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Sammanfattning 
 
Introduktion 
Ett antal skandaler hos företag som Enron och Parmalat har visat på ett behov av tydligare 
regler för revision. För EU men även internationellt är införandet av revisionsstandarder ett 
sätt att införa harmonisering och jämförbara regler inom revision. Resultatet har blivit att EU 
infört International Standards of Auditing (ISA) som gemensam grund. I Sverige har den 
anpassats och översatts men används under benämningen Revisionsstandard i Sverige, RS. 
Tidigare utfördes revision i Sverige under vad som då kallades revisionsprocessen.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att visa vad införandet av RS inneburit och hur det påverkat revisorernas 
arbete, vilka skillnader det är mellan RS och RP. Den delstandard vi kommer att lägga mer 
fokus på är RS 570. 
 
Metod 
Vi har utgått från att först studera gällande texter och regler, vad som fanns skrivet i RP och 
RS, samt debatter i branschtidningar. För undersökningen och insamlandet av empiriskt 
material har vi använt en kvalitativ metod. 
 
Resultat  
Införandet av RS har inneburit skillnader och  ett exempel på det är mer dokumentation. De 
grundläggande begrepp som fanns i RP såsom god revisionssed, väsentlighet och risk, finns 
även med i RS även om de på vissa punkter har blivit mer tydlighet. En effekt av införandet 
av RS är att det har blivit mer enhetlig revision, det har medfört en kvalitetssäkring och ett 
ökat skydd för intressenterna. 
 
Nyckelord 
Revisionsstandard, Revisionsprocessen och International Standards on Auditing 



 
 

Abstract  
 
Introduction 
A number of auditing-scandals in companies such as Enron and Parmalat have displayed a 
need for more explicit regulations on auditing. The creation and implementation of auditing 
standards is a way for the European Union, and in extension also internationally, to harmonise 
auditing and create possibilities to compare auditing measures performed in different 
countries. The result is the introduction of International Standards on Auditing (ISA) as a 
common ground for auditing in the EU. This standard has been translated and adapted to fit 
Swedish auditing conditions and laws, under the name RS, Revisionsstandard i Sverige 
(Auditing Standard in Sweden). Auditing was earlier performed in Sweden with what was 
then called RP, Revisionsprocessen (Auditing Process). 
 
Purpose 
The purpose with this study is to show the effects from implementing RS, how it has affected 
the work of the auditors and what the differences are between the earlier and the present 
auditing method. The study will present a single standard, RS 570, with more details as an 
example. 
 
Method 
The literature-studies have been based on comparing auditing-regulations today with earlier 
regulations. Debates and articles in magazines for the auditing profession have been used as a 
start-out point for our research. A qualitive method has been used for the gathering of empiric 
research material. 
 
Result  
The implementation of RS has resulted in differences. A major example is an increased 
amount of auditing documents. Fundamental concepts such as “god revisionssed”, 
“väsentligthet” and risk exist in both auditing methods, although used with more emphasis on 
certain areas today. The implementation of RS has resulted in a more uniformed auditing, 
increased quality on auditing and created an increased protection for the public interests.  
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1 Inledning 
 
Stora skillnader inom revision mellan länderna i EU, samt skandaler hos stora företag i 
världen har väckt krav på ett införande av gemensamma regler och harmonisering.1   

1.1 Bakgrund 
 
Stora förändringar globalt inom revision - harmonisering och skandaler 
Revision är ett område som både internationellt och nationellt har genomgått och kommer att 
genomgå stora förändringar. Ökad globalisering inom ekonomi och dess effekt på redovisning 
och revision är en del av utvecklingen inom området. De olika skandaler som har upptäckts 
under 2000-talet har visat på behov från myndigheter och marknader att införa mer öppenhet, 
transparens och förändringar inom revision.2 
 
Det finns även stora skillnader i praxis, utformning och funktionen av revision internationellt. 
Det har fått till effekt att en övergripande gemensam standard införts i Europa. Förhoppningen 
är att International Standards on Auditing (ISA) införs som en gemensam global standard. 
Den reglerar hur en revision ska planeras, genomföras och avrapporteras.3 I USA, där främst 
Enron (samt även WorldCom) och revisionsföretaget Andersen’s orsakat stora rubriker och 
bristande förtroende på kapitalmarknaderna, har effekten blivit införandet av Sarbanes-Oxley 
Act (SOX).4  
 
Behov av enhetliga regler i EU, införande av direktiv 
Den globala kapitalmarknaden är i dagsläget sammanlänkad och komplex. Som en följd av 
det är behovet av enhetliga regler och standarder stort. Några av de områden som är av störst 
betydelse är revisionens kvalitetskontroll och tillsyn.5 Den svenska lagstiftningen om revision 
är i vissa fall underställd EG-direktiv. Där är det framför allt det åttonde bolagsdirektivet som 
innehåller övergripande bestämmelser om bland annat revisorns kvalifikationer.6 Med den 
utgångspunkten moderniseras EG:s åttonde bolagsrättsliga direktiv (som berör lagstadgad 
revision av årsbokslut och sammanställd redovisning). I det förnyade direktivförslaget ser vi 
även influenser av den amerikanska lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act.7  
 
Utveckling i EU sedan 1996 
Direktivförslaget inleddes i EU redan 1996 med vad som kallades "grönboken", eller i 
original "The Role, Position and Liability of the Statutory Auditor in the EU”. I förslaget 
märks påverkan från utvecklingen inom corporate governance och den förtroendedebatt som 
följt i spåren av de internationella skandalerna (Enron, Worldcom, Parmalat m fl).8   
 
 

                                                 
1  Danielsson, Å och Larsson, L G.  “RS utmanar revisorns beteende.” Balans, 11, (2004): 15-18 
2  Larsson, L G.  ”Det nya åttonde bolagsdirektivet:några noteringar.” Balans, 12, (2005): 10 
3  Samlingsvolymen 2003 Del 2 (Stockholm: FAR förlag , 2003), 404 
4  http://www.soxlaw.com/  2008-04-16 
5  Brännström, D.  “Det krävs ökad tydlighet och mer långtgående åtgärder!” Balans, 4, (2004): 41-42 
6  Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare (Studentlitteratur, 2005), 111 
7  Brännström, D. (2004), 41-42  
8  Brännström, D. (2004), 41-42 
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Förändringar i USA 
Sarbanes – Oxley Act (SOX) infördes 2002 efter flera stora bolagsskandaler i USA.9 Som en 
direkt effekt av de stora företagsskandalerna väcktes krav på tydligare regler för revision som 
utförs i publika bolag. I det kanske mest kända fallet, Enron värderades och granskades 
företaget i enlighet med företagsledningens önskemål och med revisorernas godkännande.10 
En följd av det blev att USA införde nya bestämmelser för revision. Från att ha haft en 
förhållandevis liberal hållning infördes detaljstyrda och starkt reglerade bestämmelser för 
publika företag. Vid en jämförelse har traditionen i Sverige varit den att det räcker att 
översiktligt beskriva hur saker hänger ihop i en process.11  
 
Tidigare svenska regler anpassas till EU:s standard 
I Sverige har det funnits krav på revision i samtliga aktiebolag, där företagen granskats rent 
finansiellt (rapporter) samt även hur företagen förvaltats. De regelverk som funnits i Sverige 
har kompletterats och utökats med direktiv från EU:s revisionsstandard (ISA). Ofta är det 
direkt eller regionalt anpassade versioner av ISA. Samtidigt som de svenska reglerna kan ha 
inneburit att vi allt sedan till exempel Kreuger-krisen förskonats från allvarliga 
revisionsskandaler som Enron (USA), Ahold, (Nederländerna) och Parmalat (Italien), så har å 
andra sidan behovet för utförligare revision i mindre företag ifrågasatts.12  
 
Standards betydelse för revisionen 
Revisionsstandarder anger hur en revision ska planeras, genomföras och avrapporteras. Bra 
revisionsstandarder ger trovärdighet åt företagens finansiella information och syftet är att 
säkerställa en hög kvalitet på all revision som krävs enligt gemenskapslagstiftningen. 
Direktivet innebär att kommissionen har rätt att bestämma att den standard som används i de 
flesta medlemsstater i dag, ISA, ska gälla för hela EU.13  
 
Harmonisering av revision  
Funktionen och innebörden av revisionsstandarder inom EU är att det är gemensamt och till 
en gräns harmoniseras hur en revision planeras, genomförs och även hur rapporteringen går 
till. EU-kommissionen fastställer genom sitt direktiv ISA vad som blir gällande 
revisionsstandard för större delen av EU:s deltagarländer. Avsikten är främst att försöka 
garantera en hög kvalitet på den lagstadgade revision som finns i unionen.14 Enligt 
kommissionen är det viktigt att öka investerarnas och marknadens förtroende, som har 
minskat efter de senaste årens skandaler. För att nå det målet krävs enligt EU-kommissionen 
en harmonisering av revisionsreglerna inom EU.15  
 

                                                 
  9  http://www.soxlaw.com/ 2008-04-16 
10 Precht, E. ”Ändrade arbetssätt med Sarbanes – Oxley Act.” Balans, 5, (2005): 11-14 
11 Precht, E (2005), 11-14 
12  Larsson, L G.  ” Nya Revisionsstandarden i Sverige kräver mer tid och höjda arvoden.” Balans, 8-9     
    (2004): 15-16. 
13  Brännström, D. (2004), 41-42 
14  SOU 2007:56 s367 
15  SOU 2007:56 s362 
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1.1 Problemdiskussion  
 
Ett svenskt perspektiv 
I Sverige fanns tidigare det som kallades Revisionsprocessen (RP). Till den hämtade FAR 
inspiration från ISA för att få en fortlöpande utveckling men också för att se till att de 
använde internationellt gångbara regleringar. RP, med sin tolkning av god revisionssed, var 
internationellt erkänd men behövde dock kompletteras. Ett stort steg mot översättningen till 
ISA togs 1997 när revisionsberättelsens utformning blev likalydande med ISA 700. Redan 
efter ett år (1998) togs ett beslut om att översätta och komplettera ISA så att de passade den 
lagstadgade revisionen i Sverige. RS började gälla i Sverige från och med 1 januari 2004.16 I 
dagsläget baseras i princip svensk revisionsstandard på vad revisionsorganisationen FAR SRS 
stadgat och antagit.17 
 
Revisionsbranschens perspektiv 
I tidningen Balans (utgiven av FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare) 
från 2004 debatteras att den nya revisionsstandarden skulle komma att ställa nya krav på 
revisorerna.18 Det på grund av att det blev fler områden som ska granskas och som revisorerna 
ska uttala sig om med RS, till skillnad från den gamla RP. RS ställer ett större antal 
detaljerade krav på hur revisionen ska utföras, vilket medför minskad möjlighet för revisorn 
att välja det eller de områden som ska granskas.19 
 
Allmänt om Revisionsstandard  
För redovisnings- och revisionsbyråer innebär RS och ISA att fler rapporter, formalia, 
blanketter och mer omfattande rapportering är lagstadgade. Till de mindre företagen kan 
revisionsbyråerna ha svårt att ta betalt för eller motivera ökade kostnader för detta extra arbete 
som kan tillkomma.20  
 
Revisionsstandard är skriven för att gälla ett flertal olika slag av företagsformer. Av den 
anledningen skrivs RS utan att specificera förhållanden som gäller i en viss typ av företag 
utan att standarden är mer allmängiltig. Dock är varje del av revisionsstandardens nödvändiga 
moment och punkter beskrivna detaljerat.21 Däremot säger RS att standarden "bara behöver 
tillämpas på väsentliga förhållanden".22 Revisionsstandard i Sverige blir som helhet 
omfattande att beskriva annat än allmänt och övergripande. Som ett exempel att belysa vad en 
enskild standard innebär används här RS 570 Fortsatt drift och vad den innebär för revisorns 
arbete.  
 

