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Förord 
 
Denna kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi har genomförts under höstterminen 
2006, på Högskolan i Gävle.  
 
Vi vill här framföra ett stort tack till vår handledare Mats Ryding och revisorerna Lilly 
Englund och Johan Johansson för deras stora engagemang och givande synpunkter. Ett 
stort tack går även till våra samtliga respondenter som medverkat i intervjuerna.  
 
Utan Er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. 
 
 
 
 
Tack! 
 
 
Gävle den 12 januari 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 Jenny Thorsell  Maria Karlsson 
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Summary 
 
The new auditing standard in Sweden (RS) was introduced 1st of January 2004. RS is a 
translation of the international auditing standards (ISA) and involves several changes in 
the performance of auditing. One of the major changes is that the auditor is now obligated 
to audit and comment on more aspects than before.  
 
The purpose of this study has been to describe and conclude the experience of auditors 
and companies audited from the introduction of the new auditing standard. Thus this 
essay is a case study with concentration on three specific standards (RS 402, 501, 570). 
Öhrlings Price Water House Coopers represents the auditing perspective and Vattenfall 
and E.ON represents the companies’ perspective. The case study has been performed 
through interviews.  
 
Our conclusions from the study is that depending on how the auditor performed the 
auditing during the previous auditing standard in Sweden the new auditing standard has 
affected the auditors differently. The auditors participating in this study has not been 
practically affected by the new auditing standard, since their company’s policy before the 
introduction already supported major parts of the new auditing standard.  
 
The audited companies in the study are aware of the new RS, but they experience minor 
impact from the introduction of the new auditing standard. The accounting is today more 
attentive than before due to the changes in the auditing standards and the accounting 
framework IFRS.  
 
 
. 
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Sammanfattning 
 
1 januari, 2004 infördes den nya revisionsstandarden (RS) som är en översättning av ISA, 
med hänsyn tagen till svensk lagstiftning. RS innebär flertalet nyheter vid genomförandet 
av revision. Bland annat har revisorns roll förändrats genom att revisorn numera skall 
granska och uttala sig om fler förhållanden än tidigare.  
 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för revisorers och företagares syn på införandet 
av revisionsstandarden. Detta görs i form av en fallstudie med koncentration på tre 
utvalda RS (RS 402, 501, 570). Öhrlings Price Water House Coopers är representant för 
revisionsperspektivet och Vattenfall samt E.ON är representanter för 
företagsperspektivet. För att besvara syftet har det genomförts ett mindre antal personliga 
intervjuer samt en telefon- och E-postintervju. 
 
Vår slutsats från undersökningen är att införandet av nya RS innebär olika för olika 
revisorer beroende på hur de utförde revision under Revisionsprocessens tid. För 
revisorerna i denna undersökning har RS inte inneburit större praktiska förändringar i 
deras arbetssätt eftersom deras tidigare interna policys motsvarar det innehåll som RS har 
idag.  
 
För företagen har införandet av RS inte inneburit några större förändringar. De 
representanter som har deltagit i denna undersökning har varit medvetna om att RS har 
införts men anser inte att deras företag har påverkats i någon större grad. Idag är 
revisionen mer uppmärksammad än tidigare på grund av de nya revisionsstandarderna 
(RS) och det nya regelverket IFRS.  
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1. Inledning 
 
I det inledandet kapitlet ges en introduktion till uppsatsen och vilket problem som ska 
studeras. Även problemdiskussion, avgränsningar och frågeställningar kommer att 
behandlas.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Under senare år har normbildningen och normerna på redovisnings- och revisionsområdet 
förändrats allt snabbare. Internationell harmonisering har blivit ett erkänt begrepp. 
Företagens årsredovisningar utformas allt mer för en internationell publik.  
 
I Sverige har lagstiftarna varit särskilt aktiva och flera nya normbildande organ har 
tillkommit. På grund av kapitalmarknadernas behov av att kunna jämföra ekonomisk 
information från företag i olika länder så har internationella normgivande organisationer 
vuxit sig allt starkare. 1  
 
Detta har även uppmärksammats mycket under senare år på grund av att ett stort antal 
redovisningsskandaler inträffat över hela världen. Detta är inget nytt fenomen men 
skandalerna har blivit mer frekventa. Fall som fångat mycket uppmärksamhet är bland 
andra Enron, WorldCom, Royal Ahold och Parlamat. Svenska uppmärksammade fall är 
Prosolvia, Skandia och Intrum Justitia. I många av dessa fall är omständigheterna väl 
kända och både redovisnings- och revisionsbrister är lätta att överblicka.  
 
Dessa skandaler har allvarligt skadat förtroendet för den finansiella rapporteringen och i 
USA har kraftfulla åtgärder tagits bland annat med Sarbanes-Oxley Act (SOA). I Sverige 
finns det kommittédirektiv (dir.2002:115) som handlar om åtgärder för att säkerställa 
förtroendet för det svenska näringslivet. Det anförs att man i Sverige har en lång tradition 
av samspel mellan offentlig tillsyn och reglering av näringslivet samt självreglering. 
Aktörer som omnämns i kommittédirektiven är bland andra Finansinspektionen, 
Bokföringsnämnden och Revisorsnämnden. Självregleringen handhas främst av 
Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets börskommitté, Redovisningsrådet och Svenska 
Fondhandelsföreningen.  
 
”Finansiell rapportering och revision” är namnet på en utredning (SOU 2004:47) som 
framhåller att utvecklingen på redovisnings- och revisionsområdet under senare år lett 
fram till att många länder har sett eller ser nu över sin organisation för normgivning och 
tillsyn. Utredningen fastslår att de grundläggande svenska lagarna på området är 1995 års 
Årsredovisningslag (ÅRL) och 1999 års Bokföringslag (BFL).2  
 

                                                 
1 Nilsson, S. sida 11 
2 Westermark, C. sida 461-462 

 Sid 12 (54)  



1.2 Problemformulering 
 
1 januari, 2004 infördes den nya revisionsstandarden (RS) som är en översättning av de 
internationella standarderna International Standards on Auditing (ISA). Största 
skillnaderna mellan Revisionsprocessen och den nya RS är att den nya RS är mer 
omfattande på så sätt att den detaljstyr hur revision skall gå till. Tidigare förlitade sig 
praxisen på området på revisorernas ”goda sed”, numer i nya RS finns det tydligare 
beskrivet vad detta innebär i praktiken.  
 
Vi har därför inriktat oss på att studera några av effekterna av införandet av den nya RS 
hos både revisorer och företag som reviderats enligt den nya RS och 
problemformuleringen för denna uppsats blir då: 
 

 Hur upplever revisorer den nya revisionsstandarden och de förändringar som den 
medfört? Har revisorerna en positiv eller negativ inställning? Innebär 
förändringen några nya kostnader eller intäkter? Har förändringen påverkat 
relationen mellan revisor och klient?  

 Hur upplever företag den nya revisionsstandarden och har den medfört några 
förändringar för dem? Är de positivt eller negativt inställda? Innebär det högre 
eller lägre kostnader?  Har relationen förändrats mellan företag och revisor? 

 
Det har nu har gått några år sedan införandet av nya RS och revisorerna vi har varit i 
kontakt med har varit osäkra på hur företagen har uppfattat förändringen i revisorernas 
arbetssätt. För revisorerna som vi varit i kontakt med är det viktigt att veta hur företag 
uppfattar deras arbete eftersom de är måna om att ständigt förbättra sina relationer till 
sina klienter. För företagen är det intressant att veta om förändringar i revisorernas arbete 
har lett till förändringar inom det egna företaget, och om förändringarna har påverkat till 
exempel intern kontroll, redovisningsprinciper eller redovisningssystem. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att besvara ovanstående frågeställningar; att skildra 
revisorers och företagens åsikter och erfarenheter av den nya revisionsstandarden, genom 
intervjuer med representanter från dessa. Vi ska undersöka om våra förutsägelser 
stämmer, det vill säga att revisorerna är väl medvetna om hur övergången till RS har 
påverkat deras arbete, samt att företaget är medveten om övergången till RS och att de 1) 
upplever att det inte har påverkat deras arbete, eller 2) upplever att det har påverkat deras 
arbete. Se 2.5.1 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Då tiden för uppsatsskrivandet är begränsad till tio veckor och den nya RS består av 30 
olika standards, har vi blivit tvungna att avgränsa denna uppsats och avgränsat oss till tre 
utvalda revisionsstandarder; RS 402, 501 och 570. 
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RS 402 har behandlats i ett antal artiklar (till exempel Redovisningskonsulten, nr 4, 2005) 
sedan införandet av den, år 2004. Därav behandlas just RS 402 i denna uppsats då den 
uppenbarligen uppfattas som särskilt aktuell inom branschen.  
 
Valet av RS 501 och 570 kom av diskussioner med Lilly Englund och Johan Johansson 
på Öhrlings Price Water House Coopers i Gävle. Inom revisorskåren orsakar RS 570 för 
tiden för uppsatsskrivandet mycket diskussioner.  
 
I vår förberedelse till denna uppsats har vi stött på ett antal c-uppsatser som behandlar 
ämnet revisionsstandarder. Under studiet av dessa väcktes intresset att förutom att 
redogöra för revisorernas perspektiv även redovisa företagens. Då denna uppsats är en 
fallstudie använder vi oss enbart av en representant från revisionsperspektivet, Öhrlings 
Price Water House Coopers, samt två representanter för två olika företag.  
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2.  Metod 
 
I detta kapitel redovisar vi val av metod, urval av respondenter, tillvägagångssätt vid 
insamling av empirin samt metodkritik. 
 
2.1 Metodval  
 
Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Enligt Maria Björklund och Ulf Paulsson 
används kvalitativa studier om man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, 
en specifik händelse eller situation. Dock är möjligheten till generalisering lägre med den 
kvalitativa metoden jämfört med den kvantitativa. Det är i första hand studiens syfte som 
avgör om en studie är kvalitativ eller kvantitativ. Vid kvalitativa studier är observationer 
och intervjuer ofta mer lämpade, men i slutändan är det det praktiska tillvägagångssättet 
som avgör vilken form av information man får. 3  
 
2.2 Sökmetod  
 
Det är frågan som bestämmer svaret och inte tvärtom. Vi började med att formulera ett 
antal frågor och bestämde oss för lämpliga sökmetoder anpassade till dessa. När det 
gällde revisorers respektive företags syn och åsikter om RS-förändringar så är den bästa 
sökmetoden intervjumetoden, enligt Bjurwill.  
 
