändring ha uppnåtts när den eller de nya 
idéerna har uppnått full acceptans och kognitiv legitimitet i 
organisationsfältet. Det innebär att nya sätt att tänka har blivit förgivettagna 
och institutionaliserade. Vid arbetet med avhandlingen har dock ännu inte 
någon alternativ standard för revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag utfärdats av IAASB. Ändock tycks en institutionell förändring ha 
skett. Den dominerande uppfattningen an audit is an audit är inte längre lika 
förgivettagen i organisationsfältet som när SASE föreslogs under 2015. 
Institutionella entreprenörer verkar därmed ha försvagat institutionaliseringen 
av an audit is an audit och tillägget enligt ISA, genom att ett införande av en 
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separat revisionsstandard för revisionen av mindre och mindre komplexa 
företag allt mer ses som en möjlig och tänkbar lösning.  

 
I nästföljande avsnitt presenteras och diskuteras de sista delarna av det 

empiriska materialet som visar den institutionella förändringen och att idén 
SASE hade förts vidare till den globala standardutvecklaren IAASB.     

7. 8. Institutionell förändring 
 

 När danska branschorganisationen FSR försökte utveckla en alternativ 
revisionsstandard åren innan 2013 avbröts arbetet tidigt och ändrade riktning 
till att istället innebära en utveckling av en ny sorts granskningsstandard. 
Extended Review utgick från “the well-known scope” genom att utgå från en 
vedertagen granskningsstandard, med några tilläggskrav och kunde därför 
bevara uppfattningen an audit is an audit och tillägget – enligt ISA.  

 
NRF utvecklade den alternativa revisionsstandarden SASE under 2014 och 

lanserade standarden till sommaren 2015. Uppfattningen an audit is an audit 
var fortfarande stark inom organisationsfältet och argument mot SASE 
kopplades ofta samman med att uppfattningen an audit is an audit måste 
bevaras eftersom an audit is an audit säkerställer kvalitet, jämförbarhet och 
tydlighet på marknaden. An audit is an audit – enligt ISA kopplades även ihop 
med behovet av en utförlig standard vid granskning av revisionen. 
Förespråkare för SASE försökte istället sammanfoga SASE med bilden av 
revision som något som kan uppnås genom olika standarder och som genom 
en alternativ standard skulle kunna ge en mer anpassad revision i segmentet 
mindre företag, men samtidigt vara revision i enlighet med an audit is an audit.  

 
Teoretiseringen av SASE misslyckades emellertid då remissvaren till 

SASE utgjorde ett kompakt motstånd från centrala aktörer. Genom fler 
institutionella entreprenörskap och teoretiseringar förändrades dock den 
institutionella miljön. Under våren 2019 menade en respondent att inte ens 
Accountancy Europe använde sig av mantrat an audit is an audit längre:    
 

Nearly each paper was starting, or each project was starting on this 
assumption. But I think that it has changed a lot, and we are in a way to 
have two different types of … you know, an audit is not an audit 
anymore, I think. (respondent 20190404C18) 

  
En medlem i NRF menade att även om det fortfarande fanns vissa som 

förespråkade an audit is an audit år 2019, är uppfattningen inte längre lika 
självklar. Det menas också att en revision fortfarande är en revision, men att 
revision kanske kan uppnås genom olika standarder: 
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Jag tror att det är inte lika självklart längre. Så pass mycket tror jag att 
alla kan enas om. Sedan så finns det många fortfarande som tycker att 
en audit ska vara en audit, medan andra menar att det inte är så. Och i 
och för sig kan man tycka att det här kanske blir nästan filosofiskt, att 
det är en lek med ord. Därför att an audit is an audit på så sätt att alla 
typer av revisionsuppdrag ska ju utmynna i en revisionsberättelse av en 
viss bestyrkande grad. Och den ska ju vara samma. Så på så sätt skulle 
man kunna säga att slutprodukten är densamma och därigenom så är en 
audit en audit. Men vägen fram dit kommer nog inte att se likadan ut.  
(respondent 20190702C27) 

 
 När FSR i Danmark försökte finna en lösning på de problem som uppstod 

när gränserna för revisionsplikt höjdes och revisionen i segmentet mindre 
företag blev svår att hålla effektiv enligt den internationella standarden ISA, 
var uppfattningen om an audit is an audit och tillägget – enligt ISA, så stark 
inom professionen att FSR utvecklade en granskningstjänst (Extended 
Review) istället för en alternativ standard för revision. År 2019 menades det 
att förändringen startade för ungefär fem år sedan:  

 
Until ten years ago, most people would still have agreed with the audit 
is an audit notion. I think about five years ago, that started to show some 
cracks. (respondent 20190403C17) 

 
Fem år före 2019, år 2014, arbetades SASE fram av NRF, vilket indikerar 

att NRF var den aktör som kan ha startat förändringen av an audit is an audit, 
trots att de först bara försökte omtolka uppfattningen. An audit is an audit 
började uppvisa sprickor 2014 och 2019 var den inte längre en lika 
dominerande uppfattning.  

 
I nästa delavsnitt presenteras utvecklingen i IAASB under 2020, samt den 

Exempelstandard som utvecklades inom IAASB och som liknar den 
föreslagna standarden SASE.   

7. 8. 1. Utvecklingen under 2020 
 
Under våren 2020 diskuterade IAASB under två möten de remissvar som 

erhölls kring Discussion Paper under 2019, under två möten. Det första mötet 
hölls den 10 till 11 mars av IAASB:s Consultative Advisory Group, CAG, i 
New York. I Agenda Item N.2 inför mötet angavs det att remissvaren till 
Discussion Paper visade att det fanns ett akut behov kring en lösning för 
revisionen av mindre och mindre komplexa företag, eftersom nationella och 
regionala initiativ fortsatte att dyka upp. Dessa nationella och regionala 
inititativ i exempelvis Frankrike och Belgien, ansågs underminera IAASB:s 
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roll som global standardutvecklare och menades därför inte vara i 
allmänhetens intresse (public interest). Det diskuterades om en väg framåt 
skulle kunna vara att utveckla en separat revisionsstandard, eftersom 
alternativet att arbeta om ISA antogs vara mycket tidskrävande. Enligt 
mötesprotokollet framfördes dock två kritiska röster till en utveckling av en 
separat standard. Den ena synpunkten presenteras nedan: 

 
Mr. Hansen had the view that “an audit is an audit,” and therefore 
practitioners would need to read and understand the standards in order 
to apply them effectively. He cautioned of the risk of creating a two 
standard regime where audits of LCEs may be considered a “light audit” 
category, which may adversely affect the profession. (mötesprotokoll 
från IAASB:s CAG möte, 10–11 mars 2020, s. 20) 

 
Den andra synpunkten var liknande och uttryckte också en oro över att 

professionen kunde bli uppdelad till följd av en separat revisionsstandard. 
Denne poängterade också att det förut funnits fler kritiska röster till en separat 
revisionsstandard, än vad som verkade vara fallet under detta möte i mars 
2020: 

 
Mr. Kashiwagi emphasized that at the last CAG meeting where this topic 
was discussed (in March 2019), a strong concern had been expressed on 
developing a separate standard for audits of LCEs as this may lead to a 
“two-tier” profession. He therefore encouraged that there is just one set 
of standards. (mötesprotokoll från IAASB:s CAG möte, 10–11 mars 
2020, s. 21) 

 
Mötet avslutades dock med att fastställa att arbetsgruppen kring 

utvecklingen av revisionen för mindre och mindre komplexa företag skulle 
arbeta vidare med att undersöka hur en separat standard för revisionen av 
mindre och mindre komplexa företag skulle kunna utformas. De starkt kritiska 
röster som yttrades i mars 2019 verkar enligt mötesprotokollet från mars 2020, 
ha mildrats, och ett projekt kring en utveckling av en separat standard tog 
istället fart.  

 
Det andra mötet under våren 2020 hölls virtuellt till följd av covid-19-

pandemin. Inför detta möte, som även det förlades till mars 2020, men också 
förlängdes genom ett möte i april 2020, argumenterade arbetsgruppen kring 
revisionen av mindre komplexa företag för att två huvudspår borde utforskas 
(se Agenda Item 9, LCE issues). Dessa två huvudspår var en omarbetning av 
ISA eller utvecklingen av en separat standard för revision av mindre och 
mindre komplexa företag. Arbetsgruppen baserade sina argument angående 
två potentiella huvudspår på flera faktorer, däribland de svar som IAASB hade 
erhållit angående sitt Discussion Paper, men även på en genomgång av de 
nationella och regionala initiativ som hade framarbetats på olika platser 
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(exempelvis SASE). Slutligen baserades argumenten också på tidigare arbete 
som hade utförts för att stödja IAASB:s beslutsprocesser i frågan. Det vill säga 
det arbete som den informella arbetsgruppen hade utfört. Under rubriken 
Considering Previous Work Undertaken on Behalf of the IAASB i Agenda 
Item 9 inför IAASB:s möte i mars 2020 diskuterades således det arbete som 
hade gjorts i den informella arbetsgruppen under 201738 och som sedan 
presenterades för IAASB för att visa hur en separat standard skulle kunna se 
ut. 

 
This draft LCE Specific Standard was developed by the informal 
working group using the Nordic SASE exposure draft as a starting point. 
To develop the draft LCE Specific Standard the informal working group 
used the feedback that the Nordic Federation had received on their 
consultation, including IAASB”s comment letter. (ur Agenda Item 9, 
LCE issues, inför IAASB:s möte i mars 2020, s. 20) 

 
Det menades att den informella arbetsgruppen hade utgått från SASE vid 

arbetet av Exempelstandarden och tagit hänsyn till remissvar till SASE, även 
IAASB:s remissvar. Om detta utkast till en separat standard för revisionen av 
LCE skulle användas som utgångspunkt i arbetet med att arbeta fram en 
separat standard för revision inom IAASB, menades det att processen skulle 
kunna gå snabbare.    

 
Det bestämdes under mötena i mars och april 2020 att de två huvudspåren, 

en omarbetning av ISA och en separat standard för revisionen av LCE, skulle 
utredas för att presenteras under ett möte i juni 2020. Enligt dokumentet 
IAASB Meeting Highlights and Decisions, april 2020, fanns det anledning att 
påskynda processen och det menades att arbetsgruppen därför borde fokusera 
på en eventuell utveckling av en separat revisionsstandard: 

 
Notwithstanding that there is an urgent need to have an international 
solution for audits of LCEs, the Board encouraged the LCE Working 
Group to focus on how a separate standard could be developed so that 
the Board could better understand the implications of, and the different 
ways for undertaking this work. (IAASB Meeting Highlights and 
Decisions, april 2020, s. 1) 

 
Det var därmed viktigt att arbetsgruppen, “LCE Working Group” 

tillhandahöll tillräckliga underlag inför mötet i juni 2020, för att styrelsen 
skulle kunna fatta beslut om vägen framåt. Enligt dokument inför IAASB:s 
möte i juni, 2020 (IAASB Agenda Item 4) presenterades återigen bakgrunden 
till projektet kring revisionen av mindre och mindre komplexa företag. Det 

                                                   
38 I ett dokument anges det att exemplet arbetades fram 2018, men i själva Exempelstandarden står det att 
den arbetades fram under 2017. 
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poängterades att det är viktigt med global enighet kring revision (“global 
community”), men att ca 95 procent av alla företag världen över utgörs av 
mindre och mindre komplexa företag, IAASB benämner dessa företag LCE 
(less complex entities), för vilka en revision enligt ISA orsakar 
tillämpningsproblem. Till följd av detta har olika nationella och regionala 
initiativ uppkommit för att söka erbjuda en lösning på de upplevda problemen 
med ISA. I en fotnot till detta uttalande nämns återigen NRF:s föreslagna 
standard SASE, för att sedan åtföljas av ytterligare exempel på nationella och 
regionala lösningar. Det fastslås än en gång att förekomsten av sådana 
alternativa lösningar inte ligger i allmänhetens intresse (public interest): 

 
Different standards for the same type of engagement (i.e., an audit of an 
LCE) is not in the public interest and may have unintended 
consequences. (IAASB Agenda item 4, 2020-06-15, s. 3) 

 
Vidare angavs det att projektet hade pågått sedan 2017 och att man löpande 

har tagit till sig åsikter från exempelvis NRF och Accountancy Europe, men 
även från International Federation of Accountants (IFAC) Small and Medium 
Practices Committee (SMPC).  

 
I dokumenten inför mötet i juni 2020 finns även ett exempel på hur en 

separat revisionsstandard för revisionen av LCE, utfärdad av IAASB, skulle 
kunna se ut. Det som presenteras är det utkast till en separat revisionsstandard, 
som nämns ovan, och som den informella arbetsgruppen arbetade fram och 
presenterade för IAASB under 2017. Utkastet har därmed inte omarbetats 
ytterligare sedan det togs fram. Detta innebär att standarden är utformad för 
mindre företag (“small entities”) och inte för både mindre och mindre 
komplexa företag (“LCE”), men det anges att dessa definitioner till stor del 
överlappar varandra och att det därmed inte bör vara något stort problem att 
anpassa utkastet till revisionen av LCE. Detta utkast, så kallad 
Exempelstandard, finns med som bilaga inför IAASB:s möte i juni 2020 och 
är på 24 sidor. Redan storlektsmässigt indikerar Exempelstandarden likheter 
med den tidigare, av NRF, föreslagna SASE. Exempelstandarden och dess 
likheter med standarden SASE presenteras och diskuteras mer ingående i nästa 
delavsnitt. 

7. 8. 2. IAASB:s Exempelstandard 
 
Exempelstandarden omfattade 24 sidor. Även SASE omfattade strax över 

20 sidor. En jämförelse mellan NRF:s SASE och IAASB:s Exempelstandard, 
som diskuterades under IAASB:s möte 2020, visar också på slående likheter. 
Nedan görs en jämförelse mellan en engelsk version av den föreslagna 
revisionsstandarden SASE, som skickades ut på remiss av NRF under 2015, 
och den Exempelstandard som diskuterades i IAASB under 2020. Denna 
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översiktliga jämförelse görs genom att jämföra innehållsförteckningen till den 
engelska versionen av SASE med innehållsförteckningen till IAASB:s 
Exempelstandard. I det följande presenteras först den första delen av SASE:s 
innehållsförteckning, och den följs av den första delen av 
innehållsförteckningen till IAASB:s utkast på en separat revisionsstandard:  
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Som synes ovan är innehållsförteckningarna i stort identiska i de båda 
standarderna. Samma mönster ses också i de avslutande delarna i 
innehållsförteckningarna39. Även själva texten och innebörden i de båda 
föreslagna standarderna är snarlik. I tidigare avsnitt40 har viktiga skillnader 
mellan SASE och ISA presenterats. Enligt dessa jämförelser gav SASE större 

                                                   
39 Se appendix 4. 
40 Se avsnitt 5. 3. 2.  
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utrymme för den professionella bedömningen än ISA, genom att specifika 
ska-krav i ISA hade ändrats till att istället vara avhängig revisorns 
professionella bedömningar i varje specifikt fall. Återkommande 
diskussionspunkter under intervjuer har, som tidigare nämnts, varit de 
tvingande ska-kraven i ISA kring inhämtandet av uppdragsbrev, 
företagsledningens uttalande samt närvarokrav vid inventeringen, om lagret 
uppgår till ett visst värde. I SASE hade dessa ska-krav lättats och det var 
istället upp till den professionella revisorn att göra egna bedömningar kring 
behovet av att uppträtta uppdragsbrev, inhämta företagsledningens uttalande, 
samt närvara vid lagervaruinventeringen. Dessa ska-krav togs ofta upp som 
“irritationsmoment”41 i revisionen av mindre företag enligt ISA. 

 
En jämförelse mellan SASE och IAASB:s Exempelstandard visar att även 

Exempelstandarden låter det vara upp till revisorn att genom sin professionella 
bedömning fatta beslut kring eventuellt upprättande av uppdragsbrev och 
inhämtande av företagsledningens uttalande. Angående uppdragsbrev menas 
det i SASE att: 

 
Unless management”s responsibilities for the financial statement and 
the scope of the audit is clearly defined in applicable law or 
regulation, the auditor shall obtain from management or those charged 
with governance, as appropriate, an written agreement. (Engelsk version 
av SASE, punkt 2. 2, s. 5, min fetmarkering) 
 

I Exempelstandarden uttrycks samma andemening, men genom en annan 
ordalydelse: 

 
The auditor shall assess whether the terms of engagement are 
appropriate and specified in sufficient detail in an engagement letter or 
other suitable form of written confirmation, or in law or regulation. 
(Exempelstandarden, punkt 22, s. 9, min fetmarkering)  
 

Vad gäller företagsledningens uttalande anges det i SASE att: 
 

Unless the responsibility for the preparation of the financial statements 
in accordance with the applicable financial reporting framework, 
including, where relevant, their fair presentation is clearly defined in 
law or covered in other way, for example by managements signature 
on the financial statements, the auditor shall obtain written 
representation on this matter. (Engelsk version av SASE, punkt 6. 4, s. 
16, min fetmarkering) 

 

                                                   
41 Se avsnitt 5. 3. 2. 
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En liknande innebörd kan utläsas ur följande formulering i 
Exempelstandarden: 

 
If managements responsibilities are clearly defined in law and 
regulation, the auditor can determine not to obtain written 
representation. (Exempelstandarden, punkt 74, s. 20, min fetmarkering) 

 
 Genom att inte specifikt nämna närvaro vid lagervaruinventering, anges 

inget ska-krav kring sådan närvaro i vare sig SASE eller IAASB:s 
Exempelstandard. De slående likheterna mellan SASE och IAASB:s 
Exempelstandard innebär att den standard som avfärdades av centrala aktörer 
inom revisionsprofessionen 2015, i princip är den standard som används när 
den centrala aktören IAASB presenterar ett utkast till en separat standard för 
revision. Den standard som IAASB tidigare avstyrkte hade därmed blivit 
något som IAASB diskuterade som en möjlig utgångspunkt för utvecklingen 
av en standard för revisionen av LCE år 2020. 
 

