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ABSTRACT 
 
The new auditing standard in Sweden (RS) is a translation of the international auditing 
standards (ISA). This means a number of changes when carrying out an audit. Amongst 
other things the accountants roll has changed as the accountant now has to examine and 
report on more conditions than earlier. Companies are more complicated today and that 
demands more of the audit. An audit based purely on principals is not enough today. 
Instead demands have increased as regulations of details and texts such as “should” and 
“could” have been replaced by “must” which means that the freedom of choice for the 
accountant have been reduced. The aim of our paper is to describe and make clear the 
general understanding of accountants towards their work with the new auditing 
standard. Further we would like to explain possible differences in understandings and 
expectations among accountants and last but not least give an explanation of 
accountant’s new roll. To find answers to our questions during research we carried out a 
field study of the new auditing standard with the help of interviews with a number of 
accountants. We drew the conclusion from the results of the interviews that in spite of 
an increased work load, all of those interviewed had a positive attitude toward the 
changes that the new auditing standard will bring. The accountants expectations toward 
the increase in responsibility where that the new rules clarified and simplified the 
establishment of the auditors report. 
 
 



 

 
SAMMANFATTNING 
 
Den nya revisionsstandarden i Sverige (RS) är en översättning av International 
Standards on Auditing (ISA). Den innebär en rad nyheter vid genomförandet av 
revision. Bland annat har revisorns roll förändrats genom att revisorerna ska granska 
och uttala sig om fler förhållanden än tidigare. Företagen är mer komplexa idag och det 
ställer krav på revisionen. Idag räcker det inte med en revision som enbart baseras på 
principer. Istället har kraven ökat på detaljreglering och där det tidigare stod ”bör” och 
”kan” står det numera ”skall” vilket innebär att valmöjligheterna för revisorn har 
minskat. Syftet med vår uppsats är att beskriva uppfattningen hos revisorer med 
avseende på revisorernas arbete med den nya revisionsstandarden. Vidare vill vi försöka 
förklara eventuella skillnader i uppfattningar och förväntningar bland revisorer samt att 
avslutningsvis ge en förklaring av revisorns nya roll. För att få svar på våra 
forskningsfrågor genomförde vi en fallstudie av den nya revisionsstandarden med hjälp 
av att intervjua ett antal revisorer. Utifrån intervjupersonernas svar drar vi slutsatsen att 
trots ökad arbetsbörda var alla tillfrågade positiva till de förändringar som den nya 
revisionsstandarden kommer att medföra. Revisorernas förväntningar på det utökade 
ansvaret vid upprättandet av revisionsberättelsen upplevdes också som mycket enklare 
och tydligare i och med de nya reglerna. 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel tar upp bakgrunden till ämnet som vi har valt att skriva om. 
Problemdiskussionen behandlar de valda teorierna som slutligen mynnar ut i vårt syfte. 

 

1.1 Inledning 
 
I tidskriften Balans (RS utmanar, 2004) kan man läsa att revisionen och revisorns arbete 
åter är i fokus och att revisionens stora betydelse har framhållits i flera 
lagstiftningsärenden under det senaste decenniet. Från början motiverades kravet på 
revision huvudsakligen med hänsyn till aktieägarna. För dessa intressenter är det viktigt 
att bolagets verksamhet och ställning kontrolleras av ett sakkunnigt och självständigt 
organ. Vidare i artikeln beskrivs att revision även i andra sammanhang har ett betydande 
värde. Företagsledningen kan dra nytta av en kompetent granskning. Även företagets 
borgenärer, anställda och det allmänna har ett intresse av en ändamålsenlig kontroll av 
att bolagets affärer sköts på ett lagenligt och korrekt sätt och att dess ställning och 
resultat redovisas riktigt. 
 
I Balans (RS 570, 2004) framkommer det att kraven på revision har ökat i takt med att 
företagen är mer komplexa än tidigare. Idag räcker det inte med en revision som enbart 
baseras på principer. Istället har kraven ökat på mer detaljreglering och på sanktioner 
för missbruk. Där det tidigare stod ”bör” och ”kan” står det numera ”skall” vilket 
innebär att valmöjligheterna för revisorn har minskat.  
 
Enligt Balans (RS utmanar, 2004) är en av orsakerna till förändringarna inom revision 
den ökade globaliseringen och bolagens ökade internationalisering som kräver 
gemensamma lagar och regler. I rapporten ”Samspelet mellan IAS-förordningen, 
redovisningsdirektiven och nationell lagstiftning” (SOU 2003:71) står det bland annat 
att det internationella organet Internationel Accounting Standards Board (IASB) med 
säte i London har utökat sitt samarbete med det amerikanska Financial Accounting 
Standards Board (FASB). I Europa antog EG-kommissionen en ny strategi för 
redovisningsharmonisering som ett led i att bidra till den internationella 
standardiseringsprocessen. Europaparlamentet antog därför den 19 juli 2002 en 
förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder inom EU, det vill 
säga förordningen International Accounting Standards (IAS). IAS-förordningen 
innehåller ett antal redovisningsdirektiv och genom det så kallade 
moderniseringsdirektivet kommer då de grundläggande redovisningsmetoderna att 
uppdateras allteftersom IAS kan tillämpas av företag inom EU. 
 
Ur Balans artiklar (RS utmanar, 2004) och (Ny global, 2004) framkommer det att 
skandaler som Enron i USA, som rullades upp under hösten 2001, har bidragit till att 
myndigheter i alla länder känt ett ökat behov av att strama upp systemet. Ett system som 
tillät företag att skriva om och skyla över, med resultatet att utomstående hade svårt att 
få en rättvisande bild av många företag. I Sverige har Skandias redovisningsskandal 
upprört många aktieägare och småsparare. I revisionsskandalernas kölvatten har 
företagsstyrning, redovisning och revision blivit kraftigt ifrågasatta och effekterna av 
detta går att se i framväxten av den nya revisionsstandarden som kommer att införas 
successivt över hela världen. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I FAR (Revisor en ständig, 2004) beskrivs det ökade tempot i näringslivet, med höga 
krav på rapportering av finansiell information som har satt spelreglerna för näringslivet i 
fokus men också de regler som gäller inom ett företag. Vidare framkommer det i 
artikeln att redovisningen blir mer och mer komplex och det gör i sin tur att både 
producenter och användare av finansiell information sätts på prov. Artikeln visar att det 
är här som revisorn kommer in. Revisionen ska kvalitetssäkra den redovisning som ett 
företag lämnar och förväntningarna kan bli mycket höga på denna kvalitetssäkring, 
ibland så höga att det uppstår ett så kallat förväntningsgap. Enligt Cassel (1996) uppstår 
ett förväntningsgap när de olika intressenternas förväntningar på revision inte stämmer 
överens med vad revisorn kan eller får göra, vilket kan leda till oklarheter eller 
missförstånd. 
 
Inom ramen för de behov som finns av kontroll, menar Fant (1994) enligt agentteorin, 
att begränsningarna inom lagstiftningen inte är tillräckligt begränsande av företagets 
(agentens) agerande. Inom externredovisningen är det enligt Fant revisorn som 
övervakar och utför kontrollen av att företaget uppfyller de lagkrav som gäller. Han 
menar vidare att tilltron till redovisningen påverkas av i vilken utsträckning reglerna 
efterlevs, hur övervakningen går till samt i vilken utsträckning informationen som 
revisorn, med sin begränsade insyn i verksamheten har, upplevs som tillräcklig och 
tillförlitlig. I samband med införandet av den nya revisionsstandarden som innebär en 
utökad revisionsinsats, torde också revisorsrollen förändras. I Norrbottens Kuriren 
(Revisorn måste påtala, 2005) visar artikeln på konsekvenser som kan uppstå när 
revisorn får en annan roll gentemot företagen. En revisionsberättelse kommer i 
framtiden vara mer intressant för exempelvis långivare och leverantörer eftersom den 
kommer att innehålla mer uppgifter om att företaget exempelvis har ett dåligt resultat 
eller riskerar en konkurs. 
 
Inom den nya revisionsstandarden, som är anpassad enligt de internationella 
revisionsstandarderna ISA (International Standards on Auditing), som finns i FAR 
(2005) och som börjar gälla från och med räkenskapsår 2004-01-01 har en del 
förändringar skett. I skriften RS – Revisionsstandard i Sverige (FAR, 2004), uttalar sig 
ett antal svenska revisorer om de förändringar som uppstår i och med den nya 
revisionsstandarden. Vidare framkommer det i skriften att den nya revisionsstandarden 
innehåller grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt med vägledande 
förklaringar och kommentarer för revisorer när de planerar och genomför sin 
granskning och bedömer resultat i årsredovisningen. Syftet med denna 
revisionsstandard är att lägga fast standarder för att ge vägledning om revisorernas 
ansvar vid revision. Den nya revisionsstandarden kommer genom utökade 
revisionsinsatser leda till en mer enhetlig och formaliserad revision. Arbetet med den 
nya revisionsstandarden bör framöver också ge en ökad trovärdighet till företagens 
årsredovisning. Enligt uppgifter i Norrbottens Kuriren (Auktoriserad spågumma, 2005) 
framkommer det att uppdraget utökas med de nya reglerna genom att revisorn ska 
granska och uttala sig om fler förhållanden än tidigare vilket också medför ökade 
kostnader för det granskade företaget. Ett förhållande som enligt Fant (1994) kan 
innebära att en intressekonflikt mellan uppdragsgivare och revisor kan uppstå om 
uppdragsgivaren anser att kostnaden för revision överstiger den ekonomiska nyttan. 
 
I FAR (2004) menar man att förändringstakten är hög. Det gäller i hela samhället och 
inte minst inom näringslivet. Den pågående internationella harmoniseringen är en viktig 
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bakomliggande faktor. Detta innebär i sin tur att lagstiftare och normgivare på område 
efter område måste utveckla och anpassa spelreglerna. Revisionen är ett sådant område. 
Enligt Bruzelius & Skärvad (1995, s 365) är man i vissa organisationer van vid ständiga 
förändringar medan man i andra organisationer är ovan vid och har bristande 
erfarenheter av förändringar. Skriften från FAR (RS, 2004) menar att utvecklingen i sig 
inte behöver vara till nackdel för revisorer i deras revisionsarbete, snarare tvärtom. Det 
kan faktiskt vara så att de nya reglerna upplevs klarare och tydligare, vilket leder till att 
revisorerna i många fall upplever sitt arbete som enklare. När den nya revisions-
standarden ersätter den tidigare revisionsprocessen menar man i artikeln (Raka vägen, 
2004) att det numera i och för sig finns regler men inte praxis inom området. I Balans 
(RS 570, 2004) framhävs att praxis kommer att utvecklas.  
 