Eftersom data inte talar för sig själv har vi analyserat resultaten av våra intervjuer, 
sorterat efter likheter och skillnader och förklarat dessa med hjälp av den teori som vi 
ställt som tänkbar förklaring till resultatet. 4

 
2.3 Datainsamling 
 
För att kunna producera kunskap behövs data. Enligt Kristina Artsberg är det när olika 
typer av data sammanförs och bearbetas som kunskapen uppstår. Vilka datakällor man 
använder sig av beror på vilket syfte man har med sin kunskapsproduktion, följaktligen 
det problem man vill lösa. En bred indelning av datakällor är efter huruvida de är primär- 
eller sekundärkällor. 5

 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har vi använt oss av både sekundärdata och 
primärdata. Sekundärdata är den information som erhålls från litteraturstudier exempelvis 
böcker, tidskrifter och broschyrer. Sekundärdata är uppgifter som har tagits fram i ett 
annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien. Vid litteraturstudier är det 
därför viktigt att vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller inte 
heltäckande. Primärdata är den data som samlas in i syfte för att användas i den aktuella 
studien och fås genom exempelvis intervjuer. 6 Denna typ av data brukar användas när 

                                                 
3 Björklund, M. sida 63 
4 Bjurwill, C. Sida 40 
5 Artsberg, K sida 45 
6 Björklund, M. sida 67- 68 
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frågeställningen kräver mer information, eller en annan typ av information, än den som 
redan finns tillgänglig, för att kunna besvaras. 7

 
De sekundärdata som vi har använt oss av i detta arbete är främst tryckta källor i form av 
böcker och otryckta källor i form av Internet. Vi har även forskat bland tidigare uppsatser 
som behandlar revision och den nya revisionsstandarden. Detta för att få en bild av vad 
som redan har bearbetats inom området. Det som skiljer vår uppsats från de tidigare 
uppsatserna kring ämnet revisionsstandard, är att denna uppsats närmar sig ämnet från två 
infallsvinklar, revisorerna samt deras klienter.  
 
Då denna uppsats är uppbyggd genom den kvalitativa metoden föll det sig naturligt att 
primärdatat skulle bestå av intervjuer. Det finns många olika former av intervjuer och 
valet av, samt antal respondenter, kan varieras. Man kan använda sig av en strukturerad 
intervju där alla frågor är bestämda i förhand, samt som tas upp i en bestämd ordning, 
eller så kan en semistrukturerad intervju passa bättre som istället tar upp bestämda 
ämnesområden med frågor som formuleras efter hand under intervjun. Intervjun kan även 
helt ha formen av ett samtal där frågorna kommer upp efterhand vilket då kallas 
ostrukturerad intervju. Intervjuer kan genomföras med en person eller i form av 
gruppintervjuer, undersökarna av intervjun kan var en eller flera och intervjun kan 
bandas, antecknas eller memoreras. Intervjuerna kan ske vid ett personligt möte, via 
telefon eller E-post.  
 
I denna uppsats har det använts personliga intervjuer samt intervjuer via E-post och 
telefon. I samtliga intervjuer har vi utgått från strukturerade intervjuformer med 
förskrivna frågor men vi, författarna, har uppmuntrat respondenterna till att inte enbart 
hålla sig till de frågorna utan gärna prata fritt kring ämnet, egna värderingar och 
intressen. Vår ambition från början var att alla intervjuer skulle vara av personlig karaktär 
och därför är vi lite missnöjda med företagsintervjuerna som blev via E-post och telefon, 
med mindre möjlighet att ställa följdfrågor.  
 
Vi har med respondenternas tillåtelse spelat in intervjuerna på band. Detta för att i 
efterhand erhålla en sådan korrekt reflektion av intervjuerna som möjligt. Under 
telefonintervjun har svaren antecknats. 
 
2.4 Urval av respondenter 
 
Avgränsningen för denna empiriinsamling är att vi har valt en revisionsbyrå och två 
företag varav det ena är klient till revisionsbyrån medan det andra anlitar en annan 
revisionsbyrå. Detta ger en uppsats i form av en fallstudie. 
 
Det finns inget direkt bortfall då våra valda respondenter tackat ja till att medverka i 
denna undersökning, och inga andra har blivit tillfrågade.  
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Öhrlings Price Water House Coopers är en bra representant för revisionsbyråer eftersom 
det tillhör ett av dem största revisionsbyråerna i Sverige. Företaget har varit verksamt på 
marknaden länge och har därför stor kunskap och erfarenhet på området. E.ON är 
Öhrlings Price Water House Coopers femte största kund och är ett stort, internationellt 
företag med många kompetenser inom företaget. Därför betraktar vi E.ON som en bra 
representant för företag. Vattenfall är även det ett stort företag och är verksamt inom 
samma bransch som E.ON. Vattenfall har många medarbetare och hög lönsamhet. Därför 
betraktar vi även Vattenfall som en bra representant för företag.  
 
Vårt urval av respondenter baseras på den kunskap och kompetens (inom området som vi 
behandlar i denna uppsats) som respondenterna besitter.  
 
2.5 Metodmetvetenhet 
 
Vi har i arbetet med denna uppsats använt oss av en deduktionsansats vilket innebär att vi 
har utgått från olika teorier och utifrån dessa har vi gjort vissa föreutsägelser om empirin. 
Dessa förutsägelser har vi sedan arbetat för att få verifierade av det insamlade materialet. 
Därmed dras slutsatser om separata företeelser utifrån den befintliga teorin. 8  
 
Förutsägelserna vi har gjort utifrån teorin är att: 

• Vi tror att revisorerna som vi ska intervjua är medvetna om införandet av nya RS 
och vi tror att vi under intervjuerna kommer att få veta hur detta har påverkat 
deras arbete.  

• Vi tror att det råder en skillnad mellan företagens medvetenhet om nya RS. Vi tror 
att stora bolag i större utsträckning än små företag, är medvetna om nya RS. (I 
detta sammanhang definierar vi stora företag som internationella och som har en 
självgående ekonomifunktion inom företaget, och små definierar vi företag som är 
nationella med endast en mindre ekonomiavdelning.) På grund av denna 
förutsägelse kommer vi enbart att välja ut företag som vi definierar som stora att 
medverka i denna undersökning.  

• Vi tror att vi kommer få något av följande resultat från intervjuerna med 
företagen:  

1. De är medvetna om att nya RS har införts men upplever inte att det har påverkat 
deras företag i större bemärkning.  

2. De är medvetna om att nya RS har införts och upplever att de blivit påverkade av 
detta på ett eller annat sätt.  

 
Denna studie är gjord för att skapa en djupare förståelse för vårt specifika ämne. Därför 
är undersökningen kvalitativ och inte kvantitativ, det vill säga studiet omfattar inte 
information som kan mätas eller värderas numeriskt. Möjligheterna till generalisering är 
därför låg i denna uppsats. 9  
 

 

                                                 
8 Björklund, M. sida 62 
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2.6 Metodkritik 
 
Det finns skäl att för läsaren förtydliga vissa eventuella brister av vilka en del möjligen 
kan ha påverkat resultatet i vår undersökning.  Då vår uppsats är en fallstudie och enbart 
grundar sig på ett visst antal utvalda respondenter så går resultatet inte att analysera ur ett 
generellt perspektiv. Vårt resultat är alltså inte allmänt gällande för revisorer och företag i 
Sverige.  
 
Då E-post- och telefonintervjuer är mer anonym än personliga intervjuer kan vi inte 
garantera respondentens kunskaper och ställning i företaget. Vi utgår dock från att den 
som säger sig ha svarat på frågorna är den han/hon utger sig för att vara men på grund av 
att vi inte kan garantera det så finns det orsak att poängtera detta för läsaren. 
 
E.ON är klient till Öhrlings Price Water House Coopers medan Vattenfall använder sig 
av en annan revisionsbyrå. Vattenfall representerar inte den valda revisionsbyråns, 
Öhrlings Price Water House Coopers, klient i något avseende, utan är enbart representant 
för ett slumpmässigt valt företag. 
 
Då vårt urval av företagsrespondenter enbart är företag som vi definierar som stora i detta 
sammanhang (se definition under 2.5.1) vill vi uppmärksamma läsaren på att små företag 
inte har blivit erbjudna att delta i denna undersökning. Vi kan alltså inte redogöra för 
deras medvetenhet om att nya RS har införts samt hur detta eventuellt kan har påverkat 
dem. Vi har inte erbjudit revisorer från mindre revisionsbyråer att delta i denna 
undersökning.  
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3. Referensram 
 
I detta kapitel ges en grundläggande beskrivning av vad redovisning och revision är. Vi 
tar upp de olika områdenas definition, intressenter samt en kort beskrivning av respektive 
förfarande. 
 
3.1 Redovisning 
 
Enligt Thomasson med flera, så lyder definitionen av redovisning som följer: 
”Registrering och rapportering av värdet av företagets resurser och dess finansiering samt 
de händelser som förändrar dessa bland annat så att utbudet av erhållna prestationer i 
relation till insatta resurser framkommer.” Författaren tillägger att redovisningens två 
främsta uppgifter är: 
 

• Ge en del av den information som ligger till grund för verksamhetens styrning. 
• Ge ekonomisk information till olika externa intressenter (= andra intressenter än 

beslutsfattare i företaget.) 10 
 
Redovisning är retrospektiv disciplin inom företagsekonomi för att dokumentera en 
effektiv och korrekt användning av disponerat kapital vid såväl varu- som 
tjänsteproduktion. Redovisning offererar metoder för budgetering, finansiering, 
förvaltning, tolkning och presentation av bokföring med mera. Bokföringen innefattar 
räkenskaper, årsberättelser och verksamhetsberättelser.  
 
Till redovisningen hör även revision av bokföringsmaterial och förvaltningen. All 
monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas och bearbetas. Alla 
företag och föreningar måste därför ha en organiserad bokföring som bearbetas innan 
bolagsstämmor, årsmötet.  Skattemyndigheten godkänner resultatet och lämnar därefter 
så kallad ansvarsfrihet. Detta är till nytta för samhället, företagens intressenter och 
aktieägare. (Med intressenter avses ägare, banker och andra långivare, samhället, 
anställda arbetare och tjänstemän, fackföreningar, leverantörer och kunder.)  
 
3.1.1 Bokföringslagen (1999:1078) 
 
Bokföringslagen reglerar vilka som är bokföringsskyldiga. Av 2 kap 1 § framgår att 
juridiska personer är bokföringsskyldiga så länge inget annat anges i paragraferna 2-5 
samma kapitel. Av § 6 framgår att fysiska personer som bedriver näringsverksamhet är 
bokföringsskyldiga. 11

 
3.1.2 Årsredovisningslagen (1995:1554) 
 
Årsredovisningslagen reglerar upprättandet och offentliggörandet av årsredovisningen, 
koncernredovisningen och delårsrapporter. Av 1 kap 3 § framgår att de företag som avses 
                                                 
10 Thomasson, J. sida 20 
11 Westermark, C. sida 474  
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regleras i denna lag är fysiska eller juridiska personer som direkt eller indirekt omfattas 
av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport. 12

 
3.1.3 Redovisningens intressenter och redovisningssystem 
 
Det är inte enbart de anställda inom företaget som är beroende av företaget. Företaget är 
för sin existens beroende av omvärlden. De enskilda individer eller grupper av individer 
för vilka beroendeförhållande är speciellt starkt kallas med ett gemensamt namn för 
företagets intressenter. Förutom ägare och anställda räknas även kunder, leverantörer, 
långivare samt stat och kommun som intressenter.  
 