Enligt mötesprotokollet för IAASB:s möte i juni 2020 var styrelsen i 
IAASB till övervägande del överens om att arbetsgruppen kring revisionen av 
LCE borde gå vidare med att utveckla ett förslag till en separat standard för 
att presentera detta under IAASB:s möte i december 2020:  

 
The Board broadly supported that the LCE Working Group commence 
development of the separate standard for audits of LCEs and prepare a 
project proposal for discussion at the December 2020 IAASB meeting. 
(mötesprotokoll, IAASB:s möte i juni 2020, s. 3) 

 
Endast två av 18 styrelsemedlemmar motsatte sig förslaget. Av de totala 

antalet styrelsemedlemmar hade 12 en dåvarande position inom big four eller 
big seven, eller hade en bakgrund inom big four eller big seven42.   

 
I nästa kapitel görs en fördjupad analys av det empiriska materialet, med 

utgångspunkt i institutionell teori. 

                                                   
42 Se appendix 5. 
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8. Hur revisionen förändrades 

Forskningsfrågan som leder denna avhandling och som besvaras i 
förestående analyskapitel lyder som följer: Hur kan förändring inom revision 
ske från periferin?  För att besvara denna fråga har det empiriska materialet 
analyserats med hjälp av institutionell teori och framför allt begreppet 
institutionellt entreprenörskap. Institutionellt entreprenörskap definieras i 
denna avhandling som försök att förändra synsätt och praktiker inom 
organisationsfältet i syfte att genomföra en önskad förändring. Vidare ses 
institutionellt entreprenörskap i denna avhandling som något som kan formas 
både hos individer och i organisationer. Att se institutionellt entreprenörskap 
ur perspektivet att en organisation kan vara en institutionell entreprenör har 
blivit en allt vanligare företeelse inom institutionell teori, då institutionellt 
entreprenörskap på individnivå har kritiserats för ett fokus på en ensam aktör 
som hjälte, vilket anses riskera en alltför stor förenkling av förändringen 
(Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009; Micelotta, Lounsbury och 
Greenwood, 2017).  

 
Denna avhandling visar dock även att institutionellt entreprenörskap kan 

inbegripa en stor mängd aktörer, i form av flera organisationer, som 
tillsammans bidrar till den institutionella förändringen. De olika aktörernas 
agerande är sammankopplade med varandra i något som i denna avhandling 
kallas för ett övergripande institutionellt entreprenörskap. Detta trots att de 
olika institutionella del-entreprenörskapen relaterar på olika sätt till de 
föranledande händelserna och även tidsmässigt uppstår vid skilda tillfällen.  

 
Det övergripande institutionella entreprenörskapet är således ett perspektiv 

som förenar flera aktörer, exempelvis en sammanslutning av organisationer 
såsom NRF, och individer som förespråkar en förändring utan att backas upp 
av en större organisation (exempelvis enskilda revisorer), men också individer 
med kopplingar till organisationer, dock utan att officiellt företräda dessa (i 
denna avhandling benämnda “förkämpar”, ytterligare ett bidrag till 
institutionell teori som beskriv närmare nedan). Gränsen mellan institutionellt 
entreprenörskap på individ- eller organisationsnivå ses därför i denna 
avhandling som tunn, eftersom både individer och organisationer har spelat 
avgörande roller i den förändring som har studerats.  
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I kommande delavsnitt analyseras först spelet mellan aktörerna i det som i 
denna avhandling kallas för ett övergripande institutionellt entreprenörskap, 
samt de olika teoretiseringarna som gjordes inom detta. Därefter analyseras 
den institutionella förändringen med hjälp av tre sammanfattande figurer längs 
en tidsaxel. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av avhandlingens 
resultat. 

8. 1. Spelet mellan aktörer 
 

Förändringen som har studerats i denna avhandling startade med att 
företrädare för de mindre revisionsbyråerna i Norden försökte förbättra 
förutsättningarna för revisionen i segmentet mindre och mindre komplexa 
företag. Genom institutionell teori har initierandet av förändring tolkats som 
ett resultat av föranledande händelser (avskaffad revisionsplikt och 
implementeringen av ISA) och en relativt låg inbäddning i den dominerande 
uppfattningen an audit is an audit. Enligt institutionell teori är det lättare för 
mer perifera aktörer att uppfatta konflikter i den institutionaliserade miljön på 
grund av sin låga inbäddning i de uppfattningar som styr aktörers handlande 
inom organisationsfältet (Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och 
Maguire, 2008). Det menas dock att perifera aktörer saknar inflytande nog att 
genomföra en förändring (Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och 
Maguire, 2008).   

 
Enligt tidigare litteratur (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Garud, 

Hardy och Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 1996; Greenwood och 
Suddaby, 2006; Hardy och Maguire, 2008; Ramirez, Stringfellow och 
Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018) borde därmed försöken till förändring 
som initierades och drevs av det Nordiska revisorsförbundet, som är en relativt 
perifer aktör, ha haft få möjligheter att faktiskt påverka utvecklingen av 
revisionen. Detta eftersom NRF må finna anledning till förändring, men kan 
antas ha för lite inflytande för att kunna genomdriva en förändring. Ändock 
visar avhandlingen hur ett övergripande institutionellt entreprenörskap 
lyckades förändra den institutionella miljön och att detta dessutom hade sitt 
ursprung i NRF och den föreslagna standarden SASE.   

 
För att förstå hur det övergipande institutionella entreprenörskapet liknar, 

men även skiljer sig från tidigare litteratur kring institutionellt 
entreprenörskap, ges en kort sammanfattning av hur tidigare litteratur ofta 
betraktar ett enskilt institutionellt entreprenörskap. 
 

Enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) måste nya idéer som 
skapas i institutionellt entreprenörskap teoretiseras för att nå tillräcklig 
legitimitet, exempelvis moralisk och pragmatisk legitimitet (Suchman, 1995). 
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Nya idéer görs då förenliga med de normer och värderingar som finns i 
organisationsfältet och det menas även att innovationen bör ha ett tydligt 
användningsområde där den kan göra praktisk nytta för att därigenom uppnå 
pragmatisk legitimitet (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002, Suchman, 
1995).  Enligt tidigare litteratur kan teoretisering för att uppnå legitimitet 
också göras genom att exempelvis kritisera rådande situation och framhäva 
den eller de nya idéerna som en lösning (Battilana, Leca och Boxenbaum, 
2009), eller genom att försöka foga samman den nya innovationen med 
dominerande synsätt inom organisationsfältet (Déjean, Gond och Leca, 2004). 
Teoretiseringen kan dock försvåras av så kallade institutionella försvarare 
(institutional defenders, Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009), det vill säga 
aktörer som gynnas av status quo i organisationsfältet. Om teoretiseringen 
lyckas menas det i modellen för institutionell förändring i Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002) att innovationen kan spridas inom 
organisationsfältet i steg fem, för att i steg sex institutionaliseras och nå 
kognitiv legitimitet, det vill säga en förgiventagenhet i organisationsfältet.  

 
I denna avhandling kännetecknas institutionella försvarare framför allt av 

de centrala aktörer som i sina remissvar till SASE kritiserade den föreslagna 
standarden och menade att den varken var förenlig med 
revisionsprofessionens normer och värderingar (moralisk legitimitet), eller 
hade ett användningsområde (pragmatisk legitimitet). Dock skiljer sig det 
empiriska materialet från hur fortsättningen brukar beskrivas i tidigare 
litteratur. Istället för att det institutionella entreprenörskapet misslyckades när 
innovationen inte uppnådde tillräcklig legitimitet i organisationsfältet, 
gestaltade sig flera institutionella entreprenörskap som kunde föra försöken 
om förändring vidare, men till följd av olika motiv. Det var således efter att 
det institutionella entreprenörskapet i NRF tycktes misslyckas som det 
institutionella entreprenörskapet skiftade från att vara ett enskilt till att bli ett 
övergripande.  

 
I följande delavsnitt analyseras de olika teoretiseringarna som gjordes av 

de olika aktörerna i det övergripande institutionella entreprenörskapet. 
Avsnittet startar med den teoretisering som gjordes i NRF.   

8. 1. 1. Teoretiseringen i det ursprungliga institutionella 
entreprenörskapet 

 
Teoretiseringen kring SASE, för att skapa legitimitet åt den föreslagna 

standarden, gjordes framför allt genom att NRF försökte argumentera för att 
SASE var en standard för revision och att den inte borde ses som en annan 
slags granskningsstandard. För att kunna införa en alternativ standard för 
revision krävdes det dock att den förgivettagna uppfattningen an audit is an 
audit hanterades. Slagfärdigheten i an audit is an audit menas i denna 
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avhandling innebära en formel och förvaringsplats (Berger och Luckmann, 
1979) för uppfattningen om att en revision bör utföras på ett och samma sätt, 
det vill säga enligt standarden ISA. En uppfattning som inte gav utrymme för 
ytterligare en revisionsstandard. Genom att hävda att SASE avsåg revision, på 
samma sätt som ISA, försökte NRF därför tolka om den institutionella 
betydelsen och formeln (Berger och Luckmann, 1979) an audit is an audit till 
att en revision kunde vara en revision enligt två olika standarder, det vill säga 
an audit is an audit – enligt ISA eller SASE.  
 

Denna typ av teoretisering syftade till att förena den föreslagna standarden 
SASE med en traditionell syn på hur revisionskvalitet uppnås, det vill säga 
genom revisorns kunskap. Att argumentera för att SASE var ett alternativ som 
kunde ge fullvärdig revision med samma revisionskvalitet som en revision 
enligt ISA, trots att SASE lutade sig mer mot den professionella bedömningen 
än ISA, innebar att teoretiseringen kring SASE handlade om ett återinförande 
av ett förtroende för den professionella bedömningen och förekomsten av 
kunskap inom revisionsprofessionen. SASE argumenterades således kunna ge 
en revision likvärdig den genom ISA, men utan att specificera 
revisionsprocessen på samma sätt som ISA.    

 
An audit is an audit och tolkningen –enligt ISA ansågs dock ge revisionen 

kvalitet just eftersom ISA gav revisionsprocessen transparens, jämförbarhet 
och rättssäkerhet och ett ökat utrymme för den professionella bedömningen 
menades däremot riskera detta. Det större utrymmet för den professionella 
bedömningen i SASE kritiserades därmed av de så kallade institutionella 
försvararna (institutional defenders, Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009), 
det vill säga de stora revisionsbyråerna, tillsynsmyndigheten och den globala 
standardutvecklaren IAASB, genom att ett större utrymme för den 
professionella bedömningen menades innebära en risk för att 
revisionskvaliteten skulle försämras. Exempelvis var uppfattningen hos 
tillsynsmyndigheter att revisionskvalitet bäst uppnås genom en tydlig och 
specificerad revisionsprocess i enlighet med ISA (i likhet med Dowling, 
Knechel och Moroney, 2018), medan SASE ansågs innehålla alltför få 
uttryckliga krav på revisionen.  

 
Trots att SASE ofta uppfattades som en sammanfattning av vad en revision 

bör innehålla, ansåg därmed dessa centrala aktörer att SASE inte var 
tillräckligt specifik för att en fullgod revision skulle kunna uppnås genom en 
användning av SASE. De institutionella försvararna motarbetade på så sätt 
NRF:s försök att uppnå moralisk legitimitet kring SASE, eftersom de inte 
ansåg att SASE var förenlig med professionens syn på hur revisionskvalitet 
uppnås.   
 

Förutom att argumentera för att SASE kunde ge samma revisionskvalitet 
som en revision enligt ISA, menade dock NRF att SASE även innebar en 
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praktisk nytta och därmed hade pragmatisk legitimitet (Greenwood, Suddaby 
och Hinings, 2002; Suchman, 1995). SASE var nämligen en revisionsstandard 
tänkt att användas vid revisionen av mindre och mindre komplexa företag och 
genom att argumentera för en implementering av SASE i detta segment, 
argumenterade NRF för att revisionen skulle kunna effektiviseras. En mer 
effektiv revision genom SASE menades också kunna rädda revisionen av 
mindre företag, eftersom den inte skulle vara lika dyr som en revision enligt 
ISA och därmed bli mer attraktiv på marknaden. SASE framfördes därmed 
som ett sätt att bibehålla den samhällsnytta som de mindre revisionsbyråerna 
utför när de reviderar mindre och mindre komplexa företag. NRF hävdade att 
SASE var bättre lämpad för denna typ av revision eftersom en revision enligt 
ISA menades vara så komplicerad att revisorerna ofta hamnar i tidsbrist för 
att revisionen inte ska bli för dyr att genomföra. Tidsbrist hävdades då riskera 
att viktiga områden i revisionen förbises, samtidigt som revisionen blir mer 
checklistebaserad, något SASE-förespråkare även menade riskerar att 
försämra revisionskvaliteten. Argumenten kring SASE:s praktiska nytta 
genom förbättrad effektivitet och ökad möjlighet att genomföra en relevant 
revision i segmentet mindre företag, hörde därmed både ihop med pragmatisk 
legitimitet (inte för dyr och bättre anpassad) och moralisk legitmitet 
(samhällsnytta och revisionskvalitet).    

 
SASE kritiserades dock av exempelvis revisorer i big seven som ett sätt för 

oseriösa och okunniga revisorer i mindre revisionsbyråer att komma undan 
med mindre arbete, vilket var en kritik mot både den praktiska nyttan (SASE 
ansågs inte förbättra någonting) och den hävdade förenligheten med 
professionens värden (SASE ansågs istället försämra revisionskvaliteten). 
Dessutom översattes effektivitetsargument som framfördes kring SASE till 
lönsamhetsargument. Det menades istället att en tillräckligt kunnig revisor 
kunde använda ISA på ett effektivt sätt och att SASE istället var ett försök att 
komma undan med mindre arbete.   

 
Det som av motståndare till SASE ansågs vara ett sätt att komma undan 

med mindre arbete, det vill säga genom mindre specificerade krav på 
revisionsprocessen, kunde dock även ha en annan innebörd för SASE-
förespråkare. Ett mer informellt argument för SASE innebar nämligen att en 
mindre specificerad standard och ett större utrymme för den professionella 
bedömningen skulle kunna göra revisionsprocessen svårare för 
tillsynsmyndigheter att granska43. SASE teoretiserades därmed också som en 
lösning på upplevelsen av allt mer nitiska granskningar från 
tillsynsmyndigheter. 
 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt visat att SASE teoretiserades av NRF 
och revisorer i mindre revisionsbyråer som förenlig med den institutionella 
                                                   
43 Se avsnitt 6. 3. 1. 
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betydelsen an audit is an audit, men då som an audit is an audit – enligt ISA 
eller SASE. Detta gjordes genom att mena att SASE kunde ge samma 
revisionskvalitet som ISA och därmed var en standard förenlig med 
professionella värden (moralisk legitimitet). Det ökade utrymmet för 
professionell bedömning handlade också om att öka förtroendet för kunskapen 
inom professionen kopplat till revisionskvalitet.  

 
Därutöver argumenterade NRF för att SASE kunde ge en mer effektiv 

revision, det vill säga pragmatisk legitimitet genom praktisk nytta, som skulle 
innebära att revisionen i segmentet mindre företag kunde behållas. Förutom 
att den typen av teoretisering också kan anses höra samman med den 
kommersiella logiken, eftersom en effektivare revision kan ge en billigare 
revision, innebar argumentet att SASE kunde hålla revisionen i segmentet 
mindre företag relevant också en koppling till samhällsnytta och därmed den 
professionella logiken.   
 

Teoretiseringen som gjordes av NRF genom utskicket av SASE 
motarbetades dock av centrala aktörer inom organisationsfältet som i sin tur 
också framförde argument kopplade till den professionella och kommersiella 
logiken och moralisk samt pragmatisk legitimitet. SASE ansågs då istället ge 
försämrad revisionskvalitet eftersom den innehöll färre ska-krav än ISA och 
lämnade för stort utrymme för den professionella bedömningen. SASE 
menades exempelvis vara ett sätt för revisorer i mindre revisionsbyråer att 
komma undan med mindre arbete eller som en standard som riskerade att 
felaktiga professionella bedömningar gjordes, vilket även var ett 
ifrågasättande av kunskapsbasen inom professionen.  

