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Titel: Kommunikationen mellan revisorer i svenska internationella koncerner 

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

 

Författare: Sandra Karlsson och Malin Karlsson 

 

Handledare: Arne Fagerström 

 

Datum: 2014 

 

Syfte: Studiens syfte är att förklara och skapa förståelse för hur rapporteringen sker 

mellan huvud- och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Vidare 

studeras även vilka faktorer som påverkar rapporteringen och kommunikationen 

mellan huvud- och dotterföretagsrevisorer samt varför dessa faktorer påverkar 

rapporteringen och kommunikationen. 

 

Metod: Studien har genom kvalitativ metod studerat rapporteringen och 

kommunikationen mellan revisorer i svenska internationella koncerner utifrån 

Sveriges största revisionsbyråer med hjälp av tio stycken semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Resultat och slutsats: Hur rapporteringen och kommunikationen sker mellan huvud- 

och dotterföretagsrevisorer skiljer sig utifrån hur väsentligt företaget är för koncernen. 

Ju mer väsentligt ett företag är, desto mer rapportering och kommunikation krävs under 

året. Det finns flera faktorer som påverkar rapporteringen mellan huvud- och 

dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Det går inte att säga att det 

är just är den här faktorn som påverkar alla koncernrevisorer i störst utsträckning, utan 

det ser olika ut beroende på exempelvis, vilket land dotterföretaget verkar i. De faktorer 

som kan påverka rapporteringen under revisionsprocessen, är som tidigare nämnt, 

språk, kultur, tidsskillnad, tidspress och länders olika redovisningsstandarder. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att göra en liknande studie med 

övervägande fokus på dotterföretagsrevisorers perspektiv. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens resultat bidrar till företagsekonomisk forskning 

genom att öka förståelsen för vikten av god kommunikation vid revision av svenska 

internationella koncerner. Resultatet bidrar till att föra forskningen om 

kommunikation och rapportering i svenska internationella koncerner vidare, då det 

inte finns mycket forskning inom området trots att det är en aspekt som är viktig 

att belysa.  

 
Nyckelord: Huvudrevisor, dotterföretagsrevisor, ISA 600, kommunikation, 

rapportering 
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1. Inledning 
 

 

 

Det inledande kapitlet består av en bakgrund och en problemdiskussion som leder fram 

till studiens syfte, forskningsfrågor samt en avgränsning. 
 

 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) tillhör Sverige ett av de länder i 

Europa som har flest multinationella företag. Fagerström (2002) menar att Sverige var 

bland de första att etablera utländska dotterföretag vilket medfört att de har många 

års erfarenhet av att hantera information bland olika länder. Kedner, Svenberg och 

Ekberg (2008) beskriver att intresset för koncernredovisning i Sverige kom i slutet av 

1920-talet och de började upprättas omkring 1930-talet av företagen ASEA, Electrolux 

och SKF. I början hade moderföretagens koncernredovisningar stora brister i Sverige 

och gav ingen information om koncernens utveckling. Under 1930-talets 

konjunkturförsvagning råkade ett antal koncerner i finansiella svårigheter, vilket 

resulterade i krav på koncernlagstiftning för att garantera moderföretagets 

intressenter en viss insyn i koncernförhållandena. År 1944 introducerades 

koncernredovisning i aktiebolagen och enligt aktiebolagslagen skulle moderföretaget 

upprätta koncernbalansräkning och eliminera internvinster, eliminera interna fodringar 

och skulder samt separera minoritetsintresset och lämna upplysning om koncernens 

disponibla medel i förvaltningsberättelsen. Vidare menar Kedner et al. (2008) att 

reglerna i aktiebolagslagen som antogs år 1975 skärptes för koncernredovisning 

inom vissa områden. Lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 1981 medförde 

bestämmelser om koncernredovisning för annan företagsform än aktiebolag. I ÅRL 

som trädde i kraft år 1996 och som tillämpades från och med år 1997, är skyldigheten 

att utarbeta koncernredovisning av ungefär samma omfattning som tidigare. Efter 

lagändring tillämpas ÅRL från och med år 2001 för alla företagsformer. Härigenom 

uppnås en enhetlighet beträffande lagreglerna för koncernredovisning, oberoende av 

företagsform. Nya regler för noterade koncerner introducerades år 2005. Dessa 

koncerner ska, enligt Europaparlamentets och rådets förordning, EG nr 1606/2002 

av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, från och 

med den 1 januari 2005 upprätta koncernredovisning i enlighet med EG-

kommissionens antagna standarder från IASB och dess föregångare IASC. 
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Hansson (2008) menar att internationaliseringen har inneburit att flera företag har 

verksamhet utanför det egna landet. Internationellt arbete innebär självklart högre krav 

på företagen än om de enbart är verksamma i sina egna hemländer. Som en naturlig 

följd av internationaliseringen, följer även revisionens internationalisering, för att 

säkerhetsställa att ekonomisk information utförs på ett enhetligt vis. Enligt Barbieri och 

Reuveny (2005) kräver internationella verksamheter att kommunikations- och 

informationsflödena fungerar. Öppna kommunikationsvägar främjar ett välfungerande 

arbete och möjliggör ökad expandering utomlands. 

 

Globaliseringen har resulterat i att stater och samhällen över hela världen verkar i 

ömsesidiga beroendeförhållanden. Berkmen, Gelos, Rennhack och Walsh (2012) menar 

att den globala finanskrisen visade hur tydligt olika samhällen verkar i 

beroendeförhållanden, som ändrat företagens situation. Hansson (2008) beskriver att 

globaliseringens ekonomiska orsaker anses nära förenade till utvecklingen av 

teknologi, främst inom kommunikationsteknologi. En form av globalisering är 

förbättrandet av kommunikationer, som kan vara en orsak till ekonomisk 

globalisering. Erickson, Weber och Segovia (2011) beskriver att kommunikation är en 

målinriktad handling och används som ett medel för att uppnå företagets 

ekonomiska mål. Kommunikationen strävar efter att uppnå förståelse, skapa 

förtroende och kunna hantera osäkra frågor. Vidare menar Erickson et al. (2011) att den 

finansiella rapporteringen är en viktig form av företagskommunikation. Rapporterna 

som kommuniceras påverkar i stor utsträckning hela uppfattningen av företaget. Barrett, 

Cooper och Jamal (2005) har forskat om samordningen av arbetet med redovisning i 

en multinationell revisionsbyrå och hur detta påverkas av globaliseringen. De stora 

revisionsbyråerna är idag globala företag och omvärlden kräver att revisionsbyråerna 

anpassar sin verksamhet till förändringar och revision av koncerner som verkar 

internationellt kräver därmed ett väl fungerande samarbete. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Herolf och Hjalmarsson (2009) beskriver att införandet av ISA 600 resulterade i ett 

större ansvar för huvudrevisorer i koncerner. Enligt RS 600, som gällde innan 

införandet, var det dotterföretagsrevisorn som hade ansvaret över koncernrevisionen. 

Nu ansvarar huvudrevisorn över dotterföretagets revision i större utsträckning och ska 

därmed sätta sig väl in i dotterföretagets revision, så granskningen utförs på korrekt 

sätt. Enligt De Paula och Engstam (2010) är den största skillnaden mellan RS 600 och 
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nya ISA 600 synen på huvudrevisorns ansvar. Tidigare ville huvudrevisorn, efter att 

ha skapat sig en uppfattning om dotterföretagsrevisorns färdigheter, att 

dotterförtegsrevisorn skulle utföra revisionen av dotterföretaget och sedan rapportera 

tillbaka. Om det förekom någonting som borde blivit rapporterat, men som inte 

upptäcktes eller avrapporterades, var det dotterföretagsrevisorn som fick ta ansvaret 

medan huvudrevisorn gick fri. I och med införandet av ISA 600 förändrades 

detta. Nu är huvudrevisorn den som genomför revisionen av hela koncernen. 

Huvudrevisorn kan fortfarande ta hjälp av andra, till exempel dotterföretagsrevisorn, 

med att genomföra granskningen av olika enheter, men huvudrevisorn har hela ansvaret 

för revisionen. De Paula och Engstam (2010) menar att huvudrevisorns arbete med 

koncernredovisningen blir att instruera, övervaka samt utvärdera 

dotterföretagsrevisorn och utförandet av dotterföretagets arbete. Detta leder alltså till 

att huvudrevisorn blir mer involverad och ansvarar för helheten i dotterföretagets 

revision. Alltså krävs en mer omfattande kommunikation. Vidare beskriver De Paula 

och Engstam (2010) att det är större krav på huvudrevisorn, efter ISA 600, som medför 

ökade krav för genomförandet av koncernrevision. I vissa fall kommer införandet av 

ISA 600 påverka huvudrevisorer i stort och det är i de fallen som huvudrevisorn har 

förlitat sig helt på dotterföretagsrevisorn och enbart gått efter dotterföretagsrevisorns 

instruktioner och revisionsberättelser. En del koncerner har arbetat på detta sätt 

eftersom ansvaret låg på revisorn i dotterföretaget i RS 600, vilket resulterade i att 

huvudrevisorn inte hade press på sig att granska ordentligt då huvudrevisorn inte 

påverkades av det. Efter införandet av ISA 600 måste huvudrevisorn spendera mer 

tid på att granska detta, vilket kan ses som positivt då huvudrevisorn fått mer och 

bättre koll på situationen, vilket ökar möjligheten till en bättre rapportering och 

kommunikation mellan företagen och dess intressanter. Vidare beskriver De Paula och 

Engstam (2010) att huvudrevisorn måste säkerhetsställa att de har den informationen 

som behövs. Detta leder till frågor om hur kommunikationen ser ut mellan moder- 

och dotterföretag i internationella koncerner. Hur går de till väga för att få den 

informationen de behöver och finns det några problem med denna kommunikation? 

 

Enligt revisorlagen 1:8 st.2 är dotterföretagsrevisorn skyldig att lämna upplysningar och 

information som huvudrevisorn kan tänkas behöva för att kunna genomföra en 

granskning (SFS, 2001:883). Dock står det  inte skrivet i någon lag eller i något 

förarbete hur huvudrevisorn i moderföretaget ska gå till väga vid granskningen av 

koncernredovisningen. 
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Fler företag blir internationella koncerner till följd av internationaliseringen och det blir 

vanligare för en revisor i en svensk koncern att bearbeta information från olika länder. 

Även om teknologins utveckling har resulterat i att kommunikationen blivit både 

effektiviserad och gränsöverskridande, behöver det inte medföra att den blivit bättre. 

Govindarajan och Gupta (2001) menar att arbete i globala arbetsteam ofta medför 

kommunikationssvårigheter. Ett misslyckande inom globala arbetsteam, grundas ofta på 

att arbetsteam inte prioriterar att arbeta mot ökat förtroende. Vidare menar Govindarajan 

och Gupta (2001) att med gruppmedlemmar från olika länder, med åtskilda tidszoner och 

motstridiga scheman, kan medföra enorma utmaningar inom kommunikation för 

företagen. I och med ökat ansvar för huvudrevisorn efter ISA 600 är det ännu 

viktigare att övervinna eventuella kommunikationssvårigheter, för att minimera 

tänkbara felaktigheter som kan påverka revisionsrapporteringen. Hur dessa krav har 

påverkat internationella koncerner beror på hur kommunikationen ser ut mellan 

moder- och dotterföretagsrevisionen. På grund av det ökade ansvaret för 

huvudrevisorn, bör det läggas ner mer tid på att finna sätt att övervinna eventuella 

kommunikationsbarriärer. Harzing och Pudelko (2014) beskriver det krävs en intensiv 

kommunikation mellan moder- och dotterföretag i internationella koncerner. För att en 

kommunikation ska vara effektiv krävs ofta ett gemensamt språk. Språkskillnader kan 

vara ett stort hot mot den framgångsrika förvaltiningen av mänskliga resurser i 

multinationella företag. Moder- och dotterrelationer påverkas tydligt av språkskillnader 

och kulturella skillnader. Konsekvenser av att inte ha ett gemensamt språk förknippas 

med missförstånd, konflikter och parallellt informationsnätverk som kan skada moder- 

och dotterföretagets interaktioner. Enligt Noerreklit och Schoenfeld (2000) finns det en 

begränsad förståelse inom multinationella företag, som bottnar i 

kommunikationsproblem, vilket resulterar i minskad effektivitet i samarbetet inom 

koncernen. Dessa problem kan enligt denna vetenskapliga artikel inte enbart hänföras 

till språkfrågor som först antogs. Walton, Haller och Raffournier (2003) menar att 

ekonomiska, sociala samt kulturella skillnader resulterar i skillnader i internationell 

redovisning. De utgör också problem i den multinationella konsolideringsprocessen. 

Fagerström (2002) menar att det finns en problematik i att redovisningstraditionerna 

och reglerna varierar mellan olika länder. En koncern kan inte använda sig av ett och 

samma system i alla länder, eftersom de lokala dotterföretagen måste följa respektive 

lands regler inom redovisning, bokföring och beskattning. Problemen uppstår då 

resultaten skall konsolideras till ett koncernbokslut.  Walton et al. (2003) menar att 

skillnader i redovisningsnormer är ett hinder för kommunikationen av finansiell 
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information. Ökad jämförbarhet av internationell finansiell information eliminerar 

missförstånd. Vidare menar Walton et al. (2003) att en harmonisering leder till 

besparing av resurser i form av tid och pengar som spenderas på konsolidering av 

finansiell information, när fler än en rapport krävs för att stämma överens med olika 

lagar och rekommendationer 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att förklara och skapa förståelse för hur rapporteringen sker mellan 

huvud- och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Vidare studeras 

även vilka faktorer som påverkar rapporteringen och kommunikationen mellan huvud- 

och dotterföretagsrevisorer samt varför dessa faktorer påverkar rapporteringen och 

kommunikationen.  

 

Denna studie utgår från följande frågor: 

 Hur sker rapporteringen mellan huvud- och dotterföretagsrevisorer i svenska 

internationella koncerner? 

 

 Vilka faktorer påverkar rapporteringen mellan huvud- och dotterföretagsrevisorer i 

svenska internationella koncerner och varför? 

 

 Hur sker kommunikationen idag mellan huvudrevisorer och 

dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner? 

 

 Vilka är de största svårigheterna med kommunikationen mellan huvudrevisorer 

och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner? 

 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att studera huvudansvariga revisorer samt 

dotterföretagsrevisorer från Sveriges fem största internationella revisionsbyråer, som 

arbetar med det svenska moderföretaget. 
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2. Metod 
 

 

 

I avsnittet nedan beskrivs de forskningsmetoder och studier som används samt varför 

dessa har valts ut. 
 

 

 

 2.1 Forskning inom redovisning och revision 

Ryan, Scapens,  Theobald och Beattie (2002) menar att forskning är en process av 

intellektuell upptäckt, som har potential att förändra vår kunskap och förståelse av 

vår omgivning. Det förekommer grundläggande antaganden om olika 

vetenskapsgrenar som redovisningsforskning baseras på och dessa är mycket 

varierande. Forskare inom dessa vetenskapliga grenar kommer från olika bakgrund 

och olika metodologiska antaganden om verklighetens natur och teori. 

 

Chua (1986) och Hopwood (1983) beskriver tre huvudparadigmer för forskning 

inom redovisning. Forskning utförs under traditionell, tolkande samt kritisk 

paradigm. Det traditionella tillvägagångssättet kombinerar empiri som är baserat 

på positivism och realism. Det finns en tro på social ordning, en målinriktad, 

rationell och nyttomaximerande beteende. Vidare beskriver Chua (1986) och 

Hopwood (1983) att redovisningens roll är en teknisk kontroll av ekonomiska 

processer. Det tolkande perspektivet är baserad på ganska olika delar av tro. 

Subjektivism, relativism och social ordning är baserad på förhandlingar som uppstår 

genom social interaktion. 

 

Denna studie utgår från ett traditionellt paradigm, som är empiriskt och försöker finna 

realism i den praktiska världen av koncernredovisning. Undersökningen är av 

kvalitativ karaktär, naturalistisk i syfte att öka förståelsen för, samt studera, 

rapporteringen och dess svårigheter mellan olika parter, huvudrevisorer och 

dotterföretagsrevisorer. 

 

2.1 Kvalitativ undersökning 

För att frågeställningarna ska besvaras på lämpligt sätt, är studien av 

undersökande karaktär. Själva syftet med en undersökande studie är att ge en 

ökad förståelse för problem och skeenden som ämnas undersökas menar (Saunders, 
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Lewis och Thornhill, 2012). Kvalitativ metod har valts utifrån studiens syfte och 

hänsyn har även tagits till de problem som lyfts fram i problemdiskussionen. 

Studien kräver en metod som går in på djupet för att generera ökad förståelse och 

Bryman och Bell (2011) menar att en sådan studie är lämplig för en kvalitativ 

metod. I denna ansats genomför författare vanligen intervjuer eller observationer för 

att samla in data. Dessa data kallas för mjuk data och har i studien tagits fram 

genom verbala analysmetoder, och består av olika texter som förtydligas och 

bearbetas. Materialet som bearbetats har analyserats med fokus på ord och inte på 

statistisk säkerhetsställning och enligt Saunders et al. (2012) stämmer detta överens 

med vad som karakteriserar en kvalitativ metod. Studien utgår från den kvalitativa 

metoden, för att den är flexibel, vilket medför att information kan samlas in under 

och i samband med genomförandet av undersökningen. Detta medför en möjlighet att 

styra över och korrigera de informationskällor som är av relevans för studiens 

problemformulering. Genom att studien baseras på kvalitativ metod ökar möjligheten 

att få en ökad närhet och ett ökat förtroende mellan författare och respondenter. 

 

2.2 Tillvägagångssätt, kvalitativ intervju 

Studiens empiriska material samlas in genom intervjuer och denna undersökningsmetod 

har medfört att verkligen undersöka det studien ämnar. Insamling av empirisk data för 

studien genomförs främst genom personliga besöksintervjuer, då mycket detaljerade 

och djupa svar från respondenterna vill uppnås. Författarna ansåg vid studiens början 

att tio semistrukturerade intervjuer med huvudansvariga moder- och 

dotterföretagsrevisorer skulle ge tillräckligt med material för att besvara studiens syfte. 

Valet av tio intervjuer motiveras med att det låg i författarnas intresse att intervjua två 

stycken huvudansvariga moder- eller dotterföretagsrevisorer på PwC, Ernst and Young, 

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG och Grant Thornton. Dock var tidsbristen ett 

problem som ledde till att författarna endast fick tag på en lämplig respondent från Ernst 

and Young och två lämpliga respondenter på de fyra övriga revisionsbyråerna ovan, 

vilket sammanlagt är nio respondenter. För att få tio stycken intervjuer valde författarna 

att intervjua en redovisningsspecialist som arbetar nära huvudrevisorerna och som 

berättar hur rapporteringen samt kommunikationen sker, utifrån kundens perspektiv. 

Eftersom författarna i ett tidigt stadium uppnådde mättnad, har förutom åtta 

besöksintervjuer, även två telefonintervjuer förekommit bland de sista 

respondenterna på grund av stort fysiskt avstånd. Författarna ansåg att åtta intervjuer 

gav tillräckligt med information och utförliga svar för att kunna utföra två 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
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telefonintervjuer. Denna metod beskrivs av Laughlin (2007). Han menar att intervjuer 

utförs fram till mättnad uppnås, alltså att intervjuer sker tills författarna anser att en 

ytterligare intervju inte skulle medföra någon ny information. Dexter (1970) och 

Andersen (1994) menar att kvalitativa intervjuer är ett tillvägagångssätt som leder till 

ett djup i intervjun, genom en intervjumall som guidar och ger intervjun struktur, 

vilket resulterar i att det blir möjligt att få mer utförliga svar från respondenten. 

Studiens empiriska del grundas på kvalitativa intervjuer, i form av semistrukturerade 

intervjuer, med endast ett antal frågor som är utarbetade på förhand i form av en 

intervjumall, med ett genomgående tema och ett antal frågor som intervjun grundas 

på. Detta för att uppnå önskvärda resultat under alla intervjuer och i syfte att öka 

författarnas möjlighet att styra intervjun i rätt riktning och få mer uttömmande svar. 

När intervjumallen togs fram visades hänsyn till studiens frågeställningar och sedan 

strukturerades intervjumallen med hjälp av den information som framfördes i 

teoriavsnittet. Frågorna har utarbetats för att minimera risken att de ska innehålla 

påverkande värderingar eller vara ledande för respondenterna. Saunders et al. (2012) 

menar att till skillnad från strukturerade intervjuer där intervjuaren bara ställer 

förutbestämda frågor som respondenten svarar på i tur och ordning, så blir 

semistrukturerade intervjuer mer öppna och mer likt ett samtal med en dialog mellan 

två parter där utgången inte alltid är exakt lika från fall till fall. Vidare har valet av en 

intervjumall grundats på att det inte funnits någon avsikt att låta representanterna helt 

styra informationshämtningen, utan en viss struktur har föredragits med hänsyn till den 

tidsbegränsning som förekommit. Under semistrukturerade intervjuer finns möjlighet att 

ställa följdfrågor och utifrån dessa forma intervjun. Efter den semistrukturerade 

intervjun där intervjumallen har följts, har en öppen diskussion skett, för att få en ökad 

möjlighet till att ta del av ytterligare relevant information som kan vara väsentlig för 

studien. Saunders et al. (2012) menar att detta tillvägagångssätt öppnar för diskussion 

och djupare förklaringar från respondenten. 

 

2.3 Datainsamling 

Bryman och Bell (2011) menar att inom forskningen finns det två olika sorters data 

som är primärdata och sekundärdata. Primärdata är information forskaren själv samlat 

in, exempelvis från enkäter och intervjuer. Fördelen med primärdata är att forskaren 

har större kontroll över materialet då forskaren själv väljer frågor till intervjuerna 

och materialet anpassas till forskningsfrågorna. Ghauri och Grønhaug (2005) menar att 

nackdelen är att det blir dyrt samt tar mycket tid att utföra. En annan nackdel är att 
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forskaren är i behov av respondenterna och deras vilja att ställa upp. Bryman och Bell 

(2011) beskriver att sekundärdata däremot är information som redan existerar och är 

insamlad av en tidigare forskare, exempelvis forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, 

lagtexter samt internetkällor. Fördelar med sekundärdata är att det spar tid och pengar, 

ändå är det ofta hög kvalité. Nackdelen är att kvalitén inte kan kontrolleras och ju längre 

avståndet är från primärkällan, desto mer ökar risken för missförstånd. 