Nu för tiden bokförs och bearbetas normalt all information i ett integrerat 
redovisningssystem ur vilket man kan hämta information och utarbeta rapporter beroende 
på mottagare. Denna uppdelning av redovisning i extern och intern del handlar 
följaktligen om vilken information som redovisas och bokförs, inte redovisningssystemet 
som sådant. 13

 
3.2 Revision 
 
Revision kan beskrivas som en granskning i efterhand av en viss ekonomisk förvaltning 
omfattande såväl verksamhetens räkenskaper som dess lednings förvaltningsåtgärder. 
Revisionen innehåller även inslag som tar sikte på framtida verksamhet och där 
granskningen syftar till att till exempel bedöma om företagets kan fortsätta att drivas. 14 
Denna skall ske av en revisor som ”i den omfattning god revisionssed bjuder granskar 
bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning”. 15 Revisorn skall rapportera resultatet av sin granskning i form 
av en revisionsberättelse eller ett annat utlåtande.  
 
Syftet med revision är att öka trovärdigheten i den redovisning som företagen ger ut. 
Företagsledningen skall utarbeta och presentera företagets årsredovisning och revisorn 
skall uttala sin uppfattning, det vill säga försäkra eller bekräfta, om redovisningen är 
upprättad enligt gällande regler i alla väsentliga avseenden. Revisorns uttalande 
involverar att ta ställning till huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild och en 
överensstämmande redovisning av företagets finansiella ställning och resultat. Detta 
innebär att intressenter av årsredovisningen genom revisionen får ett mer tillförlitligt 
underlag och därmed uppnår en större säkerhet för beslut på underlag av en reviderad 
årsredovisning (räkenskapsrevision). Revisorn skall även granska att styrelsen och den 
verkställande direktören har följt de lagföreskrifter som finns och inte dragit på sig 
skadeståndskrav mot företaget (förvaltningsrevision).  
 
Med lagstadgad revision avses som regel intet annat än att revisionen är föreskriven i lag 
till skillnad från revision som företas av andra skäl, exempelvis på grund av avtal.  

                                                 
12 Sveriges Lagar, ÅRL 1995:1554 
13 Thomasson, J. sida 21-23 
14 SOU 1999:43 sida 74 
15 ABL 10 kap 7 § 1 st. 
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Revisionsplikt enligt lag tillkommer i huvudsak aktiebolag, ekonomiska föreningar, 
stiftelser, banker, försäkringsbolag och vissa handelsbolag. För aktiebolagen är 
revisionsplikt ett måste oavsett företagsstorlek medan för andra företagsformer gäller 
revisionsplikten enligt lag endast om företaget storleksmässigt överskrider vissa 
gränsvärden så som omsättning, anställda etc.  
 
Från och med 1 januari, 1999 gäller att endast den som är auktoriserad eller godkänd 
revisor skall kunna utses till revisor i aktiebolag, handelsbolag som omfattas av 1995 års 
årsredovisningslagstiftning samt vissa finansiella företag. Föregående är en 
acklimatisering till EG-rätten och främst till de bestämmelser som finns i det fjärde, 
sjunde och åttonde bolagsrättsliga direktiven. 16

 
En intern revisor är anställd av företaget och kan därmed aldrig fylla en extern revisors 
plats utan är en resurs för företagsledningen och granskar företagets effektivitet och 
verksamhet. Nära samarbete mellan interna och externa revisorer är vanligt och externa 
revisorer kan, men dock på eget ansvar, utnyttja den granskning som utförs av den interna 
revisorn. För att bli internrevisor finns inga formella krav på erfarenhet eller utbildning. 
17

 
Det är inte endast för aktieägarnas (uppdragsgivarnas) intresse som revisionen utförs. 
Revisionen skall även garantera att de bestämmelser i Aktiebolagslagen och 
bolagsordningen som avser att skydda företagets borgenärer, anställda och den 
aktieköpande allmänheten, följs. Dessutom måste statens och kommunens intresse 
beaktas. I EG-rätten anges intressentkretsen till ”alla parter som berörs av företagets 
verksamhet” (se rådets direktiv av 25 juli, 1978 om årsbokslut i vissa bolagsformer, 
78/660/EEG). 18

 
 

                                                 
16 SOU 1999:43 sida 74-75 
17 FAR Revision – En praktisk beskrivning, sida 15 
18 SOU 1999:43 sida 75-76 
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4. Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för att besvara uppsatsens syfte 
och frågeställningar.  
 
4.1 Ökat intresse för revision och redovisning 
 
Kraven på förstärkt kontroll inom företag har på senare år varit i centrum, inte minst som 
en följd av flertalet redovisnings- och revisionsskandaler världen över. I USA har man 
skapat en långtgående reglering för hur företagen ska dokumentera och testa den interna 
kontrollen genom den så kallade Sarbanes Oxley-Act. Den interna kontrollens betydelse 
för att minska risken för felaktig ekonomisk rapportering och oegentligheter i företagens 
redovisning har även påpekats av EG-komissionen. Styrelsen i ett kapitalmarknadsbolag 
skall årligen rapportera om statusen på den interna kontrollen, enligt ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”. Londonbörsen har ställt upp ett antal krav på företagens interna 
kontrollsystem i ”The Combined Code” som gäller alla bolag som är noterade där. 
 
För att undvika viss begreppsförvirring internationellt sett, så har en kommitté i USA, 
”COSO2” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), med 
representanter för företag, redovisningsekonomer och revisorer, tagit fram en definition 
av intern kontroll, COSO-ramverket. 19

 
4.2 Revisionsstandardens uppbyggnad 
 
RS är indelad i ett antal huvudområden: Allmänna förhållande och förutsättningar, 
Uppgifter och ansvar, Planering, Internkontroll, Revisionsbevis, Användning av andras 
arbete, samt Slutsatser och rapportering.  
 
Det är i praktiken ogenomförbart att utarbeta en standard som uttryck för god 
revisionssed som kan tillämpas och täckas överallt och som motsvarar alla situationer och 
omständigheter som en revisor kan möta i ett revisionsuppdrag. Revisorer skall därför 
betrakta standarden som grundläggande principer som de skall följa vid utförandet av 
revisionsuppdrag. Exakt vilka åtgärder som krävs för att tillämpa standarden måste 
lämnas till varje enskild revisor att professionellt bedöma och beror på omständigheterna 
i varje enskilt fall. 20

 
4.3 Revisionsstandard i Sverige 
 
På www.revisorspoolen.se  finns det information om den nya revisionsstandarden och 
stycke 4.3 är hämtat därifrån. Från och med 1 januari, 2004 infördes en revisionsstandard 
i Sverige som anger vad god revisionssed innebär och denna är en anpassning till EU 
samt internationell standard. Den nya standarden bygger på samma principer som innan 
men ställer mer detaljerade krav på genomförandet. I vissa avseenden innebär detta 
                                                 
19 FAR Revision – En praktisk beskrivning s 46-47 
20 FAR Samlingsvolym del 2, 2006, sida 401- 406 
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utökade krav på revisionen. Den nya standarden ska leda till minskad risk för att fel och 
brister inte upptäckts samt ge en mer pålitlig säkerhet för att årsredovisningen som helhet 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Detta kan medföra mer omfattade kostnader för 
revisionen men i gengäld skall den ge en ökad trovärdighet till företagets årsredovisning.  
 
4.3.1 Viktiga punkter i RS    
 Här presenteras några av de viktigaste punkterna i den nya RS: 
 
4.3.1.1 Revisionsbevis 

Revisorn ska samla in revisionsbevis samt dokumentera förhållanden som ger bevis till 
stöd för uttalanden i revisionsberättelsen. Detta kan förvärvas genom egen granskning 
och externa/interna bekräftelser eller uttalanden. Skriftliga uttalanden kan krävas för till 
exempel syftet med anskaffandet av tillgångar och andra viktiga frågor där det saknas 
revisionsbevis. Identifiering av eventuella rättstvister och krav kan ske genom förfrågan 
hos företagsledningen, granskning av styrelseprotokoll och korrespondens med jurister, 
samt genom direktkontakt med företagets jurist efter företagsledningens begäran.  

4.3.1.2 Lagerinventering 

När varulagret utgör en väsentlig post i årsredovisningen skall revisorn skaffa sig 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för lagrets existens och tillstånd. Om detta 
inte är möjligt skall revisorn närvara vid den fysiska inventeringen  

4.3.1.3 Externa redovisningsbyråer 
Vid revision av företag som anlitar externa redovisningsbyråer skall viss granskning ske 
av dessa. Revisorn skall beakta hur servicebyrån påverkar klientens redovisningssystem 
och system för intern kontroll.  
 
4.4 Tillämpning av den nya revisionsstandarden 
 
”RS skall tillämpas vid revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. RS skall även vid den anpassning som krävs, användas 
vid revision av andra finansiella rapporter, annan information samt vid utförandet av 
näraliggande tjänster. RS behöver bara tillämpas på väsentliga förhållanden.” 21  
 
4.4.1 RS 402 Revisorns övervägande vid revision av företag som anlitar 
servicebyråer 
 
Syftet med denna RS är att fastställa standarder för att ge vägledning till revisorer som 
har klienter som anlitar servicebyråer (till exempel redovisningsbyråer).  
 
Revisorns uppgift är att beakta hur servicebyrån påverkar klientens redovisningssystem 
samt system för intern kontroll, för att kunna planera och utforma en effektiv ansats för 
revisionen.  
                                                 
21 FAR Samlingsvolym del 2, 2003 sida 406 

 Sid 23 (54)  



 
Om en klient anlitar en servicebyrå kan vissa riktlinjer, rutiner och annan 
bokföringsdokumentation hos servicebyrån ha betydelse för revisionen av klientens 
årsredovisning. 22

 
Revisorns uppgift är att beakta vilken betydelse servicebyråns verksamhet har för 
klienten och vilken effekt den kan få på revisionen. Revisorn kan då behöva ta hänsyn till 
följande: 

• Typ av tjänster som servicebyrån tillhandahåller. 
• Uppdragsvillkor och förhållandet mellan klienten och servicebyrån. 
• Väsentliga räkenskapspåståenden som påverkas av att klientföretaget anlitar en 

servicebyrå. 
• Den inneboende risk som kan finnas i dessa räkenskapspåståenden. 
• Grad av samverkan mellan, å ena sidan, klientens redovisningssystem samt 

system för intern kontroll och, å andra sidan, servicebyråns system. 
• Intern kontroll hos klienten som kan tillämpas på de transaktioner som utförs av 

servicebyrån. 
• Servicebyråns förmåga och finansiella styrka, inbegripande de följder det skulle 

kunna få för klienten om servicebyrån ej kan utföra uppdraget. 
• Information om servicebyrån, exempelvis information i användarhandböcker. 
• Tillgänglig information om generella och datorbaserade kontroller som har 

betydelse för klientens användning. 
 