 
Trots att SASE därmed varken uppnådde moralisk eller pragmatisk 

legitimitet i organisationsfältet under år 2015, fortsatte idén bakom SASE att 
diskuteras och argumenteras för inom professionen, till stor del genom något 
som i denna avhandling kallas förkämpar. En beskrivning av detta begrepp 
samt en analys av hur teoretiseringen gick till genom dessa förkämpar ges i 
nästa delavsnitt.  

8. 1. 2. Teoretiseringen hos förkämpar 
 

Begreppet förkämpe används i denna avhandling för att beskriva ett 
institutionellt entreprenörskap som härstammar från ett ursprungligt 
institutionellt entreprenörskap och agerar som en brygga mellan ett misslyckat 
försök att förändra organisationsfältet och en fortsatt förändring. Den 
föreslagna standarden SASE, som förespråkades i det ursprungliga 
institutionella entreprenörskapet i NRF fördes vidare i organisationsfältet 
genom en informell arbetsgrupp med kopplingar till NRF och som hade som 
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syfte att sprida idéerna bakom SASE vidare till den globala 
standardutvecklaren IAASB, när NRF inte längre hade något sådant projekt.  
 

Teoretiseringen hos förkämparna skedde därmed genom det 
påverkansarbete som ämnade föra idén om förändring vidare inom 
organisationsfältet till den centrala aktören IAASB och använde sig av samma 
argument som hade använts av NRF. Genom att fortsätta att presentera SASE 
som idé, trots att NRF hade lagt arbetet med SASE i träda, spreds idén bakom 
SASE till mer centrala aktörer. SASE blev även en ögonöppnare för andra 
aktörer inom organisationsfältet och inspirerade till regionala och nationella 
lösningar på de upplevda problemen med ISA, vilket även satte press på 
aktörer som Accountancy Europe och IAASB att agera och ta till sig de idéer 
som förkämparna förespråkade.   

 
När NRF argumenterade för SASE fanns ännu inga tydliga incitament för 

IAASB att agera för en förändring. Teoretiseringen som genomfördes av NRF 
kunde därmed bestridas i remissvaren till SASE, men när SASE som idé 
ändock spred sig i organisationsfältet och gav upphov till fler regionala och 
nationella lösningar på de upplevda problemen med ISA såg situationen 
annorlunda ut för IAASB. Anledningen till att teoretiseringen av SASE 
lyckades hos förkämparna, men inte hos NRF, handlar troligtvis också om att 
förkämparna kunde argumentera för SASE på ett mer informellt plan, än 
genom det remissutskick som NRF lade fram. När förkämparna teoretiserade 
idén bakom SASE var det inte längre NRF som uttalat förespråkade en 
lösning. Det var inte längre en relativt perifer aktör som försökte påverka 
centrala aktörer. Istället kunde IAASB påverkas successivt av en informell 
arbetsgrupp, parallellt med det växande missnöjet kring ISA hos andra aktörer 
inom organisationsfältet som krävde handlande, samt det Cogito Paper som 
Accountancy Europe publicerade.  

 
Teoretiseringen hos förkämparna gick således ut på att sprida idén bakom 

SASE vidare till centrala aktörer genom att hävda relevansen av en anpassad 
standard för revisionen av mindre företag. I denna teoretisering kritiserades 
ISA för att inte vara användbar vid revisionen av mindre företag och de 
argument som framfördes av förkämparna lyckades även influera 
teoretiseringarna i de institutionella entreprenörskap som formades hos de 
centrala aktörerna Accountancy Europe och IAASB, vilket visas i kommande 
avsnitt.  

8. 1. 3. Teoretiseringen i Accountancy Europe 
 

Teoretiseringen i Accountancy Europe handlade, i likhet med den i NRF, 
om att argumentera för behovet av en förbättring för revisionen i mindre och 
mindre komplexa företag. Den stora skillnaden gentemot teoretiseringen i 
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NRF var dock att Accountancy Europe inte favoriserade en specifik lösning i 
sitt Cogito Paper, det vill säga Accountancy Europe menade inte att en separat 
revisionsstandard var den enda möjliga vägen framåt. Istället var det viktigt 
att framföra behovet av ett agerande. Accountancy Europe som 
medlemsorganisation behövde möta sina medlemmars missnöje kring 
användningen av ISA vid revisionen av mindre och mindre komplexa företag 
och sättet att bemöta de upplevda problemen var att sätta ytterligare press på 
den globala standardutvecklaren IAASB att agera. Det hävdades i Cogito 
Paper att en global lösning på de upplevda problemen med ISA var nödvändig 
för att kunna bevara professionen som en helhet och motarbeta den 
fragmentering som började synas till följd av nationella och regionala initiativ. 
En global lösning menades kunna dämpa dessa initiativ och göra dem 
överflödiga och därigenom kunna bibehålla en harmonisering. Implicit 
menade Accoutancy Europe att för att IAASB skulle kunna bevara sin 
legitimitet som standardutvecklare med syfte att bibehålla en harmonisering 
av professionen, behövde de agera för en lösning på de upplevda problemen 
med ISA.  

 
I den teoretisering som skedde kring framtagandet av Cogito Paper var det 

därmed viktigt för Accountancy Europe att uppmuntra IAASB att 
överhuvudtaget agera i frågan. Även Accountancy Europe insåg nämligen att 
förändringen måste ske på en global nivå för att kunna accepteras i 
organisationsfältet och förhindra en fragmentering. Accountancy Europe 
presenterade därmed flera möjliga lösningar avsedda att öppna upp debatten 
kring de upplevda problemen med ISA. Accountancy Europe var medvetna 
om att IAASB först måste förstå att något överhuvudtaget måste göras, innan 
de skulle kunna ta ställning till vad som kunde vara en rimlig lösning.  

 
Teoretiseringen skedde således utan att förspråka en specifik innovation, 

som var fallet i NRF, men genom att hävda ett behov av att förbättra revisionen 
av mindre företag. Att hävda ett behov av att förbättra revisionen som mindre 
revisionsbyråer huvudsakligen utför var en åsikt som fordrade 
legitimitetsbygge eftersom revisionsprofessionen tidigare till stor del endast 
hade fokuserat på revisionen av stora företag. För att skapa legitimitet kring 
behovet av att förbättra revisionen av mindre företag publicerade 
Accountancy Europe därför artiklar och publikationer som exempelvis 
refererade till den svenska granskningsrapporten kring avskaffad 
revisionsplikt, från december 2017. Riksrevisionens rapport användes därmed 
för att påvisa relevansen för revisionen av mindre företag och legitimera 
behovet av förändring.  

 
Både inför publikationen av Accountancy Europes Cogito Paper, genom 

själva Cogito Paper och i artiklar efteråt argumenterade Accountancy Europe 
för vikten av att bibehålla revisionen i segmentet mindre företag. I denna 
teoretisering menade Accountancy Europe att revision i segmentet mindre 
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företag utgjorde en samhällsnytta i form av ökat förtroende på marknaden 
(moralisk legitimitet) och en praktisk nytta (pragmatisk legitimitet), eftersom 
en frånvaro av revision i detta segment sågs som förenat med undandragande 
av skatt, ökad ekonomisk brottslighet och en ökad förekomst av konkurser. 
Teoretiseringen kring behovet av en lösning handlade således både om att 
bygga moralisk och pragmatisk legitimitet i organisationsfältet. 

 
Teoretiseringen som gjordes av Accountancy Europe saknade tydliga 

institutionella försvarare, eftersom Accountancy Europe publicerade ett 
Cogito Paper, ett slags debattinlägg, och ingen publikation som inväntade 
remissvar. Eventuella motståndare till Cogito Paper hade därmed svårare att 
komma till tals. Istället legitimerades det institutionella entreprenörskapet i 
Accountancy Europe av att processer för en förändring av revisionen av 
mindre och mindre komplexa företag hade börjat ta plats inom den centrala 
aktören IAASB. IAASB:s ordförande Arnold Schilder deltog exempelvis i 
arrangemang som anordnades av Accountancy Europe i syfte att diskutera 
revisionen av mindre företag (se avsnitt 7. 5. 1.).  

 
Publiceringen av Accountancy Europes Cogito Paper gjordes således 

främst för att frammana ett agerande hos IAASB, men även för att stödja 
IAASB i ett arbete för att förbättra förutsättningarna för revision i segmentet 
mindre och mindre komplexa företag. Det Discussion Paper som IAASB 
publicerade ett år efter Accountancy Europes publikation av Cogito Paper, 
hade även stora likheter med Cogito Paper, vilket indikerar att 
argumentationen som gjordes av Accountancy Europe (och som hade stora 
likheter med teoretiseringen i NRF och hos förkämparna) till stor del hade 
överförts till det institutionella entreprenörskapet i IAASB. Teoretiseringen i 
IAASB analyseras närmare i nästa delavsnitt.  

8. 1. 4. Teoretiseringen i IAASB 
 

Den centrala aktören IAASB agerade genom institutionellt entreprenörskap 
i slutet av det övergripande institutionella entreprenörskapet. Innan det 
institutionella entreprenörskapet formades i IAASB försökte IAASB försvara 
sin roll som global standardutvecklare, både i remissvaret till SASE och under 
Pariskonferensen i januari 2017, genom att hävda att de var och länge hade 
varit uppmärksamma på revisionen av mindre och mindre komplexa företag 
och att ISA därmed var förenlig med revisionen av mindre företag. IAASB 
ämnade  således bibehålla uppfattningen an audit is an audit tillsammans med 
tillägget enligt ISA. An audit is an audit – enligt ISA ansågs vara förenligt 
med hur revision uppnår kvalitet och IAASB demonstrerade därigenom att de 
uppfyllde kraven på vad en global standardutvecklare bör göra, det vill säga 
främja revisionskvalitet, något som kan kopplas till hur moralisk legitimitet 
uppnås hos standardutvecklare (Durocher och Fortin, 2010).  
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Det var dock även behovet av moralisk legitimitet, det vill säga behovet av 

att agera som en standardutvecklare bör göra (Durocher och Fortin, 2010), 
som bidrog till att det institutionella entreprenörskapet sedan formades i 
IAASB. De föranledande händelserna till det institutionella entreprenörskapet 
i IAASB innebar nämligen att det växande missnöjet kring ISA hotade 
legitimiteten för hur IAASB hanterade revisionen av mindre företag, eftersom 
an audit is an audit – enligt ISA inte längre accepterades av alla inom 
organisationsfältet.  
 

IAASB var därmed tvungna att återigen demonstrera att de agerade som en 
standardutvecklare bör agera, men nu genom att istället överväga införandet 
av en separat revisionsstandard och erkänna att ISA innebar svårigheter vid 
revisionen av mindre och mindre komplexa företag. I remissvaren till 
IAASB:s Discussion Paper var nämligen de flesta enade kring att något 
behövde göras. Status quo was not an option! Det gick inte längre att hävda 
att all typ av revision bör kunna utföras enligt ISA. En generell uppfattning 
var därmed att IAASB behövde agera, men vad som var lämpligt att göra 
rådde det däremot delade uppfattningar kring. Framför allt två huvudspår 
framträdde bland de 93 remissvaren, på den enkät som IFAC utfärdat i frågan 
och från Pariskonferensen som genomfördes i maj 2019. Den ena lösningen 
handlade om att införa en separat revisionsstandard och den andra handlade, 
något förenklat, om att arbeta om ISA. De två huvudspåren hade ungefär lika 
mycket stöd vardera44. Accountancy Europe och NRF argumenterade, föga 
förvånande, för införandet av en separat revisionsstandard, medan exempelvis 
big four höll fast vid att en revision endast bör utföras enligt ISA, i enlighet 
med uppfattningen an audit is an audit – enligt ISA.  

 
Big fours negativa inställning till införandet av en separat revisionsstandard 

hörsammades dock inte nämnvärt i IAASB:s fortsatta process, eftersom det 
menades att det skulle gå fortare att införa en separat revisionsstandard än att 
arbeta om ISA. IAASB började därmed öppna upp för att en revision skulle 
kunna utföras enligt olika standarder, om dessa olika standarder kunde ge en 
revision med samma rimliga grad av säkerhet som ISA ansågs ge. IAASB 
argumenterade således för att det låg i allmänhetens intresse (public interest) 
att förbättra revisionen av mindre företag och motverka en splittring i 
professionen till följd av regionala och nationella lösningar till de upplevda 
problemen med ISA, något som menades hota revisionens legitimitet.  

 
Det som NRF hade menat med sin omtolkning av an audit is an audit – 

enligt ISA till an audit is an audit – enligt ISA eller SASE, det vill säga att det 
kan finnas fler sätt att uppnå revision än enligt ISA, hörsammades av IAASB, 
på så sätt att IAASB också försökte tolka om an audit is an audit – enligt ISA, 
                                                   
44 Se avsnitt 7. 7. 1. 



186 

då till an audit is an audit – enligt rimlig grad av säkerhet45. En sådan 
omtolkning av an audit is an audit möjliggjorde också ett arbete med att 
försöka implementera en separat standard för revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag, utfärdad av den globala standardutvecklaren IAASB.  
 

Den valda vägen framåt, det vill säga arbetet med en separat 
revisionsstandard, argumenterades således för genom att det ansågs vara ett 
agerande i allmänhetens intresse (det vill säga ett sökande efter moralisk 
legitimitet), Men även om teoretiseringen i IAASB utgick från samma 
argument som framfördes i Accountancy Europes Cogito Paper (och som kan 
hänföras till NRF och SASE) och handlade om att revisionen i mindre företag 
måste börja betraktas som något relevant, skiljde sig teoretiseringen som 
skedde i IAASB från den i Accountancy Europe och i NRF genom att 
IAASB:s teoretisering var tvungen att ske genom en så kallad vederbörlig 
process (due process, Loft, Humphrey och Turley, 2006). Besluten kring 
vägen framåt togs därmed genom transparens och ansvarighet (accountability) 
i så kallad vederbörlig process (due process) där IAASB löpande redogjorde 
för de diskussioner som fördes kring revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag genom att publicera mötesprotokoll och liknande underlag 
på sin hemsida. Beslutsprocesserna inom IAASB inbegriper en stor mängd 
publika dokument, eftersom beslut måste ske enligt denna vederbörliga 
process i allmänhetens intresse (public interest, Durocher och Fortin, 2010).   

 
I de olika publika dokument som publicerades inför möten och efter möten 

där revisionen av mindre företag diskuterades, refererade IAASB frekvent till 
olika dokument och händelser, varav flera referenser gjordes återkommande, 
till exempelvis till Riksrevisionens granskningsrapport, NRF:s SASE och 
Pariskonferensen i januari 2017. Det innebar att exempelvis i IAASB:s 
Discussion Paper var IAASB tvungna att vara transparenta i förfarandet och 
kring faktorer som kunde ha en inverkan på IAASB:s agerande i allmänhetens 
intresse.    
 

I mötesprotokoll där revisionen av mindre och mindre komplexa företag 
diskuterades inför remissutskicket av Discussion Paper nämndes ofta NRF 
och SASE i en fotnot eller till och med i brödtext. I vissa fall blev det dock 
tydligt att IAASB försökte utesluta SASE som en påverkansfaktor i den 
process som började ta form i IAASB. Exempelvis togs NRF och SASE bort 
ur bilden som visade IAASB:s resa vid en presentation46 i september 2018, till 
skillnad från hur IAASB:s resa hade framställts vid en presentation47 i maj 
2018. Inte heller syntes NRF eller SASE i den bild som visade IAASB:s resa 

                                                   
45 Se avsnitt 7.6.  
46 Se avsnitt 7. 6.  
47 Se avsnitt 7. 5. 1. 
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i Discussion Paper48 år 2019. Det var därmed viktigt för IAASB:s legitimitet 
att organisationen framstod som en självständig aktör som agerade såsom en 
global standardutvecklare bör göra. IAASB hävdade genom dessa bilder på 
IAASB:s resa dessutom att de länge hade varit uppmärksamma på revisionen 
av mindre företag (något som även hade hävdats i remissvaret till SASE). I 
presentationerna av IAASB:s resa förflyttades exempelvis startpunkten för ett 
fokus på revisionen av mindre och mindre komplexa företag allt längre bak i 
tiden49. 

 
 Under framför allt 2019 menades det i IAASB, att de trots ett långvarigt 

fokus på revisionen av mindre och mindre komplexa företag nu insåg att 
utvecklingen i organisationsfältet krävde en annan arbetsmetod än exempelvis 
Clarity Projects kring ISA. NRF och SASE angavs då i Discussion Paper som 
en regional, alternativ lösning på de upplevda problemen med ISA, som hade 
påverkat utvecklingen i organisationsfältet, men som åtminstone inte officiellt 
sett fick någon plats i IAASB:s egen resa kring frågan. IAASB menade istället 
att de genom att agera i enlighet med hur en standardutvecklare bör göra, 
självständigt hade kommit till insikt om hur revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag bör förändras för att bibehålla relevansen för revisionen i 
detta segment. Revisionen av mindre och mindre komplexa företag ansågs 
således vara viktigt eftersom de nationella och regionala lösningarna på de 
upplevda problemen med ISA hotade IAASB:s legitimitet som global 
standardutvecklare. IAASB behövde därmed agera för en förändring och 
arbetade fram en Exempelstandard (som innehar stora likheter med SASE).  
 