 

Studiens primärdata består av intervjuer och sekundärdata av litteratur, 

forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, lagtexter samt internetkällor. Primärdata i 

form av intervjuer utfördes av författarna för att få tag på den informationen som 

behövdes för att besvara studiens forskningsfrågor. Sekundärdata i form av litteratur, 

forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar lagtexter samt internetkällor användes i 

studien för att ta fram fakta till den teoretiska referensramen. Studiens primärdata 

består av intervjuer av representanter på fem av Sveriges största revisionsbyråer samt 

en redovisningsspecialist på en internationell koncern. Det är viktigt att kritiskt 

granska och vara medveten om att det kan förekomma fel i insamlingen av 

informationen i både primär- och sekundärdata. 

 

2.5 Urval och respondenter 

Målinriktat urval är vanligt i kvalitativa undersökningar, att använda ett strategiskt sätt 

att välja ut respondenterna. Enligt Bryman och Bell (2011) betyder det att 

respondenter väljs utifrån vilka som anses vara relevanta för studien och som har 

behörigheten och erfarenheten att besvara studiens frågor. I denna studie har 

författarna använt sig av ett målinriktat urval där respondenterna valts ut genom att 

studera Stockholmsbörsens large cap-lista för att ta fram vilka revisorer dessa stora 

internationella koncerner använder sig av. Vilket visade sig vara revisorer från de 

fem största revisionsbyråerna i Sverige, det vill säga; PwC, Ernst and Young, Deloitte 

Touche Tohmatsu, KPMG och Grant Thornton. De respondenter som intervjuats är 

auktoriserade revisorer som arbetar som huvudansvariga revisorer och/eller 

dotterföretagsrevisor på moderföretaget i Sverige och är insatt i hur 

kommunikationen och rapporteringen sker mellan svenska moderföretag och utländska 

dotterföretag. Eftersom ett flertal av respondenterna även är dotterföretagsrevisorer 

har de därmed förmedlat en klar bild över hur det är att vara både mottagare och 

sändare av information. För att även få grepp om kundperspektivet har en intervju 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
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med en auktoriserad revisor som arbetar som redovisningsspecialist på stor svensk 

internationell koncern skett. 

 

Respondenterna har fått tillgång till intervjufrågorna i förhand för att få en möjlighet till 

förberedelse. En medvetenhet finns att denna förberedelse kan påverka spontaniteten 

och utformningen av respondentens svar. Fördelarna med denna förberedelse överväger 

nackdelarna och därför har författarna valt att skicka ut intervjufrågorna på förhand, 

vilket har gett respondenten möjlighet att samla nödvändig information för att besvara 

intervjufrågorna på bästa sätt. Även om författarna förmodat att respondenterna har 

uppgett sanningsenlig information kan tillförlitligheten hos undersökningens 

respondenter alltid ifrågasättas. Det finns en möjlighet att respondenterna med avsikt 

valt att inte framföra information som hade varit av intresse för studiens syfte. En 

anledning till detta är att en revisor inte vill kritisera förhållanden som finns inom 

förteaget av yrkesmässiga skäl. Detta har uppmärksammats och därför har intervjuer 

genomförts anonymt, vilket även har lyfts fram vid intervjutillfället innan intervjun 

genomförts. Författarna anser att genom att respondenterna är anonyma i studien har 

respondenterna gett väldigt frispråkiga och ärliga svar på frågorna i studien.  

 

Den första kontakten med företagen var genom e-post där författarna tog kontakt 

med studentrepresentanterna vid varje enskild revisionsbyrå. Studentrepresentanterna 

fick information om studien, för att finna lämpliga respondenter. Genom 

studentrepresentanterna fick författarna kontakt med respektive revisor och även den 

kontakten skedde via e-post där studien presenterades och datum för intervju bestämdes 

gemensamt. 

 

2.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Vid användande av datainsamlingstekniker är det viktigt att tänka kring om 

datainsamlingen verkligen mäter det som ska mätas. En förutsättning för att resultatet av 

studien ska vara möjlig att generaliseras och användas av andra än forskarna är god 

validitet och reliabilitet. Bryman och Bell (2011) menar att i en kvantitativ forskning är 

validitet och reliabilitet vanliga begrepp. I en kvalitativt inriktad studie måste 

begreppen validitet och reliabilitet omformuleras. Bakgrunden till omformuleringen är 

att kvantitativ och kvalitativ forskning använder sig av olika tekniker av insamling av 

data för att komma fram till resultatet. Kvalitativa studier har formulerat om 
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begreppen validitet och reliabilitet till giltighet och trovärdighet. Giltighet och 

trovärdighet handlar om att materialet ska behandlas systematiskt och ärligt. 

Trovärdighet handlar om huruvida studiens resultat skulle bli detsamma om studien 

skulle göras på igen. Om en grupps attityd mäts två gånger efter varandra, ska 

resultatet inte skilja sig speciellt mycket för att det ska vara trovärdigt. 

 

Bryman och Bell (2011) anser att trovärdigheten av studien kan påverkas. Det kan 

exempelvis vara att studiens respondenter har setts som representanter för den 

revisionsbyrå där de arbetar. Respondenterna kan förväntas ge svar utifrån egna åsikter 

som inte alltid behöver stämma överens med revisionsbyrån och behöver därför 

inte vara något resten av revisionsbyråns övriga revisorer håller med om. Detta 

problem är värt att tänka över då det kan ha påverkat studiens trovärdighet. 

Författarna har tagit hänsyn till detta under intervjuerna genom att de flesta 

frågeställningarna har varit av generell karaktär. För att öka studiens trovärdighet har 

intervjuer transkriberats och blivit godkända av respondenterna. För att öka studiens 

giltighet har författarna använt sig av huvudansvariga revisorer och 

dotterföretagsrevisorer från Sveriges fem största revisionsbyråer. Empirisk data är 

hämtad från huvudansvariga- och dotterföretagsrevisorer som arbetar med 

koncernredovisning av internationella koncerner. Det krävs lång erfarenhet av 

revisionsarbete för att bli huvudansvarig- samt dotterföretagsrevisor, vilket gör att 

respondenterna verkligen vet vad de förmedlar för information och är trovärdiga källor. 

 

Bryman och Bell (2011) nämner att kvalitativa intervjuer vanligen spelas in och skrivs 

ut efter intervjun. I kvalitativ forskning är forskarna intresserade att få ned 

intervjupersonernas information ordagrant och för att få tillgång till detta behöver 

intervjuerna spelas in och transkriberas. Risken finns att respondenterna känner sig 

obekväm med att spelas in. Författarna till studien tar hänsyn till detta och nämner 

därför i intervjuns början respondenten förblir helt anonym i studien samt att 

respondenten får godkänna sammanställning av intervjun, innan den publiceras. Ett 

exempel på att respondenter inte alltid godkänner en inspelning är Prasad (1993) som 

beskriver hur vissa intervjupersoner på Paragon inte ansåg att inspelning var 

acceptabelt. Hon valde då att stänga av bandspelaren och fortsatte då intervjun med 

att anteckna. Efter intervjun skrev hon ut anteckningarna för att sedan visa för 

intervjupersonerna som i sin tur kunde bekräfta att utskriften innehöll korrekt 

information. Rafaeli, Dutton,  Harquail och Mackie-Lewis (1997) tar upp två vanliga 
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problem med att spela in och skriva ut kvalitativa intervjuer, som är icke fungerande 

inspelningsutrustning samt respondenter som inte vill spelas in. Författarna anser att 

dessa problem är viktiga att ha i åtanke under intervjuerna och för säkerhetens skull 

har författarna antecknat respondenternas svar.  

 

2.4 Källkritik 

De vetenskapliga artiklarna författarna använder sig av har hög trovärdighet då de 

kontrollerats att de är ”peer review”. Det är viktigt att bygga den teoretiska 

referensramen på vetenskapliga artiklar för att få en trovärdig grund i studien. ”Peer-

review” är enligt Bryman och Bell (2011) en kontrollfunktion som garanterar 

vetenskapliga publikationers kvalitet och status. De vetenskapliga artiklarna är 

framtagna av forskare inom ämnet och författarna är även medvetna om att de 

vetenskapliga artiklarna och andra källor som valts kan vara skrivna ur ett visst 

perspektiv. De vetenskapliga artiklar som använts i studien har författarna kritiskt 

granskat.  
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3. Referensram 

 
 

 

Detta kapitel består av tre olika delar. Dessa delar är allmän referensram, teoretisk 

referensram och tidigare forskning. I kapitlet beskrivs de teorier, de teoretiska 

resonemang samt den tidigare forskning som ska ligga till grund för att besvara 

studiens syfte. 
 

 

 

3.1 Allmän referensram 

Under den allmänna referensramen presenteras koncernredovisningens historiska 

utveckling, konsolideringsprocessen, multinationell redovisning, revisionsprocessen samt 

särskilda överväganden från ISA 600. 

 

 

3.1.1 Koncernredovisningens historiska utveckling 

Fagerström, Johansson och Lundh (2007) menar att sättet att organisera 

affärsverksamheter i koncerner medförde att ett nytt informationsbehov skapades. 

Ägarna behövde veta hur den samlade verksamheten i de olika företagen påverkade en 

gemensam bild av företagens resultat och ställning. Det uppstod ett behov av 

koncernredovisning, hur såg en konsoliderad resultaträkning och balansräkning ut för 

koncernen? För att besvara detta behövdes tekniker för att ta fram information. Det 

första företaget som tog fram konsoliderad redovisning för sin koncern var United Steel 

som tog in detta i verksamhetsberättelsen år 1901. 

 

Fagerström et al. (2007) menar att svenska företag var bland de första att etablera 

utländska dotterföretag och har därmed många års erfarenhet av att hantera bokföring 

bland olika länder. Svenska multinationella företag har också erfarenhet av att 

producera ekonomiska rapporter för större utländska börser, inklusive de viktiga New 

York och London börserna. Kravet att publicera koncernredovisning kom in svensk 

lagstiftning genom 1975 års aktiebolagslag. I början av 1990, styrdes den svenska 

finansiella rapporteringen av bokföringslagen 1975. Denna handling kräver 

koncernredovisningens rapportering som komplement till moderföretagets bokslut, 

som presenteras enligt svenska redovisningsregler. Lagstiftningen i mitten av 1990-talet 

framhöll särskilt behovet av överensstämmelse med svensk redovisningsstandard när 

dotterföretag konsolideras. 
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Fagerström et al. (2007) beskriver vidare att föreningen auktoriserade revisorer 

FAR, tog upp redovisning i sin första rekommendation år 1990. Denna 

rekommendation har sedan successivt anpassats till olika internationella förändringar. 

Sverige som blev medlem i EU 1995 blev tvungna att anpassa redovisningen till EU 

direktiv inom redovisning. För koncernredovisningen var det främst det sjunde 

direktivet som hade betydelse. EU tog år 2002 ett beslut om införandet av 

internationella regler från IASB för publika koncerner inom EU. Införandet av 

reglerna under 2005 har inneburit betydande förändringar för koncernredovisning. 

Från ett så kallat moderföretagsperspektiv till ett enhetsperspektiv där även 

minoritetsägare ska ingå i fokus för informationsgivningen. 

 

3.1.2 Konsolideringsprocessen 

Fagerström et al. (2007) beskriver att konsolideringen av ett antal företags 

redovisningar, vanligtvis resultat och balansräkningar, till en enda redovisning för 

koncernen är en process som kan ske i flera olika steg. Först måste koncernföretagen 

upprätta respektive bokslut med samma bokslutsperiod i botten. Senare följer stegen 

som framgår av figuren ovan: 

 

Figur 1; Schematisk arbetsgång för ett koncernbokslut (Fagerström et al., 2007) 

Figuren ovan visar att konsolideringens första steg är en valutaomräkning, från lokal 

valuta till rapportvaluta. Nästa steg är att justera redovisningsprinciper, till exempel 

kan dotterföretagets lager omvärderas enligt moderföretagets principer. I tredje steget 

påbörjas konsolideringen av moder- och dotterföretagets resultat- och balansräkningar. 
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Under konsolideringsprocessen görs vissa elimineringar och justeringar innan det är en 

färdigställd koncernrapport. Fagerström et al. (2007) beskriver att koncernredovisning 

bygger på att moderföretag och dotterföretagens redovisningsrapporter summeras 

samman, konsolideras, till en råbalans för hela koncernen. Denna råbalans ska justeras 

genom att alla interna transaktioner mellan moderföretag och dotterföretag elimineras. 

Koncernens rapporter ska endast visa transaktioner mellan koncernen och omvärlden, 

detta innebär att inga interna transaktioner får ingå i rapporterna. 

 

3.1.3 Multinationell redovisning 

Fagerström (2002) beskriver att konsoliderad finansiell rapportering i multinationella 

företag måste hantera redovisningsmångfald bland olika länder. Redovisning i ett 

specifikt land är formad av nationella kontexter och redovisning används som ett 

institutionellt språk i kommunikationen med finansiell information för investerare och 

andra intressenter. I forskningen ses redovisning ofta som en social konstruktion som 

reflekterar samhället den verkar i. Vidare beskriver Fagerström (2002) att den mångfald 

som förekommer i multinationell redovisning skapar svårigheter för gränsöverskridande 

redovisningsinformation. Det finns potentiella risker för misstolkningar av 

redovisningsinformation på grund att olika länder har olika redovisningspraxis. Olika 

institutionella krafter och kulturella skillnader orsakar variation i målen för redovisning 

som i sin tur skapar krav på mätsystem. Nobes och Parker (2008) menar att i vissa 

länder utvecklas redovisning delvis av politiskt inflytande och i andra länder är 

utvecklingen mer driven av privata organisationer. Walton et al. (2003) menar att 

ekonomiska, sociala samt kulturella skillnader resulterar i skillnader i internationell 

redovisning. De utgör också problem i den multinationella konsolideringsprocessen. 

Länder har olika mål med finansiell rapportering. I internationell redovisning kan två 

huvudgrupper av internationell redovisningspraxis hittas. ”The Anglo-Saxon Group” 

och ”The continental European group” har olika mål med den finansiella 

rapporteringen. ” The Anglo-Saxon Group” fokuserar på investerarnas behov och 

” The Continental European Group” fokuserar på beskattning. 

Redovisningsinformation används för olika ändamål. Multinationella företag måste 

möta efterfrågan av redovisningsinformation från globala kapitalmarknader när de 

finansiella rapporterna förenas. 
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Figur 2; Gränsöverskridande rapporter i multinationella förtetag (Fagerström, 2002) 

Figuren ovan visar hur redovisningens mångfald i olika länder leder till 

redovisningsskillnader i innehåll A och B. Dotterföretaget verkar i eget kontext skild från 

moderföretagets kontext. Redovisningsrapporterna som dotterföretaget överlämnar till 

moderföretaget är baserade på dotterföretagets redovisningspraxis. 

 

En jämförelse mellan redovisningssiffror från olika länder kommer att bli svårt eftersom 

siffrorna är uppbyggda med olika redovisningsbegrepp. Dessa skillnader kan ha en 

inverkan på rapporteringen i koncernen. De finansiella rapporter som dotterföretaget 

lämnar till moderföretaget används också som data i konsolideringen av koncernens 

redovisning. Globalt sätt finns därför ett behov av att öka jämförbarheten i 

multinationella rapporteringen. 

 

Kontrollmekanismer 

Balkaran (2002) beskriver att revisorer är en viktig mekanism för att förhindra opålitlig 

rapportering. Speciellt internrevisorerna har en bred förståelse för affärsverksamheten 

för att de är närvarande året runt. De etablerar kontrollmekanismer som förebygger och 

upptäcker brister i organisationen. På samma sätt kan externa revisorer avleda chefer 

och revisorer från att förfalska bokslut och samtidigt kolla på hur det interna 

kontrollsystemet kan bidra till en förbättring av företagets reglering. Adwan (2003) 

menar att högsta ledningen har det yttersta ansvaret för att förebygga och bekämpa 

korruption eftersom det fastställer den finansiella rapporteringen. Bushman och Smith 

(2001) beskriver att ekonomi-och finanslitteratur identifierar ett antal interna och 

externa kontrollmekanismer att beakta. Interna mekanismer i företags kontroll omfattar 

aktieägare och övervakning, styrelseövervakning, bolagsordning och stadgar. Externa 

mekanismer omfattar marknaden för företagskontroll, den externa ledningens 
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arbetsmarknad, konkurrensen på produktmarknaden, och nationella juridiska och 

rättsliga system som skyddar investerarnas rättigheter. 

 

3.1.4 Revisionsprocessen 

Här presenteras revisionsprocessens olika delar som består av dokumentation, 

planering, granskning, rapportering och revisionsberättelse. 

 

Dokumentation 

Revisorn har skyldighet att dokumentera under hela revisionsprocessen, enligt 24§ 

Revisorslagen (2001:883). Dokumentationen ska enligt 3§ i Revisorsnämndens 

föreskrifter RNFS (2010:2) vara tydlig och strukturerad. Den ska inriktas på information 

som är väsentlig samt tillräckligt detaljerad att revisorns oberoende och självständighet 

ska kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen ska innehålla korrespondens och 

revisionsberättelser, promemorior samt andra intyg eller skriftliga utlåtanden som 

avgetts av revisorn (FAR, 2011b). Revisorn kan dock inte dokumentera precis allt då 

det inte är praktiskt möjligt på grund av dokumentationsomfattningen, enligt ISA 

230 p. A7 (FAR, 2011b). Istället ska revisorns omdöme vara professionellt och 

revisorn ska enbart dokumentera information som har väsentlig betydelse för denna 

granskning ( FAR,  2006). 2§ RNFS beskriver vad dokumentationen ska innehålla. 

Revisorn ska dokumentera planeringsarbetet samt bedömningar av väsentlighet och 

risk. Revisorn ska dokumentera vilka granskningsåtgärder de gjort samt hur och när de 

utförts. Slutligen ska revisorn dokumentera eventuella faktorer och slutsatser som 

kan tänkas påverka förtroendet för revisorn och vilka åtgärder som vidtagits för att 

motverka ett rubbat förtroende för revisorn (RNFS 2001:2 2§, FAR, 2011b). Det är 

omöjligt att dokumentera allt i en revisionsprocess men dokumentationen bör innehålla 

tillräckligt med information att en annan revisor ska förstå sig på revisorsarbetet (FAR, 

2006). 

 

Planering 

Moberg (2006) menar att en viktig del av revisionsprocessen är planering. Chong och 

Gerald (1996) beskriver att när revisorn befinner sig i planeringsstadiet ska revisorn 

belysa och bedöma vilka delar som ska kontrolleras och omfattningen av de finansiella 

rapporterna. Vidare beskriver Moberg (2006) att revisorn inte ska fokusera på alla 

poster i redovisningen utan bara delarna där väsentliga fel är mest hotade. Revisorn kan 
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inte granska allt och det är både på grund av att det finns gränser för hur lång tid en 

revision får ta samt hur mycket en revision får kosta FAR (2006). Enligt Moberg 

(2006) ska planeringen göras på ett sätt som gör att revisorn får tag på tillräcklig 

information som behövs för revisionsberättelsen. I ISA320 p.12 går det att läsa 

angående väsentlighetsbedömning. Om det under revisionens gång uppkommer nya 

faktorer som påverkar den så ska revisorn ändra väsentlighetsbedömningen (FAR, 

2011b). En annan sak som ska granskas av revisorn är att avgöra revisionsrisken. 

Carrington (2010) menar att revisorn utför bedömningen angående vilken inneboende 

risk samt kontrollrisk företaget innehar och sedan väljer en nivå som är godkänd 

upptäckrisk, för att revisionsrisken inte ska överskridas. 

 

Granskning 

FAR (2001) beskriver att granskningens storlek påverkas av vilka väsentliga risker 

revisorn anser finns i företaget och hur den interna kontrollen är utformad i företaget. 

Granskningen ser olika ut beroende på revisorns resultat av planeringen. FAR (2006) 

beskriver de olika typerna av granskningsarbetet som ska delas upp i tre olika 

kategorier, företagets interna kontroll, substansgranskning eller en kombination dem. 

Porter, Simon och Hatherly (2003) beskriver kortfattat de olika typerna av granskning. 

I stora drag är granskningen av interna kontroller till för stora företag, eftersom ägaren 

inte kan kontrollera alla händelser i företaget. Substansgranskning är motsatsen till 

ovanstående och är ett företag inte behöver ett system för intern kontroll, då 

företagets storlek är så pass litet att ägaren kan hålla koll på alla händelserna i 

företaget. Carrington (2010) menar att kombinationen av granskning av interna 

kontroller och substansgranskning kan vara bra att använda, då han anser att det är ett 

kostnadseffektivt tillvägagångssätt som även minskar revisionsrisken.   

 

Rapportering 

Enligt FAR (2006) ska en rapport lämnas till företagsledningen efter 

granskningsarbetet. Rapporten kan vara muntlig och skriftlig. Rapporten ska 

innehålla alla eventuella åtgärder innan utförande av revisionsberättelsen. Om de 

eventuella felen som revisorn stött på, utförs i tid behöver inte revisorn ta upp dessa i 

revisonsberättelsen. Dock finns ett undantag och det är om revisorn anser att felen 

uppstått för att företaget inte följt en god redovisningssed, anses felen väsentliga och 

revisorn måste rapportera detta i revisionsberättelsen. 
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Revisionsberättelsen 

Carrington (2010) och FAR (2006) beskriver att revisionsberättelsen är det sista steget i 

revisionsprocessen och består av revisorers skriftliga uttalande till företagets 

intressenter vad gäller revision. Här ska det framgå huruvida årsredovisningen följer 

ÅRL och utifrån det, bedöma om styrelsen och VD kan tilldelas ansvarsfrihet. Vidare 

beskriver FAR (2006) att det i revisionsberättelsen ska framgå om vinst eller förlust 

behandlats så som förvaltningsberättelsen förelagt. 