Revisorn tar även hänsyn till eventuella tredjepartsutlåtanden från servicebyråns revisorer 
och internrevisorer för att införskaffa information om servicebyråns redovisningssystem 
och system för intern kontroll samt om dess drift och effektivitet. 23

 
4.4.2 RS 501 Revisionsbevis – ytterligare övervägande beträffande särskilda poster 
 
Syftet med denna RS är att ge ytterligare vägledning om vissa särskilda belopp och andra 
upplysningar i årsredovisningen, i komplettering till RS 500 ”Revisionsbevis”. 
 
Genom tillämpning av denna RS får revisorn stöd i arbetet att ta fram revisionsbevis för 
särskilda belopp och andra upplysningar i årsredovisningen. 24 RS 501 innehåller 
följande: 

• Närvaro vid fysisk lagerinventering 
• Förfrågningar om rättstvister och krav 
• Värdering av och upplysning om finansiella anläggningstillgångar 
• Rörelsegrensinformation m.m. 
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4.4.2.1 Närvaro vid fysisk lagerinventering 
 
Företagsledningen lägger vanligtvis fast rutiner för fysisk lagerinventering minst en gång 
om året som grund för att upprätta årsredovisningen eller för att försäkra sig om att 
löpande uppdaterade lagerredovisningssystem är tillförlitliga. 
 
Revisorn ska, om möjligt, närvara vid lagerinventeringen när varulagret anses utgöra en 
väsentlig post i årsredovisningen. Detta för att skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis för lagrets existens och tillstånd. I de fall som revisorn inte har möjlighet 
att närvara vid den fysiska inventeringen vid den tidpunkt som har planerats, skall 
revisorn närvara vid eller anordna inventering vid en annan tidpunkt. Revisorn skall även 
granska mellanliggande transaktioner om det bedöms nödvändigt.  
 
4.4.2.2 Förfrågningar om rättstvister och krav 
 
Rättstvister och krav som berör ett företag kan ha en väsentlig påverkan på 
årsredovisningen och bedömningen av företagsledningens förvaltning. Företaget kan 
därför behöva upplysa om dessa eller göra reserveringar för dem i årsredovisningen. 
 
Revisorn skall genomföra granskningsåtgärder för att bli medveten om sådana rättstvister 
och krav. 25 Dessa granskningsåtgärder består av att: 

• Göra lämpliga förfrågningar hos företagsledningen och begära in utlåtanden från 
denna. 

• Läsa igenom styrelseprotokoll och korrespondens med företagets externa eller 
interna jurister. 

• Granska kostnadskonton för juridiska konsultationer samt  
• utnyttja all erhållen information om företagets verksamhet, inklusive information 

som revisorn fått ta emot vid diskussioner med företagets eventuella juridiska 
avdelning. 

 
När det finns misstanke om rättstvister och krav, och när dessa har identifierats, skall 
revisorn ta direktkontakt med externa eller interna jurister.  
 
4.4.2.3 Värdering och upplysning om finansiella anläggningstillgångar 
 
Revisorn skall skaffa tillräckliga och lämpliga revisionsbevis för värderingen av och 
upplysningen om finansiella anläggningstillgångar när de anses väsentliga. 
 
Granskningsåtgärder som avser finansiella anläggningstillgångar omfattar som regel att 
överväga om företaget kommer att kunna behålla tillgångarna långsiktigt, att diskutera 
med företagsledningen om företaget kommer att fortsätta att behålla tillgångarna som 
finansiella anläggnings tillgångar samt att begära in skriftliga uttalanden om detta.  
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Andra granskningsåtgärder innefattar att beakta finansiella rapporter som har samband 
med tillgångarna samt annan information som ger en uppfattning om värdet. 26

 
4.4.2.4 Rörelsegrensinformation m.m.  
 
När rörelsegrensinformation m.m. är väsentligt i årsredovisningen skall revisorn 
införskaffa tillräckliga och lämpliga revisionsbevis för att informationen har lämnats i 
enlighet med tillämplig lag om årsredovisning och god redovisningssed.  
 
Revisorn bedömer rörelsegrensinformationen m.m. i förhållande till årsredovisningen 
som helhet och det fordras som regel inte att revisorn utför sådana granskningsåtgärder 
som skulle behövas för att revisorn skall kunna uttala sig om den  isolerade 
rörelsegrensinformationen m.m.  
 
Granskningsåtgärder består vanligtvis av analytisk granskning och andra efter 
omständigheterna lämpliga granskningsåtgärder.  
 
Revisorn diskuterar med företagets ledning om vilka metoder som har använts när 
ledningen har bestämt vilken rörelsegrensinformation m.m. som skall lämnas och 
bedömer om dessa metoder medför att informationen lämnats enligt tillämplig lag om 
årsredovisning och god redovisningssed samt granskar om metoderna tillämpats. 
Revisorn tar hänsyn till omsättning, överföringar och debiteringar mellan rörelsegrenar, 
eliminering av interna poster, jämförelser mot budgetar och andra förväntade resultat. 27

 
4.4.3 RS 570 Fortsatt drift 
 
Denna revisionsstandard ger vägledning om revisorns ansvar vid en revision när det 
gäller den princip om antagande om fortsatt drift som används när årsredovisningen 
upprättas, även innefattande överväganden om företagsledningens bedömning av 
företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. 28

 
Revisorns ansvar är att reflektera dels över det riktiga i att företagsledningen använder 
antagandet om fortsatt drift när årsredovisningen upprättas, dels över eventuella 
osäkerhetsfaktorer som anses väsentliga för företagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet. Detta skall då upplysas i företagets årsredovisning. 29

 
Principen om fortsatt drift är en av de grundläggande redovisningsprinciper som 
tillämpas vid upprättning av en årsredovisning. 30 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. Med anledning av detta 
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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. 31

 
4.5 Revisionsbranschens normgivare 
 
Här presenteras de största organisationerna som anger normerna inom 
revisionsbranschen. 
 
4.5.1 IFAC, International Federation of Accountants 
 
IFAC: s övergripande mål är att tjäna det allmännas intresse, stärka 
revisorsprofessionalismen samt att bidra till utvecklingen av starka internationella 
ekonomier. Detta vill man genom att etablera och ge stöd åt tillämpningen av höga 
professionella kvalitetsnormer, öka en världsomfattande tillämpning av dessa och göra 
uttalanden om sådana frågor som är av allmänt intresse. Detta står att läsa i 
organisationens 17-sidiga konstitution, nov 2003. 
 
IFAC utvecklar standarder inom områdena revision, utbildning, etik och finansiell 
rapportering. Den konkreta verksamheten inom IFAC bedrivs inom sju organ med 
respektive ansvarsområden. 32  
 
4.5.2 FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer  
 
FAR är en intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade 
specialister inom branschen. FAR har publicerat boken ”Internationell revisionsstandard i 
Sverige” som består av en kompletterande normgivning som syftar till att ge en innebörd 
åt lagstiftningens uttryck ”god revisionssed”. FAR: s normer sägs utgå från 
internationella revisionsnormer.  
 
FAR beslutade att den tidigare revisionsrekommendationen Revisionsprocessen från och 
med 2004 ersätts av RS som utgörs av ISA med nödvändiga anpassningar och tillägg 
beroende på svensk lagstiftning. Ett exempel på sådant tillägg i Sverige gäller 
granskningen av företagsledningens förvaltning där det inte finns någon internationell 
standard.  
 
Utöver utgivandet av RS så ger FAR även ut rekommendationer och gör uttalanden 
rörande revisorns granskning av specifikt svenska förhållanden.  
 
4.5.3 SRS, Svenska Revisorssamfundet 
 
SRS som grundades år 1899 är en av världens äldsta revisorsorganisationer. SRS har 
publicerat ”Riktlinjer för kvalitetskontroller i ett nytt kvalitetskontrollsystem” som tar 
sikte på FAR: s och SRS: s ledamöters tillämpning av god revisorssed och god 
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revisionssed. SRS: s regelverk är inte lika omfattande som FAR: s och reglerna berör 
främst revisionsuppdrag i små och medelstora företag. 33  
 
4.6 Skillnad mellan ”god revisorssed” och ”god revisionssed”  
 
God revisorssed fokuserar på revisorns personliga förhållningssätt, vederbörandes 
anständighet, hederlighet och moral. Dessa regler är allmänt hållna och saknar konkret 
innehåll. Revisionsseden behandlar det praktiska tillvägagångssättet vid revisionen. I 
praktiken betraktas dock ofta dessa två som synonyma begrepp.  
 
För FAR: s vidkommande har begreppet god revisorssed blivit namnändrat till god 
yrkessed. 34

 
4.7 ISA-förordningen (International Standards on Auditing)  
 
ISA innehåller grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt innehållandes 
vägledande förklaringar och kommentarer. 35 ISA är EU: s förordning om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder (EG nr 1606/2002) och den innebär att alla 
noterade företag, det vill säga alla företag som har värdepapper noterade på en reglerad 
marknad i en medlemsstat, skall upprätta sin koncernredovisning enligt internationella 
redovisningsstandarder antagna av EU-kommissionen (standarder utgivna av 
International Accounting Standards Board, IASB). Dessa standarder benämns numera 
som International Financial Reporting Standards (IRFS), tidigare International 
Accounting Standards (IAS). 36

 
Skillnaden mellan ISA och FAR: s revisionsrekommendation Revisionsprocessen, är att 
båda anger att en revisor ska vidta vissa åtgärder, men ISA beskriver i högre grad hur 
revisorn ska gå till väga. 37

 
4.8 Rättslig standard inom redovisning respektive revision 
 
Det centrala stadgandet inom revision är § 5 revisionslagen som säger att revisorn skall 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, att granskandet skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver.  God revisionssed är följaktligen den rättsliga standarden på detta 
område. Revisionen brukar innehålla räkenskapsrevision och förvaltningsrevision.  
 
I revisionslagens § 14 finns den rättsliga standarden god revisorssed beskriven vilket kan 
beskrivas som en mer övergripande yrkesetisk standard som inkluderar begreppet god 
revisionssed. Eftersom denna lag är en så kallad ramlagstiftning med en rättslig standard, 
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innebär det att god revisionssed i princip får sitt innehåll genom den kompletterande 
normgivningen FAR framställer.   
 
Det centrala stadgandet inom redovisning är även det en så kallad rättslig standard. Det 
formulerar ett krav på att årsredovisningen skall upprättas i överensstämmelse med god 
redovisningssed. Kompletterande normgivning av detta finns i t.ex. US, GAAP, UK, 
Swedish GAAP osv. GAAP står för Generally Accepted Accounting Principles 
(alternativt practice).  
 
Att de svenska reglerna förhåller sig på detta sätt innebär att det föreligger en presumtion 
att företag som följer en rekommendation också uppfyller kravet på god redovisningssed, 
god revisionssed och god revisorssed och att redovisningen såväl som revisionen ger en 
rättvisande bild. Detta kan leda till diskussioner huruvida till exempel ett specifikt 
företags redovisning är godtagbar eller inte eftersom det föreligger intressekonflikter i 
företagets intressentkrets i form av vilken finansiell rapportering som är av störst värde. 
38  
 
4.9 Den internationella utvecklingen på revisionsområdet 
 
Den internationella trenden att enskilda länder är beroende av och påverkas av varandra i 
allt större utsträckning på olika områden, gäller även revisionsområdet. Den 
internationella revisorsorganisationen IFAC och dess revisorskommitté IASB har en 
uttalad strävan att deras revisionsstandarder ISA ska bli de standarder för revision som är 
allmänt accepterade över hela världen.  
 