Vår ambition med denna uppsats är att beskriva uppfattningen hos revisorer med 
avseende på revisorernas arbete med den nya revisionsstandarden. Vidare ska vi även 
försöka förklara eventuella skillnader i uppfattningar och revisorernas förväntningar 
som denna nya lagregel kan medföra, för att avslutningsvis ge en förklaring av revisorns 
nya roll. 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva uppfattningen hos revisorer med avseende på 
revisorernas arbete med den nya revisionsstandarden. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi ställt följande forskningsfrågor: 
 

••••  Hur uppfattar revisorerna den nya revisionsstandarden? 
••••  Vilka förväntningar har revisorerna på den nya revisionsstandarden? 
••••  Hur påverkas revisorernas arbetsuppgifter av den nya revisionsstandarden?  
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2 METOD 
 
I detta kapitel ger vi en beskrivning av vårt tillvägagångssätt för uppsatsen. 
Inledningsvis ger vi en beskrivning på den forskningsstrategi och -ansats vi använt oss 
av samt hur vi fått tag på litteratur. Kapitlet avslutas med diskussion kring uppsatsens 
trovärdighet. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
 
Denscombe (2000) behandlar fem olika strategier, surveyundersökning, fallstudie, 
experiment, aktionsforskning och etnografi. Den strategi vi ansåg passa i vår 
undersökning var fallstudien. Fallstudie inriktar sig enligt Denscomb främst på en 
undersökningsenhet där man går på djupet snarare än på bredden. I vår studie ser vi 
explicit på vad införandet av den nya revisionsstandarden har inneburit för revisorerna 
och deras arbete. En fallstudie skall enligt Yin (1994) svara på frågorna hur och varför. I 
vår studie har vi valt att koncentrera oss på frågan hur, dels söker vi svar på frågan hur 
revisorerna uppfattar den nya revisionsstandarden, dels hur detta har påverkat deras 
arbetsuppgifter, samt vilka förväntningar de har.   

 

2.2 Forskningsansats 
 
Vår empiri var inriktad mot att beskriva revisorernas uppfattning av, deras förväntningar 
om, samt hur deras arbetsuppgifter påverkas vid införandet av den nya 
revisionsstandarden i Sverige. Vi har därmed använt oss av det som Arbnor och Bjerke 
(1994) och Norén (1995) kallar aktörssynsättet. Detta metodsynsätt betonar, enligt 
författarna, den enskilda aktörens tolkning av verkligheten.  
 
Vårt primära syfte var att beskriva revisorernas uppfattning av den nya 
revisionsstandarden och bygger på intervjuer med fyra, av oss subjektivt 
”handplockade” revisorer. Subjektiva urval används vid situationer då forskaren redan 
har en viss kännedom om de människor som skall undersökas och att forskaren 
medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger de värdefullaste 
data (Denscomb 2002, s 23). I själva verket väljs de ut med ett speciellt syfte i åtanke 
och detta syfte återspeglar de utvalda människornas särskilda kvaliteter och deras 
relevans för undersökningstemat. Fördelen med subjektiva urval är att den tillåter 
forskaren att närma sig människor som han eller hon på goda grunder kan anta vara 
avgörande för undersökningen (ibid). Eftersom vår undersökning bygger på intervjuer 
med ett fåtal revisorer ansåg vi ett subjektivt urval av revisorer utifrån yrkesmässiga och 
tidigare yrkesmässiga relationer skulle ge oss mest kvalitativa data. Vidare kan valet av 
metod, i enlighet med Dahmström (2000, s 81), bero på att frågorna kan vara så 
känsliga att de antingen måste besvaras i enrum eller att speciella anonymitetsåtgärder 
måste vidtas, vilket vi ytterligare ansåg motiverade våra subjektiva val. 
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2.3 Litteraturstudie 
 
För att skapa en övergripande bild av uppsatsämnet inleddes detta arbete med att läsa 
och ta del av den nya Revisionsstandard (RS) och de regler som antagits samt genom 
studier av publicerade artiklar i tidskriften Balans, utgiven av Föreningen för Revisions-
byråbranschen (FAR). För att få fram ytterligare litteratur, hitta böcker, vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar som var väsentliga för vår undersökning använde vi oss av 
Luleå tekniska universitets biblioteks databaser Libris och Lucia samt databaserna 
Ebsco, Emerald och Helecon samt Internetsökmotorn Google. Sökord som använts har 
varit revision, revisor, tystnadsplikt, anmälningsplikt, god revisionssed, 
revisionsstandard, förväntningsgap, audit, auditor, accounting, expectation gap, 
standards och theory samt kombinationer av dessa ord. Genom att därefter studera 
andra författares referenser fann vi ytterligare, för undersökningen intressant litteratur. 
Även kurslitteratur och tidigare uppsatser studerades. 

 

2.4 Datainsamling 
 
Det finns enligt Denscomb (2002) samt Holme och Solvang (1991) två metoder att 
samla in data på. Dessa metoder är kvantitativa eller kvalitativa. Den kvantitativa 
undersökningen bygger enligt Holme och Solvang på siffror och resultaten läggs fram i 
form av diagram och tabeller, medan den kvalitativa forskningen enligt Denscomb 
fokuserar på de sätt människor förstår saker på eller beteendemönster. Då syftet med vår 
uppsats var att beskriva revisorernas egen uppfattning av förändringarna i deras arbete, 
som införandet av en ny revisionsstandard innebär, ansåg vi att den kvalitativa metoden 
var bäst lämpad för vår studie, varmed vi valde att samla in data genom intervjuer. En 
annan anledning till detta val är att intervjun enligt Denscomb (2002) anses som den 
mest flexibla metoden om man inte endast ville ställa fasta frågor. Vid valet av 
insamlandet av data mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden har vi på 
grund av den begränsad tillgången sekundärdata om den nya revisionsstandarden ansett 
en kvalitativ metod med intervjuer som bas utgör det enda möjliga valet. Vi har också 
valt den kvalitativa metoden eftersom att lagen är ny och praxis av tillämpning av lagen 
saknas.  
 
Vid insamling av data talar man främst om två typer av data som forskaren själv samlat 
in – primär och sekundär. Med primärdata avses information som inte finns tillgänglig 
och som forskaren således själv måste samla in på egen hand. Abnor och Bjerke (1994) 
tar indirekt upp primärdatas fördelar då de diskuterar risken för en minskad möjlighet 
till jämförelse vid användandet av sekundärdata. I vårt fall bestod primärdata av en 
kombination av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Litteraturstudien utgjorde 
alltså sekundärdata.  
 
Avsikten med den aktuella studien är att få en djupare förståelse för och uppfattning om 
situationen samt att kunna göra en mer djupgående analys. Givet det syfte uppsatsen har 
och de problemformuleringar som ska besvaras utgör inte en kvantitativ studie, med 
exempelvis enkäter som empiriunderlag, något alternativ. 
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2.5 Val av respondenter 
 
Med hänsyn till de medverkade revisorerna har vi inte namngett revisorerna som vi 
intervjuat. I vår empiri har vi valt att kalla dem Revisor A, Revisor B, Revisor C och 
Revisor D. Vi beskriver heller inte företaget som de arbetar i, mer än i kortfattade 
ordalag, som om de driver eget företag eller är anställd i en revisionsbyrå, eftersom vi 
inte anser det vara relevant information som skulle bidra något till undersökningen. 
Inledande telefonkontakt togs med de revisorer som vi på förhand, var för sig, valt att ha 
med i studien.  
 
Valet av revisorerna har skett utifrån yrkesmässiga och tidigare yrkesmässiga relationer 
med respektive revisor. Syftet med den inledande telefonkontakten var i första hand att 
undersöka delaktigheten i studien. Responsen var total och samtliga var intresserade av 
medverkan. Uppsatsämnet presenterades och information gavs om utskick av frågeguide 
för förberedelse inför intervju samt för att ge respektive revisor möjlighet att planera in 
intervjuerna. En förfrågan om möjlighet till bandinspelning gjordes och information om 
att respondenterna skulle anonymiseras lämnades. Samtliga respondenter gav tillåtelse 
till bandinspelning. Då två av respondenterna är verksam utanför studieorten gjordes 
också en förfrågan om e-postadress för distribution av frågeguiden. Av respondenterna 
på studieorten gavs också möjlighet till distribution via e-post. Möjligheten till 
återkomst för kompletterande frågor erhölls. 

 

2.6 Forskningsmetod - Intervju 
 
Personliga intervjuer utfördes på respektive Revisor A:s och Revisor B:s kontor medan 
Revisor C och Revisor D, som befinner sig i Luleå respektive Stockholm 
telefonintervjuades. I förväg beslutades om att vi ensam och var för sig skulle intervjua 
respektive revisor utefter våra relationer till dem. Intervjuerna genomfördes med 
utgångspunkt från intervjuguiden (Bilaga 1) och varade i genomsnitt 30 – 60 minuter. 
En av intervjuerna upptogs endast med hjälp av fältanteckningar, men denna metod 
valdes eftersom respondenten är kollega till en av oss och möjligheten till 
kompletterande frågor var lätta att ställa och eventuella förtydligande lätta att erhålla. 
Vid telefonintervjuerna med respondenterna utanför studieorten kompletterades 
bandinspelningen av intervjuerna med en digital ljudupptagning. Detta gjordes med 
hjälp av en mobiltelefons röstmemofunktion vilket också möjliggjorde att intervjuerna 
kunde överföras och sparas ned i separata filer på en dator för att kunna delges 
respondenterna.   
 
Efter genomförda intervjuer gjordes en sammanfattning av väsentliga delar från 
respektive intervju vilka sändes till respektive respondent. Respondenterna fick därmed 
möjlighet att kommentera om någon misstolkning skett eller om de ville förtydliga eller 
komplettera någonting. 
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2.7 Utvärdering av vald metod 
 
Våra intervjuer baseras på den fria intervjuformen, där ett antal öppna frågor legat till 
grund för dialogen, där respondenterna kunde lämna ett fritt svar. Vi har tillämpat en 
semistrukturerad intervjuguide för att låta den intervjuade utveckla sina synpunkter och 
tala mer utförligt om det ämne som tas upp (Denscomb, 2000). Enligt Andersson (2001) 
är fördelen med öppna frågor, att intervjuaren inte styr eller begränsar respondenten till i 
förväg bestämda svar och att det ges utrymme att lämna utförligare och mer nyanserade 
svar. En nackdel är att svaren blir svårare att tolka och jämföra sinsemellan (ibid). 
 
Andersson (2001) menar att fördelen med den personliga intervjumetoden som utfördes 
i dialogform, är att situationen kan underlätta att skapa förtroende mellan intervjuare 
och intervjuad och därmed ge möjlighet till bättre information. En nackdel kan vara att 
intervjuaren har en underliggande värdering som påverkar riktningen av 
undersökningen (ibid). Vi har dock strävat efter att hålla en hög objektivitet vid 
intervjutillfällena. Fördelen med telefonintervjun menar Andersson vidare, kan vara att 
den går fortare att genomföra, men att intervjuaren i gengäld tappar den personliga 
kontakten som kan skapa förtroende. Detta anser vi dock uppvägs av de personliga 
relationerna till respektive respondent.  