                                                 
16  Danielsson, Å och Larsson, L G. (2004), 15-18 
17  SOU 2007:56 s. 367 
18 Nilsson, S. (2005), 77 
19 Larsson, L G. (2004), 15-16 
20  Nilsson, S. (2005),, 115 
21 Torén, M.  ”RS 570 Fortsatt drift – några reflektioner.” Balans, 10 (2004): 21-22 
22 RS Revisionsstandard i Sverige, (Stockholm: FAR Förlag, 2002), 470 
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RS 570 fortsatt drift 
RS 570 kräver att revisorn ska avgöra och bedöma om det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor 
som gör att det finns tvivel om att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Finns en 
osäkerhetsfaktor ska revisorn lägga till en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Den 
tidigare RP medgav olika tolkning och tillämpning av revisorns rapportering vid obestånds-, 
likvidations- och andra ekonomiska krissituationer. Alla revisorer har inte arbetat på det sätt 
som nu RS 570 förespråkar utan det är en nyhet för många.23 
 
 

1.3 Problemformulering 
 

Det är nu cirka fyra år sedan införandet av RS i Sverige. Inom revisionsbranschen 
debatterades omställningen från revisionsprocessen, vilka faktiska förändringar, problem och 
svårigheter RS skulle innebära.  Den osäkerhet och de frågor som fanns är nu utredda. 
Revision med RS är nu inarbetat hos revisionsbyråerna och det är nu möjligt att se vilka 
effekterna blev av införandet och hur det blev för revisorerna.  
 
Vi kommer att använda oss av följande övergripande problemformulering: 
 

• Hur har revisionsarbetet blivit efter införandet av RS? 
 
Begreppet "going concern" är en viktig redovisningsmässig princip som används idag. I 
Sverige benämns going concern som fortlevnadsprincipen.24 Internationellt anses den dock 
vara ett postulat (grundläggande antagande)25 medan den i Sverige ses som en princip 
(allmänna regler).26 Införandet av RS har gjort att fortlevnadsprincipen idag är mer uttalad än 
tidigare och har därför fått ett eget kapitel, RS 570.  
 

• Hur ser skillnaderna ut med en specifik standard, RS 570? 
 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva effekterna av införandet av RS ur ett revisorsperspektiv 
med fokus på RS 570. 
 
 
 

                                                 
23 Danielsson, Å och Larsson, L G (2004), 15-18 
24 Thomasson, J. et al, Den nya affärsredovisningen, (Malmö: Liber, 2005), 111 
25  Nilsson, S. (2005), 27,29 
26  Nilsson, S. (2005), 31 
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1.5 Disposition 
 
 
   Kapitlet tar upp bakgrund till problemet,  
   problemdiskussion, problemformulering 
   och syfte. 
 
   

 

Här presenteras teoriavsnitten Revision,       
Revisionsprocessen, Revisionsstandard och RS 570.
  

    
 
 
 
   I kapitel tre redogör vi för metodval och  
   tillvägagångssätt. 

 
 
 
   Empiriavsnittet presenterar materialet från  
   utförda intervjuer. 
 
 
 
 
 
   I analysen kopplar vi ihop materialet från  
   intervjuerna med teorin i referensramen. 
 
 
 
 
   I Slutdiskussionen diskuterar vi vad vi fått fram i  
   undersökningen och svarar på problemformuleringen. 
  
 
 
 
 
 
 

1. Inledning 

2. Teori 

3. Metod 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutdiskussion 
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2 Teoretisk referensram 

2.1  Revision 
 
”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver. Om företaget är moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovisningen och 
koncernföretagens inbördes förhållanden.”27 
 
Varför revision 
Ett företags aktiviteter och verksamhet revideras och kontrolleras för att informationen är av 
betydelse för stat, allmänhet, andra företag eller kreditgivare, företagets intressenter. Revision 
är ett sätt att skapa ökad trovärdighet och trygghet för dessa intressenter, men är till nytta även 
internt inom företaget. Rent praktiskt är revision till exempel att kontrollera olika finansiella 
rapporter, bedöma tillgångars värden, vilka värderingsregler som använts och om företaget 
följt gällande regler och lagar. Bestämmelserna gäller företag som är skyldiga att avsluta 
bokföringen med årsredovisning.28 
 
Revisorns roll   
Den kanske viktigaste delen som revisorn uttalar sig om är att revisionsberättelsen, i 
årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättas enligt tillämplig lag om 
årsredovisning och därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt 
god redovisningssed i Sverige. Revisorn uttalar sig om ansvarsfrihet, eventuella anmärkningar 
eller lämnar upplysningar och information som är av nytta för intressenterna. 29  Det finns inga 
direkt reglerade bestämmelser eller standard på vad som är god revisorssed. Standarden får 
ses som ett grundläggande tankesätt, men vilka åtgärder som faktiskt görs eller krävs får den 
enskilde revisorn ta ställning till i varje enskilt fall. 30 

 
Agentteori 
Den roll revisorn har och behovet för en revisor kan teoretiskt spåras till problematiken i 
kontraktsförhållandet mellan ägare och företagsledning, agentteorin.31 
 
I en enkel modell av agentteori, definieras teorin som förhållandet mellan två parter som 
kommit överens om att den ene (agenten) agerar för den andres (principalens) räkning.  
Som exempel är förhållandet mellan aktieägare och företagsledningen ett agentförhållande.  
 
I andra nivåer kan det röra sig om förhållandet mellan företagsledning och revisorer, eller 
mellan aktieägare och revisorer. Parterna förutsätts agera utifrån sina egna intressen och egen 
vinning, till exempel företagsledning med sina egna intressen som kan vara skilda från 
aktieägarnas.32 
 

                                                 
27  Revisionslagen (1999:1079) 5§ 
28  RS Revisionsstandard i Sverige (2002), 7 
29  RS Revisionsstandard i Sverige (2002), 11 
30  RS Revisionsstandard i Sverige (2002), 9 
31  Nilsson, S. (2005), 106 
32  Schroeder, R G. et al, Financial Accounting Theory And Analysis (New York: John Wiley, 2001),  
     48-49 
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Att ägare och ledningsfunktion är skilda ger upphov till så kallade kontraktskostnader för att 
säkerställa att agenten (VD, styrelse etc) agerar i principalens (ägarens) intresse.33 Bonus till 
företagsledningen baserat på resultatet är ett sätt som anses minska kontraktskostnaden, ett 
annat är revision för att kontrollera företagets förvaltning och rapporter.34 I situationerna som 
beskrivs i agentteorin är det viktigt att revisorn som representant för extern granskning 
(revision) kan visa på ett oberoende och opartiskhet.35  
 
Analysmodellen 
Analysmodellen infördes som ett led i att försöka säkerställa revisorernas opartiskhet och 
självständighet i samband med revisionen. Revisorslagen ger endast en vägledning om hur 
analysmodellen ska tillämpas. Mycket har lämnats öppet för att ge utrymme för utveckling av 
praxis och god revisorssed.36 I enlighet med analysmodellen ska revisorn inför varje nytt 
uppdrag pröva om det finns orsaker att han/hon inte kan utföra uppdraget med opartiskhet, 
självständighet och objektivitet. Motsvarande prövning ska göras på de befintliga uppdragen 
om revisorn finner anledning.37 
 

                                                 
33  Nilsson, S. (2005), 106 
34  Nilsson, S. (2005), 55 
35 Samlingsvolymen 2006 del 2, 238 
36 Samlingsvolymen 2006 del 2, 232 
37 Samlingsvolymen 2006 del 2, 234 
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Revisionsföretaget/ revisionsgruppen  

Typ av uppdrag 

Konsultverksamhet  Revisionsverksamhet  

Finns det någon 
beröringspunkt med ett 
revisionsuppdrag?  

Acceptera/  
behåll  

Underrätta ansvarig  
revisor  

Föreligger det jäv enligt 
särskilda jävsregler t.ex.  
9 kap. 17§ ABL?  

Föreligger det något hot mot  
revisorns opartiskhet eller  
självständighet?  
 
-egenintresse? 
-självgranskning? 
-partsställning? 
-vänskap? 
-skrämsel? 
-annat hot? 

Acceptera/ behåll  
 

Avböj/ avgå Dokumentera

Nytt uppdrag/ nya omständigheter 
i befintligt uppdrag  

Föreligger det särskilda  
omständigheter eller 
möjligheter till motåtgäder? 
 

Flödesschema analysmodellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ja Ja 

 
 
 Nej Nej 

 
 
 
 
 
 
  Nej 

 
             Ja  

 
 Ja 

 
 

 Nej 
 
 
 

  Vid avgång 
 
 

Bild nr 1, Flödesschema analysmodellen efter förlaga i ”Revision – en praktisk beskrivning”38 

 
 
 

                                                 
38 FAR Revision - en praktisk beskrivning  (2006), 115 
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2.2 Revisionsprocessen 
 
Den form Revisionsprocessen hade, innan införandet av Revisionsstandarden, fick sin 
utformning 1991. Den anpassades och byggdes på allt eftersom utvecklingen inom revisions- 
och redovisningsområdet krävde det. 1998 tog FAR beslutet om att ISA skulle införas som 
revisionsstandard i Sverige.39 Målet då liksom nu var hämtat ur ABL och innebar 
sammanfattningsvis att "revisorn i revisionsberättelsen skall uttala sig om årsredovisningen 
och styrelsens och VD:s förvaltning av företaget"40 
 
Revisionsprocessens olika moment (i sammandrag) 
Planering 

 av arbetet, moment, risk, väsentlighet  
Genomförande 

 Granskning av årsredovisning/koncernredovisning 
 Granskning av förvaltningen 

Rapportering och dokumentering 41 
 
I revisorns huvudsakliga arbete med revisionen, det vill säga planering, genomförande 
(granskningar) och rapportering var det centrala begreppet och fokus på väsentlighet och risk. 
Vid bestämmande av granskningsinsatsen var just risk och väsentlighet det vägledande för 
revisorn och rekommendationen att de övervägandena "bör dokumenteras i en övergripande 
handlingsplan".42 
 
I den inledande planeringen ingick förberedande informationssamling och information av 
allmän karaktär, men även tidigare erfarenheter av revision i företaget. Utifrån det materialet 
bedömde revisorn vilka delar som skulle granskas och hur omfattande den granskningen 
behövde vara. 43 
 
Efter sammanställning av de utförda granskningsåtgärderna redovisades resultatet av 
revisionen i revisionsberättelsen. Till det hörde att revisorn vid behov lämnade ytterligare 
rapporter till företagsledningen, i det fall felaktigheter upptäckts, eller att förbättringar 
behövde föreslås. 44 
 

 

 

 

 

                                                 
39  Samlingsvolymen 2003 Del 2, 3 
40  Samlingsvolymen 2003 Del 2, 271 
41  Samlingsvolymen 2003 Del 2, 266 - 267 
42  Samlingsvolymen 2003 Del 2,  271 
43  Samlingsvolymen 2003 Del 2, 271 
44  Samlingsvolymen 2003 Del 2, 271 
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2.3 Revisionsprocessen blir Revisionsstandard 
 
Revisionsstandard i Sverige (RS) gäller för revisioner av alla slag av företag, juridisk form, 
ägarförhållanden, struktur eller komplexitet. Detta medför att RS ofta skrivs för att vara 
allmängiltiga och utan att belysa de speciella förhållanden som kan vara aktuella för ett visst 
slag av företag.45  
 
Normbildning inom revision 
”International Federation of Accountants IFAC:s övergripande uppgift är att över hela 
världen utveckla och stärka en revisorskår som har en enhetlig uppfattning om god 
revisionssed och förmåga att tillhandahålla ´tjänster av hög och jämn kvalitet i allmänhetens 
intresse´”.46 
 
För det ändamålet har IFAC:s Council inrättat International Auditing and Assurance 
Standards Boards (IAASB). Dess uppgift är att på uppdrag av IFAC:s Council utfärda och 
utveckla standarder för revisorer, samt göra uttalanden om revision och näraliggande tjänster. 
Enligt IAASB kommer sådana standarder och uttalanden bidra till ett mer enhetligt sätt att 
utföra revision på en global nivå. Som en följd av det ger IAASB ut International Standards 
on Auditing (ISA) och International Auditing Practice Statements (IAPS). 47 
 
Revisionsprocessen blir Revisionsstandard i Sverige 
I juni 1998 beslutade FAR:s styrelse att Revisionsprocessen (RP) skulle ersättas av 
revisionsstandarder från International Standards on Auditing (ISA). Efter översättningar, 
tillägg och nödvändiga anpassningar för svensk lagstiftning har ISA:s standarder blivit RS, 
Revisionsstandard i Sverige.48  RS som en översättning av ISA infördes i Sverige den 1 
januari 2004. I jämförelse med Revisionsprocessen (RP) är RS mycket mer detaljerad och 
beskrivande. En viktig skillnad är att i stället för att det i revisorns instruktioner står bör, har 
en ändring skett till skall.49  
 
Principbaserat bör blir detaljstyrt skall  
Efter att revisionsstandard i Sverige införts har betoningen på "skall" fått stor effekt. Tidigare 
kunde revisorn "välja" vilka områden eller vilken inriktning revisionen skulle fokuseras på. 
Det som nu har införts är detaljstyrning, att revisionen följer protokoll och listor, att det finns 
en mängd formella krav att uppfylla vid revisionen. Även vägledningen för hur revisionen ska 
gå till väga har blivit tydligare.50 Något som ISA men inte RP reglerade var bland annat 
revisors granskning av ”företagsledningens uppskattningar i bokföringen, som internationellt 
anses som ett komplicerat revisionsområde med hög risk” och ”händelser efter 
räkenskapsårets slut ”.51 
 
Revisorn och Revisionsprocessen 
I den tidigare revisionsprocessen angavs ramar för ett mer principiellt hanterande av 
revisionen, där revisorns omdöme och kunskap avgjorde arbetets inriktning och utförande.  