Innan ISA trädde i kraft var det FAR: s revisionsrekommendation Revisionsprocessen 
som gällde. Den fick sin form 1991 och har anpassats och utökats när utvecklingen inom 
redovisnings- och revisionsområdet har krävt det. Enligt olika studier överensstämmer 
ISA och Revisionsprocessen men samtidigt finns det viktiga skillnader på ett antal 
områden.  
 
FAR: s styrelse beslutade redan 1998 att Revisionsprocessen skulle ersättas av ISA med 
nödvändiga anpassningar och tillägg beroende på svensk lagstiftning. Det viktigaste 
området där en särskild internationell standard saknas och där ett sådant tillägg var 
nödvändigt är angående granskningen av företagsledningens förvaltning. 
 
Grunderna för styrelsens beslut var bland annat följande: 

• Internationaliseringen av verksamheten är stor och ökande för en allt större del av 
klienterna. 

• Proceduren att underhålla Revisionsprocessen så att den ligger i linje med den 
internationella utvecklingen är svårhanterlig. 

• Revisionsprocessen, i sitt befintliga skick, försvårar direkta löpande jämförelser i 
sak med ISA 
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• Revisionskommitténs resurser kan inriktas revisionsområden som är unika för 
Sverige och på de områdena där ISA kräver särskild anpassning till svenska 
förhållanden. 39 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel beskrivs det mest väsentliga som framkom vid intervjuerna med de olika 
revisorerna och företagsrepresentanterna. Frågemallarna och intervjusvaren 
presenteras i sin helhet som bilagor.  
 
5.1 Intervju med revisor A 
 
Revisor A är auktoriserad revisor och arbetar på Öhrlings Price Water House Coopers 
kontor i Gävle och har ansvar för revisionen för ett antal större noterade bolag i trakten. 
Revisor A har även hand om en stor del utav den interna utbildningen av revisorer och 
fungerar som avstämmningspart till kollegor som arbetar med tveksamma orena 
revisionsberättelser. Revisor A har i och med detta stor kunskap på området. 
 
Revisor A: s generella inställning till den nya revisionsstandarden är att innebörden 
egentligen är ungefär densamma som i Revisionsprocessen, men den nya RS är mer 
detaljerad och därför lättare att följa. Det är tydligare och enklare för andra som vill 
granska revisorernas arbete. Det är möjligt att under revisionen använda den nya RS som 
en checklista och utföra alla åtgärder vid alla revisionsuppdrag men revisor A menar att 
det inte är att föredra. Revisorns värderingskunskaper om vad som är väsentligt att 
granska vid ett specifikt revisionsuppdrag skall fortfarande styra själva granskningen. Det 
är revisorns professionella omdöme som skall bestämma hur revisionen skall gå till. 
 
5.1.1 Övergången till den nya RS 
 
Övergången till den nya RS är i grunden bra, framför allt eftersom det är en anpassning 
till internationella revisionsstandarder. En stor fördel sedan den internationella 
anpassningen är samarbetet med dotterbolag och klienter i andra länder som har 
underlättats i stor omfattning tack vare att standarderna ISA och RS är så pass lika och 
numrerade enligt samma uppställning. Detta underlättar samtal med utländska parter då 
alla delar samma grund.  
 
Det som revisor A upplever som svårt är att det tar lång tid och kräver vidareutbildning 
för att revisorerna ska lära sig att tolka och utläsa den nya RS: s finesser. I och med RS: s 
detaljrikedom ställer den högre krav än vad Revisionsprocessen gjorde. Revisor A anser 
att Sveriges revisorer fortfarande befinner sig i en fas av implementering och ständig 
utbildning. Förutom i vidareutbildningen av godkända och auktoriserade revisorer så 
ingår utbildning av RS även i grundutbildningen. 
 
Om man ser till de formulerade skillnaderna mellan Revisionsprocessen och den nya 
revisionsstandarden (till exempel uttrycks kraven i Revisionsprocessen med ordet ”bör” 
medan i RS används ordet ”skall”) så anser revisor A inte att detta i praktiken inte utgör 
någon större förändring. Ordet ”bör” i Revisionsprocessen hade en väldigt stark innebörd 
och om man som revisor avvek från att följa det kravet blev följderna desamma som om 
man avviker från kraven i RS idag. Fortfarande har revisorn ett stort ansvar att bedöma 
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och värdera vad som skall granskas och kontrolleras i revisionen. En revisor i Sverige har 
till exempel friheten att bedöma lagret som en oväsentlig post i årsredovisningen hos en 
klient och därför utebliva från fysisk närvaro av inventeringen. 
 
En förändring som RS allmänt har medfört är att kontakterna mellan revisorer och 
klienter har blivit tätare. Eftersom kraven har blivit tydligare på vad en revision innebär 
borde det teoretiskt läggas mer tid i allmänhet på varje klient. Revisor A påpekar dock att 
förändringarna från Revisionsprocessen till RS mycket beror på vilket utgångsläge 
revisorn har. Om en revisor utförde bra revisioner under Revisionsprocessen hade denna 
redan då täta kontakter med sin klient och det torde inte ha förändrats i någon större grad.  
 
5.1.2 RS 402 
 
En praktisk förändring med RS 402 är att revisorernas kontakt med klienters eventuella 
service- eller redovisningsbyråer har ökat. Revisor A upplever det som svårt att få dessa 
byråers systemleverantörer att skriva intyg på att systemen fungerar som de ska. Detta 
beror på att vi saknar den typ av tradition av kontroll i Sverige. Revisor A kan tänka sig 
att konflikter kan uppstå kring detta men det är inget revisor A har erfarenhet av. Revisor 
A anar att de revisionsbyråer som gör revision på servicebyråer och blir tillfrågade att 
skriva intyg på att den interna kontrollen fungerar i dessa, anser att de redan har svarat på 
detta i revisionsberättelsen. Enligt revisor A beror uppkomsten av konflikter i allmänhet 
mycket på personliga egenskaper hos de berörda. Det är därför viktigt att revisorer som 
ska be om intyg gör detta på ett lämpligt sätt för att undvika att den tillfrågade revisorn 
ska känna sig kränkt och ifrågasatt.  
 
5.1.3 RS 501 
 
Av RS 570, 501 och 402 är RS 501 den som mest lik den motsvarande delen i 
Revisionsprocessen. Mest fokus har riktats på det nyinförda kravet om obligatorisk 
närvaro vid lagerinventering när lagret utgör en väsentlig del i årsredovisningen, men 
revisor A anser att man redan under Revisionsprocessens tid inofficiellt hade närvarokrav 
när lagret utgjorde en väsentlig post. På stora revisionsbyråer, som Öhrlings Price Water 
House Coppers, innebär RS 501 inga större förändringar enligt revisor A. Vid de tillfällen 
då en revisor skall närvara vid en lagerinventering behöver denna revisor inte vara den 
påskrivande revisorn utan uppdraget kan delegeras till någon annan i revisionsteamet. Av 
förklarliga skäl innebär RS 501 större praktiska problem för mindre revisionsbyråer med 
till exempel enbart en revisor då de flesta företag inventerar lager på bokslutsdagen 
31/12. Då RS är relativt nytt finns det ingen direkt praxis att jämföra med. Revisor A 
menar att det kommer att ta ett antal år innan revisorerna till exempel har kommit överens 
om exakt när lagret är så pass väsentligt att närvaro krävs. RS 501 fungerar som ett 
tillägg till RS 500 – Revisionsbevis vilket revisor A anser vara ett bra komplement. De 
flesta normalstora företag, exempelvis familjeföretag, har inte så många finansiella 
anläggningstillgångar att detta har inneburit mer omfattande granskningsåtgärder från 
revisorns sida. Noterade företag som redovisar enligt IFRS medför svårigheter vid 
revisionen eftersom finansiella instrument berörs av två olika redovisningsstandarder 
vilket innebär att upplysningskraven vid revisionen är stora. 
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5.1.4 RS 570  
 
Framför allt när det kommer till RS 570 så behöver revisorerna mer tid att utbilda sig och 
lära sig att tolka den. RS 570 är enligt revisor A den svåraste av alla RS att arbeta med. 
På Öhrlings Price Water House Coppers arbetar man ständigt med vidareutbildning och 
erfarenhetsutbyten mellan personalen och RS 570 är ett av de främsta områdena man 
fokuserar på. Svårigheten med RS 570 är revisorns uppgift att ta ställning till huruvida 
han/hon anser att företaget skall fortsätta sin drift. Om en revisor väljer att inte uttala sig 
om den fortsatta driften hos klienten kan revisorn få en anmärkning av revisorsnämnden 
men om revisorn uttalar tvivel om fortsatt drift kan det skada bolaget om revisorn misstar 
sig. Det är av denna anledning som revisorn kan uppleva ett val av pest eller kolera.  
 
Dock fungerar revisionen med RS 570 i de flesta fall likadant som med motsvarande del i 
tidigare Revisionsprocessen. Revisor A upplever att de flesta företag är lönsamma och 
väldigt lite tvivel råder angående deras fortsatta drift. Den praktiska skillnaden som RS 
570 har medfört är att man numera dokumenterar att inga tvivel föreligger. I de fall där 
tvivel idag förekommer angående RS 570 finns det i regel även andra stora problem i 
företagen vilket gör att revisor A har svårt att uttyda exakt hur mycket mer arbete RS 570 
innebär för revisorns del. 
 
RS 570 har, enligt revisor A, lett till flera revisionsberättelser med upplysningar om den 
fortsatta driften än tidigare, dock föreligger inget direkt samband med att fler orena 
revisionsberättelser skulle uppstå på grund av denna RS. Revisor A tror att det kommer 
att bli vanligare för företagen att själva i årsredovisningen beskriva sin situation angående 
fortsatta driften. I de allra flesta fall är revisorn och företagen överens och revisorn 
behöver då enbart i revisionsberättelsen ange att det som uppges i årsredovisning är 
korrekt. 
 
Revisor A upplever inte att de förändringar som RS har medfört har lett till några 
konflikter med klienter. Revisor A kan dock tänka sig att konflikter skulle kunna uppstå 
kring RS 570 eftersom den standarden innebär en samlad värdering om framtiden från 
revisorns sida där revisorn inte har särskilt mycket ren fakta bakom sin värdering. I 
övriga fall där revisorn har synpunkter finns det ofta tydliga underlag som bekräftar 
revisorns synpunkt vilket leder till färre konflikter med företagsledningen. 
 