 

3.1.5 ISA 600 särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar 

Herolf och Hjalmarsson (2009) menar att de ISA 600 gäller för koncernredovisning. 

ISA 600 behandlar särskilda överväganden som gäller för koncernredovisning, särskilt 

sådana som innefattar dotterföretagsrevisorer i koncernrevisionen. ISA 600 talar om 

huvudrevisorns överväganden vid fastställande av karaktär, tidpunkten för och 

omfattningen av dess inblandning i riskbedömningen samt ytterligare 

granskningsåtgärder som vidtas av dotterföretagsrevisorn med hänsyn till företagens 

finansiella information. Syftet med detta är att huvudrevisorn ska hämta in tillräckligt 

med revisionsbevis för att basera revisionsuttalandet på koncernens finansiella rapporter. 

Efter införandet av ISA 600 den 15 december 2009 är det huvudrevisorn som bär 

ansvaret för koncernredovisningens styrning, övervakning och utförande och de bör 

hela ansvaret själv att den revisionsberättelse som lämnas är korrekt med hänsyn till 

dess omständigheter. Revisionsberättelsen får därför inte hänvisas till 

dotterföretagsrevisorn vilket skedde tidigare. Huvudrevisorn och dess team måste även 

se till att införskaffa en tillräcklig uppfattning om att de förstår koncernen, företagen 

och deras miljöer. Huvudrevisorn har skyldighet att urskilja och bedöma risker för 

väsentliga felaktigheter, genom att bilda sig en förståelse för företaget och 

omgivningen. ISA 600 har även med krav på huvudrevisorns kunskap om 

dotterföretagsrevisorerna. Om huvudrevisorn har i avsikt att efterfråga att 

dotterföretagsrevisorn ska undersöka företagets finansiella information, måste 

huvudrevisorn och teamet inspektera att dotterföretagsrevisorn har den kunskap och 

förståelse som krävs för uppdraget. Om de anser att dotterföretagsrevisorn inte har det 

som krävs ska därmed huvudrevisorn med sitt team inhämta informationen själva (IFAC, 

2009). Följande områden tas även upp i ISA 600; kommunikationen mellan 

huvudrevisorn och dotterföretagsrevisor. Huvudrevisorn och dess team ska i god tid 

kommunicera sina krav på revisionen till dotterföretagsrevisorn. Kommunikationen ska 

förklara det arbete som ska genomföras och vad det ska användas till, i form av 



20  

instruktioner. Skulle det uppkomma frågor angående resultatet som huvudrevisorn får 

fram om koncernredovisningen ska huvudrevisorn och dess team kräva att 

dotterföretagsrevisorn informerar dem om det. Huvudrevisorn är skyldig att inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, detta för att minska revisionsrisken till 

en godkänt låg nivå, vilket möjliggör för revisorn att dra rimliga slutsatser att basera 

revisorns åsikter om. ISA 600 påpekar även att dokumentationskraven för ISA ska vara 

uppfyllda (IFAC, 2009). Sammanfattningsvis är huvudrevisorns mål med 

koncernredovisningen att ha en tydlig kommunikation med dotterföretagsrevisorn om 

omfattningen och tidpunkten för granskningen samt att inhämta tillräckligt med 

ändamålsenliga av enheternas finansiella information och konsolideringsprocessen för 

att skapa ett revisorsuttalande angående koncernredovisningen (Skyrev, 2013). 

 

3.2 Teoretisk referensram  

Under den teoretiska referensramen presenteras Agentteorin som beskriver relationen 

mellan moderföretag och dotterföretag i redovisningsforskning. 

 

3.2.1 Agentteorin - Relationen mellan moderföretag och dotterföretag i 

redovisningsforskning 

Adams (1994) menar att det finns ett kontraktförhållande mellan principalerna till en 

viss resurs och den agent som förvaltar resursen. Agentteorin har som utgångspunkt att 

ägarna i en organisation inte innehar fullständig information om agentens förvaltande av 

resurserna vilket utgör svårigheter för ägarna att veta om beslutet som tas av agenten är 

det bästa för företaget, detta problem kallas ”adverse selection”. De antar även att 

principalerna och agenterna handlar rationellt och att även agenterna har egna motiv 

som i vissa fall kan strida mot principalernas krav. Adams (1994) och Morris (1987) 

menar att agenterna går emot ägarnas intresse för att istället gynna sig själva, detta 

problem kallas ”moral hazard”. Fagerström (2002) menar att Agency-relationer kan 

användas för att illustrera relationen mellan moder- och dotterföretaget i internationella 

koncerner. Agentteorin fokuserar på relationen mellan olika aktörer inom redovisning, 

som företagets ägare och företagsledningen. Adams (1994) menar att denna relation 

förutsätter att företaget består av en kedja av avtal mellan ägarna av ekonomiska 

resurser, principalerna, och de som är utsedda att förvalta och styra dessa resurser. Det 

förekommer en informations- asymmetri mellan principaler och ledningen, agenter, i 

multinationella kontexter. Principalerna övervakar prestandan av företagsledningen 
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genom finansiella redovisningssystem. Intressekonflikter kan uppstå då agenten har 

egoistiska syften och vill agera mot principalens intresse. En annan typ av problem är 

ogynnsamt val. Adams (1994) menar att detta inträffar när principalen inte har tillgång 

till all tillgänglig information vid den tidpunkt då beslutet fattas av en agent och kan 

således inte avgöra om agentens åtgärd är optimal för principalen. Det finns däremot ett 

tillstånd av optimal effektivitet, i förhållandet mellan en principal och en agent då ingen 

av parterna kan öka sitt välstånd på bekostnad av den andra. Institute of Chartered 

Accountants in England och Wales (2005), menar att en följd av asymmetrisk 

information mellan principal och agenter, kan medföra att principaler saknar fullständigt 

förtroende för sina agenter och kan därför behöva införa åtgärder, såsom övervakning 

och kontroller, för att stärka detta förtroende.  Oro över tillförlitligheten i information 

kan påverka graden av förtroende, som principalen kommer att ge dess agenter. Det 

finns olika processer som kan användas för att försöka anpassa agentens intressen 

med principalens. Det finns ytterligare komplikationer att beakta, utöver förhållandet 

mellan aktieägare och företagsledningen, nämligen relationen mellan revisorer och 

andra intressenter som kan ha intresse av revisionen. Revisorer agerar som agenter för 

principalen när de utför en revision och detta förhållande medför liknande farhågor 

gällande förtroendet som relationen mellan företagsledningen och aktieägare, vilket 

leder till frågor om vem som granskar revisorn. 

 

3.3 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring Luhmanns 

kommunikationsteori, kommunikation, samordning för redovisning i multinationella 

koncerner samt faktorer som påverkar rapporteringen i internationella koncerner, (brus). 

 

3.3.1 Luhmanns kommunikationsteori 

Enligt Luhmann (1990) är det grundläggande elementet i alla sociala system; 

kommunikation, information och förståelse. Vid all kommunikation finns det en 

mottagare och en sändare och därmed uppstår risk att mottagaren misstolkar 

informationen och felaktig information kommuniceras vidare om sändaren tolkar den 

som korrekt. Detta kan resultera i att det uppstår ett flertal svårigheter med 

informationsflödet mellan sändare och mottagare. Luhmann (1990) valde tidigt att 

bortse från att fokusera på språket vid forskning av kommunikationssystem. Han påstår 

att redovisningskommunikation är en form av språklig kommunikation och för att kunna 
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använda sig av detta krävs inte en förståelse för informationen som sänds, men det 

underlättar självklart för båda parter. För redovisningsinformation ska vara givande är 

det nödvändigt att båda parterna innehar snarlika kunskaper om ämnet. Företags 

redovisning utgör en form av kommunikation och Luhmann (1990) beskriver olika 

systems samverkan. Det krävs tre huvudaspekter som ska samverka för att god 

kommunikation ska uppstå. Dessa punkter är informationen som kan förmedlas, 

kommunikation av informationen, samt förståelse av kommunikationen. 

 

3.3.2 Kommunikation 

Kommunikation är information som överförs mellan, människor, djur eller apparater. För 

att det ska vara möjligt att kommunicera krävs ett språk eller en kod, det kan exempelvis 

vara; tal, skrift eller programmeringsspråk för datorer. Ett fysiskt medel krävs för att 

överföra informationen, exempelvis kroppen, papper eller dator (NE, 2014). Nedan 

presenteras en egen tolkning av Shannon och Weavers kommunikationsmodell som vidare 

förklarar hur kommunikationen går till, som i vår modell sker mellan huvud- och 

dotterföretagsrevisor. 

  

Figur 3; Egen tolkning (Shannon och Weaver, 1949) 

Figuren visar att kommunikationen sker i minst två steg. Första steget visar att 

huvudrevisorn är sändare av instruktioner som dotterföretagsrevisorn mottar. Det andra 

steget visar att dotterföretagsrevisorn sänder information tillbaka till huvudrevisorn. 

 

Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell visar kommunikation som 

en enkel linjär process. Fiske (1997) förklarar att källan definieras som beslutsfattaren, 

eftersom den beslutar vilket meddelande som ska sändas. Beslutsfattarens utvalda 

meddelande omvandlas sedan av sändaren till en signal. Denna signal sänds genom 
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kanalen till mottagaren. Under transporteringen till mottagaren kommer signalen från 

sändaren utsättas för brus. Brus är allt som adderas till signalen mellan mottagare och 

sändare som inte har avsetts av källan samt allt som gör den avsedda signalen svårare att 

tolka på ett korrekt sätt av mottagaren. Shannon och Weaver menade på att brus alltid 

förvränger sändarens avsikter, oavsett om bruset orsakas av kanalen, omgivningen, 

avsändaren eller meddelandet, och det begränsar därmed den mängd önskad information 

som kan sändas. Hur den mottagna signalen tolkas av mottagaren påverkas av egenskaper 

och därefter bildas ett slutmeddelade på destinationen. 

 

Redovisning som kommunikationsmetod 

Erickson et al. (2011) menar att företagsledningar ser kommunikation som ett medel 

för att uppnå företagets mål. Kommunikation är en målinriktad handling vars huvudmål 

är att behålla en positiv företagsuppfattning. Kommunikation ska uppnå förståelse, 

representera företagen på ett korrekt sätt, skapa tillit och förtroende samt kunna 

hantera osäkerhetsfrågor. Vidare beskriver Erickson et al. (2011) att finansiell 

rapportering är en form av företagskommunikation och rapporterna påverkar i stor 

utsträckning bilden av företaget. Trots detta har inte redovisningsforskare fokuserat på 

kommunikation. På senare tid har dock kommunikation beaktats i större utsträckning 

inom redovisningsforskningen. Sevin, Schroeder och Bhamornsiri (2007) beskriver att 

rapporterande som kan komma att påverka den framtida lönsamheten måste förbättras 

hos företagen. Detta då intressenter som saknar information kan reagera negativt 

om det framkommer information som kan påverka deras investeringar negativt. Kim 

och Yoon (2012) beskriver att ett mer transparent informationsflöde mellan företag och 

marknad kan på sikt leda till förbättrade relationer där information om både risker och 

även möjligheter får ökat kommunikationsutrymme. Erickson et al. (2011) menar att 

företag kan använda väldigt många olika kommunikationsstrategier och kan använda 

korrigerad handling som ett sätt att hantera eventuella kommunikationsproblem, de 

väljer då att korrigera den felaktiga handlingen. En risk som uppstår då företag 

använder en annan kommunikationsstrategi än korrigerande handling är att 

redovisningen riskerar att fortsätta vara icke-transparent. Därigenom är det svårt att se 

om företagsledningen gör förbättringar. 

 

Konvergens 

International Accounting Standards Board, IASB, fick större legitimitet när Europeiska 

unionen, EU, krävde att alla börsnoterade bolag ska upprätta koncernredovisning 
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baserat på IFRS, från och med 2005. I en studie av Larson och Street (2004) undersöks 

framsteg och upplevda hinder för konvergens i 17 europeiska länder som blivit direkt 

påverkade av EU:s beslut. Larson och Street (2004) undersökte konvergens i de första 

15 EU-länderna där fann de att det är främst inriktat på koncernredovisningen i 

börsnoterade bolag. Ett stort hinder för konvergens av nationella standarder med IFRS 

tycks vara att de flesta kontinentaleuropeiska länder, har historiskt kopplat sina 

finansiella rapporteringar och skattelagar. Från och med 1 januari 2005 enligt EG 

förordning nr 1606/2002 skall alla börsnoterade EU- företag upprätta sin 

koncernredovisning i enlighet med IFRS. Forskning som berör konvergens eller 

harmonisering av internationella redovisningsstandarder både växer och blir av mer 

empirisk karaktär. Många studier utvärderar IASC, samt IASB:s framgång i att 

underlätta och uppnå harmonisering. Den mest kompletta studien är skriven av Deloitte 

Touche Tohmatsu (2007), studien är en detaljerad jämförelse av IFRS med god 

redovisningssed i 14 östeuropeiska länder. I allmänhet visar denna mängd forskning att 

även nationella redovisningsstandarder successivt konvergerar med IFRS, ett antal 

betydande skillnader kvarstår att lösas innan konvergens har uppnåtts. Guenther och 

Hussein (1995) drog slutsatsen att ett av de största hindren för en enhetlig internationell 

redovisningsstandard är kravet i många länder som bygger på att redovisningsstandarder 

ska överensstämma med skatteregler. Skillnader i skattesystem, olika översättningar av 

IFRS samt upprätthållandet av IFRS-reglerna är ett problem på nationell nivå menar 

(Nobes, 2006). Generellt visar undersökningen att betydande tidsfördröjningar ofta har 

funnits mellan utgivning av en ny standard eller tolkning och dess tillgänglighet i de 

nationella språken. Denna tidsförskjutning varierar kraftigt. Vissa länder rapporterar 

relativt kort tid, till exempel Slovenien (2 eller 3 månader), Bulgarien (6-12 månader) 

och Schweiz (1 år). Andra länder har översättningar som är minst två år gamla. När alla 

befintliga IFRS sätts, kommer en viktig fråga som återstår, hur snabbt föreslagna och 

nya standarder från IASB och tolkningar faktiskt översätts till de språk som används av 

nya EU- medlemmar och EU:s kandidatländer. En studie av Jeanjean och Stolowy 

(2008) bekräftar att IFRS reglerna inte är tillräckliga i sig för att skapa ett gemensamt 

affärsspråk med hög kvalitet mellan olika länder. Detta överensstämmer med idén att 

incitamenten för hantering av institutionella faktorer spelar en viktig roll i utformningen 

av finansiell rapportering, förmodligen viktigare än enbart redovisningsstandarder. 
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Kommunikationssvårigheter i internationella koncerner  

En studie av Harzing och Pudelko (2014) innehåller information från ungefär 800 

dotterföretag i 13 länder, som beskriver språkskillnader i moder- och 

dotterföretagskommunikation. I internationella koncerner krävs en intensiv 

kommunikation mellan moder- och dotterföretag. För att en kommunikation ska vara 

effektiv krävs ofta ett gemensamt språk. Språkskillnader kan vara ett stort hot mot den 

framgångsrika förvaltningen av mänskliga resurser i multinationella företag. I studien 

fann de att moder- och dotterrelationer tydligt påverkas av språkskillnader och 

kulturella skillnader. Konsekvenser av att inte ha ett gemensamt språk förknippas med 

missförstånd, konflikter och parallellt informationsnätverk som kan skada moder- och 

dotterföretagets interaktioner. De fann även att saknaden av ett gemensamt språk 

kopplades ihop med en mycket lägre nivå av oral kommunikation. Det vill säga, 

ansikte mot ansikte och telefonkommunikation. De kommunicerar skriftligt istället, 

vilket även det ökar risken för missförstånd. En potentiell lösning till problemen är att 

utlämningar kan underlätta kommunikation och kunskapsöverföring mellan moder- 

och dotterföretag. Det har sedan tidigare varit känt att språkskillnader påverkar 

effekten i kommunikationen. Effekterna kan variera beroende på olika typer av 

kommunikationsmetoder som, muntlig kommunikation, telefonkommunikation och 

skriftlig kommunikation. I Shachaf (2008) studie Cultural Diversity and Information 

and Communication Technology Impacts on Global Virtual Teams: An Exploration 

Study har 41 medarbetare intervjuats från nio stycken länder. Studien visade att både 

kulturella aspekter och språkbarriärer leder till missförstånd, dock har användningen av 

e-post ökat möjligheten att minska detta missförstånd. De som inte har engelska som 

modersmål uttrycker sig bättre skriftligt än muntligt, eftersom de kan lägga ned tid på 

att skriva sina e-postmeddelanden och använda sig av exempelvis stavningskontroll. I 

den skriftliga kommunikationen slipper de även svårigheterna med accenter. Även 

Barner-Rasmussen and Björkman (2005) studie visade att kommunikation ansikte mot 

ansikte och telefonkommunikation var positivt relaterade mellan moder- och 

dotterföretag, men inte betydande relaterade till kommunikation via e-post. Enligt 

Harzing, Köster och Magner (2011) föredrar japanska chefer e-post över telefonsamtal 

då språkskillnaderna döljs bättre via e-post. Charles och Marschan-Piekkari (2002) 

påvisar att oral kommunikation är en större utmaning på grund av brytningarna och 

därför är den skriftliga kommunikationen att föredra. För att övervinna hindren i 

kommunikationen mellan moder- och dotterföretag har Harzing et al. (2011) tagit fram 

tre huvudkategorier: dag-till-dag lösningar, strukturella organisationslösningar och 
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användning av bryggindivider. Dag-till-dag handlar om att bygga in upprepande i 

kommunikationen och ändra kommunikationsläget. Strukturella organisationslösningar 

innebär användning av koncernspråk, översättare och språkutbildning. Användning av 

bryggindivider tar upp personer med språkkunskaper som får ”brygga” språkgrupperna. 

I denna studie visar resultatet att språkproblemen är färre när moder- och 

dotterföretags chefer talar samma språk. Studien ovan visade att den muntliga 

kommunikationen har störst inverkan på språkbarriären och mindre vid e-

postkommunikation. Denna studie kan också stödja dessa påståenden då resultatet pekar 

på att chefer i dotterföretag som delar språk med moderföretags-kollegorna 

kommunicerar ansikte mot ansikte i första hand. Även telefonkommunikationen ökar 

om de delar minst ett språk. Avslutningsvis nämner Tung och Verbeke (2010) att även 

om avståndet mellan företagen är ett hinder för multinationella företag har fokus mest 

varit på kulturella skillnader. 

 

3.3.3 Samordning för redovisning i multinationella koncerner 

Barrett et al. (2005) har forskat om samordningen av arbetet med redovisning i en 

multinationell revisionsbyrå och hur detta påverkas av globaliseringen. Forskningen är 

främst gjord på en fältstudie utifrån dotterföretag i olika länder. Det bottnar en 

problematik i att den ansvariga ska hantera information av revisioner från hela världen. 

Barrett et al. (2005) belyser att de förväntningarna om nationell kultur av olika 

revisorer, kan ändra sociala överenskommelser, vilket påverkar förmågan att skapa en 

väl fungerande samordning samt planering över ländernas gränser. Denna forskning 

tyder på att det finns skillnader i förmågan för lokala revisorer, att påverka den 

globala revisionen beroende på var den lokala revisorn befinner sig. Vidare belyser 

Barrett et al. (2005) tydliga aspekter i samband med en ökad globalisering av revision. 

Ett ökat antal rutiner kring revisionsarbetet har resulterat till ökad standardisering av 

arbetet genom ny praxis och nya rutiner. I och med detta ökar troligtvis kraven på 

revisorernas yrke. De förväntas inneha nya färdigheter, inom både marknadsföring och 

affärsrådgivning samt sociala färdigheter som personlig interaktion och att kunna läsa 

kroppsspråk hos kunder och medarbetare. 

 

Svårigheter med globala arbetsteam 

I en studie har Govindarajan och Gupta (2001) undersökt de svårigheter som finns med 

att arbeta i ett globalt arbetsteam och hur dessa problem kan elimineras. Varje globalt 

företags konkurrensfördelar beror på dess förmåga att koordinera kritiska resurser och 
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information som är spridda över olika geografiska platser. Idag finns det otaliga 

organisatoriska mekanismer som globala företag kan använda för att integrera spridd 

verksamhet.  Det mest effektiva verktyget är det globala företagets team, en 

gränsöverskridande grupp av individer från olika nationaliteter, som arbetar i olika 

kulturer, verksamheter och funktioner, som kommer samman för att samordna en del av 

multinationell operation på global basis. Vidare menar Govindarajan och Gupta (2001) 

att de studerade 70 stycken arbetsteam och av resultatet framgick det att bara 18 % 

av dessa ansåg sin prestation som mycket framgångsrik, medan resterande 82 % inte 

lyckas uppnå sina mål och en tredjedel av det studerade urvalet värderade sitt arbete 

som mycket misslyckat. En undersökning utfördes med 58 chefer från nio olika 

amerikanska och europeiska multinationella företag, framkom att de viktigaste 

faktorerna för ett effektivt globalt team, var att bevara förtroendet i arbetsgruppen och 

övervinna alla kommunikationsbarriärer.  Inhemska team och globala team påverkas 

av samma problem, förskjutning av enskilda gruppmedlemmarnas mål, brist på 

kompetens, och på klarhet om teamets mål, för att nämna några. Dessa faktorer var 

också de som ansågs som de svåraste att uppnå. Dessutom måste de hantera 

problem som uppstår på grund av geografiska, språkliga och kulturella skillnader. Ett 

arbetsteam kan misslyckas om de inte lyckas bygga upp ett förtroende mellan 

medlemmarna eller när de inte kan hantera kommunikationsbarriärer. Förtroende är 

kritiskt för ett lyckat arbetsteam av den anledningen att det uppmuntrar till gott 

samarbete och minskar konflikter. Utan ömsesidig tillit finns risken att 

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

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

arbetsteams mångfald till ett hinder istället för en tillgång. Forskning av Kramer och 

Tyler (1996) visar att genomsnittligt litar människor på varandra när de delar likheter, 

kommunicerar frekvent och verkar inom samma kulturella sammanhang. Enligt 

Govindarajan och Gupta (2001) så beror ett misslyckande inom ett globalt team, ofta på 

att arbetsteamen inte prioriterar att arbeta mot ökat förtroende. Vidare menar 

Govidarajan och Gupta (2001) att med medlemmar i arbetsgrupper som bor i olika 

länder, åtskilda av tidszoner och motstridiga scheman, kan medföra enorma 

utmaningar för företagen. Självklart kan tekniken, så som e-post och 

telefonkonferenser, göra det möjligt för medlemmarna att arbeta tillsammans trots 

geografiskt distans, men tekniken ska endast ses som ett komplement till, inte som 

en ersättning för, vanliga möten. I möten som sker ansikte mot ansikte främjas 

tillit. Maznevski och Chudoba (2000) har spekulerat i att längden av tid som krävs 

för personliga möten, ansikte mot ansikte, beror på graden av ömsesidigt beroende 
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mellan parterna och med tanke på uppgiften samt graden av samsyn och styrkan i 

relationer bland medlemmarna. Govidarajan och Gupta (2001) beskriver att språkträning 

främjar en mer direkt, spontan och naturlig kommunikation. Att investera i 

kulturöverskridande kompetenser underlättar. En bättre förståelse för medlemmarnas 

olika kulturer kan förbättra kommunikationen genom att människor fångar upp 

signaler från verbala och icke verbala kommunikationer mer fullständigt och exakt. 