                                                 
45 Samlingsvolymen 2006 del 2, 323 
46 Samlingsvolymen 2003 Del 2, 404 
47 Samlingsvolymen 2003 Del 2, 404 
48 Samlingsvolymen 2003 Del 2, 3 
49 Samlingsvolymen 2006 del 2, 321 - 325 
50 Samlingsvolymen 2006 del 2, 321-325 
51 Danielsson, Å och Larsson, L G (2004), 15-18 
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I och med RP:s kortfattade utformning med rekommendationer, överlät den mycket till 
revisorernas professionella utlåtande. De ställde krav på revisorns integritet och 
självständighet. 1997 antogs revisionsberättelsen en utformning lik ISA 700, vilket var början 
till förändringen. Då FAR:s erfarenheter med ISA 700 var goda fattades beslut om att, när det 
uppdagades om att RP behövde kompletteras eller göras om, implementera ISA i Sverige som 
den nya redovisningsstandarden.52 
 
Ökad tydlighet med RS 
Effekten jämfört med RP är att RS har förbättrat möjligheten att följa ISA som standard. 
Proceduren att hålla RP i linje med den internationella utvecklingen var tungrodd och direkta 
jämförelser med ISA försvårades.53 Det finns nu en ökad tydlighet i RS på vad som förväntas 
av revisorn och vilka krav som finns. RS är med detta både mer reglerande och beskrivande 
än vad RP var.54  
 
Den tidigare Revisionsprocessen utvärderades fortlöpande av FAR allt sedan ISA:s uppkomst 
för att dels få inspiration och att få bekräftelse på att rekommendationerna höll kontakt med 
de internationellt accepterade standarderna. Kontrollerna som gjordes visade att FAR:s 
rekommendationer och den svenska användningen av god revisionssed var internationellt 
accepterad men även att RP skulle behöva kompletteras.55 
 
Översättningen av ISA till Revisionsstandard i Sverige 
Ett problem som Sverige ställs inför, i översättningen av ISA till RS, är att en lagtext som är 
skriven på ett annat språk kan vara svår att översätta korrekt och kräver mycket arbete för att 
få rätt betydelse och utformning, inte minst då den baseras på professionell metodik. Som en 
del av projektet ingick en särskild språkgranskning, för att så långt det varit möjligt, förbättra 
standardernas läsbarhet och förståelse. I samband med språkgranskningen har avsikten även 
varit att undvika att direkt använda engelska uttryck eller ord. Så långt det varit möjligt har 
man använt svenska ord som ersättning för engelska, så att betydelsen och innebörden leder i 
rätt riktning.56 
 
I arbetet med att göra om standardernas utformning påverkas IAASB och därigenom ISA 
starkt av olika synsätt. Gemensamt är att de frågor som ställts ska baseras på erkända 
redovisningsprinciper och synsätt samt att de kompletteras med vägledande text.57 
 
Likheter med USA och detaljreglering 
En effekt av de revisionsskandaler som inträffat i USA är att ett nytt kontrollorgan, Public 
Company Accounting Oversight Board, infördes. Det är en privat, icke-vinstdrivande 
organisation, skapad av Sarbanes-Oxley Act. Den är avsedd att kontrollera hur revisorer i 
allmännyttiga (börsnoterade) företag följer de nya reglerna. Av betydelse är att skydda 
intressenterna och garantera att revisionsrapporterna är oberoende, samt att de ger en 
informativ och rättvisande bild av företaget.58 
 

                                                 
52 Danielsson, Å och Larsson, L G (2004), 15-18 
53 Samlingsvolymen 2003 Del 2, 405 
54 Samlingsvolymen 2003 Del 2,  406 
55 Samlingsvolymen 2003 Del 2, 405 
56 Danielsson, Å och Larsson, L G (2004), 15-18 
57 FAR Revision – en praktisk beskrivning  (Stockholm: Far förlag, 2006), 25 
58 http://www.pcaobus.org/ 2008-05-10 kl. 11.55 
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I USA visar det sig tydligt att Public Company Accounting Oversight Board:s (PCAOB) 
standardsättning är starkt detaljreglerade, något som nu blivit än mer uppenbart. ISA har 
historiskt sett haft en tydlig principbaserad inriktning, men trenden pekar i riktning mot att 
mängden detaljregleringar och detaljbeskrivningar ökar. I de nyare eller omgjorda ISA som 
publicerats under senare år märks det mest genom att standarderna blivit längre och svårare 
att överskåda.59 
 
Tolkning av standard 
IAASB poängterar att ISA är en helhet som revisorn ska ta hänsyn till utifrån de 
förutsättningar som gäller för varje del. En tolkning som kan göras på det är att en specifik 
ISA visserligen kräver att den följs, men pekar även på möjligheten att frångå den, om målet 
kan nås på ett effektivare sätt. 60 
 
Undersökning av en specifik standard 
De svenska översättningarna av ISA, Revisionsstandard i Sverige, innehåller en mängd 
delstandarder. Några av de områden som berörs i innehållsförteckningen över RS 
Revisionsstandard i Sverige är (revisorns) uppgifter och ansvar, planering, intern kontroll och 
revisionsbevis. Avsikten med undersökningen är att visa på faktiska skillnader mellan RP och 
RS. För att på ett överskådligt sätt kunna föra fram dessa skillnader begränsas uppsatsen till 
att beröra en enskild standard inom området revisionsbevis och då specifikt RS 570, fortsatt 
drift (going concern). 
 
RS 500 - 580 , olika former av  revisionsbevis 
”Med revisionsbevis menas den information som revisorn skaffar sig för att komma fram till 
de slutsatser som han eller hon baserar sina uttalanden i revisionsberättelsen på. 
Revisionsbevis består av källdokument och bokföringsmaterial som årsredovisningen bygger 
på samt stödjande information från andra källor.”61 
 
Revisorn ska utföra vissa granskningsåtgärder på årsredovisning, bokföring och 
företagsledningens förvaltning. Standardserien vägleder om kvantiteten och kvaliteten på 
granskningsåtgärderna och de revisionsbevis som revisorn ska införskaffa eller behöver. 62 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Danielsson, Å och Larsson, L G (2004), 15-18 
60 FAR Revision - en praktisk beskrivning  (2006), 26  
61 Samlingsvolymen 2006 Del 2, 408 
62 RS Revisionsstandard i Sverige (2002), 99 
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2.4 RS 570 Fortsatt drift 
”Principen om fortsatt drift är grundläggande när årsredovisningen upprättas.  Dess 
tillämpning innebär att ett företag vanligtvis anses fortsätta sin verksamhet under den 
närmast förutsebara framtiden utan vare sig avsikt eller tvång att likvidera, upphöra med 
verksamheten eller söka rådrum för rekonstruktion av sin rörelse med stöd av lagar eller 
föreskrifter. Därför redovisas tillgångar och skulder med den förutsättningen att företaget 
kommer att kunna realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den 
normala affärsverksamheten”. 63 

 
Antagande om fortsatt drift 
Företagsledningen gör ett antagande om förutsättningarna till fortsatt drift, och det är enligt 
RS 570 revisorns uppgift att överväga  riktigheten i detta antagande. Bedömningen om fortsatt 
drift görs på framtida händelser som är svåra att bedöma.64 Omständigheter som kan ge 
upphov till tvivel om antagandet om fortsatt drift är till exempel negativa kassaflöden och 
oförmåga att betala skulder vid förfallotidpunkten. 65 
 
Ursprung i going concern 
RS 570 kommer  från redovisningsprincipen going concern. Enligt ÅRL sägs att ”företaget 
skall fortsätta sin verksamhet66”. En av de största skillnaderna mellan ISA och RS är att ISA 
inte behandlar förvaltningsrevisionen då den är skriven i en omgivning där 
förvaltningsrevisionen inte är lagstadgad.67  
 
Dokument och rapporter som underlag 
De dokument revisorn kan använda och bör samla in till sin bedömning är olika finansiella 
rapporter, budget, prognos eller kassaflödesanalyser. Ett problem i mindre företag är att dessa 
typer av rapporter inte alltid är särskilt välutvecklade eller tillräckliga. I revisorns roll ingår 
även att ta upp frågor om rapporterna, budget eller prognoser med företagsledningen. Det 
hjälper revisorn att lättare kunna göra bedömningen om fortsatt drift. Främst bör då ett 
skriftligt uttalande från företagsledaren övervägas om tveksamheter finns.68  
 
Mer specificerade underlag 
Ett större fokus på tillförlitlig finansiell information och den ökande internationella 
utvecklingen gör att revision blir mer komplicerad som tjänst och det krävs fler specificerade 
detaljer hur den utförs. En effekt av det kan bli att Sveriges (av bland annat kostnadsskäl och 
rent praktiska orsaker) möjligheter att behålla revisionsplikten i de mindre företagen påverkas. 
Men så länge principen "an audit is an audit" ligger fast, gäller att samtliga företag med 
lagstadgad revisionsplikt, små som stora, ska granskas.69 
 
 
 
 

                                                 
63 Samlingsvolymen 2006 del 2, 471 
64 Torén, M. (2004), 21-22  
65 Samlingsvolymen 2006 del 2, 471 
66 ÅRL (1995:1554) 2 kap 4§  
67 Torén, M. (2004), 21-22 
68 Samlingsvolymen 2006 del 2, 471 
69 Brännström, D. (2004), 41-42 
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Revisorns ansvar i RS 570 
När årsredovisningen upprättas är det revisorns uppgift att ta ställning till om 
företagsledningen har använt antagandet om fortsatt drift när årsredovisningen upprättades. 
Till det ska han även ta ställning till om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer för fortsatt 
drift, något som det i så fall ska lämnas upplysningar om i årsredovisning och noter. Det finns 
inget uttalat krav på att företagsledningen faktiskt ska ha gjort en särskild bedömning av 
fortsatt drift, men revisorn ska överväga det riktiga i att ledningen använder antagandet om 
fortlevnad. Framtida händelser som gör att företaget inte kan fortsätta sin verksamhet är svåra 
att förutse. Det gäller även för revisorn och det faktum att inga osäkerhetsfaktorer är upptagna 
i revisionsberättelsen om företagets fortlevnad är ingen garanti för förmågan att fortsätta 
verksamheten.70 
 
 

Schematisk bild – ”företaget skall förutsättas fortsätta sin 
verksamhet” och revisorns bedömningar och åtgärder 

 
             Ja                                                                        Nej 
 
             Ja                                                                                                                  Ja 
 
 
             Nej    Nej  
 
 
 
Ja                                                              Nej                                    Nej                               Ja 
 
 
     Nej                                             Ja 
 
 
         
                                                    Nej                                  Ja 
 
 Ja                                  Nej                                                                  Nej                     Ja 
 
 
 
                   

 

 
 