 

2.8 Diskussion om studiens trovärdighet 
 
I vårt fall anser vi att trovärdigheten förbättrats genom att vi före den empiriska 
undersökningen gjort litteraturstudier samt valt intervjun som datainsamlingsmetod. För 
att ytterligare öka trovärdigheten har vi diskuterat intervjuguiden med vår handledare 
samt låtit en före detta revisor titta på frågorna innan vi skickat dessa till 
respondenterna. För att höja trovärdigheten för studien skickade vi efter varje intervju 
utskrifter av sammanfattningarna på intervjuerna till respektive respondent. Deltagarna 
fick därmed möjlighet att kommentera om någon misstolkning skett eller om de ville 
förtydliga sig ytterligare. Där det fanns något oklart kring svaren ställdes 
kompletterande frågor. När det gäller uppsatsens analys och diskussion är det dock först 
och främst våra egna tolkningar som givit slutsatserna. Med anledning av detta skulle 
därför en upprepning av studien troligtvis inte visa exakt samma resultat. Självklart har 
varje person en personlig referensram med egna värderingar färgade av livet, vilket kan 
påverka beteendet. Det är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) ofrånkomligt att 
värderingar påverkar ens uppfattning inklusive ens arbete med en utredning. Vi har 
dock strävat efter neutralitet i arbetet genom att exempelvis frågorna inte skall verka 
ledande. Risken att använda ledande frågor och få felaktiga svar minskade då vi 
använde oss av en intervjuguide där respondenten hade möjlighet att lämna öppna och 
så fylliga svar han eller hon ansåg vara av betydelse. Eftersom vi själva har en 
yrkesmässig relation till de valda revisorerna i vår undersökning, vet vi inte hur 
representativa revisorerna är mot om slumpen helt hade avgjort valet. 
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2.9 Källkritik 
 
När det gäller de lagar och rekommendationer som en revisor måste hålla sig till i sitt 
arbete, anser vi att publikationer utgivna av FAR är den bästa och många gånger den 
enda källan. Eftersom det rör sig om lagar som är rättsligt uppbackade ser vi ingen 
anledning att misstro källan. Uttalanden angående förväntningar och dylikt kan däremot 
ses som vinklat åt revisorernas håll, eftersom FAR:s publikationer kan ses som 
revisorernas ”redskap”. FAR:s Samlingsvolym är dock ej en källa där åsikter uttrycks 
och torde därmed kunna ses som relativt objektiv. Facktidningen Balans är inte en 
vetenskaplig tidskrift, men vi anser ändå att den är en relevant källa då vi varit 
intresserad av revisorernas åsikter. Balans har kanske inte samma goda objektivitet men 
den låter läsaren ta del av revisorernas åsikter i aktuella ämnen. 
 
När det gäller de intervjuade revisorerna så behöver deras åsikt inte nödvändigtvis 
representera byrån som helhet, men vi tror att deras åsikter ofta överensstämmer 
eftersom de måste förhålla sig till samma regelverk. Vidare är det viktigt att ha i åtanke 
att revisorernas svar är subjektiva. Dessutom måste vi utvärdera hur öppna och ärliga 
svar vi får. Vi anser att intervjupersonerna var både öppna och ärliga, vilket dels kan 
bero på att de garanterades anonymitet, dels att vi har eller har haft yrkesmässiga 
relationer med samtliga revisorer.  
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3 DEN NYA REVISIONSSTANDARDEN 
 
Revisorernas uppdrag kommer att påverkas av införandet av en ny revisionsstandard. I 
det kommande avsnittet beskriver vi innebörden av den svenska revisionsstandarden 
som skall tillämpas från och med räkenskapsår som börjar 2004-01-01.  
 

3.1 Den nya revisionsstandarden 
 
Revisionsstandard i Sverige ska tillämpas vid revision av ett företags årsredovisning och 
bokföring samt företagsledningens förvaltning. Den svenska revisionsstandarden 
baseras på de internationella revisionsstandarder av International Standards on Auditing 
(ISA) som ges ut av International Federation of Accountants (IFAC). I Sverige är det 
FAR:s styrelse som har översatt rekommendationerna från IFAC. Dessa 
revisionsstandarder skall tillämpas från och med räkenskapsår som börjar 2004-01-01. 
Den ersätter den tidigare så kallade revisionsprocessen. 

3.1.1 Harmoniseringen 
Enligt Artsberg (2003) är det utvecklingen av globala kapitalmarknader som ligger till 
grunden för internationell harmonisering inom redovisningsområdet. Artsberg ger 
exempel på att det finns två grundläggande redovisningstraditioner, den anglosaxiska 
och den kontinentala. Vidare menar Artsberg att den kontinentala traditionen är 
regelstyrd och baseras på nedskrivna lagar och att den anglosaxiska traditionen grundas 
på sedvanerätt och bland annat betyder att företag ska visa upp en ”rättvisande bild”. 
Enligt Artsberg har normgivare varit FASB som bildades i USA 1972 och var en 
fristående organisation. Vidare är enligt Artsberg FASB idag den största normgivaren 
som också har det största inflytandet i hela världen. Inom EU började försöken till 
harmoniseringen redan på 1960-talet och under 1970-talet tillkom den privata 
normgivaren ISAB (International Standard Accounting Board). De standarder som ges 
ut av ISAB kallas för International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 
I propositionen (2004/05:24) ges en beskrivning hur Europaparlamentet antog en 
förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder inom EU, det vill 
säga IAS-förordningen. Enligt IAS-förordningen spelar redovisningsdirektiven en viktig 
roll vid antagandet av IAS som ska gälla inom EU. I propositionen framkommer det 
vidare att det ur ett redovisningsmässigt perspektiv innebär att IAS-regelverket har en 
större detaljeringsgrad och fler krav på tilläggsupplysningar än den som tillämpas enligt 
årsredovisningslagen. 
 
Enligt FAR (2005) baseras den svenska redovisningsstandarden på de internationella 
redovisningsstandarderna ISA som ges ut av IFAC. På IFAC:s hemsida går det att 
utläsa att IFAC är en världsomfattande förbund inom revision. Den bildades 1977 och 
har idag 119 medlemsländer som tillsammans representerar 2.5 miljoner revisorer. 
Organisationens syfte är att bidra till en utveckling av revisionsyrket och att utveckla 
högkvalitativa revsionsstandarder som tar till vara de övriga intressenternas intressen, 
http://www.IFAC.com (2005-05-07). 
 
På FAR:s hemsida går det att läsa att FAR är den mest betydelsefulla privata 
normbildaren inom redovisningsområdet i Sverige. Föreningen som numera benämns 
föreningen för revisionsbyråbranschen, bildades år 1923 som en utbrytning ur 

http://www.IFAC.com
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revisorsorganisationen Svenska Revisorssamfundet (SRS). FAR organiserar huvuddelen 
av de drygt tvåtusen auktoriserade och de drygt fyrahundra godkända revisorerna i 
Sverige, och representerar Sverige i många internationella organ inom redovisnings- 
och revisionsområdet. Föreningen är numera även öppen för medlemskap för godkända 
revisorer och andra högt kvalificerade specialister som arbetar med revision och därmed 
förenliga tjänster, http://www.far.se (2005-04-24).  
 
Enligt Nilsson (2002) har FAR genom utgivningen av ”FAR:s rekommendationer i 
redovisningsfrågor” spelat en mycket aktiv och viktig roll som normbildare under 
efterkrigstiden. Tack vare den starka praktiska kopplingen så fick FAR:s 
rekommendationer tidigt starkt genomslag och bildade grunden för god redovisningssed 
för större aktiebolag. I och med bildandet av Redovisningsrådet 1989, där FAR var en 
av initiativtagarna, slutade föreningen i stort sett att ge ut egna rekommendationer och 
underhåller numera endast de som tidigare utgivits. FAR publicerar tidskriften Balans, 
där det förs en debatt i revisions- och redovisningsfrågor. Utöver Balans publiceras 
årligen ett antal samlingsvolymer med sammanställningar av lagar och normer inom 
olika delar av redovisningsområdet, liksom sammanställningar av viktigare regelverk 
från de större internationella normbildarna. Utöver detta publiceras olika läroböcker i 
revision, nyhetstidningen ”Nytt från Revisorn” samt en engelsk fackordbok. 

3.1.2 Kvalitetsstämpel 
I skriften från FAR (Kommer RS, 2004) uttalar sig Tommy Bergendahl om att den nya 
revisionsstandarden är mer omfattande med fler detaljer som tydliggör hur revisorns 
arbete ska utföras och dokumenteras. Vidare menar Bergendahl att den framtida 
revisionen blir en kvalitetsstämpel som bidrar till att upprätthålla förtroendet för 
näringslivet och den ekonomiska information som finns i alla årsredovisningar.  

3.1.3 Going Concern assumption 
I enlighet med FAR (2005) beskrivs antagandet om fortsatt drift som en grundläggande 
redovisningsprincip som innebär att ett företag vanligtvis anses fortsätta sin verksamhet 
under den närmaste förutsebara tiden utan vare sig avsikt eller tvång att likvidera, 
upphöra med verksamheten eller söka rådrum för rekonstruktion av sin rörelse av lagar 
eller föreskrifter. Vidare menas i FAR att tillgångar och skulder redovisas med den 
förutsättningen att företaget kommer att kunna realisera sina tillgångar och betala sina 
skulder inom ramen för den normala affärsverksamheten. Enligt Artsberg (2003) 
behöver en verksamhet delas upp i perioder, eftersom den inom redovisningsteorin 
antas ha ett obegränsat liv. Vidare förklarar Artsberg att eftersom verksamheten 
förväntas överleva så behöver likvidationsvärden aldrig användas eftersom 
verksamheten inte ska säljas. Därför uttrycks nettoresultatet i termer av intäkter och 
kostnader. Artsberg menar att det finns kritiker som menar att det inte alls är självklart 
att företag överlever för evigt. Hon påstår att det är minst lika troligt att det är tvärtom, 
det vill säga att verksamheten kommer att upphöra och att tron på evigt liv därför är en 
meningslös förutsättning som inte inverkar på redovisningen. Vidare förklarar Artsberg 
för att postulatet ska ha en teoretisk inverkan på redovisning krävs det att ekonomin är 
stabil och att redovisningsinformationen inte innehåller inflation. Eftersom det sällan är 
så, har postulatet modifierats och är numera huvudsakligen en förutsättning för att 
utföra prognoser om den närmaste framtiden. 

3.1.4 Fortlevnadsprincipen 
Enligt Artsberg (2003) är fortlevnadsprincipen egentligen ingen princip utan ett postulat 
och förklarar vidare att ordet postulat enligt ordboken betyder självklart antagande eller 

http://www.far.se
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ett påstående som inte behöver bevisas. Skillnaden mellan postulat och princip är att för 
postulaten råder det större enighet än för principerna. I viss litteratur används 
benämningen fortlevnadsprincip och i andra fortlevnadspostulat. Artsberg menar dock 
att båda uttrycken syftar på samma princip. 
 
Principen är viktig enligt Artsberg därför att: 
 

•  Företagets vinstpotential blir en viktig faktor att fokusera. Någon enighet om 
varför det blir viktigt eller hur det mäts finns dock inte. 

 
•  Periodiseringsproblemet kommer i fokus. Det råder relativt stor 

överensstämmelse om att redovisningen bör ske på bokföringsmässiga grunder – 
inte på kontantmässiga. 