Investering i kulturöverskridande kompetenser kan också förbättra arbetsgruppens 

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

konkurrensfördel. Enligt Gelfand, Erez och Aycan (2007) har en värld som ger 

företagen ökade globala möjligheter resulterat i att det blivit allt viktigare att förstå 

och hantera kulturella skillnader i internationella arbetsgrupper. Även Kayworth och 

Leidner (2000) menar att det är viktigt att motverka problem med kulturella skillnader, 

det oerhört viktigt att genomföra en strategi för att bygga medvetenhet om de 

kulturella skillnaderna mellan olika parter. Detta kan åstadkommas genom olika 

övningar och genom mer formella utbildningsmetoder. Gelfand et al. (2007) menar att 

som ett erkännande av detta behov med ökad förståelse för kultur, har produktionen 

av vetenskaplig kunskap i det senaste decenniet har ökat nästan exponentiellt. Det 

tyder på att detta är bara början på en stor våg av forskning om tvärkulturella arbeten. 

 

3.3.4 Faktorer som påverkar rapporteringen i internationella koncerner, (brus) 

Faktorerna som beskrivs nedan tas upp i undersökningsmodellen, figur 5 i 

sammanfattningen av den teoretiska referensramen.  

 

Walton et al. (2003) beskriver att redovisningen och den finansiella rapporteringen 

påverkas av att historia, kultur, ekonomisk utveckling, samt ekonomiska och politiska 

system som skiljer sig i olika nationer. Nobes (1998) hävdar att ett lands redovisning 

bestäms av dess finansiella system. Vidare beskriver Walton et al. (2003) att det 

nationella redovisningsspråket tillämpas för att ge information till skattemyndigheter 

och investerare, därmed har redovisningsspråket inte för avsikt att användas för 

kommunikation mellan olika kulturer. När kommunikationer inleds mellan två parter 

med olika kulturer, leder det ofta till missförstånd eftersom referenserna hos parterna är 

olika. Redovisning är koncentrerad på att ge en realistisk bild av företaget. De 

kontinentaleuropeiska länderna tenderar till att ha en bredare fokusering på rapportering 

och vänder sig till långivare, investerare, skattemyndighet, leverantörer samt kunder 
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medan redovisningen i USA har mer fokus att informera kapitalmarknaden. När miljön 

är multinationell, är det viktigare att det görs jämförelser mellan företagen. Skillnader i 

redovisningsnormer är ett hinder för kommunikationen. Ökad jämförbarhet av 

internationell finansiell information kommer eliminera missförstånd. Vidare menar 

Walton et al. (2003) att en harmonisering leder till besparing av resurser i form av tid 

och pengar som spenderas på konsolidering av finansiell information, när fler än en 

rapport krävs för att stämma överens med olika lagar och rekommendationer. 

Redovisningsinformation kommer bli mer jämförbar och enklare att förstå genom att 

användaren uppfattar den förmedlade informationen på rätt sätt och fattar med 

utgångspunkt ur informationen korrekta beslut. Den redovisningsstandard som tillämpas 

bör vara så flexibel som möjligt, så att den kan hantera skillnader i traditioner och 

ekonomisk miljö. 

 

Språk 

Marschan och Welch (1997) menar att språk har tenderat till att bli en given faktor i 

forskningen av multinationella företag även om det finns en ökad fokus på 

kommunikationsprocesser och utvecklandet av nätverk i dagsläget. Noerreklit och 

Schoenfeld (2000) påstår att det finns begränsad förståelse inom multinationella företag, 

vilket resulterar till minskad effektivitet i samarbetet inom koncernen. Dessa problem 

inte hänföras till enbart språkfrågor som först antogs. De uppstår snarare från olika 

affärsmiljöer som påverkar utfall och olika bakgrundskunskap och kulturellt bestämda 

värdesystem. Effektiviteten av internredovisning och kontrollsystem i multinationella 

företag kräver både en anpassning till, och en utveckling av modeller av både 

modeföretag och dotterföretag. Därför är det är viktigt att förstå och påverka mönstret 

av ledningens tänkande. En studie av Feely och Harzing (2003) har visat att det finns 

goda strategiska skäl till att multinationella företag bör sträva efter att stärka sin globala 

samordning. Att stärka den globala samordningen är en komplicerad uppgift och 

kommer att vara mycket svårare när språket är ett tydligt hinder för internationell 

kommunikation. Med tanke på de demografiska, sociala aspekterna samt 

affärstrenderna som förutspås för framtiden, är det svårt att se hur ett företag kan 

tänka sig att fortsätta vara multinationellt utan att vara flerspråkigt. Mångfalden är en 

av flera språkbarriärer. Nivån på den språkliga mångfalden beror givetvis på 

omfattningen av bolagets globala nätverk av dotterföretag, kunder och leverantörer. 

Även de mest internationella företag kommer att omfatta endast en bråkdel av 
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världens språk. Globala enorma företag som Microsoft har strategier för att hantera 

cirka 80 olika språk. Detta är dock sannolikt ett orealistiskt mål för de flesta företag. 

Mer typiskt globala företag kommer att kunna hantera sina globala nätverk under 

förutsättning att de etablera kapacitet i ledande europeiska språk. Språksvårigheter i 

dessa företag kommer att utlösa problem med missförstånd, osäkerhet, misstro och 

konflikter. Om dessa problem inte reduceras professionellt, kommer de att få 

negativa konsekvenser för verksamheten och dess relationer. Språkliga 

kommunikationsproblem leder till sämre ekonomiska resultat och i språkligt 

splittrade bolag. Att kunna hantera sina språkproblem effektivt är en svår utmaning 

för dessa företag. Feely och Harzing (2003) avancerar en rad olika metoder som är 

studerade utifrån olika sammanhang, och drar slutsatsen att var och en har en 

blandning av för -och nackdelar. Hemligheten skulle därför tyckas vara att förstå 

språkets barriär väl och att använda lösningar i en blandning som är rätt för företaget i 

fråga. Att förstå problemet är en utmaning och företag med multinationella relationer 

uppmanas att föra språkkontroller och språkliga revisioner. 

 

Kultur 

Nobes och Parker (2008) menar att kultur påverkar hur människor vill att deras 

samhälle skall vara strukturerat. Kulturen påverkar även hur människor interagerar med 

sina understrukturer som redovisning. Fler forskare som studerat detta är Gray (1988) 

som hävdar att värderingar och attityder till redovisning kan förväntas vara relaterade 

till eller härstamma från sociala värden. Hur redovisning värdesätts i ett land kommer 

sin tur även påverka redovisningssystemet. Redovisningen kommer också influeras av 

attityden gentemot att kommunicera information. Gray (1988) ger en förklaring och 

hävdar att det är olika samhällens skiftande kulturella värderingar som förklarar 

skillnaderna i redovisning mellan länder. Dessa kulturella värderingar antas påverka 

dess redovisning. Studier har gjorts för att testa Grays forskning bland annat av Salter 

och Niswander (1995). De anser att teorin bäst förklarar de redan använda 

redovisningsmetoderna men är inte lika bra på att förklara professions- och 

regleringsstrukturen. Sverige och Nederländerna är två länder som Salter och 

Niswander (1995) belyser som svårtolkade på grund av deras unika kombination av 

kulturvärderingar. Trots vissa brister anser Salter och Niswander (1995) ändå att Grays 

studie är användbar, för att förklara internationella skillnader av redovisningsmetoder. 
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Tidspress 

I revisionsbranschen är tidsstyrning den största delen av ekonomistyrningen, något som 

McNair (1991) anser vara självklart då den största kostnaden i branschen är löner och 

löner uppkommer till följd av arbetad tid. Enligt Sweeney och Pierce (2004) har 

arbetsklimatet i revisionsbyråerna blivit mer och mer ansträngt med åren. Tidspressen 

upplevs av revisorerna som högre än vad som anses vara optimalt för att utföra 

arbetet som tilldelats. Revisorerna anser att tidspressen tidigare fluktuerade mellan låg 

och hög tidspress men att branschen nu tenderar till att få en hög tidspress under 

hela året. Även Brierley och Gwilliam (2003) anser att revisionsbranschen genomsyras 

av tidspress. Det finns tre olika former av tidsstyrning, tidsbudget, intern- och extern 

deadline. Alla dessa olika former används i revisorernas arbete. Dock ser utsträckningen 

olika ut menar Otley och Pierce (1996). Tidsbudget betyder revisorn får ett visst antal 

timmar på sig för att genomföra ett revisionsuppdrag. Antigen kan tidsbudgeten 

utformas efter en klient förhandlar om ett fast pris för revisionen eller att den väljs 

utifrån förväntningarna av klientens betalningsvilja. Det är upp till revisorn att hinna 

färdigställa revisionen inom tidsbudgeten eftersom den tid som överskrider tidsbudgeten 

ej kan debiteras klienten enligt Sweeney och Pierce (2004). En studie av Otley och 

Pierces (1996) visar att de flesta revisorer inte uppnådde kraven som tidsbudgeterna 

ställde utan att de underrapportera tid eller potentiellt sämre kvalité i revisionen, vilket 

är ett problem för internationella koncerner. Intern deadline är ett tidskrav om när jobbet 

ska vara färdigt och kommer från ledningen. I många fall går det att förhandla om 

mer tid om de inte klarar tidskravet. Interna deadlines är mer som ett mål än ett krav 

men enligt många är det negativt att be om mer tid då du bör hålla dig inom interna 

deadlines. En av de största orsakerna till tidspress från interna deadlines är på grund av 

expandering av branschen och att nyanställningar inte sker i samma takt. Sweeney och 

Pierce (2004) menar att detta leder till mer arbete, som i sin tur leder till mindre tid per 

revision. Extern deadline innebär att klienten bestämmer tidsgränsen vilket gör den 

mindre påverkbar för revisorn och leder till att revisorn klassar revisionen som 

färdig när deadlinen är. Externa deadlines har blivit fler och fler med tiden och 

anledningen är en ökad konkurrens vilket ger klienten utrymme för att påverka och 

styrka revisionens kostnader. På grund av denna konkurrens måste revisionsbyråerna 

många gånger anpassa sig efter klienterna som leder till för korta deadlines för 

revisionen menar (Sweeney och Pierce, 2004). 
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3.4 Sammanfattning teori 

Här nedan presenteras två undersökningsmodeller som sammanfattar den teoretiska 

referensramen. Den ena undersökningsmodellen beskriver vad som kommuniceras och 

hur det kommuniceras och den andra beskriver vilka faktorer som påverkar 

kommunikationsprocessen. I undersökningsmodellera nedan anges i vilken underrubrik 

dessa faktorer diskuteras i uppsatsen.  

 

 

Figur 4; Undersökningsmodell – Vad som kommuniceras och hur det kommuniceras 

Figuren visar en sammanfattning av vad som kommuniceras och hur det kommuniceras. 

Det första dokumentet som kommuniceras mellan huvud- och dotterföretagsrevisor är 

instruktioner. Instruktionerna ska kommunicera och förklara det arbete som ska 

genomföras och vad det ska användas till (IFAC, 2009). Govidarajan och Gupta (2001) 

menar att tekniken, så som e-post och telefonkonferenser, kan göra det möjligt för 

revisorer att arbeta tillsammans trots geografiskt distans, men tekniken ska endast ses 

som ett komplement till, inte som en ersättning för, vanliga möten. Harzing och 

Pudelko (2014) menar att det har sedan tidigare varit känt att språkskillnader påverkar 

effekten i kommunikationen. Effekterna kan variera beroende på olika typer av 

kommunikationsmetoder som, muntlig kommunikation, telefonkommunikation och 

skriftlig kommunikation. Erickson et al. (2011) beskriver att finansiell rapportering är en 
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form av företagskommunikation och rapporterna påverkar i stor utsträckning bilden av 

företaget. Trots detta har inte redovisningsforskare fokuserat på kommunikation. På 

senare tid har dock kommunikation beaktats i större utsträckning inom 

redovisningsforskningen. Sevin, Schroeder och Bhamornsiri (2007) beskriver att 

rapporterande som kan komma att påverka den framtida lönsamheten måste förbättras 

hos företagen. Enligt FAR (2006) ska en rapport lämnas till företagsledningen efter 

granskningsarbetet. Rapporten kan vara muntlig och skriftlig. Rapporten ska innehålla 

alla eventuella åtgärder innan utförande av revisionsberättelsen. Carrington (2010) och 

FAR (2006) beskriver att revisionsberättelsen är det sista steget i revisionsprocessen och 

består av revisorers skriftliga uttalande till företagets intressenter vad gäller revision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 5; Undersökningsmodell – Faktorer som påverkar kommunikationsprocessen 

Figuren visar de faktorer som kan påverka kommunikationsprocessen. Walton et al. 

(2003) beskriver att redovisning och kommunikationen av den finansiella informationen 

påverkas av att historia, kultur och ekonomisk utveckling skiljer sig i olika nationer. 

Marschan och Welch (1997) menar att språk har tenderat till att bli en given faktor i 

forskningen av multinationella företag även om det finns en ökad fokus på 

kommunikationsprocesser och utvecklandet av nätverk i dagsläget. Noerreklit och 

Schoenfeld (2000) påstår att det finns begränsad förståelse inom multinationella företag, 

vilket resulterar till minskad effektivitet i samarbetet inom koncernen. Nobes och Parker 

(2008) menar att kultur påverkar hur människor vill att deras samhälle ska vara 
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strukturerat. Kulturen påverkar även hur människor interagerar med sina understrukturer 

som redovisning. Fler forskare som studerat detta är Gray (1988) som hävdar att 

värderingar och attityder till redovisning kan förväntas vara relaterade till eller härstamma 

från sociala värden. Govidarajan och Gupta (2001) menar att medlemmar i arbetsgrupper 

som bor i olika länder, åtskilda av tidszoner och motstridiga scheman, kan medföra 

enorma utmaningar för företagens kommunikationsprocess. Enligt Sweeney och Pierce 

(2004) visar det sig att arbetsklimatet i revisionsbyråerna blivit mer och mer ansträngt med 

åren. Tidspressen upplevs av revisorerna som högre än vad som anses vara optimalt för att 

utföra arbetet de tilldelats. Revisorerna anser att tidspressen tidigare fluktuerade mellan 

låg och hög tidspress men att branschen nu tenderar till att få en hög tidspress under hela 

året. Även Brierley och Gwilliam (2003) anser att revisionsbranschen genomsyras av 

tidspress. Huvudrevisorn måste förstå hur landet fungerar både redovisningsmässigt och 

revisionsmässigt.  Fagerström (2002) menar att den mångfald som förekommer i 

multinationell redovisning skapar svårigheter för gränsöverskridande 

redovisningsinformation. Det finns potentiella risker för misstolkningar av 

redovisningsinformation på grund av att länder har olika redovisningspraxis. 
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4. Empiri 

 
 

 

I detta kapitel redovisas undersökningens insamlade data, vad som framkommit under 

de intervjuer som genomförts av studiens valda respondenter. Empirins struktur följer de 

två undersökningsmodellerna i den teoretiska referensramen. 
 

 

 

4.1 Presentation respondenter 

Respondent (1) har arbetat med revision i 10 år, började arbeta år 2004 direkt efter 

studierna. Är dotterföretagsrevisor i internationella koncerner samt revisionsansvarig av 

revisioner utförda av moderföretaget. Respondenten arbetar med stora noterade 

internationella koncerner samt undervisar i koncernredovisning.  Respondent (2) har 

arbetat med revision sedan år 1979 och är auktoriserad revisor samt partner. Arbetar idag 

deltid som international business center director men arbetar även med revision av 

internationella uppdrag. Respondenten är huvudansvarig revisor samt 

dotterföretagsrevisor i revisioner av internationella koncerner. Respondent (3)  har arbetat 

med revision sedan 1998, är auktoriserad revisor och partner. Arbetar med internationella 

uppdrag och kommer inom en snar framtid att ta över rollen som international business 

center director från respondent (2). Respondenten arbetar som huvudansvarig revisor samt 

dotterföretagsrevisor i revisioner av internationella koncerner. Respondent (4) har arbetat 

på revisionsbyrå sedan år 2005, började arbeta med revision direkt efter universitetet. 

Respondenten är auktoriserad revisor arbetar som dotterföretagsrevisor av en 

internationell koncern samt på en specialistavdelning, som hanterar mycket revisions-

metodik och intern konsultation. Respondent (5) började arbeta med revision 1998 och är 

auktoriserad revisor samt director, som är steget under partner. Respondenten är 

dotterföretagsrevisor i en internationell koncern.  Respondent (6) har arbetat med revision 

i 7,5 år, är auktoriserad revisor och arbetar som gruppchef. Respondenten arbetar som 

dotterföretagsrevisor av en internationell koncern samt revisionsansvarig på flera 

revisioner utförda av moderföretaget. Respondent (7) har arbetat med revision i 23 år, är 

auktoriserad revisor samt partner och affärsområdeschef. Respondenten är huvudansvarig 

revisor samt dotterföretagsrevisor i revisioner av internationella koncerner. Respondent 

(8) har arbetat med revision i 25 år, är auktoriserad revisor samt parter och arbetar med 

internationella uppdrag. Respondent (9) är redovisningsspecialist och har arbetat som det 

sedan år 2006.  Respondent (10) har arbetat med revision sedan år 2000, är utbildad 

auktoriserad revisor. Respondenten är revisionsansvarig i revisoner utförda av 



36  

modeföretget samt dotterföretagsrevisor i revisioner av internationella koncerner. 

 

4.2 Vad som kommuniceras och hur det kommuniceras 

Vad som kommuniceras mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor i internationella 

koncerner och hur det kommuniceras presenteras i enlighet med undersökningsmodellen, 

figur 4 som återfinns i avsnitt 3.4 sammanfattning av teori. 

 

Under revisionsprocessen krävs det en bra och fungerande kommunikation mellan 

huvud- och dotterföretagsrevisor. Vilken form och mängd av kommunikation som krävs 

under revisionsprocessen skiljer sig från revision till revision. Respondent (1-8 och 10) 

beskriver revisionsplaneringen i stora drag som följande; Revisionsprocessen inleds av 

att ta fram vilka företag som faktiskt ska ingå i koncernrevisionen, det vill säga de 

enheter som är väsentliga för hela koncernen. De företag som inte är väsentliga för 

koncernen behöver inte belysas utifrån koncernperspektivet. Väsentlighetstal beräknas 

för hela koncernen, det vill säga, vilket är det största fel huvudrevisorn accepterar utan 

att skriva en oren revisionsberättelse. Huvudrevisorn kan ha en diskussion med 

koncernledningen, för att skapa en ökad förståelse för vad som har hänt under året, 

eventuella problem, svårigheter och risker, samt vilken ”scoping” av företag som ska 

användas, så huvudrevisor och koncernledningen är överens innan arbetet påbörjas. 

När bedömningen var riskerna finns i koncernen utförs, kan koncernledningen begära 

att huvudrevisorn ska granska någonting speciellt i ett företag av någon anledning, utan 

att koncernledningen egentligen tycker att det ur revisionsperspektivet är nödvändigt. 

Det kan vara ett flöde eller en viss balanspost som bör granskas, eller att det 

förekommer ett behov av att göra någon specifik insats. Även kunden får tycka till 

om revisionen. Ibland vill de att huvudrevisorn ska granska delar av koncernen som 

för huvudrevisorn inte är speciellt viktiga, men kunden vill att det ska vara med i 

revisionen. Respondent (6) menar att de har haft ett antal sådana revisioner och där är 

det ofta fokus på ett rullande schema, där huvudrevisorn försöker titta närmare på ett 

antal dotterföretag per år. Det finns en hel del kundönskemål, men om 

huvudrevisorn vill titta närmare på någonting så vill de gärna genomföra det också, 

vilket kunderna ofta har förståelse för. Mycket handlar om att skapa värde för 

kunden och förmedla det de vill ha information om. Dotterföretagen får mycket 

information från sin egna interna rapportering men respondent (4) menar att deras 

externa bedömning kan vara intressant för dotterföretagsrevisorn. Respondent (1) 



37  

förklarar att grunden för hur en koncernrevision ska upprättas är standardiserat på alla 

revisionsbyråer och detta bygger på kraven från ISA 600. Respondent (1-10) är eniga om 

att det är ISA 600 som talar om hur en koncernrevision ska gå till. Respondent (7) menar 

att planeringen av en koncernrevision kan se väldigt olika ut från revision till revision 

och därför är det väldigt viktigt som huvudrevisor att fundera över hur koncernrevisionen 

ska struktureras. Respondent (1-10) berättar att vid planeringen av en koncernrevision 

utgår huvudrevisorn från hur väsentlighet företaget i fråga är för hela koncernen. 