I dessa delavsnitt har de olika teoretiseringarna i de olika institutionella 
entreprenörskapen analyserats, vilka tillsammans i det övergripande 
institutionella entreprenörskapet gav upphov till en förändring av den 
institutionella betydelsen an audit is an audit och tolkningen enligt ISA. Under 
nästa rubrik analyseras hur den institutionella förändringen gick till genom 
dessa aktörer med hjälp av tre figurer längs en tidsaxel. 

8. 2. Förkämpar, föranledande händelser och den 
institutionella förändringen 
 

Den föreslagna standarden SASE arbetades fram hos den relativt perifera 
aktören NRF. Inom NRF, men även utanför NRF (exempelvis enskilda 
revisorer) arbetade individer med stor inlevelse för att den föreslagna 
standarden skulle uppnå legitimitet och ge upphov till en förändring av den 
dominerande tolkningen av an audit is an audit – enligt ISA. När detta inte 
                                                   
48 Se avsnitt 7. 6. 2. 
49 Jfr bild i avsnitt 7. 6. med bild i avsnitt 7. 6. 2. 
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kunde ske till följd av att centrala aktörer inom fältet avstyrkte den föreslagna 
standarden, lades det officiella arbetet med standarden ned, samtidigt som en 
informell arbetsgrupp bildades för att påverka den globala 
standardutvecklaren IAASB. I den informella arbetsgruppen ingick personer 
som hade haft inflytande på SASE:s utformning och som hade ingått i det 
institutionella entreprenörskapet i NRF.   

 
Detta innebar att det institutionella entreprenörskapet inte längre framskred 

genom NRF, utan genom så kallade förkämpar, som fortsatte att arbeta för en 
förändring av dominerande synsätt inom organisationsfältet. Spridningen av 
den nya idén handlade dock inte om diffusion såsom det har diskuterats i 
exempelvis Greenwood, Suddaby och Hinings (2002). I modellen för 
institutionell förändring beskriver Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 
hur de nya idéerna sprids i organisationsfältet i steg fem (“diffusion”), när de 
har uppnått moralisk legitimitet och/eller pragmatisk legitimitet genom 
teoretiseringen i steg fyra, det vill säga när idéerna anses förenliga med de 
normer som finns och/eller när idéerna anses ha ett värde. Spridningen genom 
förkämpar var istället mer riktad än hur spridning beskrivs i Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002). SASE nådde nämligen inte moralisk och 
pragmatisk legitimitet när det förespråkades av NRF under 2015 och 
spridningen kunde därför inte gå till på det sätt som diskuteras i Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002) och som handlar om att den nya idén sprids när 
aktörer inom organisationsfältet betraktar nya idéer som legitima.  

 
Det institutionella entreprenörskapet hos förkämparna inbegrep därmed 

istället en fortsatt teoretisering av idéerna bakom SASE, men genom riktade 
insatser för att påverka och kanske till och med omvända de institutionella 
försvararna (institutional defenders, Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009), 
det vill säga aktörer som tidigare hade förhindrat den förändring som det 
ursprungliga institutionella entreprenörskapet ämnade uppnå.  

 
En sådan institutionell försvarare var IAASB, den globala 

standardutvecklaren som i sitt remissvar till SASE yrkade på att ISA var den 
enda möjliga standarden för revision, men som år 2020 diskuterade behovet 
av en standard snarlik SASE. Genom en riktad spridning av idéerna som 
formades i det ursprungliga institutionella entreprenörskapet i NRF, försökte 
förkämparna därmed påverka synen inom IAASB kring behovet av förändring 
och vad som skulle kunna vara en möjlig lösning.   

 
Framträdande individer inom NRF, menade att efter remissvaren från 

centrala aktörer fanns det endast en väg framåt och det var att få centrala 
aktörer att agera. Det hävdades att SASE måste komma upp på den globala 
agendan, för att en förändring skulle kunna ske. Förkämparna i den informella 
arbetsgruppen arbetade således för att förändring skulle ske genom centrala 
aktörer. Förkämparna försökte följaktligen skapa ett utrymme för den 
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innovation som formades i det institutionella entreprenörskapet, från vilken 
förkämparna härstammade, för att den nya idén skulle kunna implementeras i 
organisationsfältet. Genom att delta i olika sammankomster med IAASB 
försökte dessa förkämpar få den globala standardutvecklaren att förstå 
behovet av förändring kring revisionen av mindre företag och även påverka 
IAASB:s riktning kring vad som skulle kunna vara en möjlig lösning. 

 
Parallellt med att dessa förkämpar försökte påverka IAASB i frågan om 

revisionen av mindre företag, växte även ett missnöje runtom i världen kring 
förutsättningarna för revisionen av mindre företag. Detta missnöje fick enligt 
det empiriska materialet draghjälp av en engelsk version av den föreslagna 
standarden SASE, samtidigt som även remissrundan kring SASE öppnade upp 
för en debatt kring revisionen av mindre företag på den internationella arenan.   
Fler och fler perifera aktörer inom fältet, det vill säga mindre revisionsbyråer 
och deras företrädare, såg SASE som en ögonöppnare för att något skulle 
kunna göras för att förbättra möjligheterna att genomföra revision av mindre 
företag.  
 

De aktörer från NRF som agerade som informell arbetsgrupp och som 
benämns förkämpar påverkade IAASB genom möten, under vilka behovet av 
förändring och potentiella lösningar diskuterades. Sådana möten mellan den 
informella arbetsgruppen och IAASB under 2016, ansågs i det empiriska 
materialet även vara det som resulterade i Pariskonferensen i början av 2017, 
som var en viktig vändpunkt för den institutionella förändringen. Under 
Pariskonferensen i januari 2017 presenterades SASE, samtidigt som ISA 
kritiserades. Behovet av en förändring kring revisionen av mindre företag 
bekräftades av en stor andel deltagare på konferensen, vilka visade sitt stöd 
för att revisionen av mindre företag behövde förbättras. Pariskonferensen 
tydliggjorde således för aktörer som Accountancy Europe och IAASB att det 
fanns ett stort behov av en förändring i organisationsfältet.  

 
Pariskonferensen ses som en viktig vändpunkt i det empiriska materialet 

för att den även tolkas som en föranledande händelse till det institutionella 
entreprenörskap som skapades i Accountancy Europe, men också till det som 
formades i IAASB. Detta eftersom Accountancy Europe, som tidigare inte ens 
skrev remissvar till SASE, blev medvetna om att dess medlemmar ville att 
Accountancy Europe skulle agera för en förändring. Missnöjet bland 
medlemmarna kring användningen av ISA vid all typ av revision hade sin 
grund i samma omständigheter som triggade det institutionella 
entreprenörskapet i NRF, nämligen användningen av en alltför komplicerad 
revisionsstandard vid revisionen av mindre företag, samtidigt som gränser för 
revisionsplikt höjdes eller riskerade att höjas, vilket ytterligare försvårade 
möjligheten att hålla revisionen av mindre företag effektiv och relevant (se 
även Coetzee, Barac och Seligmann, 2019). Accountancy Europe triggades 
därför till att forma ett institutionellt entreprenörskap för en förändring av 
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dominerande synsätt, det vill säga uppfattningen an audit is an audit och 
tillägget – enligt ISA. I det institutionella entreprenörskapet i Accountancy 
Europe arbetades ett Cogito Paper fram för att i sin tur påverka den globala 
standardutvecklaren IAASB i frågan. 

 
Eftersom Accountancy Europe agerade till följd av att dess medlemmar 

drabbades av de föranledande händelserna var det ett nytt institutionellt 
entreprenörskap som formades och inte en form av allierad aktör till NRF. 
NRF hade inte längre något aktivt projekt i frågan när Pariskonferensen 
anordnades och Accountancy Europe hade inte heller något intresse av att 
företräda de nordiska länderna. Accountancy Europe företräder en större 
grupp medlemmar och agerar i egenskap av företrädare för dessa. Dock hade 
Accountancy Europe tagit intryck av SASE som idé och föreslog utvecklingen 
av en separat revisionsstandard som en möjlig lösning på de upplevda 
problemen i sitt Cogito Paper.   
 

Ungefär samtidigt som det skapades ett institutionellt entreprenörskap i 
Accountancy Europe började även IAASB diskutera ett eventuellt behov av 
att förändra revisionen av mindre företag. Detta institutionella 
entreprenörskap var dock mer trögstartat än det i Accountancy Europe och 
triggades av en annan tolkning av de föranledande händelser som blev tydliga 
under Pariskonferensen. Pariskonferensen visade för IAASB att det fanns ett 
utbrett missnöje mot den internationella revisionsstandarden (ISA) som 
IAASB utfärdar. Pariskonferensen blev därmed en föranledande händelse 
även till IAASB:s institutionella entreprenörskap genom ett tydliggörande av 
det utbredda missnöjet mot ISA, vilket fick IAASB att inse att dess legitimitet 
som global standardutvecklare hotades. Eftersom missnöjet med ISA gav 
upphov till regionala och nationella lösningar på problemen med ISA, 
riskerade IAASB en utveckling där rollen som internationell 
standardutvecklare underminerades.   

 
IAASB blev genom detta triggade att agera för en förändring av 

dominerande synsätt för att kunna genomföra en förändring som kunde rädda 
IAASB:s legitimitet. IAASB prövade därmed möjligheten att förändra den 
dominerande tolkningen av an audit is an audit som an audit is an audit – enligt 
ISA, till att istället kunna innebära an audit is an audit – enligt rimlig grad av 
säkerhet, vilket öppnade upp för att revision skulle kunna genomföras enligt 
olika standarder. Med förbehållet att det är IAASB som utfärdar alternativen. 
Dock tog det institutionella entreprenörskapet i IAASB även stort intryck av 
de idéer som formades i det ursprungliga institutionella entreprenörskapet i 
NRF, eftersom IAASB i juni 2020 presenterade en Exempelstandard som hade 
mycket stora likheter med den föreslagna standarden SASE som arbetades 
fram av NRF under år 2014 och 2015.  
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Förändringen som har studerats i denna avhandling inbegriper således 
förekomsten av flera institutionella entreprenörskap, på både individ- och 
organisationsnivå, som har triggats på olika sätt av föranledande händelser vid 
olika tillfällen, i kombination med en typ av institutionellt entreprenörskap 
som i denna avhandling benämns förkämpar. Således hör de olika 
institutionella entreprenörskapen ihop och skildrar ett övergripande 
institutionellt entreprenörskap som har förändrat revisionen genom en 
försvagning av uppfattningen an audit is an audit – enligt ISA till att kunna 
innebära en diversifiering av revisionsstandarder.    

 
För att ge en tydligare bild av beskrivningen av det övergripande 

institutionella entreprenörskapet har tre figurer arbetats fram. I den första 
figuren (figur 1) presenteras den första dimensionen av förändringen med 
hjälp av teoretiska begrepp från institutionell teori, nämligen föranledande 
händelser, institutionellt entreprenörskap (förkortat IE), och innovation 
(SASE), enligt en tidslinje. I den andra figuren (figur 2) har ytterligare en 
dimension lagts till, i form av det påverkansarbete som har diskuterats och 
som menas ske genom förkämpar. I den tredje figuren (figur 3) visas resultatet 
av det påverkansarbete som sker genom förkämpar, det vill säga överföringen 
av SASE som idé till det institutionella entreprenörskapet i IAASB och dess 
Exempelstandard. Dessa figurer presenteras och diskuteras vidare nedan. 

 
I figur 8. 1 presenteras en tidslinje som visar hur föranledande händelser 

(precipitating jolts, Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002) triggar 
institutionellt entreprenörskap i NRF 2012, men sedan även i Accountancy 
Europe och IAASB under 2017 och 2018. Vidare visar figuren två 
vändpunkter, den ena är motståndet från centrala aktörer kring SASE under 
2015 och den andra är Pariskonferensen i januari 2017, som blir en 
föranledande händelse för institutionellt entreprenörskap i både Accountancy 
Europe och IAASB, dock till följd av olika motiv.  

 
Figur 8. 1 Tidslinje ett (nästa sida): 
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Accountancy Europe började agera genom institutionellt entreprenörskap 
(IE) ganska snart efter Pariskonferensen i januari 2017, då de startade arbetet 
med sitt Cogito Paper, som publicerades våren 2018.  

 
IAASB agerade genom institutionellt entreprenörskap något senare, trots 

att en föranledande händelse är samma Pariskonferens som triggade 
institutionellt entreprenörskap i Accountancy Europe. IAASB agerade genom 
att arbeta fram ett Discussion Paper som publicerades 2019, men det var först 
under 2020 som IAASB beslutade sig för att arbeta fram ett förslag på en 
separat revisionsstandard baserad på en Exempelstandard som presenterades 
under ett möte i juni 2020.  

 
I nästa figur (figur 8. 2) läggs en ytterligare aspekt till förändringen, 

nämligen den informella arbetsgruppen och det påverkansarbete som startade 
efter att centrala aktörer hade avstyrkt förslaget SASE under hösten 2015.  

 
Figur 8. 2 Tidslinje två (nästa sida): 
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Figuren visar även att påverkansarbetet genom förkämpar hade en inverkan 
på Pariskonferensen 2017. Påverkansarbetet hade också en inverkan på 
Accountancy Europe och dess Cogito Paper, genom att SASE, i skepnaden av 
en separat standard för revision, fanns med som ett av de föreslagna 
alternativen i Cogito Paper.  

 
Påverkansarbetet syns också genom att ett av de tre alternativ som föreslås 

i IAASB:s Discussion Paper är förslaget om en separat standard för revisionen 
av mindre företag, i likhet med SASE.   

 
I den sista figuren (figur 8. 3), har ännu en dimension lagts till och figuren 

visar därför även hur SASE som idé har färdats från det första institutionella 
entreprenörskapet till det sista, från att benämnas SASE till att benämnas 
Exempelstandard. 

 
Figur 8. 3 Tidslinje tre (nästa sida): 
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SASE:s spridning i organisationsfältet, från en perifer aktör till en central 
aktör, har skett från NRF via Pariskonferensen till Accountancy Europes 
Cogito Paper och IAASB:s Discussion Paper, där SASE kan ses som 
förebilden för ett av de föreslagna alternativen i vardera publikation. Men 
SASE som idé har dessutom spridits genom att det i princip är SASE som 
utgör exempel på hur en separat standard för revisionen av LCE kan se ut och 
som används i IAASB:s arbete med att ta fram en separat standard för 
revisionen av LCE under år 2020.  
 

I nästa avsnitt sammanfattas avhandlingens resultat, innan det diskuteras i 
relation till tidigare forskning i nästa kapitel. 

8. 3. Sammanfattning 
 

Detta kapitel har visat ett övergripande institutionellt entreprenörskap som 
utgörs av flera olika institutionella entreprenörskap förenade genom 
förkämpar, föranledande händelser, teoretiseringar och den idé som 
utformades i det ursprungliga institutionella entreprenörskapet. 
Sammanfattningsvis visar avhandlingen därför att förändring inom revision 
kan ske från periferin genom att inbegripa olika aktörer som genom olika 
teoretiseringar förändrar den institutionella miljön.  
 

De mindre revisionsbyråernas företrädare, NRF, initierade och drev 
förändring inom revisionsprofessionen genom att först försöka sammanfoga 
den föreslagna idén med den institutionella betydelsen an audit is an audit och 
genom att försöka övertyga centrala aktörer om att bli allierade. Detta kan 
liknas vid ansatser att sammanfoga förändringsförsöket med dominerande 
uppfattningar inom organisationsfältet (Déjean, Gond och Leca, 2004) eller 
vid försök att värva centrala aktörer som allierade (Battiliana et al., 2009). 
Dock misslyckades dessa försök eftersom centrala aktörer inom 
organisationsfältet, såsom IAASB, de stora revisionsbyråerna och 
tillsynsmyndigheter, inte godkände den erbjudna omtolkningen av an audit is 
an audit – enligt ISA som an audit is an audit – enligt ISA eller SASE. SASE 
sågs istället i många av remissvaren som försök till diversifiering av 
revisionen, något som ansågs gå emot den dominerande uppfattningen an 
audit is an audit och framför allt tolkningen enligt ISA. Centrala aktörer 
avstyrkte därmed standarden enligt sina remissvar.  