 
•  Periodresultaten är tentativa. Det innebär att all resultatmätning sker under 

osäkerhet. Periodresultaten är viktiga för styrning och beskattning av företaget 
men dess sanna resultat måste ses över hela livslängden.  

 
Vidare menar Artsberg att det råder enighet om att fortlevnadsprincipen är central men 
att det inte finns någon enighet om vad den innebär när det gäller värdering och mätning 
i redovisning. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I vår referensram har vi skapat en modell över hur vi har tänkt att de olika teorierna 
följer varandra samt en beskrivning hur de är sammankopplade så att de tillsammans 
ger en översiktbild av vår tänkta teoriram. Vi har därefter valt ut teorier som beskriver 
revisorernas uppdrag i samband vid revision genom dennes roll och arbetsuppgifter. 

 

4.1 Revisionen och revisorn 
 
I referensramen (se figur 4.1) utgår vi från agentteorin när vi diskuterar relationen 
mellan företagets ägare, ledning och revisorn. Det grundläggande för agentteorin är att 
varje individ i varje situation försöker maximera sin egen nytta och där revisorn har 
rollen som granskare. I samband med revision uppstår förväntningar mellan revisionens 
intressenter och revisorn. Detta diskuterar vi med hjälp av förväntningsgapet. Kärnan i 
vår teoretiska referensram är hur revisorns uppdrag förändras i samband med revision. 
Detta diskuterar vi utifrån revisionens grundläggande etiska regler och tystnadsplikt 
med avseende på god revisionssed samt revisorns uppdrag att upprätta en 
revisionsberättelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Teoretisk referensram 

4.1.1 Kontraktet mellan företagets ägare, ledning och revisorn  
Enligt Fant (1994) beskrivs syftet med extern redovisning samt behovet av den, där 
granskning sker av de kontrakt som definierar ett företag. I agentteorin definieras det 
primära kontraktet mellan företagets ägare och ledning, där ägaren är huvudmannen 
som tillhandahåller allt kapital och företagsledaren är agent. Vidare menar Fant att det 
grundläggande i agentteorin är att individer i alla situationer försöker maximera sin egen 
nytta och gör det på ett nyskapande sätt. Enligt agentteorin är huvudfrågan alltid; vilken 
förväntad nytta kan en viss individ uppnå från ett bestämt agerande? En förbindelse 
mellan två parter där agenten samtycker till att agera för den andres, principalens, 
räkning. Fant pekar på några exempel som kan vara en förbindelse enligt agentteorin. 
Ett är relationen mellan företagare och revisor, ett annat är mellan aktieägare och 
företagsledare. Både Cassel (1996) och Fant (1994) ger en beskrivning på en 
förutsättning för rationalitet på aggregerad nivå och det är att sammantaget över alla 
bolag bör en fungerande marknad analyseras så att den, metaforiskt, kan sägas ha 

Agentteorin  
 

Förväntningsgap  

God revisorssed  Revisionsberättelse 
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förstått nyttan av att dess aktörer har tillgång till pålitlig information, varför dessa 
företag bör välja aktiebolag som bolagsform, för vilken revision är obligatorisk.  
 
Fant (1994) menar att de kontraktsbaserade begränsningar och reglering genom 
lagstiftning av företagsledarens agerande och redovisningsbeteende i kombination med 
bestraffning och belöning i sig inte är någon garanti att ledningen följer de 
kontraktsvillkor som de är ålagda att göra. Inom ramen för de behov som finns för 
kontroll utgör externredovisningen en kontraktsmekanism där revisorn utför kontrollen i 
avsikt att sänka agentkostnaden vid separation av ägande och kontroll. Vidare menar 
Fant att tilltron till redovisningen hos revisorer, som har en begränsad insyn i företaget, 
avgörs av i vilken utsträckning den statliga regleringen och övervakningen av 
efterlevnaden och informationen om den upplevs som tillräcklig och tillförlitlig. Enligt 
Artsberg (2003) fokuserar agentteorin speciellt på relationer mellan olika aktörer på 
redovisningsområdet och de aktörer som fokuseras är detsamma som i synsättet om 
redovisningsskyldighet. Artsberg menar vidare att en annan likhet är att de här 
relationerna är konfliktartade, det vill säga att agenten försöker öka sin nytta på 
bekostnad av principalens och att agenten förväntas välja en sådan redovisningsmetod 
som ger högre vinst om hans egen ersättning på något sätt är relaterat till vinstnivån, 
vanligen i form av bonusavtal. Enligt Fant vill uppdragsgivaren anlita en revisor som 
ser till att dennes intresse tas tillvara så länge som det bedöms att den ekonomiska 
nyttan överstiger kostnaden för revisionsarvodet. Artsberg förklarar att agentteorin 
kommer till slutsatsen att förekomsten av flera olika redovisningsalternativ för en och 
samma affärshändelse kan förklaras med att de olika aktörerna har försökt att minska 
sina risker. 

4.1.2 Revisorns och intressenternas förväntningar  
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning. Revision bygger på förtroende, kompetens, oberoende och tystnadsplikt, 
vilka är grundkraven för att de olika intressenterna och omvärlden ska kunna lita på 
revisorn (se figur 4.2). Dessa krav regleras i aktiebolagslagen, revisorslagen och i 
särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden. Det finns olika slags revision, extern, 
intern, statlig och kommunal revision (FAR 1999). FASB anser att 
redovisningsinformation framförallt riktar sig till de intressenter som har rimlig 
förkunskap och dessutom lägger ner tillräckligt med tid och intresse för informationen 
(Falkman 2000). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2. Revisorn och Revisionens intressenter (omarbetad från FAR, 1999, sid 17) 
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Revisorer möter idag en mängd olika intressenter med varierande informationsbehov 
och förväntningar på själva revisionen (figur 4.2). Då kan det enligt Cassel (1996), lätt 
uppstå ett förväntningsgap när de olika intressenternas förväntningar på revision inte 
motsvarar vad revisorn kan eller får göra. Det kan medföra oklarheter som leder till 
missförstånd, vilket innebär att revisorn har en konflikt inbyggd i sin yrkesroll (ibid). 
Det finns olika situationer där det är vanligt att det uppstår förväntningsgap, det kan 
vara i samband med årsredovisningens ”riktighet” men också vid obeståndsärenden, 
konkurser, förskingringar eller andra oegentligheter (FAR 2004). Power (1997) menar 
att revisorns ansvarsområde förändras i takt med trycket från bland annat samhället som 
styr revisionen mot nya riktningar och på så sätt skapar förväntningar på vad revisorerna 
kan utföra. Fant (1994) menar att intressenternas krav förändras, vilket medför att 
differentierade och i vissa fall orealistiska förväntningar på revisorn i kombination med 
okunskap om vad som begränsar revisorn skapar förväntningsgap. För att minska 
förväntningsgapet anser Epstein & Geiger (1994) att det är viktigt för intressenterna att 
de informeras om vad revisorsrollen egentligen innebär och vad lagstadgad revisions 
omfattar. Det man föreslår, för att minska förväntningsgapet, är att allmänheten ska 
upplysas om revisionens grundläggande egenskaper och begränsning samt vilken som 
är revisorns roll. Aktieägarna ska utbildas till att kunna läsa och förstå innehållet i en 
revisionsberättelse (ibid). Vidare menar Epstein & Geiger som har gjort en 
undersökning om vad aktieägarna vill ha ut av en revision, att aktieägarna vill ha en 
absolut försäkran om att den finansiella informationen är korrekt. De flesta av 
aktieägarna förväntar sig att den finansiella informationen ska vara korrekt och utan 
felaktigheter.  

4.1.3 God revisorssed   
Enligt Cassel (1996) ska revisorn följa god revisorssed, vilket innebär att man ur ett 
etiskt perspektiv agerar så att man visar sig värdig det förtroende som yrket som 
oberoende revisor kräver. FAR har därför formulerat nio grundläggande etikregler (se 
figur 4.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3. FAR:s nio etikregler. (Omarbetad från Artsberg, 2003 s.114) 
 
Krav vid revisionsarbetet är enligt Cassel (1996) att den som har ansvar för en 
revisionsinsats svarar för att revisionens syfte uppnås och att omdömen över 
organisationens årsredovisning, redovisning och förvaltning avges på professionell 
grund. Detta brukar även kallas för god revisionssed. Innebörden av begreppen god 
revisorssed och god revisionssed är att revisorn skall ha erforderlig kompetens för sin 
arbetsuppgift samt genom ett yrkesmässigt uppträdande alltid visar sig värdig det 
förtroende som yrkesrollen kräver. Enligt Jermias (2001) är det revisorns tidigare 
erfarenhet och värderingar som styr hur han agerar i en given situation. Det som 
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stämmer med revisorns uppfattning tenderar att väga tyngre än att han accepterar en 
förändring direkt. Vidare menar Jermias att om revisorerna deltar i 
förändringsprocessen minskar osäkerheten samtidigt som möjligheten ökar till att på ett 
tidigt stadium acceptera de nya förändringarna. Det visar på att revisorerna inte alltid 
anammar de nya reglerna på en gång. Bruzelius och Skärvad (1995) talar om motstånd 
mot förändringar och att det finns organisatoriska skillnader. I vissa 
organisationer/branscher är man van vid ständiga förändringar medan man i andra är 
ovan och har bristande erfarenheter. I skriften RS - Revisionsstandard i Sverige (2004) 
framkommer det att revisionen är en organisation där förändringstakten är hög och 
därför måste utveckla och anpassa sig efter de spelregler som samhället kräver. 
 
Revisorn ska enligt Cassel (1996) utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet, 
vilket innebär krav på faktiskt oberoende men också att omständigheter inte får 
föreligga som kan ge anledning till tvivel om oberoendet. Man skall som revisor på ett 
omsorgsfullt sätt genomför sina arbetsuppgifter så att ett tillfredställande underlag för 
bedömningar erhålls och att god redovisnings- och revisionssed beaktas. 
 
Det ligger enligt Artsberg (2003) i professionens intresse att följa gemensamma etiska 
regler. Möjligheten att fullfölja uppdraget sägs hänga ihop med att revisorskåren, liksom 
den enskilde revisorn, har gott anseende. Det ligger därför hos varje revisor ett ansvar 
för yrkesmässigt uppträdande och oberoende, samt ett förbud mot annan verksamhet än 
revisorsverksamhet. Regeln om publicitet och reklam menar att en medlem inte får 
misskreditera yrket och rör förhållandet utåt. Revisorer ska också ta skäligt arvode och 
ha goda relationer inom kåren. Ett annat begrepp som Cassel (1996) menar är 
grundläggande för den goda revisorsseden är tystnadsplikten. Som revisor har man 
enligt aktiebolagslagen, revisorslagen och FAR:s etikrelger tystnadsplikt. 
Tystnadsplikten är en av de grundläggande förutsättningarna för att uppdragsgivaren 
skall känna förtroende för revisorn. Den öppna kommunikationen som är en 
förutsättning för en effektiv revision skulle utebli om revisorn inte omfattades av 
tystnadsplikt. 
 