Företaget kan vara väsentligt eller icke väsentligt för koncernen och väsentligheten 

bedöms utifrån risk och storlek på företaget. Efter väsentlighetsbedömningen är utförd 

bestäms vilket ”scope” som ska sättas på företaget. Det finns olika typer av ”scope” som 

betyder hur omfattande revisionen ska vara för ett företag och dessa begrepp benämns 

olika på respektive revisionsbyrå men har samma betydelse. Exempel på ”scope” är; 

”Full scope”, ”limited scope” och skräddarsytt ”scope”. Respondent (1 och 8) förklarar 

att ”full scope” innebär att en fullständig omfattning av hur revision utförs, vad som ska 

ingå i revisionen och används på de väsentliga företagen. ”Full scope” används på alla 

revisioner av företag som är väsentliga utifrån storlek, samt en del som är väsentliga 

utifrån risk i koncernen. ”Limited scope” används om företaget endast är väsentlig till 

viss del för koncernen, men inte tillräckligt för att behöva utföra en full en fullständig 

omfattning av revisionen. ”Limited scope” kan exempelvis användas för att granska vissa 

områden, exempelvis skattetvisten. Vilket ”scope” huvudrevisorn använder sig av i 

revisionen beror även på vad de har för lagstadgade krav i de olika länderna. Det vill 

säga, ”full scope” kan användas på företag som utifrån koncernperspektiv inte är 

väsentligt, men eftersom det företaget har ett lagstadgat krav på att utföra ”full scope” i 

det landet de verkar i, då väljer huvudrevisorn ”full scope” eftersom företaget ändå är 

tvungen att göra det. Respondent (8) tillägger att de använder ”limited scope” i mindre 

utsträckning idag och istället är det vanligare att skräddarsy revisionen. Skräddarsytt 

”scope” innebär att de endast granskar poster som är väsentliga för företaget ur 

koncernperspektiv. Om dotterföretagen har stora kundfordringar, ett stort lager och 

extern försäljning, då tittar huvudrevisorn på dem och gör en revision av de posterna. 

Respondent (1) förklarar att huvudrevisorn räknar fram ett väsentlighetstal för företaget 

utifrån koncernens perspektiv. Väsentlighetstalet huvudrevisorn får fram för företaget 

brukar räknas ned till 60-70%, beroende hur riskfyllt det är eftersom det finns dolda 

faktorer som kan påverka i slutändan. Det ackumulerade felet huvudrevisorn får fram hos 

företaget får inte överstigas. Väsentlighetstalet för koncernen är mycket större än för den 

lokala revisionen. Det skulle uppkomma svårigheter om huvudrevisorn får en rapport 

från ett mindre dotterföretag, som beskriver att det är felaktigheter i kassaverifikationer 
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på 1 500 kronor, medan väsentlighetstalet ligger på 5 000 000 kronor för koncernen. Det 

gäller att få dotterföretagsrevisorn att rapportera på rätt nivå, och det görs genom att sätta 

ett väsentlighetstal. Respondent (1-10) menar att under revisionsprocessen använder 

huvud- och dotterföretagsrevisorerna olika tillvägagångssätt för att kommunicera, de är; 

telefon, e-post och personliga besök.  Respondent (3, 4 och 10) menar att vilket 

tillvägagångssätt de använder för att kommunicera varierar, beroende på hur 

bedömningen ser ut för dotterföretaget, hur pass väsentligt eller stort dotterföretaget är 

gentemot koncernen, om det uppstår problem under revisionen och så vidare. Är det ett 

dotterföretag som är väldigt väsentligt för koncernen kan det ske ett gemensamt 

planeringsmöte där revisorerna träffas och diskuterar igenom upplägget, planeringen och 

eventuella riskområden. Respondent (3, 4, 8 och 10) beskriver att ju större koncernen är, 

desto större är kraven på hur involverad huvudrevisorn måste vara i dotterföretagets 

revision, vilket kräver en mer omfattande kommunikation. Respondent (7) menar att 

graden av personlig interaktion grundas på hur stor andel komplexa frågor det 

förekommer i dotterföretagen. De dotterföretagen som är stora och komplexa, besöker 

huvudrevisorn regelbundet under revisionsåret. Det sker varje eller var annat år, 

beroende på storlek och hur viktiga dessa företag är. Om uppdraget är stort är det inte alls 

ovanligt att huvudrevisorn besöker de olika teamen i de olika länderna. Exempelvis så 

hade respondent (5) i rollen som dotterföretagsrevisor, ett bolag från England som kom 

på besök i Sverige och ställde frågor kring respondentens tillvägagångssätt och åsikter 

kring revisionen. Respondent (1) beskriver att de besöker olika dotterföretag regelbundet. 

De lägger upp ett schema över de dotterföretag som har störst risk och täcker in dem över 

tid. Respondent (7) menar att det finns ett väldigt stort värde av personlig kontakt med 

dotterföretagsteamen för den person som är ansvarig för koordinering av revision. Det är 

alltid mycket enklare att arbeta tillsammans med de team som revisorn har träffat, eller 

åtminstone har pratat med på telefon. Respondent (3) tillägger att tidsplanen är väldigt 

viktig framförallt vid rapportering av en koncern, huvudrevisorn bör vara snabb på att 

skicka ut instruktioner. Respondent (4) menar att det förekommer att 

huvudrevisorerna träffar revisorer från dotterföretagen och har stora möten där alla 

dotterföretagsrevisorer i koncernen kommer till Stockholm, detta sker främst gällande 

de stora uppdragen, eftersom det är en komplicerad process att transportera revisorer 

från exempelvis USA till Sverige. Respondent (6) menar att i rollen som påskrivande 

revisor, gör de en riskbedömning av dotterföretagens egna operativa risker och hur det 

kan kopplas till koncernrisker. Om det är ett första uppdrag inom internationell 

revision så är kommunikationen svårare att hantera, det är mer kontakt under 

planeringsfasen. De bokar in möten och åker till bland annat USA, där de träffar 
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revisorer och bolagsrepresentanter. Vidare menar respondent (6) att det är enklare om 

de haft uppdraget tidigare år, för då är kommunikationen och planeringen enklare och 

de vet redan var frågeställningarna ligger. Det sker mycket dialog under 

förstauppdrag, utifrån den riskbedömning de ofta baserar på egen förståelser så vill de 

också diskutera det lokalt. Huvudrevisorn vill veta om dotterföretagsrevisorn delar hans 

uppfattningar. 

 

4.2.1 Instruktioner 

Respondent (1-10) förklarar att efter planeringsarbetet med väsentlighetsbedömningen 

och ett ”scope” har angetts för företaget ska huvudrevisorn skicka ut instruktioner, mallar 

och bilagor till dotterföretagsrevisorn som berättar hur dotterföretagsrevisorn ska 

rapportera till huvudrevisorn. Instruktionerna skickas antingen via e-post eller genom 

datorprogram.  Respondent (1-8 och 10) förklarar att i de regelrätta instruktionerna får 

dotterföretagsrevisorn en allmän beskrivning av koncernen, vad huvudrevisorn ser som 

riskområden på koncernnivå, vad dotterföretagsrevisorn förväntas göra, vilka 

rapporterings-tidpunkter som gäller och vilken rapportering som förväntas. Det finns 

alltså en utarbetad plan på hur och när det ska rapporteras.  Instruktionsdokumentet ska 

fyllas i av dotterföretagsrevisorn och skickas tillbaka till huvudrevisorn. Det första 

dokumentet dotterföretagsrevisorn ska bekräfta, som alltid krävs, är att de har mottagit 

huvudrevisorns instruktioner, samt att de förstår och kommer att följa instruktionerna. I 

den bekräftelsen skriver dotterföretagsrevisorn även på att huvudrevisorn kan få tillgång 

till att se deras granskning och att de uppfyller det professionella etiska oberoende kravet. 

Huvudrevisorn använder sig av standardmallar på hur instruktionerna som skickas till 

dotterföretaget ska se ut. I instruktionerna finns bland annat väsentlighetsbeloppet för 

företaget. Respondent (1) menar att det är väldigt viktigt att tydligt kommunicera 

instruktionerna till dotterföretagsrevisorn. Är instruktionerna inte tydligt utformade kan 

det resultera i att dotterföretagsrevisorn inte förstår hur mallarna ska fyllas i, vilket leder 

till att dotterföretagsrevisorn inte följer instruktioner korrekt och då får huvudrevisorn be 

dem rätta till felaktigheter. En tydlig kommunikation från början till slut av 

revisionsprocessen, minskar eventuella missförstånd samt extra arbete. Huvudrevisorn 

har även i åtanke att instruktionerna inte ska innehålla för många sidor, så att 

dotterföretagsrevisorn orkar läsa igenom instruktionerna noggrant, för att det inte ska 

uppstå missförstånd eller felaktigheter. Är inte instruktionerna väldigt tydliga så har 

respondent (7) erfarenhet av att det kan uppstå problem. Framförallt när respondenten 

själv sitter som dotterföretagsrevisor och får instruktioner som inte är tydliga och 
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beskriver specifikt vad som förväntas. Det är de skräddarsydda scopen som är speciellt 

viktiga att definiera. Respondent (3) håller med ovanstående att om inte instruktionerna 

är tillräckligt tydliga så är risken hög att revisionen blir fel, speciellt när respondenten 

agerar dotterföretagsrevisor och mottar instruktioner som inte är tillräckligt tydliga och 

leder till att missförstånd uppstår mellan parterna. Det är mycket viktigt med tydlighet av 

instruktionerna vid de skräddarsydda scopen. Respondent (2) påpekar att ju längre bort 

landet är från Sverige, desto tydligare måste huvudrevisorn vara i instruktionerna. 

Respondent (4) beskriver att det är viktigt att vara tydlig med den information som 

kommuniceras, eftersom det inte alltid är enkelt att förstå all information som mottagare. 

Huvudrevisorer förtydligar vissa specifika punkter i rapporten mer än andra, för att 

undvika förståelsesvårigheter. Respondent (2) berättar att det är vanligt att när 

huvudrevisorn skickar ut instruktioner till dotterföretaget sker en gemensam 

telefonkonferens där de tillsammans går igenom instruktionerna. Detta sker för att 

förebygga eventuella missförstånd mellan huvud- och dotterföretagsrevisor. 

Dotterföretagsrevisorn får då en möjlighet att ställa frågor där alla, eller de väsentliga 

länderna är uppkopplade.    Respondent (5) menar att vid stora koncerner används ett 

internetbaserat verktyg där huvud- och dotterföretagsrevisorerna kommunicerar 

instruktioner och rapportering under revisionsprocessen. Dock har respondenten själv 

inget koncernuppdrag som är riktigt så stort, utan där skickas instruktionerna och 

rapporterna via e-post. Respondent (4-6) förklarar att instruktioner och dess svar ofta 

förmedlas med e-post. Om det uppstår funderingar eller att företaget inte kan leverera i 

tid då kompletteras kommunikationen med telefonsamtal. Många frågor går att lösa via 

e-post och telefon. Respondent (4) betonar att det finns risk för missförstånd när en stor 

del av kommunikationen sker över e-post. 

 

4.2.2 Granskning 

Efter att instruktionerna är utformade, skickade till dotterföretaget samt undertecknade av 

dotterföretagsrevisorn börjar själva revisionsprocessen och nästa steg är granskning. 

Respondent (2 och 3) menar att de använder ett program inom deras nätverk som är ett 

komplett internationellt granskningsprogram. Huvudrevisorn gör en fil i programmet som 

ska användas i exempelvis Danmark. Där fyller dotterföretagsrevisorn i sin granskning 

och skickar sedan tillbaka den till huvudrevisorn. Respondent (6) menar att de är mer 

involverade i okända dotterföretagsrevisorer, som verkar i exempelvis Spanien. Deras 

arbete följs upp ordentligt och huvudrevisorn vill gärna titta närmare på det arbete som de 

utfört.  Huvudrevisorn hämtar intyg på att dotterföretagen utfört granskningen. 

Respondent (6) menar att de använder ”subsequent events”, som innebär att de belyser det 
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som skett efter rapporteringsperioden, de händelser som inträffar efter balansdagen, men 

innan godkännandet av de finansiella rapporterna för utfärdande. Respondent (4) beskriver 

vidare att det sker kvalitetskontroller varje år, de åker ut och granskar olika uppdrag och 

att dotterföretagen följer regelverk. Respondent (4) menar att andra länder där 

revisionsbyrån finns i, samt Revisorsnämnden, granskar det svenska kontoret. Det sker 

ganska mycket kontroller, men kan skilja sig åt beroende på om företaget är stort eller 

litet. Respondent (10) håller med om att det sker interna kvalitetskontroller. Alla partners 

och påskrivande revisorer blir utsatta för interna kvalitetskontroller. Utländska kollegor 

kommer till Sverige och granskar att huvudrevisorn följt revisionsmetodiken och att de har 

gjort en bra revision. Vilka som genomför de externa kvalitetskontrollerna beror på vilken 

tillsynsenhet som finns i de olika länderna. I Sverige är det Revisorsnämnden som 

granskar revisionen. De fokuserar mycket på noterade bolag, sedan ett par år tillbaka. För 

ett antal år sedan tittade Revisorsnämnden mer på vilka rutiner respektive revisionsbyrå 

har, hur revisionen hanterats samt att revisionen följs upp och innehåller bra kvalitet. Nu 

är de inne och detaljgranskar revisionerna. Respondent (6) menar att de gör 

riskbedömningar för företaget i fråga. De beaktar vad som kan hända om företaget går i 

konkurs. De för alltid en dialog med dotterföretaget och kommunicerar problem 

omgående för att hinna reagera i tid. Respondent (7) förklarar att de har en 

kvalitetssäkringsprocess som innebär att ingenting får skickas från en dotterföretagsrevisor 

utan att den har granskats utav någon annan. Det är en ”fyra ögonsprincip” som alltid 

tillämpas och det kan även finnas ”sex ögonsprincip” på en rapport, om den är särskilt 

riskfylld. Det som så småningom skickas iväg från ett dotterföretagsteam är redan 

kvalitetssäkrat av flera erfarna personer och när det väl kommer till det centrala teamet så 

läser huvudrevisorn igenom det och måste förhålla sig till den rapportering som kommer. 

En annan aspekt att beakta när det gäller felaktigheter, är att innan någonting skickas från 

ett dotterföretag så ber respondent (7) att klienten själv läser igenom dokumenten för att 

säkerhetsställa att det inte finns några faktafel. Det är inte alltid dotterföretagsrevisorn 

anser att huvudrevisorn har resonerat korrekt. Dotterföretagsrevisorn kan påstå att fakta är 

rätt, men att huvudrevisorn får ta egna slutsatser. 

 

4.2.3 Rapportering 

Respondent (1-10) menar att vilka slags dokument och hur många som rapporteras 

skiljer sig från revision till revision och bestäms utifrån väsentlighet och ”scope”. 

Respondent (1) angav ett exempel på olika dokument som ska rapporteras i en revison.  

Efter att dotterföretagsrevisorn har bekräftat instruktionerna ska det göras en översiktlig 
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granskning, som är en granskningsrapport ungefär som en revisionsberättelse, utan att 

den är lika detaljerad och genomarbetad. Efter den översiktliga granskningen sker 

rapportering av interna kontroller.  Det är ett beskrivande dokument som beskriver om 

det finns brister i den interna kontrollen i företaget. Det förekommer även en 

arvodesrapportering, som dotterföretagsrevisorn fyller i hur mycket arbete de gjort. 

Respondent (4) beskriver att det kan vara obligatorisk rapportering på arvoden.  

Rapportering där de återkopplar på arvode är ganska standard i koncerner. De jämför då 

budgetering och utfall.  Respondent (1) förklarar att det även förekommer en rapport 

som handlar om att följa upp de fel eller brister som huvudrevisorn hittade tidigare på 

hösten och de bristerna ska vara med i det nya dokumentet. Huvudrevisorn får då reda 

på om det skett någon förändring. Efter det kommer revisionsberättelsen som 

dotterföretagsrevisorn skriver under om det stämmer och sedan skickar till 

huvudrevisorn. Stämmer det inte får de säga om det är något fel som påverkar 

resultaträkningen.  Respondent (4) menar att rapporteringen på ett sätt kan se ganska 

olika ut, och på ett sätt är de också ganska standardiserade eftersom det finns olika 

krav, exempelvis ISA 600. I en rapport till koncernrevisorn kan även känsliga saker 

rapporteras, som inte finns med i rapporter till kunder. Respondent (5 och 10) 

berättar att vid väldigt stora koncerner används ett program där huvudrevisorn får in 

alla rapporter. Respondent (7) berättar att de har ett eget rapporteringsverktyg som är 

en internetbaserad lösning för centrala team och dotterföretag. Respondent (8) förklarar 

att det finns två olika verktyg som de använder på sin revisionsbyrå, en modul för 

dokumentation och revision. Det finns även ett särskilt verktyg som är kopplat till 

kunden. Där kan kunden och dotterföretagsrevisorn har möjlighet att se alla dokument. 

Verktyget används både för rapportering och annan kommunikation av dokument 

istället för via e-post. Detta är ett säkrare sätt att sända känslig information. Det 

förekommer att huvudrevisorn varje år besöker något av dotterföretagen för att 

underlätta och främja god kommunikation, samt utreder frågor angående problem. När 

det endast är skriftlig rapportering kan det vara svårt att förstå vad det verkliga 

problemet är. Genom besök får huvudrevisorn förståelse för frågeställningarna i 

dotterföretaget, lär känna dotterföretagsrevisorn på ett annat sätt och underlättar 

kommunikationen väsentligt. Besöken sker kontinuerligt med någon form av rimligt 

tidsperspektiv. I en stor koncern besöker huvudrevisorn i första hand de större 

företagen, i mindre koncerner kan huvudrevisorn välja att besöka de mindre företagen 

också. I samband med årsbokslut, granskning av årsredovisning och rapportering sker 

telefonmöten för att fånga upp eventuella frågeställningar som huvudrevisorn ska ta 

hänsyn till. Innan revisionsberättelsen skrivs på vill huvudrevisorn att de stora 
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dotterföretagen har granskat så att det inte hänt något betydande efter räkenskapsåret 

som påverkar årsredovisningen eller revisionsberättelsen.  Respondent (8) beskriver att de 

använder telefonmöten efter att de läst igenom rapporterna. Detta sker för att skapa 

förståelse för vad dotterföretagens revisorer har rapporterat, lära känna varandra inom 

teamen även internationellt och för att minska risken för missuppfattningar. Respondent 

(1) förklarar att om dotterföretagsrevisorn inte skrivit tillräckligt mycket i rapporterna 

kan det uppkomma ett behov av telefon- eller videokonferens. Respondent (9) tillägger 

att en bra och regelbunden kommunikation mellan huvudrevisor och 

dotterföretagsrevisor är väldigt viktigt utifrån kundens perspektiv. Är inte 

kommunikationen bra så märks det tydligt och kunden anser att revisionsprocessen inte 

blir lika bra, som vid en väl fungerande kommunikation. Respondent (2) menar att en 

åtgärd som tas för att eliminera fel i revisionsrapporterna är att sätta väsentlighetstal och 

att scopa revisionen. Det ska inte kunna uppkomma så stora fel i ett dotterföretag så att 

det påverkar hela koncernen.  

 

Respondent (1-3) menar att rapporteringen är annorlunda om dotterföretagsrevisorn är från 

en annan revisionsbyrå, eftersom de inte har samma arbetssätt som dem. Alla som arbetar 

inom samma nätverk har en gemensam kvalitetskotroll av olika länder där det förekommer 

standarder som ska uppfyllas. Det tappar huvudrevisorn om det är någon lokal byrå som 

inte tillhör nätverket och då måste huvudrevisorn hämta mer information från 

dotterföretaget. Alla som arbetar inom nätverket har samma revisionsmetodik, verktyg och 

kvalitetskontroller. Det kan hända att revisionen inte är pålitlig om dotterföretagsrevisorn 

är från en annan revisionsbyrå. Då måste huvudrevisorn säkerhetsställa det som behövs, 

för att kunna anse att revisionsberättelsen är tillräckligt bra och kan skrivas på. 

Revisionsbyrån i Sverige kan vara i behov av att skicka dit en medarbetare som gör en 

extra revision, om det är väsentligt utifrån scopingen. Dotterföretagsrevisorn får fler 

instruktioner och huvudrevisorn gör ett besök för att säkerhetsställa kvaliteten. 

Respondent (2) har en koncern som finns i åtta stycken länder. I dessa länder har de haft 

två externa revisionsbyråer och den ena var en av de största revisionsbyråerna i Sverige. 

Respondenten var då inte orolig för kvalitén men lika fullt har de inte gemensam 

kvalitetskontroll, vilket tvingar huvudrevisorn att göra en mer ingående granskning av 

deras arbete för att fullfölja ISA 600. Respondent (4) beskriver att rapporteringen ser 

likadan ut i stora drag, men kräver vissa anpassningar. De hänvisar till deras egen 

metodik, annars till ISA 600. Respondent (4) menar att deras egen metodik är djupare i 

form av mer krav. Deras egen metodik innehåller specifika aspekter för deras 

revisionsbyrå. Respondent (5) anser att samarbete med en dotterföretagsrevisor från en 
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annan revisionsbyrå leder till mer arbete och mer granskning, framförallt utifrån att 

huvudrevisorn måste följa upp hur dotterföretagsrevisorn arbetar i större utsträckning. 