 
Det starka motståndet från centrala aktörer inom organisationsfältet tycktes 

initialt ha satt stopp för de perifera aktörernas försök till förändring i 
revisionen. NRF lade SASE i träda och hade inte längre något aktivt projekt i 
frågan. Det är dock här som det empiriska materialet i avhandlingen börjar 
uppvisa skillnader jämfört med tidigare litteratur vad gäller synen på 
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institutionellt entreprenörskap och förändring. Det är därmed efter att SASE 
läggs i träda av NRF som den empiriska berättelsen allt mer börjar skilja sig 
från exempelvis Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) modell för 
institutionell förändring. Istället för att det institutionella entreprenörskapet 
misslyckas tar det nämligen ny fart efter Pariskonferensen i januari 2017 och 
utgör inte längre ett enskilt institutionellt entreprenörskap. Det är även efter 
denna vändpunkt som aktörers periferitet och centralitet kan börja diskuteras.   
 

Avhandlingen visar nämligen att perifera aktörer inom 
revisionsprofessionen kan driva en förändring genom att förkämpar, från det 
ursprungliga institutionella entreprenörskapet, initierar och påverkar 
institutionellt entreprenörskap hos mer centrala aktörer inom professionen, 
samtidigt som även föranledande händelser triggar institutionellt 
entreprenörskap hos dessa aktörer. Genom detta lyckas de perifera aktörerna 
föra sin idé om förändring vidare till aktörer som har inflytande nog att 
genomföra den önskade förändringen. De centrala aktörerna, Accountancy 
Europe och IAASB, agerade när frågan om revisionen i segmentet mindre och 
mindre komplexa företag innebar att de måste agera för att inte förlora sin 
legitimitet som medlemsorganisation och global standardutvecklare. Medan 
de perifera aktörerna, NRF och förkämparna, försökte uppbåda legitimitet för 
sin önskade förändring. Ur det perspektivet kan det hävdas att de centrala 
aktörerna re-agerade på de perifera aktörernas agerande. Det övergripande 
institutionella entreprenörskapet innefattar således olika anledningar till att 
förändringen genomförs. Perspektivet belyser även hur det visserligen kan 
finnas hierarkier i ett övergripande institutionellt entreprenörskap, eftersom 
NRF och förkämpar ses som mer perifera aktörer i jämförelse med 
Accountancy Europe och IAASB, men att perifera aktörer tillsammans med 
ett ökat missnöje i organisationsfältet, kan påverka centrala aktörers 
handlande.  
 

År 2015 var uppfattningen om an audit is an audit och tolkningen – enligt 
ISA så stark inom organisationsfältet att ett införande av en alternativ 
revisionsstandard som SASE hindrades. NRF misslyckades således med 
teoretiseringen av SASE när den föreslagna standarden inte uppnådde 
tillräcklig legitimitet i organisationsfältet, och NRF var därför tvungna att 
lägga projektet om en anpassad standard för revisionen av mindre företag åt 
sidan. Genom ett övergripande institutionellt entreprenörskap har dock den 
tidigare dominerande uppfattningen an audit is an audit och tolkningen enligt 
ISA förändrats och år 2020 är uppfattningen inte längre lika förgivettagen. 
IAASB prövar istället an audit is an audit – enligt rimlig grad av säkerhet, när 
de arbetar fram en alternativ standard för revisionen av mindre och mindre 
komplexa företag. 

 
Det övergripande institutionella entreprenörskapet som har beskrivits i 

denna avhandling diversifierar således bilden av hur institutionell förändring 
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kan gå till. Till skillnad från modellen i Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) kan institutionell förändring innebära flera teoretiseringar, olika 
institutionella entreprenörskap och föranledande händelser som påverkar 
aktörer vid olika tillfällen. Det övergripande institutionella entreprenörskapet 
visar också att institutionell förändring kan inbegripa aktörer på både individ- 
och organisationsnivå och att perifera aktörer kan påverka centrala aktörer.  

 
Analysen visar därmed att aktörer måste anpassa sig till varandra inom 

organisationsfältet, vilket innebär att inflytande inte bara kan hänvisas till 
aktörer som vanligtvis betraktas som centrala inom ett organisationsfält. I och 
med detta kan begreppen periferitet och centralitet, med hänsyn till inflytande, 
ifrågasättas, eftersom den idé som utvecklades i det ursprungliga 
institutionella entreprenörskapet spreds i nästintill oförvanskad form till det 
institutionella entreprenörskapet i IAASB, en aktör med möjlighet att 
implementera den nya idén i organisationsfältet. Perifera aktörer, såsom 
företrädare för de mindre revisionsbyråerna, kan därmed anses ha haft stort 
inflytande i det övergripande institutionella entreprenörskapet, och genom 
indirekt inflytande över centrala aktörers agerande och den institutionella 
förändringen, bör de kanske inte nödvändigtvis ses som perifera.  

 
För att en ny idé ska institutionaliseras och för att den institutionella miljön 

ska förändras kan det dock krävas att den nya idén skiljs från det ursprungliga 
institutionella entreprenörskapet om teoretiseringen misslyckas, för att den 
ska kunna föras vidare till centrala aktörer, vilka genom att göra idén till sin 
egen också kan implementera den. Ändock formades idén i det institutionella 
entreprenörskapet som misslyckades och frågan kan därför ställas om 
huruvida det verkligen misslyckades.  
 

I nästa kapitel diskuteras resultaten i relation till tidigare litteratur inom 
både institutionell teori och revision.   
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9. Den institutionella förändringen i relation 
till tidigare forskning 

 Denna avhandling har haft som syfte att bidra till en förståelse för revision 
och förändring ur ett annat perspektiv än big four, som är det som främst har 
studerats inom revision. Genom att istället studera hur förändring kan starta i 
perifering har avhandlingen visat att förändring inom revision kan ske genom 
ett övergripande institutionellt entreprenörskap med flera aktörer som genom 
olika teoretiseringar tillsammans förändrar revisionen. Den förändring som 
har studerats handlar om hur en innovation, i form av en anpassad standard 
för revisionen av mindre företag, formades i periferin och spreds genom flera 
institutionella entreprenörskap i organisationsfältet och förändrade betydelsen 
av an audit is an audit.  

 
An audit is an audit har i denna avhandling betraktats som en institutionell 

betydelse och formel för revision som ”lätt kan läras in och memoreras” 
(Berger och Luckmann, 1979 s. 87), något som också ses som förenligt med 
hur an audit is an audit har diskuterats i tidigare forskning, då som ett 
innovationshämmande (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013), men 
professionsförenande mantra (Löhlein och Müßig, 2020).  

 
Det övergripande institutionella entreprenörskapet förändrade betydelsen 

av an audit is an audit från att innebära an audit is an audit – enligt ISA, det 
vill säga att revision bör utföras enligt den globala och internationella 
revisionsstandarden ISA, till att kunna betyda an audit is an audit - enligt 
rimlig grad av säkerhet, vilket istället öppnar upp för en diversifiering av 
revisionsstandarder som utfärdas av den globala standardutvecklaren IAASB. 
Det övergripande institutionella entreprenörskapet förändrade därmed 
organisationsfältet och förbättrade möjligheterna till innovation, genom 
omtolkningen av an audit is an audit.  
 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens bidrag i relation till tidigare litte-
ratur inom institutionell teori och revision. I nästa delavsnitt ges först en dis-
kussion kring avhandlingens bidrag till institutionell teori och begrepp som 
institutionellt entreprenörskap, teoretisering och periferitet respektive centra-
litet. Kapitlet avslutas sedan med bidrag till revisionsforskningen.  
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9. 1. Institutionellt entreprenörskap och institutionell 
förändring  

 
Enligt modellen för institutionell förändring som Greenwood, Suddaby och 

Hinings (2002) arbetade fram uppnås institutionell förändring i steg sex när 
fem föregående steg har avklarats. I steg ett menas det att något sker som 
skakar om den institutionella miljön och möjliggör för aktörer att se sakernas 
tillstånd ur nya perspektiv, vilket menas kunna trigga institutionellt 
entreprenörskap för förändring av den institutionella miljön i steg två. I det 
institutionella entreprenörskapet formas sedan en innovation  i steg tre, det vill 
säga en eller flera idéer, som är menade att förändra förgivettagna 
uppfattningar och praktiker i organisationsfältet. För att innovationen ska 
kunna spridas i organisationsfältet menar Greenwood, Suddaby och Hinings 
(2002) sedan att de nya idéerna måste uppnå legitimitet i en process som kallas 
teoretisering i steg fyra. I teoretiseringen specificeras problem med den 
situation som råder och de nya idéerna berättigas för att uppnå moralisk 
och/eller pragmatisk legitimitet (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002).  
Moralisk legitimitet förväntas uppnås när innovationen blir förenlig med 
värderingar och normer i organisationsfältet och pragmatisk legitimitet anses 
uppnås när de nya idéerna kopplas ihop med ett praktiskt värde. En lyckad 
teoretisering där nya idéer görs mer övertygande än existerande sätt att tänka 
och handla, menas resultera i steg fem och en spridning av idéerna i 
organisationsfältet, för att slutligen bli förgivettagna och uppnå kognitiv 
legitmitet i steg sex (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). 

 
Till skillnad från modellen av Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 

visar dock avhandlingen först och främst att institutionell förändring inte 
enbart sker genom ett institutionellt entreprenörskap. Avhandlingen visar 
istället att institutionell förändring kan ske genom flera institutionella 
entreprenörskap som initieras av föranledande händelser vid olika tillfällen. 
Eftersom de olika institutionella entreprenörskapen dock berör samma 
innovation och förändring av dominerande uppfattning, det vill säga an audit 
is an audit och därmed möjligheten att införa en separat standard för 
revisionen av mindre och mindre komplexa företag, och eftersom de 
föranledande händelserna har sin grund i den internationella 
revisionsstandarden ISA och avskaffandet av revisionsplikt (alternativt 
diskussioner kring densamma), menas det i avhandlingen att de olika 
institutionella entreprenörskapen tillsammans bildar ett övergripande 
institutionellt entreprenörskap. De olika institutionella entreprenörskapen 
binds således samman genom de föranledande händelserna, men de binds 
också samman genom liknande teoretiseringar. Detta menas till stor del vara 
ett resultat av ett institutionellt entreprenörskap som i denna avhandling kallas 
förkämpar. Förkämparna spred nämligen idén bakom SASE vidare och 
triggade försök till förändring hos centrala aktörer. Därutöver skedde 
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förändringen även parallellt, till skillnad från modellen i Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002), som visar en stegvis process, eftersom behovet av en 
lösning kring de upplevda problemen med ISA spreds sig i organisationsfältet 
parallellt med de olika institutionella entreprenörskapen som också, till viss 
del, fortlöpte sida vid sida i den institutionella förändringen. Detta nya sätt att 
se på institutionellt entreprenörskap diskuteras vidare nedan.  

9. 1. 1. Ett nytt sätt att se på institutionellt entreprenörskap 
 

Avhandlingen ger därmed bidrag till institutionell teori och forskning om 
institutionell förändring genom att presentera ett nytt perspektiv på 
institutionellt entreprenörskap. Istället för att bektrakta institutionell 
förändring genom ett enskilt institutionellt entreprenörskap och en stegvis 
process (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002) visar avhandlingen hur 
institutionell förändring kan ske genom ett övergripande institutionellt 
entreprenörskap som förenar flera olika institutionella entreprenörskap kring 
samma förändring och där den institutionella förändringen sker genom 
sekvenser som följer på varandra, men också genom parallella processer. Den 
institutionella förändringen startade i periferin, och fortsatte genom 
förkämpar, men parallellt med förkämparnas påverkansarbete började även 
andra aktörer i organisationsfältet att visa sitt missnöje med ISA. Denna 
parallella process underlättade då förkämparnas försök att påverka centrala 
aktörer för förändring, som agerade både samtidigt men också i turordning 
efter Pariskonferensen 2017. Det institutionella entreprenörskapet i 
Accountancy Europe publicerade sitt diskussionspapper ett år innan IAASB 
publicerade sitt, men IAASB:s process startade samtidigt som det 
institutionella entreprenörskapet i Accountancy Europe. IAASB:s start var 
trögare till följd av att något också verkligen hände inom IAASB. Den 
föreslagna standarden SASE inkorporerades nämligen i IAASB:s 
standardutveckling genom det som kallas en vederbörlig och transparent 
process (due process), vilket är ett tidskrävande förfarande.   

 
Förutom att avhandlingen visar institutionell förändring genom flera 

institutionella entreprenörskap i delvis parallella processer, skiljer sig även 
avhandlingen från modellen i Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 
genom att visa hur föranledande händelser (Battilana, Leca och Boxenbaum, 
2009; Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002) kan trigga institutionellt 
entreprenörskap vid flera tillfällen, kring samma förändring och inom samma 
organisationsfält, och därmed fungera som nytt bränsle till den institutionella 
förändringen i ett övergripande institutionellt entreprenörskap. Föranledande 
händelser har därmed möjlighet att ge upphov till flera institutionella 
entreprenörskap kring samma förändring, som dessutom kan starta med några 
års mellanrum.  
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Därutöver visar avhandlingen att institutionell förändring kan innebära 
flera typer av teoretiseringar, både innan innovationen är färdig och i de olika 
institutionella entreprenörskapen som ingår i det övergripande institutionella 
entreprenörskapet. Samma typer av teoretiseringar kan även färdas från en 
aktör till en annan. Avhandlingen har exempelvis visat hur en central aktör 
övertog en mer perifer aktörs argument i teoretiseringen när idén hade blivit 
vida spridd i organisationsfältet. Bidrag till forskning om teoretisering ges 
därför i följande avsnitt.  

9. 1. 2. Teoretiseringar 
 
Teoretiseringens syfte är enligt Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 

att specificera (specificy) och berättiga (justify) den nya idén för att den ska 
ses som ett bättre alternativ än den situation som råder. Vidare menas det att 
teoretisering görs med argument som kopplar an till moralisk och/eller 
pragmatisk legitimitet (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). Om 
teoretiseringen lyckas, det vill säga om den nya idén uppnår legitimitet, sker 
enligt modellen för institutionell förändring en spridning (diffusion) av 
innovationen i organisationsfältet, som gör att idén slutligen kan uppnå 
kognitiv legitimitet och en förgiventagenhet (Greenwood, Suddaby och 
Hinings, 2002). 

 
Innovationen SASE specificerades genom att SASE var en konkret och 

nedskriven standard. Enligt Greenwood och Hinings (1996) är det viktig att 
ett alternativ presenteras för att aktörer ska kunna ta till sig en förändring som 
något genomförbart. I likhet med dessa idéer om vikten av ett alternativ 
(Greenwood och Hinings, 1996) visar avhandlingen att NRF och förkämparna 
hade en inverkan på andra aktörers insikt om hur problemen med en 
internationell standard för revision skulle kunna lösas genom att den 
föreslagna standarden SASE representerade ett tydligt alternativ. SASE blev 
en ögonöppnare för hur en lösning skulle kunna gestaltas och följde med som 
ett alternativ i de olika institutionella entreprenörskapen. 

 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) menar dock att teoretisering i ett 

professionaliserat fält som revision måste ske genom koppling till 
professionens kärnvärden, istället för effektivitetsargument och pragmatisk 
legitimitet. Denna avhandling visar istället att teoretisering i ett 
professionaliserat fält även kan ske genom en stark koppling till pragmatisk 
legitmitet och effektivitetsargument. ISA menades exempelvis orsaka 
betungande dokumentationskrav och betraktades som ineffektiv vid 
revisionen av mindre företag, medan SASE argumenterades som effektiv. 
SASE användes därmed av NRF som ett sätt att specificera problemen med 
ISA. SASE framhölls som kortare än ISA när ISA menades vara för lång och 
komplicerad och SASE sågs, i motsats till ISA, som en möjlighet att kunna 
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göra revisionen mer värdeskapande. Effektivitetsargument återkom även i de 
andra teoretiseringarna som gjordes i det övergripande institutionella 
entreprenörskapet och en lösning på de upplevda problemen med ISA genom 
en mer effektiv standard sågs som nödvändig för att kunna hålla revisionen i 
segmentet mindre och mindre komplexa företag relevant. 

 
SASE erbjöd ett större utrymme för den professionella bedömning, medan 

ISA hävdades ge en checklistebaserad revision. Effektivitet kopplades därmed 
samman med professionens kärnvärden som den professionella bedömning 
och således moralisk legitimitet. En revision som SASE menades kunna ge en 
effektivare revision, men även en revision med bättre kvalitet, eftersom 
checklistor skulle kunna undvikas. Checklistor och effektivitet sågs därmed 
som motpoler i teoretiseringen av SASE, istället för radarpar. Effektivitet 
ansågs istället kunna uppnås genom professionell bedömning. 

 
I teoretiseringarna som utfördes av Accountancy Europe och IAASB an-

vändes dock inte SASE som ett konkret alternativ i samma grad som den hade 
använts av NRF och förkämparna. Även om Accountancy Europe och IAASB 
specificerade förslag på möjliga lösningar i sina publikationer handlade teore-
tiseringarna främst om ett berättigande av ett behov av en lösning på de upp-
levda problemen med ISA. Ett behov av en lösning berättigades exempelvis 
genom att Accountancy Europe och IAASB gjorde återkommande referenser 
till att allt fler nationella och regionala lösningar arbetades fram, vilka hotade 
professionens harmoniseringssträvan. Även om Accountancy Europe och 
IAASB agerade till följd av att deras legitimitet som medlemsorganisation och 
standardutvecklare hotades om de inte gjorde något, berättigades deras hand-
lande genom argument om ett hot mot hela professionens legitimitet. Den rätta 
vägen framåt, för professionens bästa, menades vara att hitta en lösning på de 
upplevda problemen med ISA.  