Bild nr 3, efter förlaga i ”Revision – en praktisk beskrivning”71 
 

                                                 
70 RS Revisionsstandard i Sverige (2002), 149-150 
71 FAR Revision - en praktisk beskrivning  (2006),35 
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Fortlevnadnadsprincipen going concern 
Going concern är det engelska uttrycket för redovisningsprincipen antagande om fortlevnad. 
Principen är av betydelse för att företagets förmåga att överleva inte är begränsad i tid. Det 
möjliggör att en ekonomisk nyttjandeperiod med tillhörande avskrivningar kan tillämpas på 
en tillgång, jämfört med att direkt kostnadsföra den.72 Med fortlevnadsprincipen kan en 
tillgång värderas till anskaffningspris, eller i vissa fall till den nytta som företaget förväntas 
kunna få av tillgången. Om antagandet om fortlevnad inte kan tillämpas, till exempel på grund 
av konkurs, måste tillgångarna värderas till ett nutida försäljningsvärde eller 
”likvidationsvärde”. Det värdet kan starkt skilja från tidigare bokförda värden och därigenom 
påverka att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.73  

 
Fortlevnadsprincipen i RS  
Med införandet av RS har fortlevnadsprincipen fått större fokus än tidigare. Revisorn ska 
bedöma riktigheten i att företagsledningen upprättat årsredovisningen baserat på antagandet 
om fortsatt drift. I Årsredovisningslagen är begreppet centralt, att ”företaget skall fortsätta sin 
verksamhet 74. Med standarden RS 570 är det uttalat att företaget antas fortleva under den 
närmast förutsebara framtiden. Innebörden är att tillgångar förväntas vara realiserbara och 
bokförs till dessa värden. Om företaget måste likvideras bokförs och värderas tillgångarna 
istället till försäljningsvärde.75 Värderingen på så olika grunder kan orsaka stora konsekvenser 
för företagets intressenter och revisorns bedömning av värderingsgrunderna blir av stor 
betydelse för den information som presenteras i årsredovisningen och noter.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Thomasson, J. et al (2005), 111 
73 Smith, D. Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur, 2006), 78 
74 ÅRL (1995:1554) 2 kap 4§ 
75 Samlingsvolymen 2006 del 2, 471 
76 RS Revisionsstandard i Sverige (2002), 149-150 
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3 Metod 
 

3.1 Förförståelse och val av ämne 
 
”Utgångspunkten är de fördomar och den förförståelse som man som forskare har. 
Förförståelsen är den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått genom 
exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete.” 77  
 
Vår förförståelse inom ämnet för den här studien har kommit främst ifrån kursen 
Koncernredovisning på C-nivå men även från övriga kurser inom programmet på A-, B- och 
C-nivå.  
 
Val av ämne 
Efter att ha följt debatter i Balans (facktidning för revisorer) föll vårt val av ämne på 
Revisionsstandarder (RS) och Revisionsprocessen (RP).  
 
Sverige har tidigare haft en egen revisionsmetod. Behov av internationell harmonisering, 
medlemskap i EU samt revisionsskandaler i världen har medfört att gemensamma 
revisionsstandarder har införts. Av intresse för oss har då varit att försöka ta reda på hur det 
såg ut innan standarderna infördes och sedan rent teoretiskt och praktiskt vilka skillnaderna 
blivit. 
 
Motivering 
Den nya standarden infördes 1 januari 2004. Vår motivering för att undersöka ett ämne vars 
direkta aktualitet ligger fyra år tillbaka i tiden var; så pass mycket tid har passerat att 
osäkerheter, oprövade arbetssätt och rutiner har kunnat bli säkert och beprövat, utan 
tveksamheter om hur det ska bli eller att branschen befinner sig mitt i en förändring. Vad som 
finns idag är klart definierat och urskiljbart, möjligt att särskilja från vad som var innan bytet 
av revisionsmetoder. Där ligger syftet med vår uppsats - blev det vad som förväntades av 
branschen, hur ser det ut idag och vad har det fått för effekter. I Redovisningens normer och 
normbildare78, som tidigare ingått i vår utbildning och där vi även hämtat information till 
undersökningen, presenteras kortfattat om vilka normbildare som gäller revision. RS är att 
betrakta som en nationell normbildare79, men år 2005 då boken publicerades fanns begränsade 
erfarenheter från tillämpning av standarden.80 Idag, 2008 är erfarenheterna urskiljbara och där 
kommer vår undersökning in. 
 

                                                 
77 Holme, I M och Solvang, B K. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
    (Lund:Studentlitteratur, 2006), 95 
78 Nilsson, S. (2005), 115 
79 Nilsson, S. (2005), 114 
80 Nilsson, S. (2005), 115 
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3.2 Val av metod 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod. I användandet av en kvalitativ metod är det 
intervjuerna som är den främsta källan när det gäller insamling av data för att få en ökad och 
bredare förståelse av ämnet.81 I den metoden och undersökningen är ett av syftena att försöka 
förstå hur alla delar samverkar för att bilda en helhet.82 En sådan helhetsbild bidrar till en 
ökad förståelse för sociala processer och hur olika faktorer hänger samman 
(systemperspektivet).83  
 
Kvalitativa undersökningar medför en ökad närhet till dem som undersöks och bidrar till 
ökade möjligheter för respondenten att ge utförliga svar. För undersökaren innebär en studie i 
form av en personlig intervju att det är möjligt att förklara eventuella oklarheter i vissa frågor 
eller om så behövs, styra in respondenten på de områden som rör frågeställningen.84 
 
Vårt val föll på en kvalitativ studie som det mest passande för undersökningen.  Med en 
kvantitativ studie kan det vara svårt att få fram respondenternas egna åsikter om skillnaderna. 
Vi föredrog och ansåg det av största vikt att respondenterna ska kunna berätta fritt kring 
ämnet, som de uppfattar förändringen, vilka erfarenheter de har upplevt personligen inom 
”sitt” revisionsföretag. Den medvetna styrning gjordes med en intervjuguide som grund för att 
om nödvändigt leda in respondenten på de frågeställningar vi tar upp. 
 
Vid en kvalitativ studie är generaliserbarheten inte lika central som vid en kvantitativ studie. 
Dock bedömer vi att en ny undersökning kommer att visa på ett i stort sett liknande resultat, 
om än med mindre individuella avvikelser. Den huvudsakliga avsikten är att se vad 
revisorerna anser om processen och vilka praktiska skillnader som blivit. 
 

3.3 Tillvägagångssätt och datainsamling 
 
Litteratursökning 
För att få en bild av ämnet inleddes arbetet med att studera Revisionsstandarden (RS) genom 
artiklar som publicerats i tidningen Balans, utgiven av FAR SRS (branschorganisationen för 
revisorer och rådgivare). Tidskriften är ett forum för revisionsbranschen där vi följt de 
debatter som ägt rum de senaste åren. Fördelen med att kunna följa professionella och 
sakkunniga uttalanden över flera år är att det visar på viktiga ämnen, skillnader och tolkningar 
som faktiskt görs i praktiskt arbete inom revision. Med en branschtidning ges aktuell 
information om vilken lagstiftning som ska införas, vad som har varit och vad branschen 
förväntar sig att skillnaderna blir. 
 
För att få fram relevant litteratur till studien använde vi bibliotekskatalogen MIMA, LIBRIS 
som är en nationell bibliotekskatalog och internetsökmotorn Google.  

                                                 
81 Merriam, S B. Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 2006), 100 
82 Merriam, S B. (2006), 30 
83 Holme, I M och Solvang, B K. (2006), 79 
84 Holme, I M och Solvang, B K. (2006), 94 
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De sökord som använts och som gett resultat har varit revisionsstandard, international 
standards on auditing, revisionsprocessen, revision och revisor. Även andra författares 
referenser och uppsatser har studerats för att hitta ytterligare relevant litteratur till studien. 
 
Primärdata är information som samlas in av undersökaren till exempel från intervjuer och 
statistiska undersökningar.85 Fördelar med intervjuer är att det ges en möjlighet att kunna 
ställa följdfrågor och förklara frågor om de är oklara för respondenten.86 För vår undersökning 
är det intervjuer som är den primärdata som vi använder oss av. Intervjuer har valts som 
underlag för informationsinsamling för att få ut mesta möjliga information om vad som hänt, 
utan att begränsa sig till ett specifikt område som kanske kunde ha varit fallet vid en 
kvantitativ undersökning. 

 
Intervjuguide 
Baserat på teoriavsnittet har vi valt ut intervjufrågor med koppling till problemformuleringen. 
Vi valde att ställa allmänna frågor för att få en uppfattning om respondentens bakgrund inom 
revisorsyrket. Resterande intervjufrågor var fördelade på RP, RS och RS 570. Tyngdpunkten 
för intervjun låg främst på skillnader mellan RS och RP. 
 
En intervjumall skickades till respondenten ett par dagar innan intervjun, detta för att de 
skulle få en mer omfattande inblick i vad som skulle tas upp på intervjun. Eftersom det är fyra 
år sedan bytet anser vi det vara till fördel för studien att respondenterna fick ta del av frågorna 
innan intervjun. På så sätt ges de möjligheten att förbereda sig och kontrollera det som de är 
osäkra på. Avsikten är att få så tillförlitliga svar som möjligt och för att undvika svarsbortfall 
om revisorerna varit osäkra på frågan. Respondenterna berättade fritt om ämnet men använde 
intervjufrågorna som mall för att se till att han/ hon besvarade frågorna. 
 
Urval 
I urvalet till undersökningen var avsikten att intervjua revisorer från de större 
revisionsföretagen i Östersund. Det vill säga de som är representerade lokalt, inom Sverige 
och helst även internationellt. Motiveringen för det var att garantera en mer samstämmig syn 
på revision, utan eventuella lokala eller individuella avvikelser. Ett annat sätt att uttrycka det 
är att de med stor säkerhet ska kunna representera en allmänt vedertagen och representativ 
praxis hos en större krets av revisionsföretag och yrkesverksamma revisorer, god 
revisionssed. I intervjuerna är respondenterna namngivna, dock har vi valt att utelämna namn 
på revisionsbyråerna, då vi bedömt att det inte är relevant för undersökningen. 
Revisionsbyråerna ingår i de välkända revisionsföretag som finns representerade över hela 
Sverige och även internationellt.  
 
Ett grundkrav i urvalet av respondenter var att de ska ha varit yrkesaktiva inom revision under 
tidsperioden före och efter RS, samt idag ha auktorisation att utföra revision. Motiveringen är 
att respondenterna, för att kunna ha några åsikter om bytet, ska ha arbetat under tiden före och 
efter RS, samt fått tillräckliga egna arbetserfarenheter av de olika metoderna. Kravet på 
auktorisation grundas på att revisorn ska, i princip, kunna uttala sig för vad som är vedertagen 
praxis i och gäller för det revisionsföretag revisorn representerar. 
 
Av de fyra kontaktade revisorerna lämnade två återbud på grund av tidsbrist. Är endast två 
revisorer från två revisionsbyråer tillräckligt som underlag? 
                                                 
85 Eriksson, L T. och Wiedersheim – Paul, F.  Att utreda forska och rapportera (Malmö: Liber AB, 
    2006), 120 
86 Eriksson L T. och Wiedersheim-Paul, F (2006),  98 
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För forskningen hade idealet varit att ha en revisor som kunde representera varje 
revisionsbyrå i regionen, samt gärna även byråer från hela Sverige. I en kvantitativ 
undersökning är två respondenter ej tillräckligt och även i en kvalitativ är det väldigt få, 
materialet kan vid en första åsikt anses som begränsat. Vår uppfattning efter att intervjuerna 
utförts är att vi fått svar på vad vi avsåg att undersöka, trots begränsningar i antal. Vi bedömer 
att de revisorer vi har intervjuat har kompetens att uttala sig för vad som gäller just på det 
egna revisionsföretaget, samt att det är jämförbart med vad andra revisionsföretag i landet 
skulle komma fram till. En motivering hämtar vi i ett citat från de intervjuade revisorerna, Åsa 
Grönvik, när hon säger ”att det är samma regelverk och revisionslagstiftning som gäller för 
all revision, vare sig det är små eller stora revisionsföretag som utför den”. 
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna ägde rum på respektive revisors revisionsbyrå. Varje intervju tog cirka 40 
minuter. Upplägget på intervjuerna var att ställa samma frågor på intervjuerna för att på så 
sätt kunna jämföra svaren efteråt och se om erfarenheterna skiljde sig åt eller om de var 
ganska överensstämmande. 
 