Ofta vill respondenten ha deras revisionsbyrå på de flesta uppdrag, men definitivt på de 

som är väsentliga. Annars resulterar det i mer arbete och granskning av 

dotterföretagsrevisorn från en annan revisionsbyrå, vilket inte är nödvändigt om de är från 

samma företag. Vidare menar respondent (5) att som huvudrevisor måste man även 

granska sina egna revisorer men inte lika ingående, eftersom de arbetar med samma 

standard. Respondent (5) arbetar själv inte med någon annan påskrivande 

dotterföretagsrevisor från ett annat företag i de väsentliga uppdragen. Det kan förekomma 

att huvudrevisorer gör det och då krävs mer undersökning samt uppföljning för att styrka 

de delar som dotterföretagsrevisorn från en annan revisionsbyrå utfört. Enligt respondent 

(7) är det viktigt att dotterföretaget förmedlar vad de kan och hur de förhåller sig till vissa 

frågor och åter igen då en utav punkterna i ISA 600 när det gäller huvudrevisorer handlar 

om att bedöma dotterföretagsrevisorns kompetens och förmåga att kunna utföra revisionen 

på ett bra sätt. Respondent (8) menar att de är medvetna om att alla arbetar enligt samma 

revisionsmodell inom deras revisionsbyrå. Utan instruktioner på vissa delar, så litar 

respondenten på att revisorerna i dotterföretagen utför ett korrekt arbete ändå. 

Respondenten beskriver att de kan gå in och titta direkt i revisionsdokumentationen i ett 

utländskt dotterföretag och att de ställer högre krav på revisorer från andra 

revisionsbyråer. Om dotterföretagsrevisorn inte tillhör de stora revisionsbyråerna, ska 

revisionsbyrån enligt riktlinjer vara försiktig med att ta på sig kunder som revisionsbyrån 

inte redan reviderar majoriteten av. Respondent (10) påpekar att om det är någon av de 

stora revisionsbyråerna som även är stor i landet dotterföretaget verkar i, har de en ganska 

hög tillförlitlighet. Samtidigt kan revisionsbyrån inte garantera att dotterföretagsrevisorn 

gör revisionen precis som huvudrevisorn anser att de ska göra. Det leder till mer arbete om 

dotterföretagsrevisorn är från en annan revisionsbyrå. Om det är någon mindre lokal 

revisionsbyrå får huvudrevisorn utföra en bedömning från fall till fall. Det kan exempelvis 

vara ett stort företag internationellt sätt som är liten i ett visst land. Om det är en mindre 

revisionsbyrå får huvudrevisorn ställa sig den viktiga frågan om de har den kompetens 

som krävs. 

 

4.3 Vilka faktorer påverkar kommunikationsprocessen 

Vilka faktorer som påverkar kommunikationsprocessen presenteras i enlighet med 

undersökningsmodellen, figur 5 som återfinns i avsnitt 3.4, sammanfattning av teori. 
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4.3.1 Språk 

Respondent (2, 3 och 7) menar att språket inte är något problem vid rapportering mellan 

huvud- och dotterföretagsrevisorer. Engelskan är dominerande som koncernspråk och det 

fungerar bra att kommunicera redovisningsinformation på engelska. Är det några 

frågetecken så är det bara att ställa följdfrågor. Respondent (5) håller med om att 

rapporteringar i internationella koncerner alltid är på engelska men betonar att det kan 

finnas språkskillnader och nyansskillnader som bör beaktas, så det inte uppstår några 

missförstånd. I ett samtal med facktermer där ena parten är engelsktalande, har vissa ord 

olika betydelser vilket resulterar i nyansskillnader. Respondent (8) anser att språket är en 

påverkande faktor. När personer är dotterföretagsrevisor och mottar information och inte 

har engelska som modersmål, så kan inte alltid nyanser tolkas på korrekt sätt. 

Kommunikation med revisorer som har engelska som modersmål är enklare, de kan 

uttrycka mer specifikt vad de verkligen menar. Indier brukar vara duktiga på att skriva 

men de är svårare att förstå verbalt. När huvudrevisorn pratar med någon som inte har 

engelska som modersmål är det svårare att förstå informationen som förmedlas och risk 

för missförstånd uppstår. Något som dotterföretagsrevisorn vill förmedla kan uppfattas 

som ett mycket större fel än vad det egentligen är, för att personen inte kan uttrycka 

nyansen av hur stor frågan är. Respondent (1 och 4) menar att de inte alltid hittar någon 

från Latinamerika som kan hantera det engelska språket och då är det svårt att få tag på 

rätt person. De menar att detta kan påverka rapporteringen. Respondenterna är oense i 

denna fråga, vissa anser att språket inte är ett problem som påverkar rapporteringen och en 

respondent anser att nyanskillander är viktigt att ta hänsyn till. Författarna förstår att dessa 

respondenter har stor erfarenhet av att arbeta internationellt och är vana med att hantera 

det engelska språket. Det är ändå viktigt att beakta att språket är en faktor som kan 

påverka, på grund av nyansskillnader i hur stor riskerna är som kan medföra stora 

missförstånd mellan revisorerna. 

 

4.3.2 Kultur 

Respondent (1-8 och 10) är eniga om att kultur är en mycket viktig aspekt som kan 

påverka rapporteringen mellan moder- och dotterföretag. Om det finns en tidsgräns för 

rapportering så är det i norra Europa rapporteringen kommer in inom tidsramen. I Asien så 

kommer rapportering in i rätt vecka, men inte alltid innan utsatt tidsgräns. Även i 

samarbete med Afrika så gäller det att påminna dotterföretagsrevisorn om rapporten för att 

den ska rapporteras in i tid. Detta måste huvudrevisorn vara medveten om och beakta i 

planeringsarbetet, det gäller att ha lite marginal när tidschemat bestäms. Respondent (2) 

förklarar att om en rapportering ska vara företagsledningen tillhanda på torsdag, då bör 
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rapporterna kommit senast på måndagen för att då ha möjlighet att påminna 

dotterföretagsrevisorn.  Respondent (6) däremot menar att det kulturella inte påverkar 

rapporteringen, på grund av mycket standardiserade tillvägagångssätt. Respondent (7) 

menar att vissa revisorer från andra länder ser annorlunda på vissa frågor, jämfört med ett 

svenskt perspektiv. Huvudrevisorn inhämtar rapporteringen från dotterföretagen och sedan 

får huvudrevisorn sätta sig in i rapporterna från det perspektiv koncernen verkar i. En 

fråga som i ett land är otroligt stor behöver ur ett koncernperspektiv inte vara lika viktig. 

Sydafrika, har en helt annan syn på ”corporate governance” och de är mycket mer 

skeptiska i sin hållning som revisorer eftersom de har en bakgrund av att det finns större 

risker i form av korruption, jämfört med Sverige där korruption och ojämnheter är relativt 

ovanligt. Av det skälet är de mycket mer skeptiska och lyfter upp fler frågor, men det 

behöver inte innebära att det fungerar sämre där. Detta behöver huvudrevisorn på något 

vis placera i ett perspektiv. Respondent (7) menar att det är den viktigtaste dimensionen 

huvudrevisorn bör ha i åtanke när de ansvarar för en koncernrevision. Respondent (8) 

menar att en kulturell skillnad är hur dotterföretagsrevisorer upplever hierarkin. Revisorer 

på dotterföretagsnivå kanske inte känner sig komfortabla att kontakta huvudrevisorn 

angående vissa frågor. I Norden fungerar det bra, men i andra länder kan det vara en 

barriär. Respondent (4) menar att i Asien brukar rapporterna vara korta och innehålla 

väldigt lite information, eftersom de inte vill hänga ut någon. Det brukar resultera i att 

huvudrevisorn funderar på om rapporten är sanningsenlig. 

 

4.3.3 Tidspress 

Respondent (1 och 8) förklarar att attityden gentemot utsatta tidsgränser är en kulturell 

skillnad. En del länder har en annan attityd till tidspress i jämförelse med de nordiska 

länderna. Respondent (8) tillägger att detta självklart kan variera från person till person. 

Respondent (1) menar att olika attityd till tidspress påverkar huvudrevisorerna, de vill ha 

in rapporterna inom utsatt tidsgräns så de hinner läsa igenom dem eftersom de själva inte 

har mer än ett par dagar på sig att läsa och sammanställa informationen innan de har möte 

med koncernledningen. Även tidsramen för att dotterföretagsrevisorn ska börja sin 

revision tills revisorn ska vara klar och skicka till huvudrevisorn är kort.  

 

4.3.4 Tidsskillnader 

Tidsskillnaden bör beaktas inför planeringsarbetet och detta är mycket viktigt, det är tidiga 

morgonmöten med Asien och sena kvällsmöten med USA och Sydafrika. Respondent (6) 

förklarar att när det gäller tidsskillnad så är de noga med att betona att det är ”central 

European time” och tider anpassas för båda parter. Respondent (1) menar att 
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tidsskillnaden märks av tydligt i kommunikationen. E-post inom Europa får de svar från 

inom rimlig tid. Skickar de e-post till exempelvis Australien så kan det resultera i att de 

tappar en dag på grund av tidsskillnaden. Tidskilland anser däremot respondent (7 och 10) 

inte är något problem, för de har väldigt god framförhållning och planering om vad som 

ska ske och vid vilken tidpunkt utefter deadlines och så vidare. Det fungerar generellt bra, 

är det något väldigt akut fråga som måste lösas med väldigt kort varsel som uppstår, då 

fungerar respondenternas nätverk väldigt bra. Då förstår dotterföretagsrevisorerna att de 

behöver vara tillgängliga oavsett om det är sent eller tidigt på dygnet. Respondent (6) 

menar att de tänker på att sätta lite tidigare deadlines för att få marginal. Det finns inte 

några direkta förståelsesvårigheter, utan förseningar i tidsschemat sker på grund av 

arbetsbelastning. 

 

4.3.5 Redovisningsstandard 

Respondent (1) anser att rapporteringen är mer formaliserad efter införandet av ISA 600. 

Det är fler aspekter som måste checkas av i rapporteringen.  Den rapport som krävs av 

dotterföretagsrevisorn är mer omfattande och mer standardiserad efter införandet.   

Tidigare var det inga tydliga riktlinjer på hur en koncernrevision ska göras. ISA 600 

förklarar detta, men beskriver inte i detalj hur allting ska vara, utan det är upp till 

huvudrevisorns bedömning. Mallarna har blivit tydligare efter införandet, nu är det ett 

antal områden huvudrevisorn måste be dotterföretagsrevisorn kommentera kring. 

Dotterföretagsrevisorn måste kommentera riskerna och återkoppla till huvudrevisorn.  ISA 

600 har ökat kvalitetsnivån på det som ska rapporteras till huvudrevisorn och det medför 

att koncernrevisorn får bättre koll och kunskap om koncernen. Kraven har ökat på en 

huvudrevisor, även om de inte är definitiva. Kraven på vad huvudrevisorn ska ha för 

information och hur informationen inhämtas har ökat, det har medfört att rapporteringen 

från dotterföretagsrevisorn är mer omfattande än tidigare. Vidare beskriver respondent (1) 

att det finns revisionsteam som hade bra mallar redan innan införandet av ISA 600 och att 

det har blivit en stor förbättring för de som inte haft bra mallar sedan tidigare. Respondent 

(2 och 3) förklarar att ISA 600 ställer krav på att huvudrevisorn ska ha grepp om det som 

är väsentligt ute hos dotterföretagen och även bedöma att de som har granskat revisionen 

har rätt kompetens. Huvudrevisorn kan skicka ut en medarbetare som granskar 

dotterföretagens arbete, det kan även förekomma att finnas någon lokal byrå som reviderar 

i en koncern och då är det ingen tvekan om att revisionsbyrån ska skicka ut en 

medarbetare som går igenom den revision de gjort. ISA 600 har resulterat i att de 

personliga besöken som har blivit fler och sker mer kontinuerligt. Huvudrevisorn kan inte 

nöja sig med att få en revisionsberättelse och skicka ut ett frågeformulär, utan 
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huvudrevisorn måste sätta sig in i vad dotterföretagen gjort för revision. Det har skett en 

succesiv utveckling från tidigt 80-tal, när huvudrevisorn fick en revisionsberättelse och ett 

frågeformulär i fyllt så var huvudrevisorn nöjd med det och huvudrevisorn ville ha 

siffrorna lokalt, stämplade och prickade av att det var detta som reviderats. Det var sällan 

det efterfrågades någonting annat. Den biten vill huvudrevisorn fortfarande ha, men nu 

granskar de dotterföretagens revision djupare och påverkar deras planering. Det 

respondent (1) gjorde innan och efter ISA 600 var ungefär likvärdigt, men förklarar att 

införandet har resulterat i att det är viktigare att verkligen ha information dokumenterat. 

Det har alltså varit en successiv övergång. Tidigare besökte huvudrevisorn inte 

dotterföretagsrevisorn i lika stor utsträckning, utan nöjde sig med en skriftlig rapportering. 

Huvudrevisorn blir bedömd utifrån ISA 600 om Revisorsnämnden kommer och vill 

granska arbetet. Uppfyller huvudrevisorn inte kraven, då riskterar huvudrevisorn att bli 

prickad. Sedan förekommer det interna kvalitetskontroller mycket oftare. Sköter inte 

revisorn sitt arbete, så kallas revisorn till möte hos företagsledningen och styrelsen, så det 

är viktigt att följa ISA 600. Respondent (5) anser att som huvudrevisor vill man arbeta 

tillsammans med revisorer inom samma nätverk eftersom i ISA 600 har huvudrevisorn det 

yttersta ansvaret. Huvudrevisorn måste veta vad som händer och sker i dotterföretagen. 

Det betyder inte att andra revisionsbyråer inte kan revidera, utan det har att göra med att 

revisorerna inom samma nätverk använder sig utav samma processer, samma ord och 

uttryck samt samma ”guidelines”, eller ramverk, att förhålla sig till och det resulterar i att 

det blir enklare att utföra arbetet. Respondent (6) menar att sedan införandet av ISA 600 är 

det mycket mer löpande kommunikation, mer dialog och tydligare krav på 

koncernrevisionen. Dotterföretagsrevisorer tar emot information och skickar sedan tillbaka 

den. Huvudrevisorn ansvarar för alla siffrorna och är direkt involverade i det de andra gör. 

Respondent (4) menar att det var mindre reglerat innan ISA och mycket har förtydligats 

efter införandet. Det har påverkat huvudrevisorn i rapporteringen, hur mycket de 

involveras i andra revisorer. Vidare menar respondent (4) att införandet av ISA 600 varit 

bra och att allting har blivit mer enhetligt. Respondent (7) menar att det dels handlar om 

att bedöma dotterföretagsrevisorerna och även som nämndes ovan, att just kraven på 

involvering i de kritiska områdena ökar, att huvudrevisorn är mer involverad i 

dotterföretagens revisioner för att förstå de riktigt kritiska frågorna. Tidigare litade 

huvudrevisorn på det revisorn i dotterföretaget utförde och behövde bara förvissa sig om 

att lokalt bekräfta. Nu är huvudrevisorn mer involverad i olika frågeställningar. 

Respondent (8) menar att det definitivt har förändras efter införandet, huvudrevisorn är 

mer aktiv i koncernrevisionen. ISA 600 kom lite senare i Sverige, det fanns tidigare 

internationellt. Det är större fokus på kommunikation efter införandet, både 
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kommunikation av risker och iakttagelser. Respondent (10) menar att den stora skillnaden 

handlar om vem som egentligen har ansvaret för koncernrevisionen. Det är tydligare nu än 

för ett par år sedan att det är huvudrevisorn som bär det yttersta ansvaret för revisionen. 

Det har resulterat i fler besök och huvudrevisorn gör även punktinsatser för att 

säkerhetsställa att kvaliteten är tillräckligt bra. Vissa länder följer reglerna väldigt 

noggrant, som USA. Respondent (4) förklarar att det kan bero på att de har stor 

skadeståndsrisk. 

 

4.4 Sammanfattning empiri 

Den vanligaste kommunikationen mellan huvud- och dotterföretagsrevisorn sker via e- 

post. Hur ofta denna kommunikation sker är olika från revision till revision och beror på 

hur väsentligt dotterföretaget är för koncernen. Dotterföretaget är väsentligt beroende på 

risk och storlek. Utöver kommunikationen mellan rapporteringarna så kommunicerar 

huvud- och dotterföretagsrevisorn ett par gånger per år. Uppstår problem eller 

frågeställningar under revisionen ökar kommunikationen och ofta byts e-post ut mot 

telefonsamtal. Vid revision av de dotterföretag som är väsentliga på grund av risk eller 

storlek, struktureras ett schema för personliga besök och de väsentliga dotterföretagen 

täcks in över tid. Ju större företaget är och desto mer komplexa frågor, desto mer personlig 

interaktion är det. Respondent (1-8 och 10) är eniga om att kultur är något som kan 

påverka rapporteringen mellan huvud- och dotterföretagsrevisor. Även språket kan vara ett 

problem, men upplevs sällan som det, dock kan det vara svårt att urskilja nyansskillnader. 

Engelska används som koncernspråk och de som arbetar i internationella koncerner är 

vana med att förmedla finansiell information på engelska. Tidsskillnader bör beaktas i 

planeringsarbetet, vid planering av tidsgränser. För att eliminera felaktigheter med 

revisionsrapporterna tydliggör huvudrevisorn de instruktioner som skickas till 

dotterföretagsrevisorn. Fler åtgärder som tas för eliminering av felaktigheter i 

revisonsrapporterna, är att sätta väsentlighetstal samt scopa revisionen. Det gäller att vara 

tydlig i kommunikationen med dotterföretagsrevisorn. Interna och externa 

kvalitetskontroller görs på revisionerna. Delägare samt påskrivande revisorer bedöms 

genom interna kvalitetskontroller. Externa kvalitetskontrollerna i Sverige utförs av 

revisorsnämnden. Införandet av ISA 600 har resulterat i ökat ansvar för huvudrevisorn 

som nu har det yttersta ansvaret för revisionen. Huvudrevisorn måste sätta sig in i vad 

dotterföretaget har gjort för revision och hur de gått till väga innan de kan skriva på en ren 

revisionsberättelse. Respondent (1- 8 och 10) är eniga om att ISA 600 har resulterat i ökad 

förståelse för dotterföretagsrevisorns revision, samt att de personliga besöken hos 

dotterföretagsrevisorerna har blivit fler. Införandet av ISA 600 har medfört en ökad 
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kommunikation mellan huvud- och dotterföretagsrevisor. Respondent (1-8 och 10) 

förklarar att vilket ”scope” huvudrevisorn sätter för enheten skiljer sig beroende på hur 

väsentligt eller icke väsentligt enheten är för koncernen. 
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5. Analys 
 

 

 I detta kapitel analyseras studiens empiriska data utifrån studiens referensram och 

teori. Analysens struktur utgår från undersökningsmodellen, figur 4 som återfinns i 

avsnitt 3.4, sammanfattningen av teori. Kapitlet innehåller vad som kommuniceras och 

hur det kommuniceras samt vilka faktorer som påverkar kommunikationsprocessen.  
 

 

 

5.1 Vad som kommuniceras och hur det kommuniceras 

Enligt Luhmann (1990) är det grundläggande elementet i alla sociala system 

kommunikation, information och förståelse. Vid all kommunikation finns det en mottagare 

och en sändare och därmed uppstår risk att mottagaren misstolkar informationen och 

felaktig information kommuniceras vidare om sändaren tolkar den som korrekt. Erickson 

et al. (2011) menar att kommunikation är en målinriktad handling vars huvudmål är att 

behålla en positiv företagsuppfattning. Kommunikation ska uppnå förståelse, representera 

företagen på ett korrekt sätt, skapa tillit och förtroende samt kunna hantera 

osäkerhetsfrågor. Empirisk data visar att huvudrevisorer anser att det är viktigt att skapa 

värde för kund och för att lyckas med det lyssnar de på vad kunden vill ha ut av 

revisionen. Vidare har empirisk data visat att kommunikationen mellan huvudrevisorer 

och dotterföretagsrevisorer är mycket viktig ur kundens perspektiv. För kunden är det 

väldigt viktigt att huvudrevisorn och dotterföretagsrevisorn utför sitt arbete på ett bra sätt 

och har en väl fungerande kommunikation och inte ställer frågor två gånger om samma 

aspekt, för då kan det uppstå irritation. Erickson et al. (2011) bekräftar att 

kommunikationen är viktig för att behålla en positiv företagsuppfattning. Det 

kommunikationsverktyg som används mest av våra respondenter är e-post. 

Huvudrevisorerna anser att e-post är ett smidigt sätt att kommunicera med 

dotterföretagsrevisorer över hela världen. Uppstår det problem eller om huvudrevisorn har 

någon fundering, då använder de ofta telefon som kommunikationsmedel. Många frågor 

och problem blir lösta via telefonmöten. Dock är respondenterna eniga om att personliga 

besök är det absolut mest fördelaktiga sättet att kommunicera på. En respondent påpekar 

att personliga besök främjar det framtida sammarbetet. Respondenten tillägger att det 

alltid är enklare att arbeta tillsammans med någon de träffat i verkligheten, det är enklare 

att kommunicera och förstå varandra. De revisionsbyråerna som studerats använder 

internetbaserade verktyg för kommunikation, dokumentation och revision av större 

koncernrevisioner. Genom det internetbaserade verktyget kan revisorerna skicka känslig 

information till varandra på ett säkrare sätt än genom e-post.  Empirisk data visar att en 
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internationell koncern ofta är större och därmed mer komplex, det är större koordinering 

och samordning i revisionsprocessen. Samordning och koordination är ännu viktigare i en 

internationell koncern. Barrett et al. (2005) forskning om samordningen av redovisning i 

multinationella revisionsbyråer och hur detta påverkas av globaliseringen bekräftar detta. 

Vidare belyser Barrett et al. (2005) att förväntningar om nationell kultur av olika revisorer, 

kan ändra sociala överenskommelser, vilket påverkar förmågan att skapa en väl 

fungerande samordning samt planering över ländernas gränser. Denna forskning tyder på 

att det finns skillnader i förmågan för lokala revisorer att påverka den globala revisionen 

beroende på var den lokala revisorn befinner sig. 