Det enda som utomstående får ta del av är enligt FAR (1994) det som framgår av 
revisionsberättelsen. Om en revisor bryter mot tystnadsplikten kan enligt Gullefors 
(1999) skadeståndsansvar komma att aktualiseras. För revisorer och registrerade 
revisionsbolag kan dessutom Revisorsnämnden komma att meddela disciplinär åtgärd 
(FAR 2005). Tystnadsplikten är inte total utan bryts igenom i situationer då revisorn har 
en skyldighet och i vissa fall en rättighet att lämna information enligt 
upplysningsplikten. Revisorn har rätt att lämna information i sin revisionsberättelse när 
det gäller upplysningar som revisorn anser att aktieägarna bör få kännedom om (FAR 
2005). 
 
Syftet med att granska årsredovisningen, som består av förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning samt noter och kommentarer, är att konstatera om 
innehållet ger en rättvisande bild av företagets räkenskaper. För att kunna genomföra en 
revision krävs det att revisorn har god kunskap om själva företaget, vilket kan erhållas 
genom att revisorn gör en så kallad företagsanalys. Revisorn samlar in information 
genom direkt kontakt med företagsledningen och genom att se på tidigare revisioner av 
företaget för att lära känna och förstå företagets verksamhet. Analysen ger revisorn ett 
underlag som visar vilka områden som ska granskas extra mycket och där risken för 
väsentliga fel är störst. Begreppen väsentlighet och risk är grundläggande inom all 
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revision, dessa avgör vad revisionsarbetet ska inriktas på och hur omfattande det ska 
vara (FAR 1999). 

4.1.4 Revisionsberättelsen 
Enligt FAR (1999) är målet för revisorns granskning att göra uttalanden om 
årsredovisningen och förvaltningen i en revisionsberättelse, såvida inte revisionen har 
medfört en anmärkning eller särskild upplysning. Vidare framkommer det i FAR att 
revisorn ofta lämnar både muntliga och skriftliga rapporter till olika beslutsfattare i 
organisationen, dessa kan gälla iakttagelser och kritiska synpunkter på kontrollnivån i 
företaget. Vidare menar FAR att påpekanden som måste åtgärdas ska göras snarast 
möjligt så att felen rättas innan revisionsberättelsen skrivs. En öppen kontakt mellan 
revisorn och företagsledningen är viktig, väsentliga fel och brister ska rapporteras till 
företagsledningen och ofta även till styrelsen. I FAR beskrivs att fel som är av väsentlig 
grad och som gör att årsredovisningen inte kan sägas vara upprättad enligt 
årsredovisningslagen eller god redovisningssed naturligtvis måste rapporteras i 
revisionsberättelsen.  Är det frågan om väsentliga fel som man åtgärdat i tid behöver de 
i regel inte rapporteras till aktieägarna och allmänheten i revisionsberättelsen. 
 
Revisorn dokumenterar löpande sin granskning. Syftet med dokumentationen är att 
verifiera revisorns ställningstagande och rapportering (Cassel 1996). Revisorn skall, 
menar han vidare, till grund för sina uttalanden och eventuella anmärkningar och 
upplysningar gå igenom och bedöma de slutsatser som dragits av de revisionsbevis som 
samlats in. Genomgången och bedömningen innefattar att ta ställning till huruvida 
årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige. 
Revisorn skall i enlighet med FAR (2005) även ta ställning till de förhållanden i övrigt 
som revisorn enligt aktiebolagslagen har att uttala sig om och/eller, i tillämpliga fall, 
anmärka på eller upplysa om. 
 
Revisionsberättelsen är normalt den enda offentliga rapporten som revisorn lämnar till 
bolagsstämman om att årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen. Denna 
skall i enlighet med Cassel (1996) vara bolagsstämman tillhanda senast tre veckor före 
ordinarie stämma. En revisionsberättelse utan anmärkningar kallas ofta ”ren”. Cassel 
lyfter fram att det bara är väsentliga avvikelser från lag och god redovisningssed som 
ska leda till en ”oren” berättelse. En oren revisionsberättelse är en mycket allvarlig sak 
för de flesta styrelseledamöter och VD. Den omges ofta av stor uppmärksamhet, och det 
är därför viktigt att revisorn gör en slutlig avstämning med företagets ledning för att 
undvika missförstånd. 
 
Det framgår av FAR (1999) att det finns en annan typ av särskild information i 
revisionsberättelsen som inte betecknas som en anmärkning. Ofta är det upplysningar 
som revisorn anser borde ha framgått av årsredovisningen men som inte finns med där. 
Då ska revisorn ge upplysningen i sin berättelse, upplysningar som revisorn anser att 
aktieägarna bör få kännedom om. Dessa lämnas dock sällan, en viktig anledning till det 
är tystnadsplikten. 
 
Vidare framkommer av FAR (1999) att revisorerna ibland får kritik för att 
revisionsberättelsen inte säger mer än den gör. Men det beror till största del på att 
revisorn väljer att ta upp bristerna med företagsledningen, som rättar felen innan 
revisionsberättelsen skrivs. Efter det finns det sällan skäl till att påpeka bristerna i 
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revisionsberättelsen. När man arbetar som revisor är samspelet med människor av 
mycket större betydelse än många tror. Det mesta av de insatser som revisorerna gör i  
näringslivet sker inte genom formella anmärkningar i revisionsberättelsen utan genom 
förtroendefulla kontakter i det dagliga arbetet. 

 

4.2 Revisorns roll och arbetsuppgifter 
 
Alla aktiebolag är enligt Gullefors (1999) skyldiga att ha en auktoriserad eller godkänd 
revisor. Revisorn ska kontrollera att styrelsens förvaltning av bolaget utförs i enlighet 
med reglerna i aktiebolagslagen och bokföringslagen. Revisorn utses av aktieägarna och 
det är bolaget som betalar hans arvode. Cassel (1996) menar dock att man som revisor 
inte ska se uppdraget som en köpt tjänst utan som ett förtroendeuppdrag. Revisorn ska 
dock möta alla intressenters önskemål om att bolaget sköts på ett vettigt sätt och att den 
finansiella information företaget lämnar är korrekt. Gullefors menar vidare att revisorns 
bedömning, det vill säga revisionsberättelsen, har betydelse för utomstående personers 
beslut att satsa på bolaget, exempelvis en banks beslut att bevilja ett lån. 
 
Vem som helst får enligt FAR (1999) kalla sig revisor, titeln är inte skyddad vilket har 
medfört att många redovisningskonsulter kallar sig för revisorer. Lagen kräver endast att 
revisorn kan redovisning och ekonomi. Auktoriserad eller godkänd revisor får bara den 
kalla sig som fått sin behörighet av Revisionsnämnden. Kraven finns angivna i 
revisorslagen och i Revisorsnämndens föreskrifter. Vidare framkommer det enligt FAR 
att auktoriserade och godkända revisorer inte får syssla med annan verksamhet än 
revisionsverksamhet då dennes förtroende för opartiskhet eller självständighet kan 
ifrågasättas.  
 
Cassel (1996) menar att det finns två centrala begrepp för revisorn, förtroende och 
oberoende. För att man ska kunna lita på att informationen är kvalitetssäker krävs det att 
man kan lita på den som lämnar kvalitetssäkringen, med andra ord revisorn. Han lyfter 
fram att revisorns arbete är meningslöst om inte intressenterna har förtroende för 
revisorn. Kravet på att en revisor ska vara oberoende av den som han granskar är enligt 
Cassel av avgörande betydelse. De etiska reglerna (se avsnitt 4.1.3) syftar till att 
försvara revisorns oberoende. Han förtydligar att den allvarligaste svagheten hos 
revisorn är om han inte framstår som tillräckligt oberoende. 

4.2.1 Praxis 
Regler som revisorer kollektivt får fram, ger enligt Artsberg (2003) dem mer stöd och 
därmed större möjlighet att agera professionellt. En anledning till att professionen inte 
vill ha normer som innebär att de i det enskilda fallet måste göra komplicerade 
bedömningar beror på att man inte vill hamna i en situation där man måste ”förhandla” 
med företagsledningen om val av redovisningsprincip. 

4.2.2 Revisorns ansvar 
Enligt Gullefors (1999, s 145) har revisorerna ett strängt ansvar till de företag som de 
har utsetts för att granska. Det finns flera orsaker som talar för detta: 

 
•  revisorn får genom sin granskning av företaget en långtgående insyn i företagets 

ekonomi 
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•  företagsledningens förtroende för revisorn. Revisorn är i många fall den ”expert” 
som företaget vänder sig till för att få hjälp med ekonomisk rådgivning  

•  revisorns roll är att vara en oberoende granskare som inte får sköta företagets 
ekonomi, annars kommer revisorn i slutändan att granska åtgärder från styrelsen 
som han själv har föreslagit. 

 
För att en revisor ska bli skadestångskyldig, förtydligar Gullefors (1999) att det inte 
räcker med att han är oaktsam mot utomstående intressenter och mot aktieägare. Han 
måste dessutom ha brutit mot årsredovisningslagen, aktiebolagslagen eller mot 
bolagsordningen. Cassel (1996) menar att det är av stor vikt att förtydliga relationerna 
mellan revisorns, den granskades (aktiebolag) och uppdragsgivarens (bolagsstämman) 
roller. Detta för att klargöra ansvarsfördelningen mellan dessa parter. Vidare menar 
Cassel att ansvaret ställs på sin spets inför angivandet av revisionsberättelsen. 
Berättelsens utformning och framförallt dess korthet har utsatts för hård kritik. Många 
anser att revisorer inte lever upp till sitt ansvar, genom att inte i tid varna om 
exempelvis konkurs i sina uttalanden. 
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5 EMPIRI 
I detta kapitel beskrivs det mest väsentliga som framkom vid intervjuerna med de olika 
revisorerna. Revisorernas svar har sammanställts utifrån de frågor som i förväg skickat 
till dem via e-post. Intervjuerna tog ca 1 timme att utföra.  

 

5.1 Godkänd Revisor A  
 
Revisor A driver egen revisionsfirma sedan 10 år. Hon är godkänd revisor sedan 15 år 
tillbaka. Före starten av den egna firman har hon arbetat som anställd i en revisionsbyrå 
i fem år. 

5.1.1 Förberedelser 
Den utbildning som Revisor A gick handlade i första hand om revision och bokslut men 
man kom in på revisionsstandarden i och med att en revisionsberättelse ska upprättas 
vid årsbokslut. Idag är det lag på att det är olika personer som arbetar med revision och 
bokslut för samma uppdrag. Revisor A och en anställd har också genomgått en 
utbildning inom det kombinerade uppdraget mellan revision och bokslut och 
revisionsstandarden. Det dom koncentrerade sig på var det kombinerade uppdraget. Det 
innebär att utbildningen i första hand handlade om revision och bokslutsarbete. Förutom 
utbildningen så pratas det dagligen på byrån om de förändringar som sker och då har 
frågan om den nya revisionsstandarden lyfts. 
 