Det vanligaste och det som vi har använt oss av är en semi-strukturerad intervju. Det som 
kännetecknar en semi-strukturerad intervju är att den styrs av ett flertal frågor eller teman, där 
ordningsföljden inte är bestämd i förväg.87  
 
Intervjuerna spelades in med diktafon, efter godkännande från respondenten. Fördelen med att 
spela in intervjun är att man får med allt som sägs och kan gå tillbaka och kontrollera efteråt. 
Om enbart anteckningar tas, i sammanfattad form, finns risk att väsentlig information 
utelämnas. En nackdel med inspelning är att respondenten kan känna sig besvärad och tänka 
efter för mycket innan den svarar. Vi bedömer att så inte varit fallet, då intervjuerna inte 
berört känsliga frågor.  
 
Om de intervjuade 
Per Lindblad arbetar som auktoriserad revisor på en stor revisionsbyrå sedan 14 år tillbaka 
och har varit auktoriserad revisor sedan 2001.  
 
Åsa Grönvik arbetar på en medelstor revisionsbyrå. Hon har arbetat på byrån i 10 år och är 
auktoriserad revisor sedan ett år tillbaka. 
 
Bearbetning intervjuerna 
Intervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av en diktafon, varefter vi ordagrant skrev ner 
vad som sagts. Den obearbetade intervjun sammanställdes till löpande text där talspråk och 
tillhörande utfyllnadsord avlägsnades. Från den sammanställda intervjutexten sammanfattades 
vad revisorerna sagt, texten kortades ner och sammandraget presenteras i avsnittet empiri.  
 
En erfarenhet vi fått av olika uppsatser är att avsnitt innehållande empiri kan vara omfattande 
och svårt att överblicka. Av den anledningen har vi valt alternativet att dela in vår empiri i 
olika avsnitt, revisionsarbetet efter införandet av RS, revisionsprocessen och 
revisionsstandard, samt RS 570.  

                                                 
87 Merriam, S B. (2006),100 



 

20 
 

Indelningen i avsnitt följer den huvudgruppering frågorna hade i intervjuguiden. Med 
alternativet att inte dela in empirin alls bedömer vi det alltför svårt att överblicka materialet.  
En indelning fråga för fråga hade enligt oss blivit något diffus, då respondenterna utifrån sina 
egna erfarenheter har besvarat frågorna olika. 
 
Eftersom intervjuerna komprimerats av oss så finns där även ett moment av risk, att vi 
feltolkat respondenterna. Av den anledningen har det material vi använt skickats tillbaka till 
respektive revisor för kontroll, att vi inte misstolkat materialet eller, i övrigt felciterat 
respondenten eller tagit upp uttalanden som är satta utanför sitt rätta sammanhang.  
 
Källkritik 
Vid användning av sekundärdata är det viktigt att bedöma källans tillförlitlighet (hur, var, när 
och av/från vem materialet tillkommit).88 Den litteratur från FAR som vi använt har utgjort 
basen i teori. Då det är sakkunniga inom området som har gett ut och skrivit litteraturen anser 
vi att de har hög tillförlitlighet. En del av litteraturen som vi använt används av 
yrkesverksamma revisorer. I studien kan frågan ställas om originaltexter från IAASB för 
standarder i ISA är den bästa och mest ursprungliga källan, något som därför borde ha använts 
i stället för litteratur från FAR. Att vi grundat vårt val av material på vad FAR gett ut är att det 
i Sveriges regelverk och praxis för revision på vissa områden avviker från grunddokumenten i 
ISA. I Sverige är Revisionsnämnden tillsammans med föreningen FAR SRS som stadgar vad 
som är "god revisionssed", samt tolkar hur direktiv och lagar ska gälla för utförande av 
revision i Sverige. Med den utgångspunkten har vi bedömt att litteraturen är användbar och 
pålitlig. Den bedömning vi gör gällande litteraturen är att det är i vår (personliga) tolkning av 
litteraturen som eventuella avvikelser från originaltexter kan förekomma. 
 
Undersökningens tillförlitlighet och giltighet    
Är det möjligt att återskapa eller komma fram till samma resultat som vi fått fram? Vi 
bedömer att om samma eller liknande frågor/frågeställning används kommer en annan 
undersökning med stor sannolikhet fram till samma slutsatser. 
 
Våra frågor har sitt ursprung i den litteratur som vi bedömt relevant för undersökningen. 
Litteraturen (FAR/RS) är vad som används vid all revision i Sverige och tidskrifterna är 
skrivna av aktiva revisorer (i princip de samma som ligger bakom FAR:s litteratur) samt vad 
branschen debatterat och ansett av stor betydelse.  
 
Revisorerna och revisionsbyråerna har vi ansett representativa för god revisors- och 
revisionssed, eftersom byråerna tillhör de ”kedjor” som finns över hela Sverige.  Den revision 
som utförs i Östersund (på de byråer vi utfört intervjuerna) ska med andra ord vara densamma 
som vad revisorer på andra orter utför. De åsikter och erfarenheter respondenterna delar med 
sig av i intervjuerna ska kunna representera revisorskåren som helhet, oberoende var i landet 
de befinner sig. 
 
Revisorerna har fått tid att förebereda sig genom att de fått intervjuguiden i förväg, för att de 
med säkerhet ska kunna svara på frågorna. I vår sammanställning av intervjuerna har vi 
återgivit en rättvisande sammanfattning av vad revisorerna faktiskt sagt. Samtalen är 
inspelade i sin helhet och nedskrivna i helhet, ord för ord. Allt ljudmaterial och 
”stenograferad” text finns kvar och har gjort det möjligt att gå tillbaka och kontrollera när vi 
sammanställt det kärnmaterial som är presenterat i empirin.  

                                                 
88 Eriksson L T. och Wiedersheim-Paul, F (2006),  167 
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Respondenterna har fått möjlighet att kontrollera och kommentera vår komprimerade 
sammanställning, om något varit fel eller missuppfattats. Med det förfarandet anser vi att 
risken för missförstånd och felskrivning reducerats betydligt. 
 
3.4 Operationalisering 
Operationaliseringen utgår ifrån den insamlade teorin. Övergången mellan teorin och empirin 
är ett kritiskt läge i undersökningen. Det är där som teori ska kopplas samman med empiri och 
ge en logisk övergång. Operationaliseringen kan ses som en förbindelselänk mellan 
undersökarnas uppfattning om studien och undersökningspersonens verklighetsuppfattning.89 
 
Från delarna uppsatsens inledning och teoriavsnitt valdes 18 frågor för att kunna få svar på 
vår problemformulering och syfte. För undersökningen gäller att intervjutiden med revisorer, 
samt även att få till stånd en intervju med revisorer, är att betrakta som starkt begränsande och 
knappa resurser (i skrivandes tid maj 2008, deklarationstid). Med det i åtanke har vi begränsat 
antalet frågor och endast valt ut huvudsakliga frågeställningar, som vi sedan sammanställt till 
en intervjumall. Vid sammanställningen av intervjusvaren delades de in i fyra områden i 
empiriavsnittet.  
 
1. Revisionsarbetet efter införandet av Revisionsstandard 
För att få svar på hur revisionsarbetet blivit efter införandet av RS ställdes frågorna 6, 9, 10, 
11 och 18. 
 
2. Revisionsprocessen och Revisionsstandard 
Till området RP och RS ställdes frågorna 1, 3, 4, 5, 7, 8 och 16. 
 
3. RS 570 
Här ingick frågorna 12, 13, 14 och 15. 
 
4. Bytet från Revisionsprocessen till Revisionsstandard 
Frågorna 2 och 17 ställdes för att få en inblick i hur revisorerna upplevde bytet.

                                                 
89 Holme, I M och Solvang, B K. (2006), 159 
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4 Empiri 
 
På Grönviks arbetsplats jobbar de främst mot ägarledda företag, och i Jämtland innebär det 
mestadels att det är mindre och medelstora företag. De har några  större företag som kunder, 
dock har Grönvik aldrig reviderat börsnoterade företag. 
 
Lindblad jobbar på en stor byrå, vilket innebär att ”någon har tänkt på det här redan”. De har 
täckt in RS långt innan, eftersom RS bygger på ISA och det gör deras revisionsmetodik  
också. Redan när det hette RP hade de ISA som grund för metodiken, så för dem blev det inte 
så stora förändringar, även det blev mer formalia som bekräftelser, bestyrkanden och 
villkorsbilagor och sådant som ska klargöra rollerna mellan mig som revisor och min kund. 
 

4.1 Revisionsarbetet efter införandet av Revisionsstandard 
 
”…det blev helt klart tydligare för oss, både oss som jobbar med revision och dom som inte 
jobbar med revision, vad revisionen förväntas omfatta.”  (Grönvik) 
 
I RP reglerades arbetet mer kortfattat och förlitade sig mer på praxis. På områden som tidigare 
visserligen nämnts som mål i RP har det blivit tydligare vad revisorn faktiskt ska tillämpa 
eller granska. Där nämner Grönvik som exempel uppdragsbrev, intern kontroll, IT-miljö och 
att ta kontakt med tidigare revisor då ett första-års revisionsuppdrag inleds. Ett annat 
förtydligande gäller uppföljning av att företagen följer alla de lagar som krävs, till exempel 
arbets- och miljölagar, eller om andra brister finns.  
 
”... det blev mycket tydligare med RS och på en del områden mer omfattande. Vi styrs mer av 
vad vi ska göra och begreppet som ligger bakom är god revisionssed.” (Lindblad) 
 
Lindblad menar att mycket i RS innebär krav att dokument ska tas fram och godkännas. Det 
innebär också att någon har gjort en bedömning under revisionsarbetet. Mycket blev tydligare 
med RS och vissa områden mer omfattande. Nu styrs mer vad som ska göras och begreppet 
bakom är god revisionssed. För revisionskåren är det en förbättring, samt att den ökade 
styrningen leder till kvalitetssäkring.  

God revisionssed fanns även tidigare och var ett komplement till lagstiftning som ABL och 
revisionslagen. Men, allt kan inte skrivas in i en lag. God revisionssed är då 
samlingsbegreppet för normer som är allmängiltiga åsikter om vad som är rätt, enligt 
revisionskåren och revisionsstandard i Sverige, RS. Det är ingen lag utan det är en 
rekommendation säger Lindblad.  
 
Till nackdelarna anser Grönvik att RS inneburit mycket obligatoriska blanketter, vilket kan 
innebära att mindre tid ägnas åt själva företaget som revideras. Detaljstyrningen har blivit 
större, något som kan ses som positivt och negativt.  
 
För Grönvik som revisor innebär en mindre kund mindre arbete än en stor kund, som tar 
längre tid att revidera. När det gäller revisionsbyråer spekulerar hon i att större byråer även 
har större resurser för utbildningar och planeringsverktyg.  
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Dock poängterar hon att det är samma regelverk och revisionslagstiftning som gäller för all 
revision, vare sig det är små eller stora revisionsföretag som utför den. 
 
För Lindblad innebär nyckelbegreppen väsentlighet och risk att det är lättare att arbeta med 
stora företag som har processer för interna kontroller. De företagen har rutiner hur saker ska 
fungera och en organisation med tydliga roller, vilket ger mer till vad som är av vikt för 
revisionen. 
 
I en revisionsbyrå med endast en revisor kan det vara svårare att själv ta ställning till en fråga, 
jämfört med en större byrå där flera revisorer kan utbyta åsikter och erfarenheter. Utbytet av 
åsikter leder enligt Lindblad till en mer precis revision än vad en enskild revisor kan komma 
fram till. Ett problem som små revisionsföretag kan möta är när revisionsplikten för mindre 
företag försvinner. Tidigare har de kunnat konkurrera med lägre pris, något som blir svårt 
med anpassningen till RS. Han anser dock inte att revisionspliktens slopande kommer 
innebära att alla företag byter bort sin revisor. 
 
Lindblad betonar väsentlighet för tolkning av paragrafer, eftersom ”RS behöver bara 
tillämpas på väsentliga förhållanden". Revisorn använder sin professionella bedömning på 
punkterna tills han hittar ett väsentligt område och identifierar var riskerna finns. Enligt 
Lindblad har RS inneburit mer arbete för revisorerna, men att det blev troligen större 
arbetsbörda för små revisionsbyråer, än stora som redan hade infört stora delar av RS.    
 