 
Dessutom berättigades behovet av en lösning genom att revision i segmen-

tet mindre och mindre komplexa företag började lyftas fram som ett samhälls-
viktigt område. Berättigandet av behovet av en lösning på de upplevda pro-
blemen med ISA gjordes därmed främst genom koppling till moralisk legiti-
mitet, det menades vara det bästa för professionen, men också genom koppling 
till pragmatisk legitimitet, eftersom mindre och mindre komplexa företag var 
viktiga och krävde en mer praktiskt användbar standard än ISA.  

 
Eftersom det övergripande institutionella entreprenörskapet startade hos 

relativt perifera aktörer, men fortsatte med att inbegripa även centrala aktörer, 
ges en diskussion om avhandlingens bidrag till en förståelse för hur idéer 
sprids i ett organisationsfält i nästa avsnitt.  
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9. 1. 3. Spridning genom teoretisering 
 
Avhandlingen visar att en innovation som skapades hos en mer perifer 

aktör kunde förändra den institutionella miljön, trots att det ursprungliga 
institutionella entreprenörskapet tycktes misslyckas. En delförklaring till detta 
(i kombination med ett ökat missnöje i organisationsfältet kring ISA) ges 
genom begreppet förkämpe, som visar hur idén om förändring kunde spridas 
på ett mer medvetet sätt än vad som har diskuterats i Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002) om spridning (diffusion). Enligt modellen som 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) arbetade fram sker diffusion efter 
att teoretiseringen av nya idéer har lyckats och en framgångsrik teoretisering 
ses som en förutsättning för att idéerna ska kunna spridas. Genom diffusion 
uppnår sedan idéerna ytterligare pragmatisk legitimitet, eftersom de ses som 
praktiskt användbara när de sprids, vilket gynnar en ökad spridning 
(Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002). I modellen för institutionell 
förändring (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002) tycks därmed spridning 
vara en automatiskt följd av den mer aktiva teoretiseringen, medan denna 
avhandling visar att även spridningen kan ske genom aktiv handling, snarare 
än som en automatisk följd.  

 
Avhandlingen visar också att spridning kan ske trots att teoretiseringen i 

det första institutionella entreprenörskapet misslyckas. Den idé som formades 
i NRF spreds exempelvis genom remissutskicket och fick en påverkan på den 
fortsätta utvecklingen i organisationsfältet genom att andra aktörer tog till sig 
SASE som ett alternativ. Den typ av institutionellt entreprenörskap som i 
denna avhandling kallas förkämpe spred också aktivt den idé som formades i 
det ursprungliga institutionella entreprenörskapet till aktörer med inflytande 
att förändra den institutionella miljön, efter att NRF misslyckades med 
teoretiseringen av SASE. Förkämparna spred således idéen genom sin 
teoretisering. 

 
Förkämparna i denna avhandling förstod att SASE behövde komma upp på 

den globala agendan hos den globala standardutvecklaren, för att en 
förändring i organisationsfältet skulle kunna vara genomförbar. Den 
föreslagna standarden SASE, som arbetades fram av NRF och föreslogs som 
en förbättring för revisionen som utförs av mindre revisionsbyråer, blev även 
genom förkämparnas påverkansarbete och en spridning av den engelska 
versionen hos allt fler aktörer i organisationsfältet, den Exempelstandard som 
IAASB, i juni 2020, diskuterade i arbetet med att arbeta fram en alternativ 
standard för revisionen av mindre och mindre komplexa företag. Detta trots 
att centrala aktörer, däribland IAASB, avstyrkte SASE i sina remissvar under 
hösten 2015.  
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En anledning till att förkämparna lyckades sprida idén till IAASB, 
tillsammans med en ökad medvetenhet i organisationsfältet kring behovet av 
förändring, tycks vara att det övergripande institutionella entreprenörskapet 
innebar att idéer kunde överföras mellan organisationer, genom individer, utan 
att det blev nödvändigt för centrala aktörer att ansluta sig till det ursprungliga 
institutionella entreprenörskapet som startade i periferin. Centrala aktörer 
behövde således varken bli allierade eller anslutna till det institutionella 
entreprenörskapet i periferin, såsom anförs i tidigare forskning (se Battilana, 
Leca och Boxenbaum, 2009), för att idén som skapades i periferin skulle 
kunna spridas. I det empiriska materialet kallades nämligen förkämparna för 
en informell arbetsgrupp utsänd från NRF i syfte att få upp SASE på den 
globala agendan. Det framstår därmed som betydelsefullt att arbetsgruppen 
var informell, det vill säga att arbetsgruppen kunde agera utan NRF:s 
förtecken, fastän dess medlemmar hade starka kopplingar till både NRF och 
SASE.  

 
När IAASB beskriver sin resa kring utvecklingen av revisionen av mindre 

och mindre komplexa företag, finns NRF och SASE med i bilden som 
presenterades under ett möte i maj 2018. Därefter uteslöts NRF och SASE ur 
bilden och IAASB:s resa framstod som en utveckling inom IAASB, med 
hänsyn till hur en standardutvecklare bör agera, det vill säga inte med stor 
påverkan från en mer perifer aktör som det Nordiska revisorsförbundet, NRF. 
Genom att göra idén till sin egen, kunde IAASB därför låta SASE utgöra en 
förebild för utvecklingen av en separat standard för revisionen av mindre och 
mindre komplexa företag under år 2020.   
 

 Det övergripande institutionella entreprenörskapet belyser därmed 
centralitet respektive periferitet i en hierarki. De aktörer som enligt tidigare 
forskning ses som perifera med minst inflytande i organisationsfältet (Garud, 
Hardy och Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 1996; Greenwood och 
Suddaby, 2006; Hardy och Maguire, 2008) tycks enligt denna avhandling 
ändock kunna påverka utvecklingen i ett organisationsfält genom att starta en 
förändring som, när den sprids får mer centrala aktörer att agera. Perifera 
aktörer hade således inflytande i det övergripande institutionella 
entreprenörskapet, något som även diskuteras vidare i nästa avsnitt kring 
avhandlingens bidrag till revisionsforskningen.    

9. 2. Den institutionella förändringen och revision 
 
Avhandlingen har visat hur ett samarbete mellan de nordiska 

branschorganisationerna i NRF lyckades initiera en förändring som spreds 
vidare i ett övergripande institutionellt entreprenörskap till den globala 
standardutvecklaren IAASB. IAASB omtolkade då det harmoniserande 



207 

mantrat (Löhlein och Müßig, 2020) an audit is an audit till an audit is an audit 
– enligt rimlig grad av säkerhet, vilket innebär en förändring av revisionen. 

 
Från att en revision menades vara en revision (an audit is an audit) i enlighet 

med den internationella revisionsstandarden ISA, öppnade IAASB upp för en 
diversifiering av revisionsstandarder, under förutsättning att de utfärdas av 
den globala standardutvecklaren IAASB. En revision behöver därmed inte 
nödvändigtvis ske enligt ISA för att vara en revision, men all revision måste 
kunna ge samma grad av säkerhet, det vill säga rimlig grad av säkerhet 
(reasonable assurance), för att vara revision.   

 
Tidigare hade en revision klassats som en revision om det var en revision 

enligt ISA och tanken om vad som är revision utgick således från vilken 
standard som användes. An audit is an audit kunde då färdas som en formel 
(Berger och Luckmann, 1967) med betydelsen enligt ISA i organisationsfältet, 
vilket även påverkade hur revision granskas (Dowling, Knechel och Moroney, 
2018), medan omtolkningen av an audit is an audit till an audit is an audit – 
enligt rimlig grad av säkerhet ger en försvagning av formeln, eftersom den 
innebär en diversifiering av revisionen.   
 

I nästa delavsnitt ges en diskussion om vilka aktörer som enligt 
avhandlingen har potential att förändra revision.    

9. 2. 1. Vem kan förändra revisionen? 
 
Det övergripande institutionella entreprenörskapet har visat hur förändring 

i revision kan ske från periferin, genom att flera aktörer engageras till följd av 
förkämpar och samma föranledande händelser, som dock tolkas olika av olika 
aktörer. NRF, och sedermera förkämparna, agerade som företrädare för de 
mindre revisionsbyråerna när revisionsplikten avskaffades och en globaliserad 
revisionsstandard försämrade förutsättningarna för framför allt de mindre 
revisionsbyråerna att genomföra revision av mindre företag. NRF och 
förkämparna försökte således bevara relevansen för revisionen i segmentet 
mindre företag genom att föreslå en standard som menades vara anpassad för 
den typen av revision. Accountancy Europe och IAASB agerade för 
förändring först när missnöjet kring de försämrade förutsättningarna för 
revisionen av mindre företag hade spridit sig i organisationsfältet och hotade 
deras legitimitet som medlemsorganisation och standardutvecklare, vilket 
betyder att de snarare reagerade än agerade.  

 
Medan de föranledande händelserna fick de perifera aktörerna (NRF och 

förkämparna) att agera för en förbättring av omständigheterna för revisionen 
av mindre företag, reagerade därmed de centrala aktörerna för att fortsatt 
kunna ses som legitima. Olika anledningar föregick således samma förändring 
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och visar att aktörer som enligt tidigare forskning kallas perifera respektive 
centrala (Garud, Hardy och Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 1996; 
Greenwood och Suddaby, 2006; Hardy och Maguire, 2008) påverkas av 
varandra i ett organisationsfält på ett sådant sätt att periferitet och centralitet 
blir svåra att hålla isär.  

 
Den av NRF:s föreslagna standarden SASE agerade exempelvis förebild 

för den Exempelstandard som sedan utvecklades inom IAASB. En standard 
som, om den blir verklighet, kan antas ha stor påverkan på uppfattningen av 
vad det innebär att vara revisor, eftersom både SASE och Exempelstandarden 
har potential att ge ett större utrymme för den professionella bedömningen i 
revisionsprocessen. Genom det större utrymmet för den professionella 
bedömningen har Exempelstandarden även möjlighet att återinföra ett ökat 
förtroende för den professionella revisorns kunskap, vilket också påverkar 
betydelsen av vad det innebär att vara en professionell revisor. Därmed visar 
avhandlingen att traditionella branschorganisationer kan vara betydande 
forum för professionalisering, till skillnad från vad som menas i Cooper och 
Robson (2006) och Edgley, Sharma och Anderson-Gough (2016), som istället 
hävdar att big four till stor del har tagit över denna roll från de traditionella  
branschorganisationerna.  
 

 I likhet med Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) visar denna 
avhandling därför också att branschorganisationer har potential att vara 
avgörande forum för förändring och att de kan ha stor betydelse för 
utvecklingen av professionalismen. Men avhandlingen visar att 
branschorganisationer inte främst gör detta genom att sammanfoga 
professionella värden med den önskade förändringen, som Greenwood, 
Suddaby och Hinings (2002) menade. Istället visar avhandlingen att 
förändring inom revision också motiveras genom att framföra 
effektivitetsargument, trots att förändringen sker i en professionaliserad miljö. 
SASE och behovet av förändring motiverades exempelvis med att revisionen 
i segmentet mindre och mindre komplexa företag krävde en mer anpassad 
revisionsstandard som kunde effektivisera revisionen, ett argument som fick 
ta en stor plats i teoretiseringen, till skillnad från i förändringen som beskrevs 
i Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) studie.  
 

De perifera aktörerna, i form av förkämpar och den nordiska 
sammanslutningen NRF, hade således, som tidigare nämnts, inflytande i den 
förändring som har studerats, även om de kan kategoriseras som perifera i 
organisationsfältet i jämförelse med Accountancy Europe och IAASB. I 
motsats till Durocher, Gendron och Picard (2016), som menade att mindre 
revisionsbyråer och deras företrädare är att betrakta som tysta medlemmar 
(silent members) i professionen, visar denna avhandling därför, i likhet med 
Löhlein och Müßig (2020), att förändring kan initieras och drivas av mer 
perifera aktörer inom professionen.  
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Samtidigt hade varken NRF eller förkämparna tillräckligt mycket 

inflytande i organisationsfältet för att själva kunna genomföra en förändring. 
Förändringen krävde istället flera aktörer i ett övergripande institutionellt 
entreprenörskap som engagerade även de centrala aktörerna. Istället för en 
beskrivning av en enskild aktör som hjälte i revisionsprofessionen (Löhlein 
och Müßig, 2020) visar denna avhandling därmed att förändring inom revision 
kan kräva att ett stort antal aktörer involveras, både på individnivå och på 
organisationsnivå. Avhandlingen visar också att för att en förändring ska bli 
möjlig inom revision kan det vara nödvändigt att centrala aktörer involveras i 
förändringen, till skillnad från Löhlein och Müßig (2020) som handlade om 
försök till förändring i revision där centrala aktörer framställdes som tydliga 
motståndare, vilket även kan förklara varför Löhlein och Müßig (2020) 
snarare beskriver ett påverkansarbete än en distinkt förändring. 

 
Även om NRF inte hade tillräckligt mycket inflytande för att själva 

genomföra en förändring i organisationsfältet, var de ändå inflytelserika i den 
förändring som har beskrivits. Den aktör som dock slutligen hade inflytande 
nog att förändra standardutvecklingen av revisionen i mindre och mindre 
komplexa företag var den globala standardutvecklaren IAASB. Hur och varför 
IAASB agerade, eller reagerade, diskuteras närmare i följande delavsnitt.  

9. 2. 2. IAASB:s legitimitet 
 
Enligt Durocher och Fortin (2010) agerar standardutvecklare främst för att 

bibehålla eller uppnå moralisk och pragmatisk legitimitet, det vill säga att de 
agerar i enlighet med hur standardutvecklare bör agera och att de agerar för 
att tillgodose sina intressenters intressen. Dock visar forskning att 
intressenters önskemål sällan efterlevs av standardutvecklare och att 
standardutvecklare istället främst endast verkar tillgodose sina intressenters 
intressen (De Matos et al., 2018; Durocher och Fortin, 2010; Loft, Humphrey 
och Turley, 2006). Avhandlingen bidrar till denna diskussion genom att ge en 
förståelse för hur standardutvecklare kan agera för att bibehålla sin legitimitet 
i ett organisationsfält, när intressenter göra sina röster hörda för förändring.   

 
Inhämtandet av synpunkter från intressenter kring IAASB:s Discussion 

Paper visade framför allt att frågan var aktuell bland intressenter och att det 
fanns ett stort intresse för att IAASB skulle agera. Remissvaren tillgodosågs 
även delvis i den fortsatta standardutvecklingen inom IAASB. IAASB gick 
nämligen vidare både med utvecklingen av en separat standard och med försök 
att förbättra ISA. Därmed hade intressenter, ur den synvinkeln, inflytande över 
standardutvecklingen.  
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IAASB agerade dock först när deras egen legitimitet som global 
standardutvecklare ifrågasättes. Regionala och nationella initiativ hotade 
IAASB:s roll som global standardutvecklare, vilket många intressenter också 
såg som ett hot mot hela professionens legitimitet. För att överhuvudtaget 
bibehålla sin betydelse som standardutvecklare inom segmentet revision av 
mindre och mindre komplexa företag krävdes således ett agerande i IAASB.  

 
Revisionen av mindre företag sågs därmed som samhällsviktig först när 

regionala och nationella initiativ hotade IAASB:s legitimitet. Tidigare hade 
handlande i allmänhetens intresse kopplats samman med an audit is an audit 
– enligt ISA och det var inte förrän IAASB:s legitimitet hotades av de 
regionala och nationella initiativen som IAASB började hörsamma 
intressenter som menade att revisionen av mindre företag är samhällsviktig. 
IAASB började då formulera att de agerade i allmänhetens intresse genom att 
hävda att revisionen i mindre företag är relevant.   
 

Avhandlingen bidrar också till en förståelse för vilka som har inflytande i 
standardutvecklingen. Medan Loft, Humphrey och Turley (2006) menade att 
standardutveckling främst sker genom en liten grupp experter (“small elite of 
individual experts”) mestadels från big four, visar denna avhandling istället 
att utvecklingen av en Exempelstandard i IAASB hade sitt ursprung i den 
föreslagna standarden SASE, som utvecklades i NRF, vilket innebär att 
avhandlingen visar att standardutveckling kan initieras av andra aktörer än 
experter från big four som verkar inom IAASB. Den studerade förändringen 
innebar istället att en stor mängd aktörer agerade tillsammans i ett 
övergripande institutionellt entreprenörskap, där varken hierarki, inflytande, 
periferitet eller centralitet på förhand kunde förutsäga utgången.  

 
I nästa avsnitt diskuteras den studerade förändringen i termer av vad det 

var som förändrades genom det övergripande institutionella entreprenörskapet 
och vad det kan ge för förståelse för revision.  