Revisor A är den enda som arbetar med revision på revisionsbyrån. Det har inte tidigare 
funnits krav på uppdelningen men nu finns det regler på att det måste vara olika 
personer. Orsaken till det kan vara att revisionsstandarden har förändrats för tidigare har 
det inte varit så stor skillnad mellan auktoriserade och godkända revisorer. För fem år 
sedan när reglerna började förändras skedde en rensning bland godkända revisorer 
mycket beroende på att de inte följde regelverket så noga i revisionsberättelserna. När 
den nya revisionsstandarden kom till Sverige har förändringar av reglerna skett i 
rasande takt. Det gäller att hålla sig ajour med förändringarna och Revisor A tycker det 
är positivt. Det kommer att i framtiden vara mycket lättare att läsa in alla regler och 
förändringar i och med att de har blivit så tydliga. Revisor A har själv läst på mycket 
om den nya revisionsstandarden eftersom det råder stor osäkerhet om hur den ska 
tillämpas.  

5.1.2 Arbetsbördan 
Revisor A följer just nu upp en kund enligt den nya revisionsstandarden och det innebär 
att hon kommer att ha en kontinuerlig uppföljning med kunden om de händelser som 
hon har noterat hos kunden. Revisor A kommer också att göra en kassaflödesanalys för 
att se hur den ser ut. Kassaflödesanalyser har hon inte arbetat tidigare så mycket med 
och nu innebär det att hon också kommer att upprätta kassaflödesanalyser för alla 
klienter. Revisor A menar också att arbetsbördan är mycket större än tidigare. Hon tror 
att arbetsbördan kan medföra att fler revisorer får arbeta mer med icke debiterbar tid. 
Särskilt när det gäller arbete med små företag. Det kan komma att ta ett till två år innan 
vi kan ta betalt av våra klienter fullt ut. Det är mycket arbete som utförs gratis idag på 
den nya revisionsstandarden. I tid är det säkert tre gånger mer arbete på varje klient mot 
vad det har varit tidigare. Samtidigt som detta pågår så är det en inlärningsprocess för 
oss revisorer. Revisor A kommer lära sig att tänka på ett nytt sätt och det medför att det  
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längre fram inte kommer att ta lika lång tid för varje klient. Hon anser att det borde 
komma praxis på området och hon kommer att vara försiktig vid tillämpningen av den 
till dess att det finns praxis. 

5.1.3 Utökat ansvar 
Revisor A anser inte att det kommer att vara svårt att skriva en revisionsberättelse i och 
med att de nya reglerna är så tydliga och vägledande. Det kommer också att vara 
mycket lättare att läsa in de nya reglerna i och med att de är så tydliga och det gäller alla 
nya revisionsstandarder som har kommit under de senaste åren. Här gäller att hålla 
tungan rätt i mun för det går att läsa in olika situationer men man bör inte skriva en 
revisionsberättelse utan att först ha kontaktat någon annan revisor eller med 
organisationen SRS för att få ytterligare vägledning. Att upprätta en revisionsberättelse 
kommer att vara mycket enkel men den får under inga omständigheter vara felaktig för 
att det är så många andra intressenter som läser den som t ex banker. Revisor A menar 
att det är viktigt att som revisor kunna försvara den upprättade revisionsberättelsen. Det 
utökade ansvaret innebär också att det kommer att vara svårare att upprätta en 
revisionsberättelse för det kommer att vara en balansgång mellan det utökade ansvaret 
och kundernas egen situation. Det får inte vara så att man lämnar ut uppgifter om 
kunder så att det blir fel. Därför tror hon personligen att hon hellre kommer att fria än 
att fälla en kund som befinner sig i en gråzon vid upprättandet av en revisionsberättelse 
till dess att praxis för hur det ska gå till har kommit. 
 
Enligt Revisor A kommer det inte i det här fallet medföra något problem i avvägningen 
mellan tystnadsplikten och upplysningsplikten. Det handlar helt enkelt om att hon måste 
vara helt säker på vad hon gör när en revisionsberättelse upprättas. Hon kommer att vara 
mycket noggrann med vad som lämnas ut i en revisionsberättelse. Revisorerna kommer 
att vara tvungna att lämna ut fler uppgifter om företaget. Det är idag som det var då 
regeln kom om att revisorer var tvungna att lämna uppgifter om för sent inbetalda 
skatter i revisionsberättelsen. Det var inte många revisorer som gillade det. Idag tänker 
ingen på det längre. 

5.1.4 Revisionsberättelse 
Förekomsten av orena revisionsberättelser kommer att öka enligt Revisor A för att 
revisorer är skyldiga att arbeta enligt reglerna. Tyngdpunkten kommer att ligga på själva 
utformandet av själva revisionsberättelsen. Som svar på frågan om prisökning svarar 
Revisor A att idag går det inte ta betalt för all den tid som läggs ner på varje klient i 
arbetet med den nya revisionsstandarden. När vi har lärt oss att arbeta enligt de nya 
reglerna så kan revisorer om 1-2 år ta mer betalt och klienterna kan komma att behöva 
betala nästan det dubbla i revisionsarvoden i och med att arbetsbördan har ökat. Det är 
viktigt att man informerar sina klienter om det här så att det inte kommer att uppstå 
några diskussioner.                                
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5.2 Godkänd Revisor B 
 
Revisor B har arbetat som revisor sedan 1991, dom två senaste åren som godkänd 
revisor. Hon är idag anställd på en revisionsbyrå där hon arbetar med bokslut och 
revision. Revisor B har även arbetat på Skatteverket som skatterevisor. 

5.2.1 Förberedelser 
Utbildning av den nya revisionsstandarden har skett kontinuerligt sedan det blev känt att 
den skulle ersätta den tidigare så kallade revisionsprocessen. Under år 2001 for Revisor 
B på en informationsträff i Luleå gällande den påtänkta revisionsstandarden. Hösten 
2004 for Revisor B tillsammans med två andra kollegor från revisionsbyrån på en 
revisionskurs i Göteborg där bland annat den nya revisionsstandarden togs upp. Januari 
2005 for hela revisionsbyrån iväg på en internutbildning där de som arbetar med 
revision gick igenom de nya revisionsstandarderna. Revisor B anser att när man arbetar 
i revisionsbranschen ska man vara mycket förändringsbenägen, med det menar hon att 
man ska ta tid på sig att läsa in sig på alla nyheter och olika rättsfall som kommer.  

5.2.2 Arbetsbördan 
Revisor B anser att arbetsbördan kommer att öka med ungefär 10-20 % för företag som 
inte har tillstånd som ska granskas eller företag i kris. Har man däremot till exempel 
miljötillstånd där man går in i miljölagarna för att granska om dessa följs, eller att 
företaget befinner sig i kris räknar man på Revisor B: s revisionsbyrå att arbetsbördan 
kommer att öka med cirka 30-40 %. Detta beror till största del att det är fler 
revisionsbevis som ska tas fram och som man sedan ska ta ställning till. Nästa fråga var 
om det kommer att behöva nyanställas personal, och där svarade Revisor B att det på 
lång sikt kan medföra det. Att man nekar till fler klienter enbart på grund av den nya 
revisionsstandarden kommer inte att bli aktuellt. 

5.2.3 Utökat ansvar 
Den största förändringen är att antal kontroller har ökat, men att ansvaret alltid har 
funnits där att det som granskas är väl genomtänkt och utfört enligt gällande lagar och 
föreskrifter. Avvägning mellan tystnadsplikt och upplysningsplikt anser B inte är något 
problem eftersom lagen tydligt talar om vad man får och inte får skriva i 
revisionsberättelsen. Det kan bli en konfliktartad situation om Revisor B inte har samma 
uppfattning som företagsledningen. Tystnadsplikten bryts inte på något sätt i 
revisionsberättelsen om man följer dom färdigformulerade anmärkningarna som FAR 
sammanställt. Så länge inte praxis finns kommer Revisor B att vända sig till Svenska 
Revisorssamfundet (SRS) för stöd när eller om det blir aktuellt att skriva en oren 
revisionsberättelse. 

5.2.4 Revisionsberättelse 
Den nya revisionsstandarden kommer att medföra en prisökning med ungefär samma 
procentsatser 10-40 % som Revisor B svarade på när frågan om den ökade arbetsbördan 
togs upp. Priset per timme för utförd revision och konsultation kommer inte att öka 
däremot kommer antalet nedlagda timmar att öka. Eftersom det tydligt framkommer av 
den nya revisionsstandarden när en anmärkning skall skrivas kommer det att medföra 
fler orena revisionsberättelser.  
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5.3 Auktoriserad Revisor C 
 
Revisor C är anställd som revisor vid en i Sverige rikstäckande revisionsbyrå. Revisor C 
har varit verksam som revisor i 13 år och blev auktoriserad 1998. 

5.3.1 Förberedelser 
Alla byråer har nog haft någon form av utbildning, men inom Revisor C:s byrå jobbar 
man ständigt med deras egen metodik för revision, vilken råkar stämma väldigt bra 
överens med den nya revisionsstandarden. Det förekommer ständigt utbildning på byrån 
där man kontinuerligt uppdaterar sig för den nya revisionsstandarden. 

5.3.2 Arbetsbördan 
Revisor C tror inte att det av det skälet skall behöva bli någon avsevärd skillnad, utan att 
en eventuell utökad arbetsbörda per klient delvis kommer att motverkas av att man får 
modernare metoder för att utföra revisionen. I och med datorernas intåg har man också 
kunnat gå ner i arvode Han exemplifierar med utvecklingen av lagerredovisning som för 
en 15 år sedan bara kunde gås igenom manuellt post för post. Idag gör man det i stället, 
med särskilda revisionsprogram, datoriserade totalanalyser. I vissa fall anser Revisor C 
att man som revisor måste lägga ner mer tid, och påpekar att detta främst beror på 
lagerinventeringen. 

5.3.3 Utökat ansvar 
Revisor C menar att den nya revisionsstandarden egentligen inte inneburit något utökat 
ansvar för revisorn i sig utan att det snarare har klarlagts vad som egentligen måste 
göras för att man skall kunna dra några slutsatser, man måste ha fler revisionsbevis. Det 
krävs mycket mer dokumentation inför ett ställningstagande och en minskning av vad 
man själv tycker att man kan göra för bedömningar som revisor. Med den nya 
revisionsstandardens skall-satser tvingas man ta in revisionsbevis på ett annat sätt än 
vad man själv kan tyckas kunna göra i och med att det är lagstadgat. Förändringen anser 
Revisor C vara bra ”att det syns svart på vitt, i stor utsträckning, vad som ska göras och 
vad som krävs av revisorerna”. Detta ser han vidare som ”välgörande för branschen i sin 
helhet och ett sätt att få bukt med sådana som inte skall hålla på med det”. Det tråkiga 
anser han vidare vara, att det blir så fruktansvärt mycket mer byråkrati kring revisionen 
och att man egentligen inte kommer så mycket längre fram med det, utan att det bara 
måste finnas med. ”Det är väldigt mycket saker som inte tillför något mer än att det 
formellt finns där.” 
 