Väsentliga områden för revisorn är varulager, större pågående arbeten, entreprenader och 
successiv vinstavräkning. Lindblad poängterar att intäkter är förknippat med en viss risk, men 
en revisionsbyrå kan ha ett sätt att granska intäkter, en annan byrå har ett annat.  
 
Typen av företag som ska revideras avgör vad som blir väsentliga områden. Av vikt är 
områden som avtal, IT och komplexa bokningssystem. Revisorns professionella bedömning 
avgör vad han bedömer väsentligt och tar ställning till för varje företag och år, enligt 
Lindblad.  
 
Grönvik belyser skillnader med RS för revisionsberättelsen, som innehåller högre krav för 
upplysningar där revisorn berör viktiga förhållanden. Sedan Revisionsstandard införts kan 
revisorn oftare säga att berättelsen avviker från standardutformningen, utan att det betyder att 
det inneburit en bestående skada för företaget. En oren revisionsberättelse har tidigare 
inneburit fel, nu fungerar det som en viktig upplysning för de som läser årsredovisningen. 
Konkret innebär ändringen att revisorn ger bättre upplysningar om vad styrelsen bör ta upp i 
förvaltningsberättelsen. 
 

4.2 Revisionsprocessen och Revisionsstandard 
 
Grönvik anser att dokumentationskraven inte förändrats rent i sak, men eftersom det är 
tydligare vad som tas med i revisionen innebär det också fler dokument. Med 
revisionsstandarden har revisorerna fått ett tydligare verktyg för sin arbetsgång, vilka 
områden som ska tas med, tas ställning till och dokumenteras. Det har funnits förut, men inte 
alltid inneburit att det skrivits ner, att samlingsdokumentet inte funnits. 
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”...så det blev mycket tydligare och man måste ju säga att det blev förbättringar … för 
revisionskåren i sig …det är ju en kvalitetssäkring för oss också att det styrs mer och 
mer…det här ska du göra, då har du gjort ett bra jobb.” (Lindblad) 
 
Analysmodellen fick mer fokus och Lindblad menar att grunden för en revisor är att vara 
oberoende, vilket är unikt för revisorer som yrkeskår. Jäv och oberoende förtydligades med 
RS. Analysmodellen täcker in och dokumenterar sådana typer av hot mot oberoendet.  
 
Lindblad anser att RS ger revisorn som kvalitetssäkrare en bättre grund att stå på vid 
revisioner. Det är tydligt vad revisorn ska uttala sig om och hur det ska dokumenteras, vilket 
leder till bättre revision. Det leder dock till mer arbete, vilket kan vara svårt att motivera på en 
priskänslig marknad. 
 
Något som Grönvik visar genom att direkt jämföra utgåvor av RP och RS är att 
revisionsstandarden har inneburit mer lagtext och rekommendationer än den tidigare. 
Revisionsprocessen och den skrivna revisionslagstiftningen har ökat mycket i omfattning. 
Enligt Lindblad är revisorns bedömning om ansvarsfrihet samma bedömning som tidigare. 
Skillnaden nu är att den är mer underbyggd idag, vad revisorn säger är "mer sant" än för fyra 
år sedan. 
 
Lindblad som arbetar på en stor byrå kan tänka sig att det inte blev lika mycket förändringar 
som för dom väldigt små byråerna. Tidigare läste de bara i RP när dom gjorde sina revisioner. 
Nu har dom ett tydligt regelverk att gå efter. De som sitter och tolkar orden i RS, dom har ett 
problem, därför att det är svårt att göra ett bra jobb om du inte kan blanda in professionell 
bedömning, som är ett nyckelord i vår bransch menar Lindblad. 
 
Står det skall i en rekommendation innebär det att revisorn tänker sig mer noggrant för anser 
Grönvik. Med skall har effekten blivit fler inventeringar per år för revisorn, att den ska 
utföras, något som innebär en verifiering av att ett lager finns. Överlag har det blivit tydligare, 
mer enhetligt och inneburit en kvalitetshöjning. 
 
Lindblads tolkning är att bör och skall är en praktisk skillnad mellan RS och RP. Enligt 
revisionsstandarden ska fler dokument genereras och mindre utrymme finns för 
erfarenhetsmässiga bedömningar. Mängden information som ska inhämtas gör att risken för 
felbedömningar minskar. Bör innebär i princip ingen skillnad mot skall, eftersom det är en 
rekommendation från en samlad revisorskår och en enskild revisor bör då också följa deras 
åsikt, även om det i vissa situationer går att motivera ett frånsteg. Begreppet skall gör att det 
styrs mer hur revisorn ska arbeta. Fördelen med det är ett kvalitetssäkringssystem som 
omvärlden tjänar på.  
 
Grönvik tar upp inventering som ett belysande exempel där dokumentationen har betydelse 
för möjligheten att följa upp vad en revisor gjort eller om denne frångått ett obligatoriskt 
moment och varför. Föregående års inventering kan ha visat på att lagret inte är en väsentlig 
post och att risk inte föreligger. I ett annat fall kan ett råvarulager ligga dolt av snö och en 
inventering 31 december vore resultatlös. Då kan lagret räknas fram från vad som är inköpt 
och sålt, istället för den obligatoriska inventeringen.   
 
Övriga exempel som Grönvik ger är mer fokus på oegentligheter och fel, transaktioner med 
närstående och revisionsbevisens form. Just i lagerinventering stod det tidigare bör, nu att 
revisorn skall deltaga i lagerinventering.  
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Om revisorn frångår RS kan externa bekräftelser fungera som bevis eller intyg och styrka 
varför något inte anses som väsentligt. Lindblad anser att det kan vara viktigare att visa vad 
revisorn valt bort än vad han har valt. I tolkningen om revisorn då har gjort ett fel är det RS, 
branschens samlade tyckande som gäller. Enligt Lindblad är väsentlighet och risk samt 
professionell bedömning viktigast, vilket ger ökad betydelse av utbildningen för revisorerna. 
Där behövs en effektiv och kvalitativ utbildning som gör att olika revisorer kommer fram till 
samma bedömning. 
 

4.3 RS 570 
 
”... fortsatt drift, det har ju inte funnits så klart uttryckt tidigare och det är en ganska stor och 
viktig RS, som nästan är den som påverkar mest tycker jag.” (Grönvik) 
 
Grönvik anser att RS 570 är den enskilda standard där skillnaderna påverkar mest, eftersom 
begreppet fortsatt drift inte funnits så klart uttryckt tidigare. Förr låg fokus på ekonomiskt 
obestånd och kris, nu tillkommer utöver det även revisorns ställningstagande till om företaget 
kan överleva fram tills nästa bokslut.  
 
Ett uttalande där företagsledningen styrker antagandet om fortsatt drift kunde begäras in även 
under RP, dock tillämpas det oftare nu med RS inom Grönviks företag.  
 
Ett exempel som Grönvik ger är om det finns svårigheter att bestämma värdet hos en tillgång 
som ett företag utvecklar. Då kan revisorn begära in företagsledningens bedömning av värdet 
av eller förmodat kassaflöde från tillgången. Ett skriftligt dokument eller bevis har större 
tyngd och återfinns i RS under avdelningen revisionsbevis. Störst tyngd har skriftliga bevis 
från en extern part, exempelvis kontoutdrag från en bank. 
 
Grönvik säger, att tidigare var inriktningen mer på brister i eget kapital och stora 
likviditetsproblem på balansdagen. Bolagets förmåga till fortsatt drift eller osäkerheten kring 
den var inte lika uttalad. Nu förekommer det att revisorn berör osäkerhet om fortsatt drift i 
revisionsberättelsen. Nu tas även ställning till kassaflöden, återkommande underskott och hur 
verksamheten kan fortsätta. Frågor som att säkra kapital för driften eller om rättstvister 
riskerar slå mot företaget blir av betydelse. Kapitalbrist under produktutveckling ställer frågan 
om möjligheten att fullfölja projektet och styrelsen kan då avkrävas hur utvecklingen ska 
finansieras, om kapital flyter in via lån, nyemissioner och beräknad försäljning. Finns 
finansiering är fortsatt drift inte nödvändigtvis hotad.  
 
Grönvik påpekar att om inte revisorn gör en anmärkning vid problem eller osäkerhet kan det 
senare ifrågasättas av till exempel banker och leverantörer. I fall där revisorn faktiskt gör en 
anmärkning kan det få till effekt att företaget får svårt att låna kapital. Resultatet blir en svår 
balansgång för revisorn, att anmärka eller inte. 
 
Enligt Grönvik har going concern samma betydelse i redovisning och revision, det är ingen 
skillnad på begreppen. Däremot får det effekt om ett bolag i sin årsredovisning säger  att 
going concern inte uppfyllts. Innebörden är då att tillgångar värderas till försäljningspris och 
inte anskaffningsvärde, något som kan innebära stora skillnader jämfört med om företaget 
hade förutsatts fortsätta sin drift. För revisionen ska det dock till svåra fall för att verkligen 
kunna konstatera verksamheten inte kan fortsätta och årsredovisningen ska baseras på 
försäljningspris. 
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Något som begärs nu är uttalanden från företagsledningen, till exempel om fortsatt drift. 
Begreppet going concern har alltid funnits, dvs antagandet om att bolaget ska överleva ett år 
eller fram till nästa bokslut. Nu, säger Lindblad, är vi tvungna att avkräva ett uttalande från 
företagsledningen vid tveksamhet från revisorns sida om fortlevnad. Är det riktigt vad som 
skrivs i årsredovisningen och i förvaltningsberättelsen?  
 
Lindblad menar att om revisorn gör en bedömning om att företaget inte går att driva ett år 
framåt, innebär det att både resultaträkningen och balansräkningen är helt felvärderade. Går 
inte företaget att driva vidare ska tillgångarna värderas till försäljningsvärdet. Ett lager kan i 
löpande bokföring vara värderat till en miljon kr, men om ingen köpare finns blir 
marknadsvärdet noll. I ett sådant fall kan revisorn inte tillstyrka antagandet om going concern, 
utan måste skriva om förhållandet i revisionsberättelsen. I det avseendet är RS tydligare, att 
företagsledningen avkrävs ett uttalande, om indikationer finns på tveksamheter angående 
fortsatt drift. Därefter ger revisorn sin bedömning av det uttalandet. 
 
Ett exempel som Lindblad ger är att en granskning av en balansräkning kan indikera på 
svårigheter att driva verksamheten vidare. Företagsledningen kan dock uttala sig i 
årsredovisningen, att kapitaltillskott kommer att ske eller annan betryggande finansiering 
ordnats. Då kan revisorn ändå bedöma och tillstyrka fortsatt drift, trots att balansräkningen 
indikerar på motsatsen.  Revisorns bedömning fanns med förr, men inte att avkräva ett 
uttalande från företagsledningen.  
 
Enligt Lindblad så är det skillnad på going conern i redovisning och revision. Det är olika 
bedömningsgrunder. Redovisningen håller inte på med värdering och åsikter på samma sätt 
som revisionen gör. Revisorns roll är att göra sin bedömning oberoende och objektivt. I 
Lindblads åsikt innebär det kortfattat att redovisningen gör, revisionen tycker.  

4.4 Bytet från Revisionsprocessen till Revisionsstandard  
 
”Så man kan nog säga att det var från RP till RS för vår del.” (Grönvik) 
 
Hos Grönviks arbetsgivare innebar bytet att revisorerna utbildades inför bytet och nyheterna i 
det. En viss osäkerhet fanns angående tidsåtgång och kostnad för revisionen. Prismässigt blev 
det något dyrare, medan arbetssättet till viss del anpassades till den då nya arbetsgången.  
 
"det är svårt att göra ett bra jobb om du inte kan blanda in professionell bedömning, som är 
ett nyckelord i vår bransch menar Lindblad". 
 
Lindblad gör bedömningen att RS är ett tydligare regelverk. En enskild revisor som tolkar ord 
i den har det svårare nu än med RP. I en stor byrå med flera revisorer är det lättare att göra en 
professionell bedömning. 
 