9. 2. 3. Betydelsen av an audit is an audit 
 
  Avhandlingen har visat att uppfattningen an audit is an audit var 

sammankopplad med tillägget – enligt ISA, vilket innebar att en revision var 
en revision om den utfördes enligt den internationella revisionsstandarden 
ISA. Genom ISA gestaltades revision som något jämförbart, transparent och 
objektivt, det vill säga viktiga delar i revisionsprofessionens 
legitimitetsbyggande (Dirsmith, Covaleski och McAllister, 1985; Power, 
2003), samtidigt som an audit is an audit underlättade professionens 
harmoniseringssträvan (Durocher, Gendron och Picard, 2016; Löhlein och 
Müßig, 2020). ISA erbjuder dessutom tillsynsmyndigheter en ansenlig 
standard att luta sig mot vid den oberoende granskningen av revisionen, vilket 
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enligt tidigare forskning har främjat en standardiserad revisionsprocess, där 
revisionens kvalitet utvärderas utifrån den revisionsstandard som används 
(Dowling, Knechel och Moroney, 2018).  

 
Remissvar, samt intervjuer, visade dock att många revisorer i mindre 

revisionsbyråer upplevde stora problem med ISA. Argumenten som 
framfördes av mindre revisionsbyråer för den alternativa standarden SASE 
och argumenten emot ISA bidrar därför till studien av Durocher, Gendron och 
Picard (2016) kring en förståelse för hur mindre revisionsbyråer har uppfattat 
de senaste decenniernas utveckling inom revision. I likhet med Durocher, 
Gendron och Picard (2016) visar avhandlingen att många revisorer i mindre 
revisionsbyråer tyckte att ISA var illa anpassad för den revision som de mindre 
revisionsbyråerna utför. Istället upplevde många revisorer i mindre 
revisionsbyråer att den föreslagna standarden SASE kunde tillgodose de 
mindre revisionsbyråernas behov av en mer anpassad revision, med större 
utrymme för den professionella bedömningen. NRF och revisorer i mindre 
revisionsbyråer menade att ISA riskerade att leda till en alltför 
checklistebaserad revision med för lite utrymme för den professionella 
bedömningen och i argument för en implementering av SASE hävdades det 
att SASE kunde agera motpol till en utveckling mot en standardisering av 
revisionen.  

  
SASE välkomnades främst av revisorer i mindre revisionsbyråer och kriti-

serades av stora revisionsbyråer, vilket även stödjer forskning om revisions-
professionen som bestående av segment (Ramirez, Stringfellow och Maclean, 
2015), med olika subgrupper (Carrington et al., 2019). Hur olika subgrupper i 
revisionen hanterade den föreslagna standarden SASE bidrar därför till en för-
ståelse för teoretisering när olika subgruppers intressen står i konflikt med den 
föreslagna förändringen, något som efterfrågades av Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002). I Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) studie sakna-
des nämligen till stor del konflikt mellan de olika grupperna i revisionspro-
fessionen kring den föreslagna förändringen. Istället var de olika undergrup-
perna skapligt överens eftersom deras intressen inte stod i tydlig konflikt med 
den nya idén (Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002).   
 

Förändringsförsöket i denna avhandling visar därför, till skillnad från 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002), hur olika grupper inom revision 
argumenterade för och emot den föreslagna förändringen. NRF:s försök att 
bryta uppfattningen om an audit is an audit och tillägget – enligt ISA, för att 
kunna möjliggöra ett alternativ som SASE tycktes ha misslyckats, eftersom 
an audit is an audit och tolkningen enligt ISA var förenat med synen på hur 
kvalitet i revision uppnås och NRF kunde inte omtolka detta. Trots att NRF 
argumenterade för att kvalitet i revisionen kunde uppnås genom en annan 
standard än ISA, var det omöjligt till följd av den dominerande uppfattningen 
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an audit is an audit. Detta trots att teoretiseringen av SASE också tog stöd i 
professionella värden, såsom revisorns professionella bedömning genom 
specifik kunskap med hänsyn till professionens moral och etik, det vill säga 
försök att uppbåda moralisk legitimitet kring SASE, i likhet med vad 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) anser är viktigt för att uppnå 
förändring i en professionaliserad miljö. Försöken att åberopa professionella 
värden i argumentationen för SASE motarbetades således av centrala aktörer, 
som även de refererade till professionens kärnvärden kring kvalitet och 
kunskap.   

 
NRF i egenskap av perifer aktör hade således för lite inflytande för att 

kunna förändra synen på hur kvalitet uppnås i revision. Istället var det IAASB 
som lyckades genomföra en omtolkning av an audit is an audit. När IAASB 
började agera för en förändring av revisionen i segmentet mindre och mindre 
komplexa företag ändrades argumentationen hos denna aktör, som tidigare 
hade agerat som en institutionell försvarare (Battilana, Leca och Boxenbaum, 
2009) av uppfattningen an audit is an audit och tolkningen enligt ISA. För att 
bevara sin legitimitet som global standardutvecklare behövde IAASB 
undersöka möjligheten att utfärda olika standarder för revision men ändå 
bevara uppfattningen an audit is an audit, som fortfarande sågs som 
legitimitetsskänkande. IAASB omtolkade således an audit is an audit – enligt 
ISA till an audit is an audit – enligt rimlig grad av säkerhet, för att försöka 
bevara rollen som global standardutvecklare genom att möta de upplevda 
problemen med ISA. En harmonisering av revisionen (genom en global 
standardutvecklare) krävde således en möjlighet att diversifiera revisionen 
(genom olika revisionsstandarder) och en omtolkning av vad som ger 
revisionskvalitet. Enligt IAASB år 2020 är det inte endast ISA som kan ge 
hög revisionskvalitet och en rimlig grad av säkerhet och det krävdes således 
att det var IAASB som förändrade betydelsen av hur revision uppnås.  

 
Frågan är dock om IAASB kan bevara synen på an audit is an audit – enligt 

rimlig grad av säkerhet under förutsättning att revisionsstandarden utfärdas av 
IAASB, eller harmoniseringen är fortsatt hotad och omtolkningen av an audit 
is an audit till möjligheten att diversifiera revisionen har försvagat 
uppfattningen till den grad att en revision kan vara en revision, även om den 
inte utfärdas av IAASB.   

  
  I nästa kapitel avslutas avhandlingen med en redogörelse för studiens 

viktigaste slutsatser. 
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10. Slutsatser 

Denna avhandling har visat att mindre revisionsbyråer och deras 
företrädare inte är att anse som maktlösa spelare inom revisionsprofessionen, 
till skillnad från vad som tidigare har hävdats (Durocher, Gendron och Picard, 
2016; Ramirez, Stringfellow och Maclean, 2015; van Buuren et al., 2018). 
Mindre revisionsbyråer är inte heller att betrakta som tysta medlemmar 
(Durocher, Gendron och Picard, 2016) i professionen. Avhandlingen har 
istället visat att mindre revisionsbyråer engagerade sig i en förbättring av 
förutsättningarna för revisionen i mindre företag. Avhandlingen visar också 
att förändring kan starta i periferin, trots att förändringen sedan sker genom 
ett övergripande institutionellt entreprenörskap som inbegriper ett flertal 
aktörer.  

 
Själva idén om förändring, den föreslagna revisionsstandarden, fördes även 

vidare i nästan oförvanskad form till den globala standardutvecklaren IAASB, 
med inflytande nog att förändra standardutvecklingen, vilket innebär att 
periferitet och centralitet inte bör ses som statiska begrepp i ett 
organisationsfält. Förändringen som startade i periferin förändrade nämligen  
revisionen genom olika aktörer, olika teoretiseringar och olika tolkningar av 
föranledande händelser, och avhandlingen visar därför att aktörer inom ett 
organisationsfält påverkas av varandra på sätt som går utanför en hierarkisk 
struktur. Det är således inte endast centrala aktörer som har en påverkan på 
perifera, fallet kan även vara tvärtom. Denna avhandling visar således att 
inbäddning, position i organisationsfältet och inflytande är mer komplicerat 
än vad som tidigare har diskuterats inom institutionell teori (Garud, Hardy och 
Maguire, 2007; Greenwood och Hinings, 1996; Greenwood och Suddaby, 
2006; Hardy och Maguire, 2008). Det är inte nödvändigtvis endast de aktörer 
som är centrala i organisationsfältet som har inflytande, men inflytandet hos 
perifera aktörer kan vara svår att härleda. 

 
Den studerade förändringen, det vill säga förslaget om en alternativ 

standard för revision, handlar även om betydelsen av an audit is an audit, som 
i tidigare forskning har diskuterats som ett harmoniserande (Löhlein och 
Müßig), men innovationshämmande (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013) 
mantra. Genom det övergripande institutionella entreprenörskapet 
dekonstruerar avhandlingen innebörden av an audit is an audit och visar en 
omtolkning av an audit is an audit från an audit is an audit – enligt ISA till an 
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audit is an audit – enligt rimlig grad av säkerhet, vilket innebär en möjlighet 
till diversifiering av revisionen. Förändringen innebär således ett brytande mot 
en harmonisering av revisionen (Durocher, Gendron och Picard, 2016) och 
utvecklingen mot en allt mer standardiserad revisionsprocess (Dowling, 
Knechel och Moroney, 2018) enligt uppfattningen att all revision bör vara lika 
och genomföras enligt en omfattande revisionsstandard som ISA. Hitintills 
gäller detta i segmentet revision av mindre och mindre komplexa företag, men 
eftersom an audit is an audit har omtolkats inom IAASB och gett utrymme för 
diversifiering, kan förändringen även innebära ytterligare omdaningar inom 
revision. 
  

Avhandlingen har också öppnat upp för vidare diskussionen inom ett flertal 
områden. Fortsatt forskning bör exempelvis göras kring revisionsprofessionen 
och innovation, eftersom denna avhandling visar att den 
innovationshämmande uppfattningen an audit is an audit har ändrats och 
därmed inte längre bör vara lika innovationshämmande.   

 
Fortsatt forskning kring hur big four kommer att hantera ett införande av 

en separat revisionsstandard med större utrymme för den professionella 
bedömningen skulle även kunna ge en bättre förståelse för användningen av 
den professionella bedömningen i big four. Sådan forskning skulle också 
kunna besvara huruvida det är möjligt för big four att använda sig av en 
standard som SASE, trots den revisionsmetodologi som finns uppbyggd inom 
big four och som är anpassad till en standardiserad revisionsprocess enligt 
ISA.  

 
Därutöver skulle forskning kring big fours användning av en standard som 

SASE kunna ge en utökad förståelse för huruvida revisionen skiljer sig åt 
mellan olika subgrupper, exempelvis mellan big four och mindre 
revisionsbyråer vid användningen av samma revisionsstandard, som har ett 
större utrymme för professionell bedömning och därmed flexibilitet i 
revisionen än ISA och mantrat an audit is an audit.  
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Summary in English 

This dissertation is about auditing and change. Previous literature has 
shown how the practice of auditing has developed into a process often blamed 
to be standardized and performed according to a notion of “an audit is an 
audit”. A notion that is, however, believed to facilitate the professions pursuit 
of harmonization in the name of legitimization. Audit scandals are believed to 
have fueled this ambition to harmonize auditing, in order to make audits 
comparable, transparent and thus trustworthy. Besides facilitating 
harmonization, an audit is an audit is a notion that expects auditing to follow 
one set of standards, the International Standards on Auditing (ISA), issued by 
the International Auditing and Assurance Board (IAASB), no matter the size 
or complexity of the audited entity. Therefore, an audit is an audit has also 
been regarded as something that inhibits innovation within auditing.  
 

While change is not only considered hard to achieve within auditing, there 
is also a conception that not all actors have the ability to change auditing. 
Previous research often assumes that change agents need to be centrally 
located within the field, to be able to make a difference through the use of 
leverage and resources. This means that although the small practitioner within 
the audit profession might find the notion of “an audit is an audit – according 
to ISA” both inefficient and ill-suited for the audit of smaller entities, which 
often is the small practitioners main client base. There is a general 
understanding that the small practitioner and their representatives have little 
or no possibility to change auditing, let alone audit standards.  
 

As previous research concerning auditing and change often has been 
centered around how big four audit firms instigate change or react and adapt 
to change, the understanding of auditing and change is limited. This 
dissertation therefore brings a complementary view on how change within 
auditing can be achieved, by studying how representatives for smaller audit 
firms (the small practitioner), the Nordic Federation of accountants (NRF), act 
to implement a separate audit standard for the audits of less complex entities, 
called Standard on Auditing of Smaller Entities (SASE). Through extensive 
document studies and 45 interviews gathered during 2014–2015, the 
dissertation shows that although the efforts to implement a different audit 
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standard than ISA was met by strong opposition from central actors, claiming 
that an audit is an audit – according to ISA, change still occurred. 
 

The dissertation therefore shows how actors, that may lack resources, still 
were able to initiate change and innovation because of something that is called 
a unifying institutional entrepreneurship. Even though the notion of “an audit 
is an audit” and “according to ISA” made it impossible to implement the audit 
standard SASE in the organizational field, the idea of a separate standard for 
smaller audits and the view that change was needed in the segment of less 
complex entities started to spread within the organizational field, even after 
the rejection of SASE.  
 

By using institutional theory as theoretical framework new concepts are 
formed in the dissertation, such as the unifying institutional entrepreneurship, 
that includes several actors and institutional entrepreneurships changing the 
institutional setting together. Thus, the dissertation deepens the understanding 
of how change can emerge within an organizational field, such as auditing, by 
demonstrating a process of various actors working jointly, but with different 
incentives, to realize the same goal. The dissertation also complements 
previous literature that views institutional change to be achieved through a 
step-by-step process by displaying how institutional change can happen in 
sequences but also in parallel. Furthermore, the dissertation questions the 
labelling of peripheral and central actors within an organizational field by 
showing how peripheral actors can influence central actors. In result, 
peripheral actors are, in contrast to previous literature, not considered to lack 
influence in the studied organizational field.  
 

The process of change proceeded over several years in different instances 
and involved several actors, including the IAASB. The global standard setter 
that issues ISA used to proclaim that an audit can only be performed by using 
the ISA, i.e. an audit is an audit – according to ISA. The studied change led to 
a reinterpretation of the notion of an audit is an audit, from being a restricting, 
but unifying, force according to ISA, to allowing a diversification of audit 
standards. While still trying to keep harmonization within auditing, the 
IAASB now considers the possibility of issuing a separate, yet global, 
standard for the audit of less complex entities (LCE), in parallel to the ISA. 
By keeping the separate standard global, the aim is to constrain initiatives such 
as SASE, since they are seen as threats to the legitimacy of the IAASB as a 
global standard setter. Harmonization is therefore sought through a notion that 
an audit is an audit – according to a reasonable level of assurance, which is 
the level of assurance given by an audit according to ISA. An audit is therefore 
an audit if it is performed according to a standard issued by the IAASB. The 
future will, however, tell if the IAASB can withhold harmonization through a 
notion that allows for diversification.   
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Appendix 1 

Förteckning över intervjuerna i det empiriska materialet: 
 

 
 
I tabellen ovan har respondenterna anonymiserats. Titel samt 

organisationstillhörighet har förenklats till att endast visa om respondenten är 
revisor eller har en annan titel och huruvida respondenten arbetade i en mindre 
revisionsbyrå, big seven, big four, en branschorganisation eller en 
tillsynsmyndighet. De big seven-byråer som avses är BDO, Grant Thornton 
och Mazars, medan big four endast representeras av KPMG och PwC i det 
empiriska materialet. Branschorganisationerna avser svenska FAR, Finlands 
Suomen Tilintarkastajat, danska FSR, norska DnR, nordiska NRF och 
europeiska Accountancy Europe.  

 

CARAS-projektet
Titel vid genomförande av intervju Organisation Respondentkod Intervjulängd Transkribering i s.
Annan titel än revisor Branschorganisation 20150511C1 51 min 22
Revisor Mindre revisionsbyrå 20150901C2 1 tim 57 min 46
Annan titel än revisor Branschorganisation 20150929C3 57 min 19
Revisor Mindre revisionsbyrå 20150930C4 1 tim 23 min 29
Revisor Big seven 20151006C5 42 min 16
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151027C6 58 min 20
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151105C7 1 tim 19 min 25
Revisor Big seven 20151111C8 1 tim 18 min 22
Annan titel än revisor Tillsynsmyndighet 20151125C9 1 tim 20 min 25
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151126C10 46 min 13
Revisor Big four 20151127C11 1 tim 2 min 15
Revisor Mindre revisionsbyrå 20151207C12 55 min 14
Revisor Big four 20160112C13 47 min 14
Annan titel än revisor Branschorganisation 20160218C14 1 tim 17 min 20
Annan titel än revisor Big four 20160329C15 1 tim 2 min 30
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190320C16 53 min 25
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190403C17 1 tim 13 min 32
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190404C18 42 min 18
Annan titel än revisor Big seven 20190410C19 1 tim 8 min 40
Revisor Big seven 20190425C20 1 tim 28 min 39
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190425C21 1 tim 2 min 23
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190510C22A 57 min 30
Revisor Branschorganisation 20190510C22B 57 min *
Revisor Mindre revisionsbyrå 20190510C23 1 tim 7 min 21
Revisor Big four 20190520C24 1 tim 5 min 36
Revisor Big four 20190521C25 52 min 28
Revisor Big four 20190604C26 1 tim 39 min 40
Annan titel än revisor Branschorganisation 20190702C27 52 min 23
Annan titel än revisor Branschorganisation 20191205C28 57 min 18
Annan titel än revisor Branschorganisation 20191213C29 52 min 22
Revisor Big seven 20191213C30A 55 min 25
Revisor Big seven 20191213C30B 55 min *

*en intervju med två respondenter Totalt: 34 tim 8 min 750 sidor



226 

 
 
Intervjuerna i byråprojektet har ofta börjat med informella samtal innan jag 

har satt igång inspelningen. Detta eftersom det hade gått en tid sedan vi sågs 
och jag och respondenten småpratade därför lite innan själva intervjun satte 
igång. Eftersom den avtalade tiden för intervjun var en timme innebär det att 
intervjutiden i tabellen för byråprojektet tenderar att understiga en timme, till 
följd av det informella samtal som ofta föregick intervjun (men ändå ingick i 
den överenskomna timmen).  