Något problem mellan tystnadsplikten och upplysningsplikten tror Revisor C inte heller 
på. I detta fall hänvisar han till den stora förändringen som skedde ”för ett par år sedan”, 
före revisionsstandarden, då anmälningsplikten gjorde sig gällande. Inte heller då visade 
det sig att det uppstod några problem. Med hänvisning till gällande regler menar han 
vidare att ”man måste ha ordentligt på fötterna innan man skriver någonting” samt att 
revisionsberättelsen inte på något sätt får skada bolaget. 

5.3.4 Revisionsberättelse 
Revisor C ser inga fler orena revisionsberättelser genom att tillämpa den nya 
revisionsstandarden. Det som kommer fram i och med tillämpningen av 
revisionsstandarderna borde man nog ha kommit fram till förr också. Generellt sett 
anser Revisor C att en fördyrning kommer att ske i och med införandet av den nya 
revisionsstandarden och att man redan i planeringsfasen inför revisionen måste vara 
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tydlig i dialogen med kunden om detta. I denna fråga hänför han fördyringen enbart till 
de fall där man varit tvungen att göra en mer omfattande inventering. Samtidigt påpekar 
han att fördyrningen delvis kommer att dämpas på grund av konkurrensen inom 
branschen. 

 

5.4 Auktoriserad Revisor D 
 
Revisor D började arbeta som revisor vid en mindre revisionsbyrå 1987, men arbetar 
idag vid en av landets större rikstäckande revisionsbyråer. Efter avbrott för studier 
under två år och efter anställningen vid den större revisionsbyrån blev han för cirka fem 
år sedan godkänd revisor och erhöll efter ansökan sin auktorisation den 1 februari 2003. 

5.4.1 Förberedelser 
Inom revisionsbyrån genomgick man ganska tidigt en intern heldagsutbildning i den nya 
revisionsstandarden. Därefter har det varit lite löpande utbildningar internt på det lokala 
kontoret. Revisionsstandarden tillämpades innan den började gälla för att man ”skulle få 
ett hum om vad som kommer att ske”.  

5.4.2 Arbetsbördan 
Revisor D anser att det visst kommer att bli en högre arbetsbörda på grund av den nya 
revisionsstandarden i och med införandet av skall-kraven, då det kommer att krävas mer 
timmar på uppdragen. Som exempel tar Revisor D upp tiden som krävs för att man 
måste vara med på en varulagerinventering där denna utgör en väsentlig post. ”Det gör 
man ju inte på en timme, det blir ju några timmar extra.” Just varulagret anger revisor D 
att alla pratar om. Däremot anger han att den totala ”ökningen kanske inte blir så stor 
som man hoppas på” utan att man då får ta in väsentlighets- och riskbedömningen. Om 
lagret är en väsentlig post riktar man in granskningen där och granska det andra 
översiktligare. 

5.4.3 Utökat ansvar 
Enligt den nya revisionsstandarden menar Revisor D att ansvaret givetvis har ökat.  I 
den tidigare revisionsplikten hade man en friare och större möjlighet att ”tycka till” som 
revisor, men det positiva med skall-kraven och mallen i den nya revisionsstandarden 
innebär att det kommer att vara lättare att verka som revisor. Följer man inte regelverket 
och blir anmäld, sker liksom tidigare, en granskning av Revisorsnämnden - som är 
revisorerna kontrollorgan – vilket kan innebära att revisorn, om han eller hon inte blir 
friad, får en varning, en erinran eller blir utesluten och förlorar sin kvalifikation. Det 
kan med andra ord innebära att man ”sitter löst”. 

5.4.4 Revisionsberättelse 
Revisor D anger att man på byrån har ett krav på att revisionsberättelsen måste stämmas 
av med en erfaren kollega innan man lämnar en oren sådan, ”om det nu inte är dom här 
standardfraserna med skatt och moms, för att se om skrivningen är vettig”. Frekvensen 
av orena revisionsberättelse bör, enligt Revisor D öka något, men har svårt att uttala sig 
klart i den frågan eftersom en omfattande dialog alltid förs mellan revisorn och 
företagsledningen innan en sådan skrivning görs. På grund av den nya 
revisionsstandarden finner Revisor D det självklart att det kommer att innebära en 
fördyrning för kunden av revisionsarvodet då det kommer att krävas mer tid då man 
exempelvis måste vara med på varulagerinventeringen. Han tar upp en kund där han fått 
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”skicka ut en kille” som var där i fyra timmar vid en granskning av lagerinventering på 
ett sätt som man inte gjort året innan och ”det måste bli dyrare och timmarna måste bli 
fler.” 
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6 ANALYS 
 
I detta avsnitt har vi analyserat resultatet från vår empiriska undersökning och jämfört 
den med den teoretiska referensramen. Vi har försökt belysa de fakta vi fått fram i 
empirin för att besvara syftet i denna uppsats.  

 

6.1 Tolkning av hur revisorerna uppfattar den nya revisionsstandarden 
 
Genom att beskriva hur revisorerna själva resonerar kring tillämpningen av den nya 
revisionsstandarden vill vi medverka till en större förståelse för de effekter som detta 
regelverk kan ge upphov till. 

6.1.1 Förberedelser 
Samtliga revisorer svarar att de har förberett sig inför den nya revisionsstandarden med 
att både läsa på regelverket och deltagit i utbildningar inom den nya revisions-
standarden. De utbildningsinsatser som alla revisorer har genomgått ligger helt i linje 
med vad FAR har formulerat i sina etiska regler. Revisor A talar om 1-2 års 
inlärningsperiod innan man känner sig säker på att tillämpa de nya revisions-
standarderna. Revisor A och B anser att man som revisor i sin yrkesroll ska vara mycket 
förändringsbenägen, båda ser förändringar som något positivt och strävar dagligen efter 
att sätta sig in i dom nya regelverk som kommer. 
  
Artsberg (2003) anser det vara viktigt att revisorer utbildar sig kontinuerligt för att 
kunna sköta sitt arbete korrekt. Det framkommer i vår analys att det är viktigt med 
utbildning för alla medverkande och en självklar sak att avsätta tid till. Andra 
förberedelser som de godkända revisorerna i vår undersökning gör är att söka stöd hos 
SRS när tillämpning ska ske av de nya reglerna. Cassel (1996) förklarar att i begreppet 
god redovisningssed ingår det att revisorn har erforderlig kompetens för sin 
arbetsuppgift. Vidare förklarar Jermias (2001) att det som avgör hur en revisor agerar 
beror på hans tidigare erfarenheter. Bruzelius och Skärvard (1995) menar att man i vissa 
branscher är van vid ständiga förändringar och i skriften RS - Revisionsstandard i 
Sverige (2004) står att läsa att revision är en sådan bransch.  

6.1.2 Arbetsbördan 
Revisorerna är överlag ense om att arbetsbördan kommer att öka i och med införandet 
av den nya revisionsstandarden. Däremot anser Revisor C att detta delvis kommer att 
motverkas av modernare revisionsmetoder. Alla revisorer i intervjun arbetar nu enligt 
det nya arbetssättet. Däremot varierade svaren från de tillfrågade revisorerna på hur 
mycket tid det kommer att krävas för att tillämpa de nya reglerna. Den uppskattade 
tidsåtgången varierade från 10 % till 3 gånger mer tid än vid tidigare revisionsarbeten. 
Svaren på vilka åtgärder som kommer att ta mer tid varierade mellan revisorerna. 
Lagerinventering angavs som en orsak till ökad tidsåtgång av två revisorer. En revisor 
menar att revisionskostnader för ett företag som har miljötillstånd eller ett företag i kris 
kan innebära en ökad arbetsbörda på upp till 40 %. Revisor A redogjorde att hon 
numera också arbetar mer än tidigare med kassaflödesanalyser för att kunna följa upp 
företagen kontinuerligt. Det som enligt Revisor C talar emot en större ökning av 
arbetsbördan angavs vara att revisionsprogrammen är mer utvecklade och bättre idag, 
vilket underlättar det arbete som tidigare utfördes manuellt. En annan orsak anges vara 
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att granskningen enbart ska omfatta områden där revisorn anser att det finns en 
väsentlig risk. 
 
Power (1997) menar att revisorns ansvarsområde förändras i takt med de krav som 
samhället ställer. I enlighet med FAR (1999) är syftet med att granska årsredovisning att 
den ska ge en rättvisande bild av företagets räkenskaper. För att kunna genomföra en 
revision krävs det att revisorn har god kunskap om själva företaget. Revisorn samlar in 
information genom direktkontakt med företagsledningen och genom att se på tidigare 
års revisioner av företaget för att lära sig känna och förstå företagets verksamhet. 
Analysen ger revisorn ett underlag som visar vilka områden som ska granskas extra 
mycket och där risken för väsentliga fel är störst.  
 
I enlighet med FAR (2004) kommer arbetsbördan att öka och det menar man beror på 
den nya revisionsstandarden som är mer omfattande än tidigare. Den kvalitetssäkring 
som revisionsstandarden utgör ger revisorer ett ökat arbete eftersom den innehåller fler 
moment som ska utföras och dokumenteras. Detta stämmer väl överens med vad våra 
respondenter har angett som orsaker till varför arbetsbördan har ökat.  

6.1.3 Utökat ansvar 
Bortsett från Revisor C och Revisor D var övriga revisorer ense om att ansvaret vid 
revision har ökat. Uppfattningen om vad det utökade ansvaret innebär skiljer sig mellan 
revisorerna. Revisor A menar att det inledningsvis kommer att bli svårare att upprätta en 
revisionsberättelse i och med balansgången mellan det utökade ansvaret och kundernas 
egen situation, varmed Revisor A, innan praxis finns inom området, inte vill försätta en 
kund i en ”dålig sits” om kunden befinner sig en gråzon gällande revisionsberättelsen. 
Revisor A menar att det är av betydande vikt att inga felaktigheter finns i 
revisionsberättelsen eftersom det är många andra intressenter som begrundar sina beslut 
efter berättelsen. Revisor B menar att den största förändringen ligger i att antal 
kontroller har ökat, men att ansvaret alltid har funnits och att det är viktigt att det som 
granskas är väl genomtänkt och utfört enligt gällande lagar och föreskrifter. De två 
sistnämnda revisorerna, Revisor C och Revisor D anser att den nya revisionsstandarden 
egentligen inte inneburit något utökat ansvar för revisorn i sig, utan att det snarare har 
klargjorts vad som egentligen måste göras för att man skall kunna dra några slutsatser 
och att man måste hämta in fler revisionsbevis. Det krävs mycket mer dokumentation 
inför ett ställningstagande och en minskning av vad man själv tycker att man kan göra 
bedömningar om som revisor. Vår uppfattning är att Revisor A, som driver en egen 
byrå, har större fokus på kundrelationerna när hon redogör för vad ökat ansvar innebär, 
vidare att man, då praxis saknas, bör undvika att hamna i en förhandlingssituation med 
kunden. De övriga revisorerna som är anställda, ser enligt vår mening ansvaret ur ett 
mer regelmässigt perspektiv. 
 