5.1.5 Revisionskostnader 
 
Vissa klienters kostnader för revision har till viss del ökat vilket naturligt innebär att 
revisorernas intäkter har ökat till viss del. En del beror på de ökade nerlagda timmarna på 
vissa klienters revision. Revisorernas kostnader har ökat på grund av ökad 
vidareutbildning av personal. 
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5.1.6 Revisorns synpunkt om klienterna 
 
Revisor A menar att det är långt ifrån alla deras klienter som är medvetna om att det har 
skett en förändring inom revisionsstandarder. Om det vore så att RS hade inneburit 
väsentliga ökningar i kostnader för revisorerna, så till den grad att det skulle påverka 
klienternas kostnad för revision, skulle säkerligen klienterna vara mer medvetna om 
förändringar kring RS än vad de är idag. 
 
5.1.7 Framtidsutveckling 
 
Utvecklingen i USA går mot mer detaljerade revisions- och redovisningslagar och för att 
förhindra en sådan utveckling i Europa utformades ISA och RS på ett sådant sätt att 
revisorn får behålla det traditionella revisorsansvaret.  
 
5.2 Intervju med revisor B 
 
Revisor B är auktoriserad revisor sen 20 år och arbetar på Öhrlings Price Water House 
Coopers kontor i Stockholm. Han utför revision på bland annat Husqvarna och 
Electrolux.  
 
Revisor B: s generella inställning till den nya revisionsstandarden är att den inte har 
inneburit några större förändringar för de stora revisionsbolagen. Under 
Revisionsprocessens tid hade de större bolagen egna regelverk för hur revisionerna skulle 
gå till och de regelverken beskrev i stort sett den nya revisionsstandarden. Revisor B 
anser att den stora skillnaden i och med övergången till revisionsstandarden har drabbat 
de små revisionsbolagen som tidigare inte var så detaljstyrda som de är idag. 
 
5.2.1 Övergången till den nya RS 
 
Det positiva med den nya RS är att den har klargjort för diverse intressenter av revisionen 
vad revisorerna de facto gör. Risken med den nya RS är att revisorer kan glömma bort att 
använda den egna värderingskunskapen om vad som är väsentligt och bör granskas och 
istället använder den nya RS som en ”kokbok”. Om detta skulle ske skulle klienternas 
uppfattning om revisorer bli att alla revisorer är stereotypa och att det enda som skiljer 
dem åt är person och pris. 
 
Då Öhrlings Price Water House Coopers redan innan införandet av RS hade egen policy 
angående hur revisionen skulle gå till, så anser inte revisor B att införandet av den nya 
RS har underlättat samarbeten och kontakter utomlands. De flesta samarbeten som 
revisor B medverkar i ingår i den egna Öhrlings-koncernen. 
 
5.2.2 RS 402 
 
Införandet av RS 402 har enligt revisor B: s åsikt inneburit en uppryckning inom den 
svenska revisionsbranschen. Tidigare har revisorerna helt förlitat sig på leverantörerna av 
IT-system och dylikt medan man nu lättare kan ställa krav på dessa i och med 
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förtydligandet i RS 402. Revisor B har inte erfarenheter av att servicebyråernas revisorer 
inte skulle vara tillmötesgående när revisor B ber om intyg på till exempel att deras 
system fungerar som de ska. Revisorernas professionella kunskap att värdera vad som är 
väsentligt är fortfarande av stor vikt trots det numera detaljrika regelverket. Det är till 
fortfarande upp till revisorn att avgöra vad som ska klassificeras som servicebyrå. 
 
5.2.3 Revisionskostnader 
 
Alla som börjar sin anställning hos Öhrlings Price Water House Coopers genomgår en 
RS-utbildning på cirka tre-fyra dagar. Denna har inneburit ökade kostnader för företaget 
men även inneburit effektiviseringar i och med att svaga revisioner har minskats på grund 
av den nya kunskapen.  Revisor B poängterar att det är viktigt att de äldre revisorerna 
delar med sig av sina erfarenheter till de yngre då de yngre löper större risk att börja 
använda sig av RS som en checklista.  
 
I och med införandet av RS har det blivit lättare att diskutera priser med klienten. Om till 
exempel klienten önskar skära ned på sina revisionskostnader finns det saker som 
klienten själv kan göra, innan revisionen, för att bespara revisorerna från att göra 
detsamma, till exempel samla in bevis från diverse servicebyråer.   
 
5.2.4 Revisorns synpunkt om klienterna 
 
Revisor B anser att om klienterna visste om att det skett en övergång till den nya RS så 
skulle detta vara till deras fördel. Klienterna skulle själva då kunna ta del av det nya 
regelverket och därefter specificera sina krav på revisionen. Det är dock revisor B: s 
uppfattning att ingen av hans klienter vet om att denna möjlighet numera finns och 
revisor B tror inte heller att de skulle vara intresserade av att få information angående 
detta. 
 
5.2.5 Framtidsutveckling 
 
En missuppfattning som kan uppstå hos revisorernas klienter sedan införandet av den nya 
RS, är att klienterna kan tro att revisorerna numera är skyldiga att granska alla 30 
revisionsstandarder under alla revisioner. Vid eventuella konkurser kan företagsledning 
och verkställande direktör misstro revisorn för att ha utfört en dålig revision då denna, 
dock helt riktigt enligt RS 402, självständigt har värderat vad som är väsentligt att göra 
revision på. Till exempel kan revisorn ha värderat att lagret inte är en väsentlig del av 
årsredovisningen och därför inte fysiskt medverkat vid inventeringen av detta. Vid 
konkurs kan det visa sig att lagret faktiskt var viktigare än man tidigare trott. 
 
Revisor B tror att införandet av den nya RS kommer att leda till en sanering inom 
revisionsbranschen. I och med den nya RS har kvalitetsfrågor blivit mer aktuella vilket 
revisor B tror kommer leda till kvalitetshöjning inom hela branschen på lång sikt. 
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Framtiden går mot mer detaljstyrning av såväl revision som redovisning men revisor B 
hoppas att det i framtiden kommer att finnas en balans mellan revisorernas professionella 
värderingskunskap och de lagar och standarder som styr revisionerna. 
 
Revisor B medger att man som revisor kan känna sig ”trampad på tårna” i och med den 
ökade detaljstyrningen. Revisor B uttrycker det som att ”De som är mest känsliga för 
revision är revisorerna själva”. Revisor B anser dock att man bör se positivt på 
utvecklingen och till exempel använda sig av RS som en uppslagsbok.  
 
5.3 Intervju med E.ON 
Medarbetare A på E.ON är chef över det internationella företagets ekonomi- och 
finansfunktion i företagets dotterbolag i Sverige. Företaget omsätter cirka 26 miljarder 
kronor och har drygt 5 200 medarbetare.  
 
Medarbetare A anser inte att företaget har påverkats av att deras revisorer numer rättar sig 
efter den nya RS. Eftersom den nya RS är en översättning av ISA, vilka företagets 
revision hela tiden har lytt under, så har det inte inneburit någon skillnad för E.ON. Enda 
skillnaden mellan RS och ISA är att RS innehåller vissa anpassningar till Sverige.  
 
Det finns inte något med revisionen som medarbetare A är missnöjd med och E.ON har 
heller inga synpunkter på vad som skulle kunna förbättras inom revisorernas arbetssätt 
för företagens del. 
 
5.3.1 Revisionskostnader  
 
E.ON:s kostnader för revisionen har inte påverkats sedan införandet av nya RS eftersom 
deras revisorer hela tiden har utfört revision i enlighet med ISA. Medarbetare A upplever 
inte heller att revisionen på dennes företag skulle ta längre tid idag än tidigare.  
 
5.3.2 Redovisning 
 
E.ON har till viss del ändrat sin redovisning på grund av de ändrade förutsättningarna hos 
företagets revisorer. Då en del anpassningar till Sverige har gjorts i och med 
översättningen av ISA så krävs E.ON numer på vissa dokumenterade ställningstaganden 
av företagets revisor. Exempel på detta är svaret på uppdragsbrevet (RS 210). E.ON 
upplever inte att RS 402, 501 och 570 har inneburit några skillnader för företagets 
redovisning. Inte heller har deras engagemang i revisionen ökat sedan införandet av dessa 
tre RS.  
 
5.3.3 Internationella revisionsstandarder 
 
Att revisionen skulle ha blivit mer internationellt enhetlig i och med införandet av nya RS 
är inget medarbetare A har reflekterat särskilt mycket över men eftersom den nya RS i 
princip är en översättning av ISA så framhåller medarbetare A att så är fallet. 
Medarbetare A tror att det är bra med en internationell standard då marknaden för deras 
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företag är internationell och globala regler underlättar då företaget inte behöver försöka 
anpassa sig till flera olika nationella regler och praxis som ibland krockar med varandra.   
 
5.3.4 Relationen till revisorn 
 
E.ON använder sig fortfarande av samma revisor som innan övergången och anser inte att 
relationen mellan företaget och revisorn skulle ha ändrats på något sätt sedan införandet 
av nya RS.  
 
5.4 Intervju med Vattenfall 
Medarbetare B på Vattenfall är chef över det internationella företagets internrevision i 
dotterbolaget i Sverige. Företagets omsättning är 40,7 miljarder i Norden och har 8500 
medarbetare i Sverige.  
 
Medarbetare B tycker sig ha märkt skillnader sedan den nya revisionsstandarden infördes, 
i och med att avdelningen för internrevision har varit tvungna att införskaffa ett mer 
kvalificerat redovisningsprogram för att uppfylla revisorernas krav. 
 
Revisionen har enligt medarbetare B blivit mer tidskrävande på grund av att tiden för att 
fastställa bokslut och finansiella rapporter har reducerats. Detta har i sin tur medfört att 
revisionen har blivit mer hoppackad som medarbetare B uttrycker det. Medarbetare B 
menar även att en del beror på att revisionen är mer omfattande än innan den nya RS 
infördes. 
 
5.4.1 Revisionskostnader 
 
Vattenfalls kostnader för revision har ökat, dock beror detta på IFRS som är 
internationella redovisningsstandarder och som infördes som krav för alla börsnoterade 
aktiebolag år 2005. Enligt företaget har den nya revisionsstandarden inte bidragit till 
ökade kostnader. 
 
5.4.2 Redovisning 
 
Vattenfalls redovisning har ändrats och blivit mer komplex under de senaste två åren, 
vilket enligt medarbetare B beror på IFRS. Medarbetare B menar även att det är svårt att 
särskilja på om någon av förändringarna har med RS att göra då det har varit så mycket 
förändringar totalt genom IFRS.  Dock tror medarbetare B inte att RS 402, 501 eller 570 
har bidragit till detta. Medarbetare B anser inte heller att engagemanget i revisionen har 
blivit större på grund av dessa tre RS. 
 
5.4.3 Internationella revisionsstandarder 
 
Medarbetare B upplever att revisionen har blivit mer internationaliserad. Enligt 
medarbetare B beror det mycket på om företaget ingår i en koncern eller inte. Vattenfall 
har även innan översättningen av ISA arbetat efter de internationella 
revisionsstandarderna men medarbetare B menar att översättningen till de svenska 
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reglerna som finns har underlättat. I och med att det har blivit mer internationellt har man 
även anpassat sig till det anglosaxiska redovisningssättet. 
 