Vid införandet av RS fick revisorerna på Lindblads arbetsplats utbildning om skillnaderna. 
Åsikter och farhågor väcktes att mängden arbete skulle öka och annat som skulle tillkomma 
inom revision. Efter något år dämpades farhågorna och branschen konstaterade att det var 
fortfarande väsentlighet och risk som gäller. Just det står i ingressen till varje RS, att "RS 
behöver bara tillämpas på väsentliga förhållanden".  
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”...redan när det hette Revisionsprocessen hade vi i vår metodik ISA som grund” (Lindblad) 
 
I intern policy ingick redan ISA till stor del i ordinarie revisionsdokumentation på Lindblads 
byrå, som en direkt översättning. ISA var infört, långt innan RS kom. Lindblad hävdar att ISA 
och Sverige går mer och mer ihop och det alldeles snart är identiskt.  Det känns som RS-
projektet har kommit lika långt som ISA-projektet, alltså en direkt översättning av ISA. 
Skillnaderna är så pass små att han inte kan tala om vilka de är. 
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5 Analys 

5.1 Revisionsarbetet efter införandet av Revisionsstandard 
Revisionsstandard i Sverige (RS) beskriver utförligare än revisionsprocessen vad en revision 
ska innefatta. Gemensamt för metoderna är att begrepp som väsentlighet och risk, revisorns 
oberoende och roll som extern granskare återfinns i RP och RS. Omfattningen hos den 
standard och rekommendation som är införd idag skiljer sig stort med den tidigare RP. 
Mängden dokument som revisorn ska fylla i har ökat samt vad som ska dokumenteras och 
hur. Det innebär att revisorn har fler krav att uppfylla och tydligare specificerat vilka punkter 
som ska granskas och vilka åtgärder som ska tas. 
 
Revisionsarbetet handlar mycket om väsentlighet och risk, något som även Lindblad betonar. 
Väsentlighet och risk fanns även innan bytet till revisionsstandard (RS). Lindblad och 
Grönvik är överens om att införandet av RS medför att revisionsarbetet har blivit mer 
detaljstyrt och att det införts fler skall. Både Grönvik och Lindblad upplever att det har blivit 
mer styrt vad som ska göras och hur de ska gå till väga. Det som framför allt Lindblad menar 
är att RS ger revisorn som kvalitetssäkrare en bättre grund. 
 
Respondenterna använder analysmodellen för att dokumentera sitt oberoende. Enligt FAR:s 
samlingsvolym del 290 fungerar analysmodellen som en metod för att säkerställa revisorernas 
opartiskhet, det är något som Lindblad går in på när han pratar om att grunden för en revisor 
är att vara oberoende. Analysmodellen fanns även med RP men han anser att den blev än mer 
tydlig i och med införandet av RS. 
 

5.2 Revisionsprocessen och Revisionsstandard 
Grönvik är inne på att revisionsarbetet har blivit mycket tydligare i RS än vad det var i RP. 
Det är även något som Larsson skriver i sin artikel att RS kommer ställa större detaljerade 
krav på hur revisionen ska utföras och att det har tillkommit fler områden för revisorn att 
granska91. I arbetet med RP fick revisorn mer lita på sina tidigare erfarenheter och sitt 
professionella omdöme. Det var relativt mycket som fanns med i RP som nu återkommer i 
RS, men det står mer detaljerat vad som ska göras. 
 
Även om det med införandet av RS har blivit mer betoning på skall så anser Lindblad att det 
inte är någon skillnad mellan bör och skall. Om det stod bör så var det en rekommendation 
från en samlad revisorskår. Grönviks åsikt där är att det är kanske lättare att komma ifrån ett 
bör än vad det är att komma ifrån ett skall. Står det skall i en RS måste det finnas en bra 
motivering till varför man inte gjorde något. Lindblad tycker att det är viktigare att visa vad 
som har valts bort än att visa vad man som revisor valt att granska. 
 
Gemensamt i respondenternas åsikter är att god revisionssed är grundläggande för allt 
revisorn utför och är inget nytt begrepp. Dock har revisionsbranschens ”samlade tyckande”, 
RS, mer specificerat vad som ska läsas in i begreppet. Om en enskild revisor frångår någon 
punkt ska det tydligare motiveras och dokumenteras än tidigare. 
 

                                                 
90 Samlingsvolymen 2006 del 2, 232-234 
91 Larsson, L G. (2004), 15-16 
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FAR:s samlingsvolym del 292 innebär en ökad tydlighet i RS jämfört med RP om vad som 
förväntas av en revisor vid revisionsarbetet. Tydligheten bidrar till att risken för 
felbedömningar minskar, men även att det blir mindre utrymme för erfarenhetsmässiga 
bedömningar.  
 

5.3 RS 570 
En skillnad som finns i nuläget jämfört med RP är antagandet om fortsatt drift, RS 570. Både 
Grönvik och Lindblad är inne på att det inte fanns lika uttryckt i RP. Då handlade det mer om 
obestånd och ekonomisk kris och inte företagets förmåga att leva vidare till nästa bokslut. I 
FAR:s samlingsvolym del 293 stadgas att det är revisorns uppgift att tolka företagsledningens 
uttalande om fortsatt drift och bedöma sanningen i det. Detta fanns redan i RP men enligt 
Grönvik så tillämpas det mer nu med RS. Grönvik tar även upp svårigheten med om när man 
som revisor ska göra en anmärkning eller inte, är bedömningen felaktig kan det få 
konsekvenser för företaget. 
 
Årsredovisningslagen och därigenom reglerna för revision har nu liksom tidigare lagstiftning 
antagandet om fortsatt drift. I ÅRL uttrycks att ”företaget skall förutsättas fortsätta sin drift” 

94. Antagandet fanns i RP och även nu i RS. 
 
Med RS 570 är det uttalat att revisorn ska ta ställning till företagets förmåga till fortsatt drift, 
utöver vad som tidigare nämnts. Händelser efter det datum som bokslut lämnats och 
granskning sker på kan påverka, samt legala och ekonomiska händelser längre fram. I vissa 
fall rör det sig om förutsebara händelser, till exempel att större lån förfaller till betalning. I 
andra fall kan det röra sig om vilka planer företagets ägare har eller har kännedom om, om en 
försäljning eller likvidering föreligger eller liknande. Revisorns roll idag är att bedöma 
antagandet om fortlevnad genom att i vissa fall avkräva en bolagsledning ett uttalande, eller i 
övrigt granska om företaget kan överleva till nästa bokslut.95  
 
I revisionsberättelsen ska revisorn tydligare ta ställning till företagsledningens antagande om 
fortsatt drift. Enligt ÅRL förutsätts företaget fortsätta sin drift och revisorns uppgift är att 
bedöma realiteten i företagsledningens antagande96. Det finns inget uttalat krav på att 
ledningen faktiskt ska ha gjort den bedömningen, men revisorn ska ändå överväga det riktiga i 
att ledningen använt antagandet. Grönviks erfarenhet är att tidigare låg fokus på obestånd, 
förbrukat eget kapital eller motsvarande. I de fall då revisorn är tveksam till företagets 
förmåga att fortsätta driften tills nästa bokslut kan ledningen numera avkrävas ett uttalande, 
vilket Grönvik säger förekommer oftare med RS. Lindblad poängterar att nu måste ett 
uttalande avkrävas från företagsledningen, om revisorn är tveksam till företagets fortlevnad 
och vad ledningen skrivit i årsredovisning samt förvaltningsberättelsen.  
 
I teoriavsnittet nämns revisionsbevis. Där beskrivs vilka dokument revisorn ska använda från 
företagsledning eller externa parter för att styrka sin revision och sina uttalanden. De ger 
revisorn vägledning om vilka revisionsbevis som ska införskaffas, samt vilken kvantitet och 
kvalitet som krävs på granskningsåtgärderna.97 För revisorerna innebär antagandet av fortsatt 

                                                 
92 Samlingsvolymen del 2 2003, 406 
93 Torén, M. (2004), 21-22 
94 ÅRL (1995:1554) 2 kap 4§ p1. 
95 Samlingsvolymen del 2 2006, 471 - 473 
96 ÅRL (1995:1554) 2 kap 4§  
97 RS Revisionsstandard i Sverige, 99 
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drift även att företagsledningen bland annat kan avkrävas RS 580 uttalande från 
företagsledningen. RS 505 externa bevis, till exempel ett aktuellt kontoutdrag från en bank 
kan vara till ett starkt stöd för revisorn och dennes bedömningar.  
 
Grönvik anser att de idag oftare begär in uttalanden från företagsledningen och även att 
uttalanden från oberoende och externa parter höjer trovärdigheten på uttalandenas kvalitet.  
 

5.4 Bytet från Revisionsprocessen till Revisionsstandard 
Det är relativt stor skillnad i bytet från RP till RS om man jämför respondenternas respektive 
erfarenheter. Då Lindblads byrå redan praktiserade stora delar av RS blev effekterna inte lika 
stora som hos Grönviks arbetsgivare, där de gick direkt från RP till RS. Men Lindblad 
poängterar att det blev skillnader även för dem. 
 
Hos båda respondenternas arbetsplatser fick de utbildningar i vilka nyheter som kom med RS. 
Vid införandet av RS var det enligt Lindblad många farhågor om att mängden arbete skulle 
öka, men redan efter något år kunde man konstatera att det fortfarande var väsentlighet och 
risk som gällde. Grönvik tar upp att det fanns en osäkerhet om tidsåtgången och kostnaden för 
revisionerna något som även Stellan Nilsson98 skriver om. Att det har blivit lite dyrare medger 
Grönvik, men poängterar också att de har anpassat arbetssättet till RS.  
 
Beroende på vilken revisionsmetodik de olika revisionsbyråerna har praktiserat skiljer sig 
respondenternas upplevelser kring bytet från RP till RS. Lindblad upplever inte bytet som en 
stor skillnad då hans byrå redan innan använde sig av stora delar av ISA. RS är en direkt 
översättning av ISA med justeringar så att den passar den svenska lagstiftningen. Som tidigare 
nämnt var det en större omställning för Grönviks byrå.   
 
Lindblad spekulerar i att det kan ha varit stor skillnad mellan en stor och en mindre byrå vid 
genomförandet av bytet från RP till RS. Jämförs svaren och erfarenheterna med Grönviks kan 
detta påstående stämma.  
 
 

                                                 
98 Nilsson, S (2005), 115 
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5.1 Revisionsarbetet efter införande av RS 

 
Gemensamt i RP och RS Skillnader med RS 
- Väsentlighet 
- Risk 
- Revisorns oberoende 
 

- Tydligare vad revisionen ska innefatta 
- Mer detaljstyrt 
- Fler skall 
- Bättre grund för kvalitetssäkring 
- Tydligare oberoende för revisor 
- Ökad mängd dokument 
 

5.2 Revisionsprocessen  och Revisionsstandard 
 
Gemensamt Skillnader 
- God revisionssed 
 

- Mer specificerat och detaljerat nu 
- Ej utförda punkter ska motiveras 
- Utförligare regelsamling 
- Mindre risk för felbedömningar 
- Mindre utrymme för egna bedömningar 
 

5.3 RS 570 
 
Gemensamt Skillnader 
- Företaget ska förutsättas fortsätta sin 
  drift 
- Kommentera om obestånd 
 

- Antagandet om fortsatt drift tillämpas mer 
   nu, händelser efter balansdagen 
- Ska kräva uttalanden vid osäkerhet 
- Begära in revisionsbevis 
- Begär oftare in uttalanden 
 

 
Bild nr 3, egen översiktlig sammanställning av analys 
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6 Slutdiskussion 
 
Tydligare revisionsarbete 
En tydlig slutsats vi kan dra är att de mest centrala delarna i revisionsprocessen, god 
revisionssed, väsentlighet och risk även finns kvar i revisionsstandard i Sverige. Efter 
införandet av RS har revisionsarbetet blivit mer tydligt formulerat, vad som ska göras och hur. 
Vi anser att den detaljstyrningen hjälper revisorn att göra säkrare granskningar under 
revisionen och att risken för felbedömningar minskar. RP var inte lika utförlig eller tydligt 
formulerad och revisorn fick lita mer på sin professionella bedömning, sina erfarenheter och 
sitt kunnande vid revision. RS är en kraftigt utökad, detaljerad och beskrivande regelsamling 
på vad revisorn ska utföra, istället för bör utföra och betänka. 
 
Skydd för intressenterna 
I vår åsikt är revisorns roll främst granskning och att vara ett skydd för intressenterna. Med 
analysmodellen blev oberoendet mer tydligt och uttalat, med följd att risken för jäv och andra 
hot mot revisorns oberoende utreds bättre.  
 