 

Byrå-projektet
Titel vid genomförande av intervju Respondentkod Intervjulängd Transkribering i s.
Revisor 20141014B1 50 min 12
Revisor 20151125B2 47 min 17
Revisor 20151127B3 61 min 19
Revisor 20151127B4 43 min 12
Revisor 20151127B5 41 min 14
Revisor 20151203B6 51 min 15
Revisor 20151203B7 36 min 11
Revisor 20151204B8 38 min 14
Revisor 20151204B9 54 min 16
Revisor 20151207B10 47 min 15
Revisor 20160125B11 59 min 15
Revisor 20160125B12 54 min 13
Revisor 20160205B13 41 min 12
Revisor 20160829B14 34 min 15
Revisor 20160919B15 43 min 26

Totalt: 11 tim 39 min 226 sidor
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Appendix 2 

 
Förteckning över dokumenten i det empiriska materialet i kronologisk  
ordning. 
 
 
Totalt antal textsidor: 1 207 sidor. 

 
 

Totalt antal Powerpointbilder: 213 bilder. 
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Titel eller annan benämning 
på dokumentet 

Beskrivning Omfattning 

The role of accounting and 
auditing in Europe.  

Position paper från FEE (nu-
varande Accountancy 
Europe), publicerad den 7 
maj, 2002. 

9 sidor. 

Mitt liv som FAR En självbiografisk bok  
skriven av Dan Brännström, 
generalsekreterare för FAR, 
branschorganisationen för 
revisorer, redovisningskon-
sulter, skatterådgivare, löne-
konsulter och specialister, 
under åren 2004–2018. 

Bokens totala antal sidor är 
217, där projektet kring 
SASE nämns ibland. 

Dan Brännströms bloggin-
lägg om SASE. 

Inlägg skrivna av tidigare 
generalsekreteraren på 
FAR, som berör SASE på 
olika sätt. 

Blogginlägg från åren 2012 
– 2019, där SASE berörs, 
ca 70 sidor text.   

Standard för revision av små 
företag – utkast, 26.02.2015 

Ett utkast till SASE. 21 sidor. 

Standard för revision av 
mindre företag 

Ett utkast till följebrev till 
den föreslagna standarden, 
som diskuterades under fo-
kusgruppsmöte den 22 april 
2015. 

6 sidor. 

Standard for audits of small 
entities – draft 15.04.2015 

Ett utkast till SASE som dis-
kuterades vid fokusgrupps-
möte den 22 april 2015. 

29 sidor. 

Fokusgruppsmöte FAR 
22.04.2015 

Powerpointpresentation till 
fokusgruppsmöte den 22 
april 2015. 

26 Powerpointbilder. 

Fokusgruppsmöte FAR 
22.04.2015 

Transkribering av fokus-
gruppsmötet den 22 april, 
2015. 

Uppdelad i tre filer, totalt 
49 sidor. 

Standard for audits of small 
entities, Stockholm 
21.05.2015 

Powerpointpresentation 
som användes vid möte med 
Revisorsnämnden. 

17 Powerpointbilder. 

Nordisk standard för revision 
i mindre företag 

Slutlig version av den före-
slagna standarden. 

26 sidor. 

Följebrev till den slutliga 
versionen av standarden, 
24.06.2015 

Det följebrev som skickades 
med den föreslagna standar-
den.  

3 sidor. 
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Nordic Federation of Public 
Accountants launches consul-
tation on audit standard for 
SMEs 

Webbartikel skriven av Vin-
cent Huck på theaccountant-
online.com, den 10 augusti 
2015. 

1 sida. 

Audit standards for SMEs 
Webbartikel skriven av Ca-
roline Biebuyck på 
ICAEW.com, den 4 novem-
ber 2015. 

3 sidor. 

Nu ska revisionen bli roligare 
– igen 

Artikel i branschtidningen 
Balans, skriven av Rakel 
Lennartsson, nummer 3, 
2015. 

1 sida. 

Tyck till om nya standarden 
för revision i mindre företag 

Debatttext i branschtid-
ningen Balans, skriven av 
Jonas Svensson, revisor på 
EY och ordförande i FAR, 
och Dan Brännström, gene-
ralsekreterare i FAR, num-
mer 6, 2015. 

1 sida. 

En seger för revisorskåren 
Debattinlägg i branschtid-
ningen Balans, skriven av 
auktoriserade revisorn Erik 
Emilsson, den 2 oktober 
2015. 

3 sidor. 

Förändringsvilja så in i 
Norden 

Artikel i branschtidningen 
Balans, skriven av Rakel 
Lennartsson,   nummer 8, 
2015. 

2 sidor. 

Notiser i branschtidningen 
Balans 

Notiser om insamling av re-
missvar i Balans under hös-
ten 2015. 

Korta notiser. 

Remissvar från små 
revisionsbyråer angående 
SASE. 
 

En sammanställning av re-
missvar angående SASE, 
sammanställt av FAR. 

42 sidor.  

Remissvar från big seven an-
gående SASE. 

En sammanställning av re-
missvar angående SASE, 
sammanställt av FAR. 

14 sidor. 

Remissvar från Bolagsverket 
angående SASE. 

Remissvar från Bolagsver-
ket angående SASE. 

3 sidor. 

Remissvar från Crowe Hor-
wath angående SASE. 

Remissvar från Crowe Hor-
wath angående SASE. 

3 sidor. 
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Remissvar från Ekobrotts-
myndigheten angående 
SASE.  

Remissvar från Ekobrotts-
myndigheten angående 
SASE. 

3 sidor. 

Remissvar från Finansin-
spektionen angående SASE. 

Remissvar från Finansin-
spektion angående SASE. 

2 sidor. 

Remissvar från Företagarna 
angående SASE. 

Remissvar från Företagarna 
angående SASE. 

1 sida. 

Remissvar från Handelshögs-
kolan i Göteborg angående 
SASE. 

Remissvar från Handels-
högskolan i Göteborg angå-
ende SASE. 

2 sidor. 

Remissvar från IAASB angå-
ende SASE. 

Remissvar från IAASB an-
gående SASE. 

16 sidor. 

Remissvar från ICAEW angå-
ende SASE. 

Remissvar från ICAEW an-
gående SASE. 

7 sidor. 

Remissvar från ICAS angå-
ende SASE. 

Remissvar från ICAS angå-
ende SASE. 

6 sidor. 

Remissvar från Revisors-
nämnden angående SASE. 

Remissvar från Revisors-
nämnden angående SASE. 

6 sidor. 

Remissvar från Riksrevis-
ionen angående SASE. 

Remissvar från Riksrevis-
ionen angående SASE. 

3 sidor. 

Remissvar från Skatteverket 
angående SASE. 

Remissvar från Skatteverket 
angående SASE. 

5 sidor. 

Remissvar från Svenskt Nä-
ringsliv angående SASE. 

Remissvar från Svenskt Nä-
ringsliv angående SASE. 

4 sidor. 

Remissvar från Sveriges Ad-
vokatsamfund angående 
SASE. 

Remissvar från Sveriges 
Advokatsamfund angående 
SASE. 

5 sidor. 

Remissvar från Sveriges Re-
dovisningskonsulters För-
bund angående SASE. 

Remissvar från Sveriges Re-
dovisningskonsulters För-
bund angående SASE. 

8 sidor. 

Remissvar från Tillväxtverket 
angående SASE. 

Remissvar från Tillväxtver-
ket angående SASE. 

1 sida. 

Nordiska standarden måste 
förankras globalt.  

Artikel i branschtidningen 
Balans, skriven av Rakel 
Lennartsson, 11 januari 
2016. 

2 sidor. 

Agenda – IAASB Working 
Conference Supported by 
CSOEC and CNCC. 

Agenda för Pariskonferen-
sen, 26-27 januari 2017. 

2 sidor. 

MEMO – IAASB SMP 
Working Conference Sup-
ported by CSOEC and 
CNCC. 

Sammanfattning av Paris-
konferensen, 26–27 januari 
2017, nedskriven av 
Accountancy Europe. 

6 sidor. 
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Extended Review – Danish 
assurance standard for SME”s 

Powerpointpresentation om 
Extended Review, gjordes 
av Charlotte Jepsen, 26 ja-
nuari 2017. 

23 Powerpointbilder. 

International standards on au-
diting – scalability and pro-
portionality 

Powerpointpresentation om 
ISA, gjord av Brendan Mur-
tagh, IAASB, 27 januari 
2017. 
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Appendix 3 

Förteckning över remissvar på IAASB:s Discussion Paper: 
 
Titel på dokument 
 
1. SAMantilla  
  
2. Adele Driscoll (South Africa)  
  
3. ASSIREVI  
  
4. IFAC  
  
5. Canadian Public Accountability Board  
  
6. Institute of Chartered Accountants of Nigeria (Nigeria)  
  
7. Pitcher Partners  
  
8. MNP LLP (Canada)  
  
9. Cayman Islands Institute of Professional Accountants  
  
10. The Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) 
(Malaysia)  
  
11. Belgian Institute of Registered Auditors (IBR-IRE) (Belgium)  
  
12. Auditing and Assurance Standards Board of the Institute of Chartered 
Accountants of India (India)  
  
13. Gabriel Yépez (Ecuador)  
  
14. California Society of CPAs (United States)  
  
15. Duncan & Toplis Limited  
  



239 

16. Michel Maher, Avocat, CPA, LLM, LLD (Canada)  
  
17. HW Fisher (United Kingdom)  
  
18. MGI Worldwide (network)  
  
19. Gary Yong (Malaysia)  
  
20. Austrian Chamber of Tax Advisors and Public Accountants (KSW) 
(Austria)  
  
21. SRA (Netherlands)  
  
22. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España  (Spain)  
  
23. KAASB (Korea, Republic of)  
  
24. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 
(United Kingdom)  
  
25. Ernst & Young Global Limited  
  
26. Adrian & Partners AB (Sweden)  
  
27. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (United 
States)  
  
28. ICAS (United Kingdom)  
  
29. GGI – Practice group Auditing, Reporting and Compliance  
  
30. Malaysian Institute of Accountants (Malaysia)  
  
31. Dailamipour & Co. Audit Firm (Certified Public Accountants  
  
32. Ali Sarehraz (IRAN)  
   
33. Audit Assistant Limited (New Zealand)  
  
34. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
(Italy)  
  
35. Independent Regulatory Board for Auditors  
  
36. IAASA  
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37. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.  
  
38. European Federation of Accountants and Auditors for SMEs  
  
39. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.  
  
40. Wales Audit Office (United Kingdom)  
  
41. The Japanese Institute of Certified Public Accountants (Japan)  
  
42. Alla Ejova (Russian Federation)  
  
43. Baker Tilly International  
  
44. Conselho Federal de Contabilidade – CFC (Brazil)  
  
45. U.S. Government Accountability Office (United States)  
  
46. Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  
47. Asociación Interamericana de Contabilidad  
  
48. Vera Massarygina (Russian Federation)  
  
49. Institut der Wirtschaftspruefer in Deutschland e.V. (IDW) (Germany)  
  
50. EXPERTsuisse (Switzerland)  
  
51. Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) and the 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)  
  
52. NEXIA INTERNATIONAL  
  
53. The New Zealand Auditing and Assurance Standards Board (New 
Zealand)  
  
54. Institute of Singapore Chartered Accountants (Singapore)  
  
55. Institute of Certified Public Accountants of Uganda (Uganda)  
  
56. South African Institute of Professional Accountants (SAIPA)  
  
57. HLB International  
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58. Nordic Federation of Public Accountants  
  
59. Institut des Experts-comptables et des Conseils Fiscaux – Instituut Van 
de Accountants en de Belastingconsulenten (Belgium)  
  
60. BDO (United Kingdom)  
  
61. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) and 
Conseil Supérieur de l”Ordre des Experts-Comptables (CSOEC)  
  
62. Grant Thornton International Limited  
  
63. South African Institute of Chartered Accountants (South Africa)  
  
64. Institute of Chartered Accountants of Pakistan (Pakistan)  
  
65. RSM International Limited  
  
66. Chartered Accountants Academy (Zimbabwe)  
  
67. CPA Australia  
  
68. Hunter College (United States)  
  
69. PKF International  
  
70. CPA Ireland (Ireland)  
  
71. THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS (GHANA) 
(Ghana)  
  
72. KPMG IFRG Limited  
  
73. Australian Auditing and Assurance Standards Board (Australia)  
  
74. Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (Hong Kong 
(Special Administrative Region of China))  
  
75. IBRACON (Brazil)  
  
76. FACPCE (Argentina)  
  
77. IFAC – SMPC  
  
78. Moore Global  
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79. TURMOB (Turkey)  
  
80. Shahedan  
  
81. Canadian Auditing and Assurance Standards Board  
  
82. PKF South Africa (South Africa)  
  
83. Accountancy Europe  
  
84. PwC  
  
85. Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants (Netherlands)  
  
86. Crowe Global  
  
87. Raymand & Co.  (Iran (Islamic Republic of))  
  
88. IFIAR  
  
89. Czech Republic Public Audit Oversight Board  
  
90. Committee of European Auditing Oversight Bodies  
  
91. Institute of Public Accountants (IPA) (Australia)  
  
92. Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (Sri Lanka)  
  
93. Cristian Munarriz  
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Appendix 4 

Innehållsförteckningen till SASE: 
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Innehållsförteckningen till IAASB:s utkast till separat revisionsstandard: 
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Appendix 5 

 
Total andel med bakgrund i big four eller big seven: 12 av 18. Information hämtad från IAASB:s hemsida 
den 23 november, 2020, https://www.iaasb.org/about-iaasb 

Styrelsemedlemmar i IAASB 2020: 
 

Styrelsemedlem: Tidigare erfarenhet i big four 
eller big seven? 

Nuvarande position inom 
big four? 

Tom Seidenstein, ordförande 
 

Nej. Nej.  

Fiona Campbell, vice ordförande 
 

Ja. Big four. Ja.  

Sue Almond Ja. Big seven. Ja.  

Chun Wee Chiew Ja. Big four. Nej. 

Julie Corden Ja. Big four.  Ja. 

Robert Dohrer Nej.  Nej. 

Kai Morten Hagen Ja. Big four. Nej. 

Josephine Jackson Ja. Big four och big seven. Nej. 

Len Jui Ja. Big four.  Ja. 

Sachiko Kai Ja. Big four. Nej. 

Kai-Uwe Marten Nej. Nej. 

Lyn Provost Nej. Nej. 

Fernando Ruiz Monroy Ja. Big four.  Ja. 

Rich Sharko Ja. Big four.  Ja. 

Roger Simnett Nej.  Nej. 

Isabelle Tracq-Sengeissen Ja. Big four.  Ja. 

Eric Turner Nej.  Nej. 
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Business. 

    

188 2013 Svärdsten Nymans, 

Fredrik 

Constituting performance: Case studies of performance 

auditing. Stockholm University School of Business. 
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Tidigare revisionsforskning har främst fokuserat på hur
revisionsbyråerna big four påverkas av och kan påverka revisionens
utveckling, medan perspektivet mindre revisionsbyråer och deras
företrädare har hamnat i skymundan. Eftersom detta begränsar
förståelsen för revision och förändring följer doktorsavhandlingen
utvecklingen av ett förslag om en anpassad standard för revisionen av
mindre företag, som ansågs kunna underlätta den revision som framför
allt utförs i mindre revisionsbyråer. Genom omfattande
dokumentstudier och 45 intervjuer i en longitudinell studie över åren
2014–2020 och med institutionell teori som teoretiskt ramverk,
tecknas i avhandlingen ett nytt perspektiv på hur förändring kan ske.
Istället för förändring genom exempelvis en central aktör i ett
institutionellt entreprenörskap, åskådliggör avhandlingen hur
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benämns ett övergripande institutionellt entreprenörskap. Det
övergripande institutionella entreprenörskapet visar hur aktörer från
organisationsfältets periferi kan initiera en förändring som sedermera
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