5.4.4 Relationen till revisorn 
 
Relationen med revisorn har ändrats på så sätt att den har blivit mer formell. Medarbetare 
B menar att revisorerna är pressade av dessa standarder då den nya revisionsstandarden 
innebär mer detaljerade krav. Medarbetare B menar att RS 402, 501 och 570 är alla tre 
bra exempel på hur införandet av den nya revisionsstandarden har gjort revisionen mer 
formell och reglerad än den var tidigare. 
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6. Analys 
 
I detta avsnitt har vi analyserat resultatet från vår empiriska undersökning och jämfört 
det med teorin. Vi belyser de fakta vi fått fram i empirin för att besvara syftet i denna 
uppsats.  
 
 
6.1 Tolkning av revisorernas uppfattning om RS kopplat till teorin 
 
6.1.1 Allmänt om RS 
 
Den nya revisionsstandarden infördes i Sverige 2004 och är en översättning av ISA. 
Innan dess följde revisorerna den så kallade Revisionsprocessen. Även om den nya RS 
och Revisionsprocessen bygger på samma grundprinciper så är den största förändringen 
att nya RS mer detaljerat beskriver förfarandet vid en revision.  
 
Båda revisorer anser att RS har ungefär desamma innebörd som Revisionsprocessen. 
Dessa åsikter beror sannolikt på att RS bygger på samma principer som 
Revisionsprocessen. RS är dock mer detaljbeskrivande. 
 
Revisorerna i undersökningen har delade åsikter kring huruvida detta införande har 
underlättat utlandssamarbeten. En orsak till det kan vara att dessa revisorer har olika 
erfarenheter av samarbeten med utlandet. Revisor A samarbetar möjligen med utländska 
parter utanför den egna koncernen och anser därför att RS har underlättat dessa 
samarbeten.  Revisor B samarbetar enbart med utländska parter inom den egna koncernen 
och anser därför inte att RS har underlättat samarbeten.  
 
Båda anser att det mest positiva med den nya RS är att den har klargjort för flertalet 
intressenter vad revisorer egentligen gör. Detta är en positiv följd av att lagstiftningen 
kring revision har blivit tydligare. 
 
6.1.2 Risker med RS 
 
Båda anser att det finns en risk med den mer detaljbeskrivande RS: att revisorer börjar 
använda den som en checklista/kokbok och inte använder sig av sin professionella 
värderingskunskap. I formuleringarna av de olika RS finns det utrymme för egna 
värderingar för revisorerna. Ett vanligt uttryck är att RS ska tillämpas endast då revisorn 
anser det vara väsentligt. 
 
6.1.3 Relationen mellan revisor och klient 
 
Revisor A anser att införandet av nya RS har lett till tätare kontakt mellan klient och 
revisor medan revisor B inte tycker sig uppleva någon större skillnad till följd av 
införandet av nya RS. Båda revisorerna framhåller dock att revisorers upplevelser av 
graden av förändring, tack vare nya RS, till stor del beror på vad revisorn i fråga hade för 
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utgångsläge. Således kan de delade åsikterna i detta fall bero på att revisor A hade mindre 
kontakt med sina klienter än vad revisor B hade innan RS. Revisorerna kan ha olika 
uppfattningar om vad ”tätare kontakt” innebär. Det är till exempel möjligt att revisor A 
anser att X möten med en klient på X månader är mycket medan revisor B har en annan 
uppfattning. 
 
Båda anser att RS inte har lett till fler konflikter mellan revisorer och klienter. 
 
Båda anser att kunskapen och medvetenheten om RS hos klienter och företag i allmänhet 
är mycket låg. De företag som har medverkat i denna undersökning har dock varit 
medvetna om RS. 
 
6.1.4 RS 402 
 
Revisor B anser att RS 402 har medfört en uppryckning av hela den svenska 
revisionsbranschen i och med att arbetsmetoder som i grunden varit felaktiga nu tack vare 
RS 402 har en tydligare och mer detaljerad beskrivning och är därför svårare att 
missuppfatta. Revisor A bedömer att kontakten mellan revisorer och servicebyråer har 
ökat på grund av RS 402 men framhåller inte att RS 402 har den stora påverkan på hela 
den svenska revisionsbranschen som revisor B tror att den har. Syftet med RS 402 är att 
fastställa standarder för att ge vägledning till revisorer vars klienter anlitar servicebyråer 
och det kan vara detta som revisor B menar har inneburit en skärpning inom branschen. 
Revisor A anser att det ibland är svårt att få dessa intyg från servicebyråerna medan 
revisor B inte anser detsamma. 
 
6.1.5 RS 501 
 
RS 501 innebär, enligt revisor A, problem för mindre revisionsbyråer med få revisorer. 
Revisor B har ingen åsikt om detta. 
 
Båda anser att närvaro vid lagerinventeringen har varit obligatoriskt redan under 
Revisionsprocessens tid. Dock uttrycktes det som att revisorn ”bör” närvara i 
Revisionsprocessen medan RS uttrycker att man ”skall” närvara då det är väsentligt. 
 
6.1.6 RS 570 
 
RS 570 har, enligt revisor A, medfört att den interna utbildningen har ökat inom Öhrlings 
Price Water House Coopers. Revisor B anser att den interna utbildningen har ökat på 
grund av RS som helhet och tror inte att ökningen helt kan härledas till RS 570.  
 
6.1.7 Revisionskostnader 
 
Revisor B anser att det har blivit lättare att diskutera priser med klienter på grund av 
tydligare lagstiftning för vad revision innebär. Revisor B menar även att det har blivit 
lättare för klienterna att skära ner på revisionskostnaderna då de själva kan göra en del av 
förarbetet till revisionen. 
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Båda anser att den ökade utbildningen inom företaget på grund av RS-införandet har ökat 
företagets kostnader. 
 
6.1.8 Internationell utveckling 
 
Båda revisorerna vill förhindra en utveckling mot ännu mer detaljstyrande lagar och 
förordningar och vill bevara revisorns roll som självständig bedömare. I och med de 
svenska anpassningarna av ISA finns det utrymme för de enskilda revisorernas 
professionella värderingar. 
 
6.2 Tolkning av företagsrepresentanternas uppfattning om RS kopplat till 

teorin 
 
6.2.1 Allmänt om RS 
 
Gemensamt för medarbetarna är att båda är medvetna om att RS har införts samt hur RS 
har, samt inte har, påverkat deras företag. Medarbetarna på de två företagen har delade 
uppfattningar om hur företagen har påverkats av nya RS. Medarbetare A anser inte att 
företaget har påverkats medan Medarbetare B har märkt skillnader i form av att de har 
behövt ändra sina redovisningsprogram. Detta kan bero på att de två respondenterna har 
två olika positioner inom företagen eller att E.ON redan innan av införandet hade den 
typen av redovisningsprogram som Vattenfall var tvungna att införskaffa.  
 
6.2.2 Relationen mellan revisor och företag 
 
Nya RS har medfört att kravet på fysisk närvaro vid lagerinventering har blivit mer 
detaljerat beskrivet i RS 501, men medarbetare A anser inte att relationen mellan revisorn 
och klienten har påverkats på grund av detta. Medarbetare B tycker att relationen har 
blivit mer opersonlig som en följd av RS 402, 501 och 570. Denna skillnad i åsikter kan 
bero på att de olika företagen har olika rutiner för kontakten med revisorer. Det kan även 
bero på att dessa företag anlitar olika revisionsbyråer och att dessa revisionsbyråer har 
olika rutiner för kontakten med deras klienter.  
 
6.2.3 Internationell utveckling 
 
Den nya revisionsstandarden är en översättning av ISA vilket är en internationell 
revisionsstandard. Den globala trenden går mot att revisionsregler ska vara så enhetligt 
lika som möjligt. Medarbetare B tycker sig märka att revisionen har blivit mer 
internationaliserad medan medarbetare A inte har reflekterat vidare över detta. Vad som 
är orsaken till det kan vara att medarbetare är mer insatt i revisionsstandardens syfte och 
bakgrund. Orsaken kan även vara att medarbetarna i viss mån har olika arbetsuppgifter.  
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7. Slutsatser 
 
I detta kapitel har vi sammanställt den information vi fått fram i vårt analyskapitel samt 
presenterar vi förslag till fortsatta studier. Slutsatserna är kopplade till våra 
forskningsfrågor som visar på hur revisorer och företag uppfattar den nya 
revisionsstandarden.  
 
De tillfrågade revisorerna är positiva till den nya revisionsstandarden, främst för att den 
beskriver mer detaljerat än Revisionsprocessen och är därmed lättare för revisorerna att 
tolka och följa. Båda revisorer anser att RS i princip har samma innebörd som 
Revisionsprocessen, det är i det formella som den största skillnaden ligger. RS har även 
medfört att diskussioner med klienter angående prissättning på revisionstjänster samt att 
samarbeten med parter utomlands har underlättats.  
 
De interna utbildningarna har ökat som en följd av införandet av RS. Detta innebär ökade 
kostnader för revisionsbyrån men företagsrepresentanterna upplever inte förhöjda 
kostnader för revision.  Således är det revisionsbyråerna som får stå för den kostnaden 
själva.  
 
Företagen upplever inte att RS har medfört några större förändringar för deras del. Ett av 
företagen har blivit tvungna att investera i ett nytt redovisningsprogram på grund av att 
deras revisor ställer större krav än tidigare.  
 
Revisorernas upplevelser kring nya RS skiljer sig en del. Möjligen speglas revisor A: s 
åsikter av att denne är verksam på en mindre ort. Revisor A beskriver de utvalda 
revisionsstandarderna och dess påverkan väldigt ingående och anser att de formella 
skillnaderna mellan RS och Revisionsprocessen är omfattande. Revisor B beskriver de 
utvalda revisionsstandarderna översiktligt och framhåller att den praktiska skillnaden inte 
är stor, medan den formella skillnaden är stor men inte så central. Relationen tycks ha 
påverkats på den mindre orten, till att innebära tätare kontakt mellan revisor och klient. 
Revisorn på den större orten upplever inte någon skillnad i relationen till klienterna. 
Revisorernas erfarenheter av utlandssamarbeten skiljer sig åt. Revisor A upplever att RS 
har underlättat samarbeten med utlandet medan revisor B anser att det inte är någon 
skillnad.  
 
7.1 Avslutande diskussion 
Eftersom RS implementerades för tre år sedan var vår förväntan att företag skulle ha ett 
intresse för hur detta har påverkat dem. Vi trodde att företagen skulle ha varit mer 
påverkade av förändringar inom revisionsbranschen än det har visat sig att dem faktiskt 
är. Vi förväntade oss ett större samband mellan revision och företagens redovisning. I och 
med våra intervjuer har det visat sig att företag är sparsamt påverkade av förändringar hos 
deras revisorer. Även fast vi vet att Revisionsprocessen och RS bygger på samma 
grundprinciper förväntade vi oss att införandet av RS skulle innebära att revisorerna 
skulle uppfatta omformuleringarna som en åtstramning av deras arbetsförutsättningar. 
Innan uppsatsskrivandet fick vi indikationer på att revisorer i allmänhet innan införandet 
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av RS trodde att RS skulle innebära en större arbetsbörda för deras del. Nu tre år efter 
införandet, ter det sig som att revisorerna har ändrat uppfattning och insett att RS inte 
inneburit större arbetsbörda. Vad båda revisorerna upplever som positivt är att RS har 
gjort det enklare för andra att granska revisorers arbete. Det har även medfört att revision 
har blivit mer uppmärksammat då det underlättar diskussioner kring vad en revisor gör 
samt till exempel prissättning av revisorers tjänster. 
 