Revisionsbevis 
Uppställningen av revisionsstandarder innehåller en rad revisionsbevis som revisorn ska 
samla in. Bevisen hjälper revisorn att lättare kunna uttala sig om olika förhållanden i 
revisionen, samt att de utreder poster som kan vara väsentliga eller innebära risk. I 
revisionsprocessen var det inte lika uttalat. 
 
Konsekvenser av RS 570 
Det vi ser som en stor skillnad jämfört med RP är revisionsbeviset RS 570 antagandet om 
fortsatt drift. Genom intervjuerna har vi fått den uppfattningen att det är ett svårt moment i 
revisionen. Det kan vara en svår balansgång att veta när revisorn ska göra en anmärkning eller 
inte. Har en felbedömning gjorts kan det innebära konsekvenser för företaget eller dess 
intressenter, att företaget förlorar krediter eller leverantörer inte får betalt. I RP gjordes inte 
bedömningen på samma grunder, om det var möjligt för företaget att överleva till nästa 
bokslut. Revisorns bedömning om företagets fortsatta drift kan vara riktig eller felaktig. 
Fördelen som vi ser är att intressenterna får ett ökat skydd, genom att någon faktiskt tar 
ställning vad som sker efter det datum då ett bokslut skett.  
 
Varulager och IT 
Vår bedömning är att varulager redan tidigare ofta kunnat vara en väsentlig post. Det vi slås 
av nu är att revisorn uttalat ska närvara vid inventering, eller på annat sätt verifiera att 
tillgångarna verkligen finns. En annan märkbar skillnad är att olika komplexa IT-system nu 
närmast är att betrakta som ”infrastruktur” för vissa företag (bokning, administrationssystem 
etc), väsentliga och nödvändiga för verksamheten. Nu är det tydligare att revisorn ska utreda 
funktion hos dessa och om någon risk går att identifiera. 
 
Avvikelser i revisionsberättelsen 
Idag kan revisionsberättelsen oftare avvika från standardutformningen. Revisorn kan ha 
kommenterat något förhållande som framgått under revision, utan att det innebär skada för 
företaget. Det ser vi som en skillnad mot RP, där en oren berättelse inneburit fel. 
 
Det faktum att fler punkter och moment har specificerats genom RS gör att tyngdpunkten i 
revision flyttas längre från ett principbaserat tänkande. 
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Erfarenheter skiljer mellan byråer 
Det intryck vi har är att storleken på revisionsbyråerna, deras rutiner och metodik har gett 
skilda erfarenheter för respondenterna. I den större byrån, där ISA redan implementerats till 
stora delar, upplever de inte att övergången till RS var särskilt stor. RS är mer omfattande och 
utförlig, vilket leder till att fler moment ska utföras, fler dokument ska skrivas och fler 
punkter skall följas. Det arbete revisorn och den större byrån utför idag skiljer sig endast 
marginellt från tidigare.  
 
Skillnaden för dem finns främst hos mindre företag där revision utförs, att de får fler moment 
som ska revideras. Däremot saknar de ofta den struktur som större företag har med processer 
för intern kontroll, rutiner, organisation och tydliga roller. Just den strukturen underlättar när 
en utförligare revision genomförs, men även när alla delar i RS tillämpas.  
 
Hos den medelstora revisionsbyrån innebar RS i stort ett byte av arbetssätt och rutiner. Där 
innebär ett mindre företag mindre arbete vid revision än ett stort. Det antagande vi gör är att 
byrån segmenterat sig mot att utföra revision på främst mindre företag och anpassat sina 
rutiner att passa kundgruppen.  
 
Saknas i undersökningen  
Att undersöka ett flertal revisionsbyråer med endast en auktoriserad eller godkänd revisor 
hade kunnat ge mer information om effekterna av RS. Om de tendenser som synts på 
skillnaden mellan en stor revisionsbyrå och en mellanstor förstärks, skulle det kunna innebära 
att verkligt stora skillnader uppträder med enmansbyrån. Hur pass märkbara har skillnaderna 
blivit där och hur förväntar de sig att det blir i framtiden?  
 
Framtida utveckling för RS 
Revisionsprocessen i Sverige har blivit mer direkt anpassad till ISA. Översättningarna av 
standarden har blivit mer precisa. Förekomsten av stora revisionsbyråer med internationellt 
anpassad revisionspolicy och metodik kan göra att RS (till stora delar) kommer att direkt vara 
International Standards of Auditing, om än skriven på svenska. Revisionsplikten för mindre 
företag kommer att slopas år 2010, även det en anpassning till vad som gäller för flertalet 
länder i Europa. De områden som då kommer att kunna skilja är förekomsten av 
förvaltningsrevision i Sverige, samt och till vilken grad små revisionsbyråer kommer att 
kunna konkurrera med de större.  
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7 För fortsatta studier och utveckling av resonemang 
 
Revisionsföretagen och revisionens framtid 
Tidigare inom revisionsprocessen har mindre revisionsbyråer kunnat konkurrera med ett lägre 
pris.  Till stor del är det på grund av att de inte utfört lika många moment, antal dokument 
eller kontroller som det större företagen, det vill säga de som tidigare närmast följt ISA. 
Frågan är om en större byrå med ett flertal revisorer bättre kan utföra revision med en 
professionellt bättre bedömning än en enskild revisor och om det blir en avgörande 
konkurrensfaktor. Marknaden för revision och närliggande tjänster kan komma att krympa år 
2010 och frågan är om mindre byråer kan konkurrera med de större. Antalet företag där 
lagstadgad revision skall utföras kommer att vara färre och även företagen som ska granskas 
kommer att vara större. Det kan vara faktorer som kan ge större byråer en avgörande fördel. 
Frågan är vilka tjänster som kommer att efterfrågas efter 2010 och om mindre 
revisionsföretag kan konkurrera, eller om de hittar alternativa tjänster att erbjuda. 
 
Slopande av revisionsplikten 
Revisionspliktens avskaffande år 2010 kan få till effekt att många mindre företag väljer att 
inte behålla sin revisor. Vi gör bedömningen att dessa företag kan komma att få problem med 
banker eller större leverantörer som kommer kräva att företaget har en revisor. För 
intressenterna innebär det en säkerhet att en revisor har utfört en granskning av företagets 
ställning och resultat, samt tagit ställning till företaget kan fortsätta sin verksamhet till nästa 
bokslut. Ett aktiebolags årsredovisning är offentligt material. Men, bolagets aktuella likviditet 
och resultat kan skilja stort från vad som redovisas vid det tillfället. För oss innebär införandet 
av RS och kanske främst RS 570 ett extra skydd för intressenterna, att revisorn tagit ställning 
till händelser efter det datum årsredovisningen avser. 
 
Den slutsats vi drar är att banker eller större leverantörer i många fall kommer att kräva ett 
utlåtande från en extern part, revisorn, för att bevilja eller bibehålla krediter. Revisionsplikten 
kommer att avskaffas för många företag, men de kommer fortfarande behöva sin revisor, även 
om det inte är lagstadgat.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till revisorer 
 
 
 
 

Det är nu cirka fyra år sedan införandet av RS i Sverige. Syftet med studien är att beskriva 
effekterna av införandet. Vilka blev effekterna av införandet och blev det som revisorerna 
förväntade sig? 

 
Allmänt 

Antal år inom branschen 
Yrkestitel/ nivå 

 
 
RS/ RP 

1.   Innebar införandet av RS att revisionsarbetet förbättrades/ förtydligades alternativt 
      försämrades/blev otydligare? 
2. Hur upplevde ni bytet från RP till RS? 
3.   Vilka fördelar/ nackdelar ser ni med RS? Vad var bättre/ sämre med RP? 

     4.   Har RS effekt på revisorns roll och revisionen? Påverkar bytet till RS revisionen     
           på något annat sätt? 
      5.   Praktiska skillnader mellan RP och RS. 

6.   RS, jämfört med RP, innehåller fetmarkerade skall punkter. 
• Bidrar det till ökad tydlighet i vägledningen hur revisorn ska uppfylla kraven  
• Bidrar det till mer enhetlighet i utförandet av revisionen och samtidigt en 

kvalitetshöjning av revisionen?  
7.   Vad får de punkter skrivna med ”skall” för skillnad jämfört med de tidigare ”bör” 
för praktisk effekt i arbetet? 
8.   Varje RS kräver att de följs, men pekar också på möjligheten att de frångås om    
man kan nå målet på ett effektivare sätt. 
• Hur sker det?  
• Under vilka omständigheter? 

 
RS 

9.   Nytt regelverk, innebär det merarbete för revisorerna? Hur? 
10. Om revisionen innebär merarbete, finns skillnader om det rör sig om en stor eller 
liten kund (företag), alternativt större eller mindre revisionsbyrå? 
11. Hur påverkar de ”nya” reglerna revisionsarbetet? 
• Hur mycket? 

 
RS 570 

12.  Innebär RS, jämfört med RP, någon skillnad för revisorn att uttala sig om fortsatt 
drift? 
 
Hur har RS 570 påverkat arbetet? 
 13.  Vad tittar de på för att kunna göra en bedömning om fortsatt drift? 

• Hur upplever revisorerna skillnaden ( RP)? 
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Ett exempel på en enskild standard, RS 570 
För att beskriva upplägg och omfattning hos en enskild RS används här 570. 
14.  Är det skillnad mellan going concern i Revision och redovisning?  
15. Vad är den skillnaden i så fall?. 
 

Revisionsbranschens perspektiv 
I tidningen Balans från 2004 debatteras att den nya revisionsstandarden skulle komma att 
ställa nya krav på en revisor. Det på grund av att det blev fler områden som ska granskas och 
som revisorerna ska uttala sig om med RS, till skillnad från den gamla RP. RS ställer ett 
större antal detaljerade krav på hur revisionen ska utföras.  

16. Ge exempel på del av område eller helhet?  
 
Mer pappers arbete/ formalia 
För redovisnings- och revisionsbyråer innebär RS/ ISA att fler rapporter, formalia, blanketter 
och mer omfattande rapportering är lagstadgade. 

17. Har det blivit så? 
 
Revisorns roll   
Revisorn uttalar sig om ansvarsfrihet, eventuella anmärkningar eller lämnar upplysningar och 
information som är av nytta för intressenterna.    

18. Skiljer det i hur anmärkningar, upplysningar eller noter utformas eller kanske 
måste utformas, jämfört med tidigare?  
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Bilaga 2 RS revisionsstandard i Sverige (2006) 
 
 

 
Uppgifter och ansvar 
RS 200 Mål och generella principer för en revision 
RS 209 Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
RS 210 Villkor för revisionsuppdrag 
RS 220 Kvalitetskontroll inom revisionen 
RS 230 Dokumentation 
RS 240 Oegentligheter och fel 
RS 250 Revisorns skyldighet att ta hänsyn till lagar och föreskrifter vid en revision 
 
Planering 
RS 300 Planering 
RS 310 Kunskap om verksamheten 
RS 320 Väsentlighet vid revision 
 
Intern kontroll 
RS 400 Riskbedömning och intern kontroll 
RS 401 Revision i en datoriserad informationssystemmiljö 
RS 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar servicebyråer 
 
Revisionsbevis 
RS 500 Revisionsbevis 
RS 501 Revisionsbevis – ytterligare överväganden beträffande särskilda poster 
RS 505 Externa bekräftelser 
RS 510 Förstagångsrevisioner – ingående balanser 
RS 520 Analytisk granskning 
RS 530 Revisionsmässiga urval och andra urvalsmetoder för granskningen 
RS 540 Revision av uppskattningar i bokföringen 
RS 545 Revision av redovisning av verkliga värden 
RS 550 Närstående parter 
RS 560 Händelser efter räkenskapsårets slut 
RS 570 Fortsatt drift 
RS 580 Uttalanden från företagsledningen 
 
Användning av andras arbeten 
RS 600 Användning av det arbete som utförts av en annan revisor 
RS 610 Beaktande av det arbete som utförts av företagets internrevisor 
RS 620 Användning av en specialist i revisionsarbetet 
 
Slutsatser och rapportering 
RS 709 Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag 
RS 720 Annan information i dokument som innehåller en reviderad årsredovisning 
 
Revisors rapport vid annan revision än lagstadgad revision 
RS 700 Revisors rapport från revisionen av finansiella rapporter 
RS 800 Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte 
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