 

Empirisk data visar att revisionsprocessen går ut på att samla tillräckligt med information 

för att skapa en ren revisionsberättelse. Det första steget i revisionsprocessen är planering 

av vilka företag som ska ingå i koncernredovisningen. Huvudrevisorn punktar då upp 

vilka företag som är väsentliga och icke väsentliga för koncernen samt i vilken omfattning 

de är väsentliga, av risk eller storlek. Därefter bestämmer huvudrevisorn vilken ”scoping” 

som ska användas, det fastställs från informationen ovan. Den empiriska 

revisionsprocessen stämmer bra in på hur processen beskrivits i teoriavsnittet. En 

revisions upprättande baseras på normer och regler. Moberg (2006) beskriver att 

revisionsprocessen består av tre steg; planering, granskning, rapportering. Moberg menar 

att revisorn har skyldighet att dokumentera under hela revisionsprocessen, därför är inte 

dokumentation ett eget steg i revisionsprocessen. Planeringen är en viktig del av 

revisionsprocessen och i planeringsstadiet ska revisorn belysa och bedöma vilka delar som 

ska kontrolleras och vad revisionen ska omfatta (Chong och Gerald, 1996). Revisorn ska 

fokusera på vilka delar som är väsentliga för koncernen. Moberg (2006) tillägger att 

planeringen ska utgöra det som behövs för att revisorn ska få tillgång till den information 

som behövs för att göra en ren revisionsberättelse. Efter planering kommer granskning 

som är det andra steget i revisionsprocessen. Storleken av granskningen påverkas av de 

väsentliga risker som revisorn anser finns i företaget och som revisorn utsett i 

planeringsstadiet. Granskningens storlek påverkas av de väsentliga risker som revisorn 

identifierat hos företaget, vilket ser olika ut beroende på vad som bestäms i planeringen 

(FAR, 2001). När granskningsarbetet är färdigt lämnas en rapport till företagsledningen. 

Innehållet i rapporten beror på vad som kommit fram genom granskningen (FAR, 2006). 

Balkaran (2002) beskriver att revisorer är en viktig mekanism för att förhindra opålitlig 

rapportering. Att etablera kontrollmekanismer förebygger brister i organisationerna. 

Externa revisorer kan avleda chefer samt revisorer från förfalskning av bokslut. Empirin 

visar att alla påskrivande revisorer eller delägare blir utsatta för interna och externa 
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granskningar av revisionen för att eliminera felaktigheter i revisionen. Empiriska data 

visar även att det är viktigt att vara tydlig med den information som kommuniceras, 

eftersom det inte alltid är enkelt att förstå som mottagare och missförstånd kan 

uppkomma. Huvudrevisorer förtydligar vissa specifika punkter i rapporten mer än andra, 

för att undvika förståelsesvårigheter. Enligt Luhmann (1990) är det grundläggande 

elementet i alla sociala system kommunikation, information och förståelse. Empirin visar 

att huvudrevisorn alltid för en dialog med dotterföretaget och kommunicerar problem 

omgående. Det förekommer att de använder telefonmöten efter att huvudrevisorn läst 

igenom rapporter från dotterföretagsrevisorerna. Detta sker för att förstå vad 

dotterföretagens revisorer har rapporterat, lära känna varandra inom teamen även 

internationellt och för att minska risken för missuppfattningar. Om dotterföretagsrevisorn 

är från en annan revisionsbyrå måste huvudrevisorn säkerhetsställa det som behövs, för att 

kunna anse att revisionsberättelsen är tillräckligt bra och kan skrivas på. Revisionsbyrån i 

Sverige kan vara i behov av att skicka en medarbetare till landet som 

dotterföretagsrevisorn verkar i, som genomför en extra revision, om det är väsentligt 

utifrån scopingen. Dotterföretagsrevisorn får fler instruktioner och huvudrevisorn gör ett 

besök för att säkerhetsställa kvaliteten. Detta kan jämföras med Agent-teorin, som Adams 

(1994) menar att principaler kan sakna fullständigt förtroende för sina agenter och därför 

behövs åtgärder, som övervakning och kontroller, för att stärka detta förtroende. Oro över 

tillförlitligheten i information kan påverka graden av förtroende. 

 

Walton et al. (2003) menar att ekonomiska, sociala samt kulturella skillnader resulterar i 

skillnader i internationell redovisning. När kommunikationer inleds mellan två parter med 

olika kulturer, leder det ofta till missförstånd eftersom referenserna hos parterna är olika. 

Eftersom olika länder har olika attityd till de tidpunkter då rapporterna måste vara 

färdigställda, visar empirin att huvudrevisorerna tänker på att sätta tidigare deadlines för 

att få marginal om någon av dotterföretagsrevisorerna rapporterar försent. Respondenterna 

menar att för att minska fel i revisionsrapporterna har de tydliga, välutformade 

instruktioner med exempel på hur dotterföretagsrevisorn ska fylla i dessa. 

 

5.1.1 Instruktioner 

Teoretisk samt empirisk data visar att det första dokumentet som kommuniceras mellan 

huvud- och dotterföretagsrevisor är instruktioner. Instruktionerna ska kommunicera och 

förklara det arbete som ska genomföras och vad det ska användas till (IFAC, 2009). 

Empirisk data visar att det är viktigt att ha tydligare rapporteringsinstruktioner i 
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internationella koncerner och tydligare deadlines än i helsvenska koncerner. Detta beror på 

det geografiska avståndet och desto längre dotterföretaget är från Sverige, desto tydligare 

måste huvudrevisorn vara när de kommunicerar instruktionerna. Hur instruktionerna 

kommuniceras påverkas av hur stort dotterföretaget är i förhållande till koncernen, men de 

vanligaste verktygen för att skicka instruktioner är e-post eller datasystem. Om företaget 

är väsentlig för koncernen är det inte ovanligt med ett telefonmöte efter att instruktionerna 

skickats ut. Under telefonmötet har dotterföretagsrevisorn möjlighet att ställa eventuella 

frågor angående instruktionerna samtidigt som huvudrevisorn får en bra bild av om 

dotterföretagsrevisorn har förstått instruktionerna. Huvudrevisorn skickar ut instruktioner 

till dotterföretagsrevisorerna i de olika företagen när planeringen är färdig. Instruktionerna 

innehåller mallar och bilagor för hur dotterföretagsrevisorn ska rapportera till 

huvudrevisorn. Dessa mallar används vid rapporteringen för att likvärdig information 

önskas, vilket underlättar vid sammanställning av informationen. Instruktionerna 

innehåller även en beskrivning av koncernen. Dokumenten ska fyllas i av 

dotterföretagsrevisorn och sedan skickas tillbaka till huvudrevisorn. 

Dotterföretagsrevisorn skickar tillbaka en bekräftelse på instruktionerna.  Det som 

bekräftas är revisorns oberoende, att revisorn har rätt kompetens för att ta arbetets roll och 

bekräftar att de har någon form av tillsynsmyndighet i landet de verkar i. Detta stämmer 

överens med vad Barret et al. (2005) beskriver i sin studie om hur samordning av arbete 

fungerar i multinationella revisionsbyråer. Dotterföretagsrevisorns krav på att bekräfta sin 

kompetens underlättar för att redovisningsinformation ska vara givande.  Luhmann (1990)  

menar med sin kommunikationsteori att det är nödvändigt att båda parterna, sändare och 

mottagare, innehar snarlika kunskaper om ämnet. Företags redovisning utgör en form av 

kommunikation och beskriver olika systems samverkan. Scopingen är en form av 

standardiserat moment, något som alltid färdigställs innan revisionsarbetet startar. Det 

finns standardmallar på hur instruktionerna ska ske och hur väsentliga belopp ska räknas 

ut för enheten. Väsentlighetsbelopp och väsentlighetsnivåer bestäms och utformas i 

instruktionerna till dotterföretagsrevisorn. Detta är en standardiserad modell även om det 

finns inslag av professionell bedömning när huvudrevisorn gör scopingen. Detta grundas 

på att få dotterföretagsrevisorn att rapportera på rätt nivå och det gör huvudrevisorn 

genom att sätta ett väsentlighetstal. Väsentlighetstalet som räknas fram för företaget 

räknas ned till 60-70%, beroende hur riskfyllt det är eftersom det finns dolda faktorer som 

kan påverka. Det ackumulerade felet huvudrevisorn får fram hos dessa bolag får inte 

överstiga den förutbestämda nivån. Väsentlighetstalet för koncernen är mycket större än 

vad den lokala revisorn sätter när han eller hon gör sin bedömning, men väsentlighetstalet 

för koncernen finns med i instruktionerna. Det skulle uppstå felaktigheter om 
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huvudrevisorn får en rapport från ett mindre dotterföretag som menar att det är fel i 

kassaverifikationer på 1 500 kronor medan väsentlighetstal ligger på 5 000 000 kronor för 

koncernen. Den empiriska undersökningen visar att det är viktigt att tydligt kommunicera 

instruktioner till dotterföretagsrevisorn. Är instruktionerna otydliga leder det ofta till 

missförstånd mellan huvud- och dotterföretagsrevisor som i sin tur kan resultera i att 

dotterföretagsrevisorn inte hämtar in all information som huvudrevisorn är intresserad av. 

Detta leder till en tidsfördröjning i revisionen då huvudrevisorn kan be 

dotterföretagsrevisorn att hämta in mer information. En tydlig kommunikation under hela 

revisionsprocessen är nödvändig, men i vilken form kommunikationen ska ske, varierar 

utifrån företagets väsentlighet samt eventuella problem.  

 

5.1.2 Granskning 

Empirisk data visar att granskningens omfattning påverkas av vilken ”scoping” 

huvudrevisorn valt för företaget. Om de ska göra en fullständig revision, begränsad 

revision eller en skräddarsydd revision påverkar granskningen. En fullständig revision är 

ett måste för de företag som är väsentliga för koncernen utifrån storlek. Begränsad 

revision kan användas på företag som är väsentliga utifrån risk, men inte tillräckligt 

riskfyllda ur koncernens perspektiv, där behöver inte huvudrevisorerna göra en 

fullständig revision. Skräddarsydd revision kan användas på företag som inte utgör risk 

ur koncernperspektiv men där huvudrevisorn vill granska vissa poster. När 

respondenterna agerar som dotterföretagsrevisorer istället för huvudrevisorer ska de 

skriva under en översiktlig granskning. Denna granskning är som en revisionsberättelse 

men inte alls lika omfattande. Detta är ett viktigt revisionsbevis för teamet, att revisorn 

lokalt tar ansvar för rapport-paketet. Lokala teamen skickar också in balans- och 

resultaträkningar för att koncernteam som arbetar med och granskar konsolideringen ska 

veta vilka siffror de har granskat lokalt. Återigen kommer en bekräftelse på oberoende 

gentemot bolaget. FAR (2001) instämmer att granskningens storlek påverkas av vilka 

väsentliga risker som revisorn anser finns i företaget och hur den interna kontrollen är 

utformad i företaget.  Granskningen ser olika ut beroende på revisorns resultat av 

planeringen. Empirisk data visar att huvudrevisorn av internationella koncerner använder 

ett internationellt granskningsprogram. Huvudrevisorn gör en fil i programmet som ska 

användas i exempelvis Danmark. Där fyller dotterföretagsrevisorn i sin granskning och 

skickar sedan tillbaka den till huvudrevisorn. Huvudrevisorerna granskar okända 

dotterföretagsrevisorer, i högre grad, än de dotterföretagsrevisorer som är bekanta sedan 

tidigare uppdrag. De okända dotterföretagsrevisorernas arbete följs upp ordentligt och 
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huvudrevisorn vill gärna titta närmare på det arbete som är utfört. En annan typ av 

granskning under revisionsprocessen är så kallade ”subsequent events”, som innebär att 

dotterföretagsrevisorn belyser det som skett efter rapporteringsperioden, det vill säga, de 

händelser som inträffar efter balansdagen, men innan godkännandet av de finansiella 

rapporterna för utfärdande. Det sker även interna och externa kvalitetskontroller, de 

interna kvalitetskontrollerna sker genom att utländska revisorer inom samma 

revisionsbyrå åker och granskar att huvudrevisorn följt revisionsmetodiken samt att de 

har utfört en bra revision. Den externa kvalitetskontrollen sker av Revisorsnämnden. 

 

5.1.3 Rapportering 

Den empiriska undersökningen visar att vad som rapporteras, hur många dokument och 

hur rapporteringen kommuniceras, skiljer sig beroende på hur väsentligt företaget är för 

koncernen.  ISA 600 menar att tillräckligt med revisionsbevis ska inhämtas och rapporteras 

under revisionsprocessen för att huvudrevisorn ska kunna basera sitt revisionsuttalande på 

koncernens finansiella rapporter förklarar Herolf och Hjalmarsson (2009). Vidare 

beskriver Erickson et al. (2011) att finansiell rapportering är en form av 

företagskommunikation och rapporterna påverkar i stor utsträckning bilden av 

företaget. Empirisk data bekräftar Herolf och Hjalmarssons och Erickson et al. påstående 

och tillägger exempel på olika dokument som ska rapporteras i en revison. Det första är 

en bekräftelse av instruktionerna, sedan utförs en översiktlig granskning, vidare sker 

rapportering av interna kontroller, sedan arvodesrapportering, samt en rapport som följer 

upp fel eller brister och slutligen revisionsberättelsen som skrivs på av 

dotterföretagsrevisorn som i sin tur skickar till huvudrevisorn. Denna process bekräftas i 

den teoretiska referensramen, dock inte lika omfattande som empirisk data förklarar men 

själva strukturen är likadan som FAR (2006) beskriver. Den empiriska undersökningen 

visar att huvudrevisorn besöker något av dotterföretagen kontinuerligt för att underlätta 

och främja god kommunikation, samt utreder frågor angående problem. När det endast 

är skriftlig rapportering kan det vara svårt att förstå vad det verkliga problemet är. 

Genom besök får huvudrevisorn förståelse för frågeställningarna i dotterföretaget, 

skapar en god relation med dotterföretagsrevisorn på ett annat sätt och underlättar 

kommunikationen väsentligt. Govidarajan och Gupta (2001) studie visar att arbetsgrupper 

som bor i olika länder, åtskilda av olika tidszoner och motstridiga scheman, kan 

medföra enorma utmaningar för företagen. Även om e-post och telefonkonferenser gör 

det möjligt för medlemmarna att arbeta och kommunicera med varandra trots geografiskt 

distans, ska dessa tekniska hjälpmedel endast ses som ett komplement till och inte som 

en ersättning för vanliga möten. I möten som sker ansikte mot ansikte främjas tillit, 
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som är viktigt för internationellt samarbete. Den empiriska undersökningen visar att 

respondenterna håller med Govidarajan och Gupta att personliga möten är viktiga för ett 

bra sammarbete i arbetsteamet och därför sker det kontinuerliga besök med någon form 

av rimligt tidsperspektiv. I en stor koncern besöker huvudrevisorn i första hand de 

större företagen, i mindre koncerner kan huvudrevisorn välja att besöka de mindre 

företagen också. Respondenterna menar att det underlättar rapporteringsarbetet med 

dotterföretagsrevisorer om de tidigare träffats och pratat ansikte mot ansikte. Under 

rapporteringen kommunicerar huvud- och dotterföretagsrevisor genom e-post och 

telefonmöten för att fånga upp eventuella frågeställningar angående rapporteringen. Det 

sker även ett telefonmöte efter att huvudrevisorn läst igenom rapporterna för att skapa en 

förståelse för vad dotterföretagsrevisorn rapporterat. Vid behov sker det mer 

kommunikation, om dotterföretagsrevisorn inte skrivit tillräckligt utförligt i rapporterna, 

kan de komplettera med en telefon- eller videokonferens. Skyrev (2013) bekräftar att 

huvudrevisorn vill skapa en tydlig kommunikation med dotterföretagsrevisorn.  Empirisk 

data visar att rapporteringen kan se annorlunda ut vid samarbete med andra 

revisionsbyråer. Det leder till mer arbete och mer granskning framförallt utifrån att 

huvudrevisorn måste följa upp hur dotterföretagsrevisorn arbetar i större utsträckning. 

Oftast vill huvudrevisorn ha sin egen revisionsbyrå på de flesta uppdrag, men definitivt på 

de som är väsentliga för koncernen. Annars resulterar det i mer arbete och granskning av 

dotterföretagsrevisorn från en annan revisionsbyrå, vilket inte behövs om de är från 

samma revisionsbyrå. Huvudrevisorn måste även granska sina egna revisorer men inte lika 

ingående, eftersom de arbetar med samma standard. Arbetar revisorn med andra 

revisionsbyråer krävs mer undersökning samt uppföljning för att styrka de delar som 

revisorn från en annan revisionsbyrå gjort. Detta kan jämföras med det Institute of 

Chartered Accountants in England och Wales (2005) menar, att enligt agentteorin kan 

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

åtgärder, såsom övervakning och kontroller, för att stärka förtroendet. 

 

5.2 Vilka faktorer påverkar kommunikationsprocessen 

Analysens struktur grundas på den empiriska undersökningen samt 

undersökningsmodellen, figur 5 som återfinns i avsnitt 3.4, sammanfattning av teori. 

 

5.2.1 Språk 

Studien av Harzing och Pudelko (2014) visar att i internationella koncerner krävs en 

intensiv kommunikation mellan moderföretag och dotterföretag. För att en 
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kommunikation ska vara effektiv krävs ofta ett gemensamt språk. Språkskillnader kan 

vara ett stort hot mot den framgångsrika förvaltningen av mänskliga resurser i 

multinationella företag. I studien fann de att moder- och dotterrelationer tydligt påverkas 

av språkskillnader och kulturella skillnader. Effekterna kan variera beroende på olika typer 

av kommunikationsmetoder som till exempel, muntlig kommunikation, 

telefonkommunikation, skriftlig kommunikation. Den empiriska undersökningen visar att 

engelska används som koncernspråk och vissa respondenter anser att språket är en mycket 

påverkande faktor, medan andra respondenter inte ser några språkproblem 

överhuvudtaget. Detta kan bero på olika typer av kommunikationsmetoder och vilka 

länder revisionsbyrån arbetar med. En respondent som inte ansåg att språket är ett problem 

gjorde många jämförelser mot USA och England, medan de respondenter som ansåg att 

kommunikationen var ett problem verkade arbeta mer mot länder med spanska som 

modersmål, som Spanien och Chile. En respondent förklarade att det uppkommer 

svårigheter när personerna inte har engelska som modersmål. Då är det svårt att läsa av 

nyansskillnader i språket, vilket kan resultera i att exempelvis en risk verkar mycket 

mindre än vad den egentligen är. 

 

5.2.2 Kultur 

Barrett et al. (2005) belyser att förväntningar om nationell kultur av olika revisorer, kan 

ändra sociala överenskommelser, vilket påverkar förmågan att skapa en väl fungerande 

samordning samt planering över ländernas gränser. Utifrån empirisk data förekommer det 

även en del kulturella skillnader i internationella koncerner. Många länder i Europa är 

ganska lika Sverige, men framförallt Sydamerika och Asien har en annan affärskultur som 

märks i revisionen. En respondent beskrev andra kulturella skillnader, som hur olika 

länder uppfattar hierarkin. Revisorer på dotterföretagsnivå kanske inte känner sig 

komfortabla med att kontakta huvudrevisorn angående vissa frågor. I Norden fungerar det 

bra, men i andra länder kan det vara en barriär. En annan aspekt som betonades i empirin 

var att sydafrikaner kan upplevas som lite mer skeptiska på grund av deras erfarenheter av 

korruption. Govindarajan och Gupta (2001) visade att olika kulturer inom team som 

arbetar globalt kan resultera i att det finns olika normer, beteenden och värderingar bland 

personerna. 

 

5.2.3 Tidspress 

Empirisk data visar att en del revisorer i utländska dotterföretag har en annan attityd till 

tidspress i jämförelse med revisorerna i de nordiska länderna. I Norden anses det som 

mycket viktigt att rapportera inom tidsramen, medan revisorer i andra länder inte visar lika 
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stor hänsyn för utsatta deadlines. Detta påverkar de personer som sitter som 

huvudrevisorer, de vill ha in rapporterna så de hinner läsa igenom dem eftersom de själva 

inte har mer än ett par dagar på sig att läsa och sammanställa innan ett möte sker med 

koncernledningen. Även tidsramen från när dotterföretagsrevisorn ska börja sin revision 

tills revisorn ska vara klar och skicka till huvudrevisorn är rätt kort. Även detta bekräftas 

av Govindarajan och Gupta (2001) som menar att olika kulturer kan resultera i att det 

finns olika beteenden och värderingar. 

 

5.2.4 Tidsskillnader 

Majoriteten av respondenterna förklarade att tidsskillnaden märks av tydligt i 

kommunikationen men att dessa tidsskillnader är inräknade i tidsplaneringe och ses därför 

inte som ett problem. Skickar de e-post till exempelvis Australien så kan det resultera i att 

de tappar en dag på grund av tidsskillnaden. Govindarajan och Gupta (2001) visade att 

tidsskillnad påverkar kommunikation i negativ riktning. E-post underlättar geografiska 

avstånd men anser att denna teknologi inte ska ersätta personliga besök. Om 

respondenterna gör personliga besök varierar beroende på de olika företagens väsentlighet. 

Många respondenter har betonat vikten av att skapa goda relationer och tillit 

internationellt med hjälp av personliga besök som även underlättar framtida samarbeten 

med dotterföretagsrevisorn. 