Alla tillfrågade revisorer upplevde de nya reglerna som positiva, trots det utökade 
ansvaret. Som orsak angavs att reglerna upplevdes som mer tydliga och vägledande 
vilket i sin tur leder till att revisionsarbetet kommer att bli enklare att utföra framöver. 
Eller som Revisor C uttryckte det ”Med den nya revisionsstandardens skall-satser 
tvingas man ta in revisionsbevis på ett annat sätt än vad man själv kan tyckas kunna 
göra i och med att det är lagstadgat”. En förändring som revisorn anser vara bra.  
 
Som svar på frågan om revisorerna upplever någon svårighet i avvägningen mellan 
tystnadsplikt och upplysningsplikt svarar samtliga tillfrågade att det inte finns något 
problem med det. Som orsak till det nämndes att lagen tydligt talar om vad man får och 
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inte får skriva i revisionsberättelsen. Det kan enligt Revisor B uppstå en konfliktartad 
situation om en revisor inte har samma uppfattning som företagsledningen. Vidare 
menar Revisor B att tystnadsplikten inte på något sätt bryts i revisionsberättelsen om 
man följer dom färdigformulerade anmärkningarna som FAR sammanställt. Med 
hänvisning till förändringen i företagsledningens ansvar menar Revisor D att det inte 
kommer bli något problem i avvägningen, snarare tvärtom. 
 
Enligt Gullefors (1999) så är revisorerna ansvariga för de företag som de har utsetts att 
granska. Cassel (1996) framhåller att ansvaret ställs på sin spets när revisionsberättelsen 
ska utformas. För att revisorn ska kunna agera professionellt menar Artsberg (2003) att 
praxis tillämpas av revisorer för att de inte ska hamna i ett förhandlingsläge med 
klienten. Cassel menar vidare att revisorn möter olika intressenter med olika 
förväntningar på revisionen och att ett förväntningsgap kan uppstå när de olika 
intressenternas förväntningar på revision inte motsvarar vad revisorn kan eller får göra. 
Enligt Epstein & Geiger (1994) är det viktigt för intressenter att de informeras om vad 
revisorsrollen innebär och vad lagstadgad revision omfattar. De föreslår att allmänheten 
ska upplysas om revisionens grundläggande egenskaper i syfte att minska 
förväntningsgapet. I FAR (1999) framgår det att det finns situationer där revisorn har en 
skyldighet och i vissa fall en rättighet att lämna information enligt upplysningsplikten. 
Revisorn har rätt att lämna information i sin revisionsberättelse när det gäller 
upplysningar som revisorn anser att aktieägarna bör få kännedom om. Artsberg (2003) 
förklarar att relationen enligt agentteorin, mellan revisor och uppdragsgivare är 
konfliktartad. Vidare menar Artsberg att agentteorin förklarar att alla individer i alla 
situationer försöker maximera sin egen nytta. 
 
Enligt de tillfrågade revisorerna har ansvaret ökat, men de har olika uppfattningar om 
vad innebörden av ansvaret är. Det kan bero på att två av de tillfrågade revisorer arbetar 
som godkänd revisor och att de i sin tur upplever att de är osäkra på hur den nya 
revisionsstandarden ska tillämpas innan praxis finns. Vid en eventuell tillämpning av 
den nya revisonsstandarden tycks de vilja försäkra sig om att de gör rätt genom att 
kontrollera det med SRS eller en kollega. De auktoriserade revisorerna uppfattade vi 
vara mer säkra på tillämpningen och på hur den skall ske. Vi bedömer vidare att deras 
erfarenhet väger tungt.  

6.1.4 Revisionsberättelse 
Förutom Revisor C, som inte ser någon egentlig skillnad mot tidigare, anser de övriga 
att de orena revisionsberättelserna kommer att öka. Detta på grund av att det klarare och 
tydligare framgår när en sådan berättelse skall skrivas. Däremot är alla ense om att en 
prisökning kommer bli aktuell då mer tid kommer att behöva läggas ned på de 
granskade företagen eftersom det är fler faktorer som ska granskas. Revisor C och 
Revisor D nämner lagerinventeringen som en orsak till prishöjningen medan Revisor B 
betonar granskning av tillstånd samt av företag i kris.  
 
Enligt Cassel (1996) är det endast väsentliga avvikelser från lag och god 
redovisningssed som ska leda till en oren revisionsberättelse. I FAR (1999) framgår det 
att revisorer ibland får kritik för att revisionsberättelsen inte säger tillräckligt. Av den 
anledningen har det i FAR (2005) tillkommit skallkrav på hur revisorn ska upprätta en 
revisionsberättelse. Fant (1994) menar att uppdragsgivaren anlitar en revisor så länge 
den ekonomiska nyttan överskrider kostnaden. Artsberg (2003) och Cassel framhåller 
att arvodet ska vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den erfarenhet som 
revisorn har. Antalet orena revisionsberättelser kommer enligt anvisningar i FAR (2005) 
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öka på grund av antagandet om fortsatt drift (going concern) som är en grundläggande 
redovisningsprincip. Detta gäller i första hand företag som är i kris och ett uttalande ska 
göras om företaget inte anses kunna fortsätta sin verksamhet under den närmaste 
förutsebara tiden (12 månader från bokslutsdatum). Artsberg menar att påståendet i 
antagandet om fortsatt drift (going concern) är meningslös eftersom tron på evigt liv 
inte inverkar på redovisningen och därför kan verksamheten lika gärna upphöra.  
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7 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel har vi sammanställt den information som vi har fått fram i vårt 
analyskapitel. Slutsatserna är kopplade till våra forskningsfrågor som visar på hur 
revisorer uppfattar den nya revisionsstandarden. 
 
De tillfrågade revisorer är positiva till den nya revisionsstandarden trots att den ger ett 
utökat ansvar och utökade arbetsuppgifter. Dom nya reglerna uppfattas av våra 
respondenter som mer omfattande än tidigare genom att de ska granska och uttala sig 
om fler förhållanden vilket i sin tur också medför ökade kostnader. De nya reglerna 
upplevs både klarare och tydligare, vilket kommer att leda till att deras arbete förenklas. 
Däremot anser samtliga revisorer att  arbetsbördan kommer att öka i och med att det 
krävs mer tid att utföra en granskningsåtgärd. Däremot har revisorerna olika 
uppfattningar om vilken typ av granskningsarbete som kommer att kräva mer arbetstid. 
Ansvaret för revisorerna ökar i och med att den nya revisionsstandarden ställer tydligare 
krav på förhållanden som det skall upplysas om i revisionsberättelsen.  
 
Inför den nya revisionsstandarden har revisorerna utbildat sig i det nya regelverket för 
att möta de krav som de nya förändringarna har medfört. I och med att den nya 
revisionsstandarden har förtydligats kommer förväntningsgapet att minska. Det betyder 
att de olika intressenterna, exempelvis långivare och leverantörer, framöver kommer få 
mer information om företaget. Revisorernas möjlighet att göra egna bedömningar 
minskar i och med det nya regelverkets skall-satser som de måste arbeta efter. Innan 
praxis finns inom området kommer dock tillämpning av standarden vara restriktiv och 
revisorerna kommer att söka stöd, antingen hos en kollega eller genom 
branschorganisation. Revisorerna tvingas också ta in fler revisionsbevis och det kommer 
att krävas en mer omfattande dokumentation inför ett ställningstagande. 
 
Med utgångspunkt från de tillfrågade revisorerna anser de att införandet av den nya 
revisionsstandarden kommer att medföra fler orena revisionsberättelser. Detta har att 
göra med att revisorerna blir mer regelstyrda då de i mindre utsträckning tillåts göra 
egna bedömningar. Avvägningen mellan tystnadsplikten och upplysningsplikten anser 
revisorerna inte vara ett problem eftersom lagen tydligt talar om vad man får och inte 
får skriva i en revisionsberättelse. 

 

7.1 Avslutande diskussion 
 
Innan vi påbörjade vår uppsats hade vi fått indikationer på att revisorer skulle vara 
negativa till de förändringar som den nya revisionsstandarden skulle medföra. Efter de 
inledande studierna var vår uppfattning att revisorer med lång erfarenhet var beredda att 
lämna yrket på grund av den förändrade revisorsrollen. Efter att ha tagit del av den nya 
revisionsstandardens innehåll har vi förstått att det nya regelverket är relativt 
omfattanden, vilket innebär att revisorer har en del att läsa in sig på. Artiklar 
publicerade i tidskriften Balans som beskriver vad andra revisorer anser om den 
blivande arbetsbördan i samband med den nya revisionsstandarden stämmer också väl 
överens med vår uppfattning.  
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Svaren vi erhöll av de tillfrågade revisorerna i vår undersökning förvånar oss dock en 
del, eftersom de överlag var positiva till förändringen. Enlighet teorin är nämligen 
individer i organisationer ofta förändringsobenägna, En förklaring till revisorernas 
positiva uppfattning kan bero på att de är väl förberedda genom de olika 
utbildningsinsatser som de har deltagit i och som också har påbörjats i ett tidigt skede.  
 
I artiklarna i vår referenslista kan man vidare läsa om revisorernas framtida yrke som ett 
mer polisiärt och myndighetsutövande arbete samt att företagarna å sin sida, ifrågasätter 
om det verkligen är de som ska stå för den ökade kostnaden som den utökade kontrollen 
i och med den nya revisionsstandarden innebär. Revisionskostnaden bedöms öka för 
vissa företag eftersom revisorerna räknar med att behöva göra fler granskningsmoment i 
företag som exempelvis är i kris.  

 

7.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Vår studie är gjord utifrån revisorernas perspektiv, men man skulle kunna göra en 
liknande studie utifrån företagens perspektiv. Studien skulle också kunna göras på nytt 
om några år för att undersöka vilka förändringar den nya revisionsstandarden har 
inneburit för revisorerna.   
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Intervjuer 
Revisor A, personlig intervju, 2005-05-02. kl. 17.00 
Revisor B, personlig intervju, 2005-05-05. kl. 16.30 
Revisor C, telefonintervju, 2005-05-06. kl. 14.10 
Revisor D, telefonintervju, 2005-05-10. kl. 14.00 
 



BILAGA 

 

Intervjuguide 
 

1. Godkänd/auktoriserad revisor? 
 

2. Hur många år har du arbetat som revisor 
 

3. Har ni på din revisionsbyrå haft utbildning av den nya revisionsstandarden? 
 

4. Kommer det fortsatta arbetet med revisionsstandarden medföra förändring av 
arbetsbördan? Kan det medföra att fler revisorer måste anställas eller blir 
konsekvensen att ni kommer att arbeta med färre antal klienter? 

 
5. Hur ser ni på det utökade ansvaret och förändringarna i revisorns uppdrag? 

 
6. Kommer den nya revisionsstandarden att medföra en prisökning för era klienter? 

 
7. Tror ni att den nya revisionsstandarden kommer att medföra fler orena 

revisionsberättelser? Vilka blir konsekvenserna i så fall av detta? 
 

8. Kommer avvägningen mellan tystnadsplikten och anmälnings-
/upplysningsplikten att förändras i och med den nya revisionsstandarden? 

 
 
 