 

5.2.5 Redovisningsstandard 

Fagerström (2002) menar att den mångfald som förekommer i multinationell redovisning 

skapar svårigheter för gränsöverskridande redovisningsinformation. Det finns potentiella 

risker för misstolkningar av redovisningsinformation på grund av att olika länder har olika 

redovisningspraxis. Empirisk data visar att det sker kvalitetskontroller varje år, 

huvudrevisorerna åker ut och granskar olika uppdrag och att dotterföretagen följer 

regelverk. Revisorsnämnden granskar det svenska kontoret. Det sker en hel del kontroller, 

men kan skilja sig beroende på om bolaget är stort eller litet. Den empiriska 

undersökningen visar att det finns standardiserade moment på två olika sätt. ISA 600 får 

med de obligatoriska stegen och medför riskanalys på koncernnivå, detta bekräftar 

studiens allmänna referensram. Utöver detta har empirisk data visat att det finns interna 

riktlinjer, som väsentlighetsbedömning. Det finns en skillnad på i vilken utsträckning 

företag i olika länder följer regler. En del företag i utlandet följer reglerna väldigt 

noggrant. I USA är det större fokus på olika risker i revisionen på grund av risk för 

stämning, därmed är de mycket noggranna med att följa regelverk. En forskare som 

studerat detta, Gray (1988) hävdar att värderingar och attityder till redovisning kan 
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förväntas vara relaterade till eller härstamma från sociala värden. Hur redovisning 

värdesätts i ett land kommer sin tur även påverka redovisningssystemet. Redovisningen 

kommer också influeras av attityden gentemot att kommunicera information. Gray (1988) 

ger en förklaring och hävdar att det är olika samhällens skiftande kulturella värderingar 

som förklarar skillnaderna i redovisning mellan länder. Dessa kulturella värderingar 

genomsyrar dess redovisning. Empirisk data visar att skillnaden på att revidera har 

minskat över tiden och detta beror dels på regelverken som bolagen själva har att förhålla 

sig till, framförallt IFRS. De flesta bolagen med internationell verksamhet är publika 

noterade på en reglerad marknadsplats och måste följa IFRS. Street och Larson (2004) 

beskriver i sin studie att IASB, fick större legitimitet när Europeiska unionen, EU, krävde 

att alla börsnoterade bolag ska upprätta koncernredovisning baserat på IFRS, från och med 

2005. Empirisk data tyder på att företagen sinsemellan har ett språk som alla känner till 

och är vedertaget internationellt. Tidigare skulle de följa de svenska reglerna utomlands. 

De visste inte vilka regler det var och då var det svårare att prata om finansiell 

information. Revisionsbyråerna har egna regler som revisionsstandard. Empirisk data 

stämmer väl överens med den allmänna referensramen, om att sedan efter införandet av 

ISA 600 är det huvudrevisorn som bär ansvaret för koncernredovisningens styrning, 

övervakning och utförande. Huvudrevisorn bär hela ansvaret själv och måste därmed 

försäkra sig om att den revisionsberättelse som lämnats är korrekt med hänsyn till dess 

omständigheter. Huvudrevisorn måste även försäkra sig om att dotterföretagsrevisorn har 

den kompetens som krävs för att utföra revisionen. IFAC (2009) förklarar att 

huvudrevisorn ska inhämta tillräckligt med revisionsbevis för att basera sitt 

revisionsuttalande utifrån koncernens finansiella rapporter. Revisionsberättelsen får därför 

inte hänvisa till dotterföretagsrevisorn, vilket skedde tidigare. Huvudrevisorn och dess 

team måste även se till att införskaffa en tillräckligt bra uppfattning för att förstå 

koncernen, dess enheter och miljöer. Huvudrevisorn har skyldighet att urskilja och 

bedöma risker för väsentliga felaktigheter, genom att bilda sig en förståelse för företaget 

och omgiviningen. ISA 600 innehåller krav som gör att huvudrevisorn och dess team 

måste ha kunskap om dotterföretagsrevisorerna. Empirisk data visar att 

dotterföretagsrevisorerna har höjt nivån på det som ska rapporteras till huvudrevisorn, 

vilket medför att huvudrevisorn får bättre inblick över, samt kunskap om, koncernen. ISA 

600 ställer krav på att huvudrevisorn ska ha grepp om det som är väsentligt ute hos 

dotterföretagen och även bedöma att dotterföretagsrevisorn har gjort en bra granskning 

samt har rätt kompetens för arbetet. Empirin visar att huvudrevisorerna säkerställer detta 

genom att göra en väsentlighetsbedömning, då huvudrevisorn bestämmer vilket ”scope” 

företaget ska ha. ”Scopet” bestäms utifrån risk och storlek i koncernperspektiv. Kraven 
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Vad 
kommunice-
ras och hur 

Instruktioner 

- Muntligt och 
skriftligt 

5.1.1 

Granskning 

- Muntligt och 
skriftligt 

5.1.2 

Rapportering 

- Muntligt och 
skriftligt 

5.1.3 

 

Eventuella 
problem eller 
funderingar 

- Muntligt och 
skriftligt 

5.1 
 

har ökat på huvudrevisorn, även om det inte är definitiva. Respondenterna instämmer i vad 

IFAC (2009) beskriver. De anser att revisionsprocessen blivit mer formell och omfattande 

än tidigare. ISA 600 har medfört tydligare och mer dokumentering under 

revisionsprocessens gång. En respondent påpekar att ISA 600 har ökat lägsta nivån på 

revisionen, vilket är positivt. Majoriteten av respondenterna menar att ISA 600 har lett till 

mer personliga besök samt en ökad kommunikation. Dock är alla respondenter eniga om 

att införandet av ISA 600 inte medförde någon dramatisk förändring. Det har snarare varit 

en succesiv övergång och många revisorer arbetade på nästan samma sätt innan införandet 

av ISA 600. Det som är den största skillnaden är att allting dokumenteras tydligt nu. IFAC 

(2009) förklarar ISA 600 ställer krav på att huvudrevisorn ska kommunicera deras krav 

gentemot dotterföretagsrevisorn i tid. Respondenterna påpekar att det är väldigt viktig att 

tidsplaneringen följs och att instruktionerna skickas så snabbt som möjligt iväg till 

dotterföretagsrevisorn. 

 

5.3 Sammanfattning analys 

Nedan sammanfattas analysen om vad som kommuniceras och hur det kommuniceras 

samt vilka faktorer som påverkar kommunikationsprocessen. Analysen har resulterat i en 

omformulering av undersökningsmodellerna som presenterats i den teoretiska 

referensramen. Analysens modeller utgår från den empiriska undersökningen. I 

modellerna nedan anges i vilken underrubrik dessa faktorer diskuteras i analysen. 
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Vilka faktorer 
som påverkar 

kommunikati-
onsprocessen 

 

Språk 
5.2.1 

Kultur 
5.2.2 

Tidsskillnad 
5.2.4 

Redovisni-
ngsstan-
darder 
5.2.5 

Figur 6; Vad kommuniceras och hur 

I figur 6 beskrivs vad som kommuniceras och hur det kommuniceras. Ingen av de 

aspekterna som kommuniceras har fallit bort från undersökningsmodellen figur 4 avsnitt 

3.4 i den teoretiska referensramen. Teoretisk data och empirisk data stämmer väl överens. 

Det som tillkommit av den empiriska undersökningen är att eventuella problem eller 

funderingar kommuniceras både skriftligt och muntligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 7; Faktorer som påverkar kommunikationsprocessen 

Figur 7 visar att de faktorer som påverkar kommunikationsprocessen utifrån analysen är 

kultur, språk, tidsskillnad och redovisningsstandarder. Den faktor som föll bort från 

undersökningsmodellen figur 5 i avsnitt 3.4 i den teoretiska referensramen är tidsskillnad, 

som anses vara en kulturell faktor och den påverkar inte kommunikationsprocessen i stor 

utsträckning eftersom det är en faktor som alltid beaktas vid planeringen av 

revisionsprocessen. Faktorn redovisningsstandard tillkom utifrån den empiriska 

undersökningen.  
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6. Slutsats och bidrag 

 
 

 

I detta kapitel förklaras studiens slutsatser utifrån tidigare analys och 

forskningsfrågorna besvaras. Vidare presenteras slutsatser kring vad som 

kommuniceras och hur samt vilka faktorer som påverkar kommunikationsprocessen. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier och författarnas reflektioner. 
 

 

6.1 Studiens slutsatser 

Hur rapporteringen och kommunikationen går till mellan revisorer i svenska 

internationella koncerner, samt vilka faktorer som är de största svårigheterna för denna 

kommunikation och rapportering anses vara besvarad genom studiens empiri- och 

analyskapitel. Rapporteringen sker utifrån bestämmelserna i ISA 600 och den lokala 

lagstadgade revisionen. Vad som rapporteras och hur, skiljer sig från revision till revison 

och påverkas av hur väsentligt företaget är för koncernen.  Studien har visat hur 

införandet av ISA 600 har ökat kravet på hur involverad huvudrevisorn måste vara i 

dotterföretagsrevisorns arbete. Tidigare var det inga tydliga riktlinjer på hur man ska göra 

en koncernrevision. ISA 600 beskriver mer ingående, men säger inte detaljerat hur allting 

ska utföras, det är upp till huvudrevisorns bedömning. Kraven på vad huvudrevisorn 

behöver för information och hur den inhämtas har ökat. Det har resulterat i att 

rapporteringen från dotterföretagsrevisorn är mer omfattande än tidigare. Empirisk data 

visade att införandet av ISA 600 har resulterat i att de personliga besöken är fler och allt 

viktigare. Arbetet innan ISA 600 utfördes på ett ungefär likadant sätt, men det har blivit 

viktigare att verkligen har information dokumenterat. Mallarna har blivit tydligare, nu är 

det ett antal områden huvudrevisorn måste be dotterföretagsrevisorn kommentera kring. 

Dotterföretagsrevisorn måste bland annat kommentera riskerna och återkoppla till 

huvudrevisorn, vilket ökar kravet på att kommunikationen fungerar bra under hela 

revisionsprocessen. I kommunikationen mellan moderföretaget och dotterföretaget 

används alla tillvägagångssätt, som telefon, epost och personliga besök. Känslig 

information rapporteras via internetbaserade system för att främja säkerheten. Studien 

visar att kommunikationsteknologi inte bör ersätta personliga besök i för stor 

utsträckning, utan endast ses som ett komplement, för att underlätta möjlighetet till att 

kunna skapa förtroende och goda relationer som krävs i större utsträckning vid 

samordning av internationella samarbeten efter införandet av ISA 600. Detta stämmer 

överens med studien av Govindarajan och Gupta (2001), som beskriver att tekniken, som 
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e-post och telefonkonferenser, kan göra det möjligt för olika parter att arbeta 

tillsammans trots geografiskt distans, men tekniken ska inte ses som en ersättning för 

personliga möten. I möten som sker ansikte mot ansikte främjas tillit.   

Kommunikationen ser väldigt olika ut beroende på hur bedömningen ser ut för det 

dotterföretaget och hur pass väsentligt eller stort dotterföretaget är för koncernen. Är 

det ett dotterföretag som är väldigt väsentligt för moderföretaget sker kanske till och 

med ett gemensamt planeringsmöte där revisorerna träffas och diskuterar igenom 

upplägget, planeringen och riskområden. Ju större företaget är och desto komplexare 

frågor, desto mer personlig interaktion är det. De väsentlig dotterföretagen besöker 

huvudrevisorn regelbundet under revisionsåret. Det sker varje eller var annat år, 

beroende på storlek och hur viktiga dessa företag är. Det finns ett väldigt stort värde 

av personlig kontakt med dotterföretagsteamen vid koordinering av revision. 

 

Språk, kultur, tidspress, tidsskillnader och länders olika redovisningsstandarder har 

identifierats som viktiga faktorer som påverkar kommunikationen och rapporteringen 

mellan huvudrevisor och dotterföretagsrevisor. Studien visar att det i viss utsträckning 

tas hänsyn till dessa faktorer. En förståelse för kulturella skillnader är en faktor som 

behövs för att lyckas med att utföra samarbeten tvärkulturellt. Om skillnaderna i synen 

på redovisning är stora försvåras arbetet och mer resurser måste läggas ner. Kultur är en 

viktig aspekt vid rapportering, länder i Norden svarar i tid, kanske till och med en dag 

innan. Längre söder ut kan huvudrevisorn behöva tjata mer på dotterföretagsrevisorn och 

detta elimineras med hjälp av att huvudrevisorn, i planeringsarbetet ser till att det finns 

god tidsmarginal. Nobes och Parker (2008) menar att kultur påverkar hur människor vill 

att deras samhälle ska vara strukturerat. Kulturen påverkar även hur människor 

interagerar med sina understrukturer som redovisning. Fler forskare som studerat detta är 

Gray (1988) som hävdar att värderingar och attityder till redovisning kan förväntas vara 

relaterade till eller härstamma från sociala värden. Redovisning influeras av attityden 

gentemot att kommunicera information.  Är det en helsvensk koncern har revisorerna 

samma ramverk att förhålla sig till, men är det en internationell koncern så är det ett 

annat ramverk. Huvudrevisorn måste förstå hur landet fungerar både 

redovisningsmässigt och revisionsmässigt.  Fagerström (2002) menar att den mångfald 

som förekommer i multinationell redovisning skapar svårigheter för gränsöverskridande 

redovisningsinformation. Det finns potentiella risker för misstolkningar av 

redovisningsinformation på grund av att länder har olika redovisningspraxis. Walton et al. 

(2003) beskriver att en harmonisering leder till besparing av resurser i form av tid och 



65  

pengar som spenderas på konsolidering av finansiell information, när fler än en rapport 

krävs för att stämma överens med olika lagar och rekommendationer.  Studien visar att 

språkskillnader kan medföra att finansiell information misstolkas och blir felaktig, 

vilket kan leda till att det uppstår felaktigheter i revisionen, som exempelvis att en 

frågeställning verkar vara mycket mindre än vad den egentligen är. Feely och Harzing 

(2003) menar att språkliga kommunikationsproblem leder till sämre ekonomiska resultat 

och i språkligt splittrade bolag. Att kunna hantera sina språkproblem effektivt är en svår 

utmaning för dessa företag. Feely och Harzing (2003) avancerar en rad olika metoder 

som är studerade utifrån olika sammanhang, och drar slutsatsen att var och en har en 

blandning av för -och nackdelar. Hemligheten skulle anses vara att förstå språkets 

barriär väl och att använda lösningar i en kombination som är rätt för företaget i fråga.  

 

Sammanfattningsvis, hur rapporteringen och kommunikationen sker mellan huvud- och 

dotterföretagsrevisorer skiljer sig utifrån hur väsentligt företaget är för koncernen. Ju mer 

väsentligt ett företag är, desto mer rapportering och kommunikation krävs under året. Det 

finns flera faktorer som påverkar rapporteringen, i olika stor utsträckning, mellan huvud- 

och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Det går inte att säga att 

det är just är den här faktorn som påverkar alla revisorer i störst utsträckning, utan det ser 

olika ut beroende på exempelvis vilket land dotterföretaget verkar i. Vilka faktorer som 

kan påverka rapporteringen och som bör tas hänsyn till under revisionsprocessen, är som 

tidigare nämnt, språk, kultur, tidsskillnad, tidspress och länders olika 

redovisningsstandarder. 

  

6.2 Studiens bidrag 

Studiens resultat bidrar till företagsekonomisk forskning genom att öka förståelsen för 

vikten av god kommunikationen vid revision av svenska internationella koncerner. 

Resultatet bidrar till att föra forskningen om kommunikation och rapportering i 

internationella koncerner vidare, då det inte finns mycket forskning inom området trots 

att det är en aspekt som är viktig att belysa. 
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6.3 Förslag på vidare studier 

Studien har haft fokus på att belysa aspekter från både huvudrevisorernas och 

dotterföretagsrevisorernas perspektiv, men studien har haft övervägande fokus på  

huvudrevisorer. Det vore intressant att göra en liknande studie med övervägande fokus 

på dotterföretagsrevisorers perspektiv samt studera vad en investering i tvärkulturell 

utbildning skulle få för inverkan på kommunikationen mellan huvudrevisorer och 

dotterföretagsrevisorer. Kommunikation som utförs tvärkulturellt är ett brett ämne och 

denna studie har endast belyst en del av de problem som kan uppkomma. 

 

6.4 Metodreflektion 

Det kan diskuteras om antalet respondenter varit tillräckligt för att besvara studiens syfte 

samt forskningsfrågor. Vid kvalitativa undersökningar är mättnad en omtalad aspekt, som 

uppstår efter ett visst antal intervjuer. Mättnad innebär att svaren närmar sig varandra 

rent innehållsmässigt och att ytterligare en intervju endast skulle bekräfta tidigare 

respondenters svar och inte förmedla ny information. Den här studien innehåller totalt tio 

stycken intervjuer och författarna anser att en ytterligare intervju varken skulle förändra 

informationen eller studiens slutsats. Alla tio respondenter anses vara goda källor, något 

författarna bedömer utifrån den roll de har i företaget samt dess arbetsliverfarenhet. 

Författarna är medvetna om att, om studien utgick från att studera dotterföretagsrevisorer 

ur ett utländskt perspektiv, hade troligtvis svaret på frågorna sett annorlunda ut. På grund 

av studiens tidsbegränsning valde författarna att avgränsa studien till enbart Sverige. 

Författarna har under studiens gång haft i åtanke att respondenterna troligtvis inte svarar 

utifrån hur de verkligen tycker och tänker, utan att de svarar så som de förväntas svara 

utifrån deras yrke som revisorer. Eftersom revisionsyrket handlar om förtroende i vad 

som rapporteras, vill de förmodligen inte erkänna felaktigheter. Författarna menar att 

respektive respondent inte verkade ha avsikt att dölja någonting, då alla intervjuer förblir 

anonyma i studien och respektive respondent har fått en sammanställning på 

transkriberingarna av intervjuerna och dessa har godkänts så respondenterna har fått 

möjligheten till att ändra eller omformulera sig innan informationen publicerats i studien. 

Alla respondenterna gick med på att bli inspelade under hela intervjun. En risk med detta, 

som författarna har haft i åtanke, under intervjuerna är att respondenterna kan känna sig 

obekväma av att spelas in och därför inte ger uttryck för vad de verkligen menar. Detta är 

inget som författarna ansåg påverka respondenterna under intervjuerna då respondenterna 

var frispråkiga och öppna i sina svar på frågorna.  
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Figurer 

Figur 1; Fagerström, A. (2007). Schematisk arbetsgång för ett koncernbokslut. 

Hägersten: Biggles AB 

 

Figur 2; Fagerström, A. (2002). Group Accounting Across Borders. (Doctoral thesis). 

Turku: Åbo Akademi University Press 

 

Figur 3; Egen tolkning av Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

 

Figur 4; Egen undersökningsmodell av vilka faktorer som påverkar 

kommunikationsprocessen 

 

Figur 5; Egen undersökningsmodell om vad som kommuniceras och hur  

 

Figur 6; Egen undersökningsmodell av vilka faktorer som påverkar 

kommunikationsprocessen 

 

Figur 7; Egen undersökningsmodell om vad som kommuniceras och hur  

 

 Intervjuer 

Respondent 1; Intervju 30 april kl. 09:00 

 

Respondent 2 och 3; Intervju 13 maj kl. 11:30 



75  

 

Respondent 4; Intervju 13 maj kl. 13:30 

 

Respondent 5; Intervju 15 maj kl. 12:00 

 

Respondent 6; Intervju 15 maj kl. 13:00 

 

Respondent 7; Intervju 16 maj kl. 09:00 

 

Respondent 8; Intervju 19 maj kl. 13:00 

 

Respondent 9; Intervju 19 maj kl. 15:00 

 

Respondent 10; Intervju 23 maj kl. 13:00 
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Bilaga 1– Intervjuguide 1 

Studiens syfte är att förklara och skapa förståelse för hur rapporteringen sker mellan 

huvud- och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Vidare studeras 

även vilka faktorer som påverkar rapporteringen och kommunikationen mellan huvud- 

och dotterföretagsrevisorer samt varför dessa faktorer påverkar rapporteringen och 

kommunikationen.  

 

Intervjun kommer att spelas in och det du säger på inspelningen kommer att skrivas ned 

och transkriberas. Du kommer att vara anonym i studien. Det vill säga, ditt namn byts ut 

mot respondenten. Du kommer sedan att få ta del av transkriptionen för att du ska få 

möjliget att göra ändringar vid behov. 

 

Vad är din exakta position på revisionsbyrån?  

 

Hur länge har du arbetat med revision? 

 

Vad skiljer en revision av en internationell koncern från en revision av en 

helsvensk koncern? 

 

Hur ser revisionsprocessen ut för en internationell koncern? (Kortfattat gå igenom 

stegen: planering, granskning, rapportering, och så vidare.) 

 

Hur går rapporteringen till mellan huvudrevisorer och revisorer i dotterföretag? 

(Vad rapporteras? Vilka dokument rapporteras och hur? Exempelvis med vilka 

datasystem?) 

 

Förekommer det några rutiner eller standardiserade moment för revision samt 

rapportering av internationella koncerner? Hur ser dessa ut och varför är just de 

momenten standardiserade? 

 

Ser rapporteringen annorlunda ut om dotterföretagsrevisorn är från en annan 

revisionsbyrå än er egen? 
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Hur ser kommunikationen ut mellan huvudrevisorn och dotterföretagsrevisorn? 

(Telefonsamtal, e-post, personliga besök) 

 

Vilka faktorer kan påverka rapporteringen? (Exempelvis språk, kultur, 

tidsskillnad, tidspress) 

 

Finns det några andra faktorer som kan påverka rapporteringen? 

 

Finns det några åtgärder för att eliminera felaktigheter i revisionsrapporterna? 

 

Hur har revisionsprocessen och rapporteringen förändrats efter införandet av ISA 

600? 

 

Använder ni full scope eller limited scope?  

 

Har du något att tillägga? 

 

Öppen diskussion efter frågorna. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 

Studiens syfte är att förklara och skapa förståelse för hur rapporteringen sker mellan 

huvud- och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Vidare studeras 

även vilka faktorer som påverkar rapporteringen och kommunikationen mellan huvud- 

och dotterföretagsrevisorer samt varför dessa faktorer påverkar rapporteringen och 

kommunikationen.  

 

Intervjun kommer att spelas in och det du säger på inspelningen kommer att skrivas ned 

och transkriberas. Du kommer att vara anonym i studien, det vill säga, ditt namn byts ut 

mot respondenten. Du kommer sedan att få ta del av transkriptionen för att du ska få 

möjliget att göra ändringar vid behov. 

 

Vad är din exakta position i företaget? 

 

Hur länge har du arbetat som redovisningsspecialist? 

 

Vad skiljer en revision av en internationell koncern från en revision av en 

helsvensk koncern? 

 

Hur fungerar revisionsprocessen rent praktiskt för en internationell koncern, ur 

kundens perspektiv? 

 

Förekommer det några rutiner eller standardiserade moment för revision samt 

rapportering av internationella koncerner? Hur ser dessa ut och varför är just de 

momenten standardiserade? 

 

Hur fungerar kommunikationen under revisionsprocessen?  

 

Har du någon koll på begreppen full scope och limited scope? 

 

Har du något du vill tillägga? 

 