Med utgångspunkt från våra tillfrågade revisorer anser vi att revisorer på en stor 
revisionsbyrå, som Öhrlings Price Water House Coopers, inte har påverkats nämnvärt 
eftersom deras arbetsförhållanden innan RS var ungefär detsamma som dem är nu.  
 
Beträffande företagsrepresentanterna är deras uppfattning att de är medvetna om att 
förändringar har skett inom revisionsbranschen men att de har föga påverkan på deras 
företag. 
 
7.2 Förslag till vidare studier 
 
Vår studie är gjord utifrån revisorers och företagares perspektiv, men man skulle kunna 
göra en liknande studie utifrån övriga revisionsberättelseintressenter för att undersöka 
vad till exempel låneinstitut och leverantörer kan om nya RS. Vad förväntar de sig att 
revisorerna har gjort under en revision och påverkar revisionsberättelsen deras 
besluttaganden? 
 
Båda våra tillfrågade revisorer har påpekat att införandet av RS innebär en större 
förändring för mindre revisionsbyråer. Man skulle kunna tänka sig att undersöka dessa 
och vad de har inneburit för byråerna.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall för intervju med revisor från Öhrlings Price Water House 
Coopers 

Vi skriver en c-uppsats om de nya revisionsstandarderna (RS) och hur införandet av 
dessa har påverkat revisorernas arbete. Vi har valt att avgränsa oss till tre RS 
nämligen 

1. RS 570 Fortsatt drift 
2. RS 402 Revisorns övervägande vid revision av företag som anlitar 

servicebyråer  
3. RS 501 Revisionsbevis 
 

För att ta reda på detta kommer vi genomföra ett mindre antal personliga intervjuer 
med revisorer. Vår önskan och förhoppning är att intervjuerna är bundna till ämnet 
men med upplägget som ett samtal, en diskussion. Vi vill gärna ha möjlighet till att 
ställa motfrågor och be om förklaringar. Vi vill inte att personerna som blir 
intervjuade känner sig bundna vid våra exakta frågor utan vi är ute efter vad de 
intervjuade själva upplever som viktigt. Kvalitet går före kvantitet.  
 
Som ett komplement till revisorernas syn på de nya revisionsstandarderna kommer vi 
även intervjua två medarbetare på två större företag för att även få veta deras 
upplevelser av förändringen.  
 
Frågor att samtala om under intervju med revisor: 

 
Frågor rörande revisorernas arbete 
• Hur ser Er inställning ut till de nya revisionsstandarderna? Till de tre specifika 

som vi valt att skriva om?  
• Jämfört med dess företrädare revisionsprocessen, är de nya lättare eller svårare att 

leva upp till och att följa?  
• Hur mycket upplever Ni att de har förändrat Ditt arbete eller Ditt sätt att arbeta? 
• Anser Ni att RS jämfört med Revisionsprocessen i högre eller mindre grad ger 

avvikelser från lagar och god redovisningssed, alltså orena revisionsberättelser? 
• Varför har dessa nya revisionsstandarder uppkommit? Vad är bakgrunden?  
 
• Vilken av de nya revisionsstandarderna påverkar Ert arbete mest? 402, 501, 570 

eller någon annan RS? 
• Vad är de starkaste fördelarna respektive nackdelarna med RS 402, 501 och 570? 
• Har de nya revisionsstandarderna inneburit mer eller mindre arbetsmöda från 

revisorernas sida? Har RS 402 varit svår att implementera? 
• Tycker Ni att RS 501 är en bra komplettering till RS 500? 
• Ang. RS 501, hur ser Ni på den fysiska närvaron vid lagerinventering? Är det 

något som anses väsentligt/mindre väsentligt? Upplever Ni det som att det innebär 
Er/kunden mer omfattande arbete? 
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• Ang. RS 501, anser Ni att granskningsåtgärderna kring värdering och upplysning 
om finansiella anläggningstillgångar har blivit mer eller mindre omfattande i och 
med denna RS? 

 
• Har de nya revisionsstandarderna påverkat era relationer med era kunder? Hur? 
• Har de nya revisionsstandarderna inneburit ökade kostnader för revisorerna? Eller 

ökade intäkter? 
• Upplever Ni att servicebyråers revisorer har givit Er motstånd i Ert arbete? Eller 

har de varit samarbetsvilliga? 
• Har de nya revisionsstandarderna krävt någon form av vidareutbildning av Er 

revisorer? 
• Hur ser Ni på den framtida utvecklingen? Kommer dessa nuvarande 

revisionsstandarderna vara gällande för en längre tid framöver eller ser Ni 
ytterligare behov av förändringar? I sånt fall, vilka förändringar och varför? 

• Hur påverkar övriga världen svenska revisorers arbete? Globalisering, 
harmonisering? För- och nackdelar? 

 
Frågor rörande revisorernas kunder, företagen 
• Hur upplever Ni att dina kunder upplever förändringarna och de nya 

förutsättningar som de nya revisionsstandarderna innebär?  
• Är det Er uppfattning att dina kunder har märkt att det införts nya regler? RS 402, 

570 och 501? 
• Tror du att det är viktigt för Era kunder att ha kunskap om förändringarna?  
• Har de nya revisionsstandarderna enligt Er uppfattning, inneburit praktiska 

förändringar för revisorernas kunder, företagen? 
• Vet Ni om de nya revisionsstandarderna inneburit ökade kostnader för företagen? 
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Bilaga 2 
 
Fullständig intervju med Revisor A  
Revisor A: s generella inställning till den nya revisionsstandarden är att innebörden 
egentligen är ungefär densamma som i revisionsprocessen, men de nya RS är mer 
detaljerad och därför lättare att följa. Det är tydligare och enklare för andra som vill 
granska revisorernas arbete. Det är möjligt att under revisionen använda de nya RS som 
en checklista och utföra alla åtgärder vid alla revisionsuppdrag men revisor A menar att 
det inte är att föredra. Revisorns värderingskunskaper om vad som är väsentligt att 
granska vid ett specifikt revisionsuppdrag skall fortfarande styra själva granskningen. Det 
är revisorns professionella omdöme som skall bestämma hur revisionen skall gå till. 
 
 Övergången till de nya RS är i grunden bra, framför allt eftersom det är en anpassning 
till internationella revisionsstandarder. Förändringarna går lite saktare i Sverige, t.ex. har 
standarden angående oegentligheter och fel förändrats internationellt medan Sverige 
fortfarande följer den standarden som utformades 2004. En stor fördel sedan den 
internationella anpassningen är samarbetet med dotterbolag och klienter i andra länder 
som har underlättats i stor omfattning tack vare att standarderna ISA och RS är så pass 
lika och numrerade enligt samma uppställning. Detta underlättar samtal med utländska 
parter då alla delar samma grund.  
 
Det som revisor A upplever som svårt är att det tar lång tid och kräver vidareutbildning 
för att revisorerna ska lära sig att tolka och utläsa de nya RS: s finesser. I och med RS: s 
detaljrikedom ställer den högre krav än vad revisionsprocessen gjorde. Revisor A anser 
att Sveriges revisorer fortfarande befinner sig i en fas av implementering och ständig 
utbildning. Förutom vidareutbildning av färdigutbildade revisorer så ingår utbildning av 
RS numer i grundutbildningen. 
 
 Framför allt när det kommer till RS 570 så behöver revisorerna mer tid att utbilda sig 
och lära sig att tolka den. RS 570 är enligt revisor A den svåraste av alla nya RS att arbeta 
med. På Öhrlings Price Water House Coppers där revisor A är verksam arbetar man 
ständigt med vidareutbildning och erfarenhetsutbyten mellan personalen och RS 570 är 
ett av de främsta områdena man fokuserar på. Svårigheten med RS 570 är revisorns 
uppgift att ta ställning till huruvida han/hon anser att företaget skall fortsätta sin drift. Om 
en revisor väljer att inte uttala sig om den fortsatta driften hos klienten kan revisorn få en 
anmärkning av revisorsnämnden men om revisorn uttalar tvivel om fortsatt drift så kan 
det skada bolaget om revisorn misstar sig. Det är av denna anledning som revisorn kan 
uppleva ett val av pest eller kolera.  
 
Dock fungerar revisionen med RS 570 i de flesta fall likadant som med motsvarande del i 
tidigare revisionsprocessen. Revisor A upplever att de flesta företag är lönsamma och 
väldigt lite tvivel råder angående deras fortsatta drift. Den praktiska skillnaden som RS 
570 har medfört är att man numera dokumenterar att inga tvivel föreligger. I de fall där 
tvivel idag förekommer angående RS 570 finns det i regel även andra stora problem i 
företagen vilket gör att revisor A har svårt att uttyda exakt hur mycket mer arbete RS 570 
innebär för revisorns del. 
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RS 570 har enligt revisor A lett till flera revisionsberättelser med upplysningar om den 
fortsatta driften än tidigare, dock föreligger det inget direkt samband med att fler orena 
revisionsberättelser skulle uppstå på grund av denna RS. Revisor A tror att det kommer 
att bli vanligare för företagen att själva i årsredovisningen beskriva sin situation angående 
fortsatt drift. I de allra flesta fall är revisorn och företagen överens och revisorn behöver 
då enbart i revisionsberättelsen ange att det som uppges i årsredovisning är korrekt. 
 
Av RS 570, 501 och 402 är RS 501 den som mest lik den motsvarande delen i 
revisionsprocessen. Mest fokus har riktats på det ny införda kravet om obligatorisk 
närvaro vid lagerinventering då lagret utgör en väsentlig del i årsredovisningen men 
revisor A anser att man redan under revisionsprocessens tid inofficiellt hade krav på sig 
att närvara när lagret utgjorde en väsentlig post. På stora revisionsbyråer som Öhrlings 
Price Water House Coppers innebär RS 501 inga större förändringar, enligt revisor A. 
Vid de tillfällen då en revisor skall närvara vid en lagerinventering behöver denna inte 
vara den påskrivande revisorn utan uppdraget kan delegeras till någon annan i 
revisionsteamet. Av förklarliga skäl innebär RS 501 större praktiska problem för mindre 
revisionsbyråer med till exempel enbart en revisor då de flesta företag inventerar lager på 
bokslutsdagen 31/12. Då RS är relativt nytt finns det ingen direkt praxis att jämföra med. 
Revisor A menar att det kommer att ta ett antal år innan revisorerna till exempel har 
kommit överens om exakt när lagret är så pass väsentligt att närvaro krävs. RS 501 
fungerar som ett tillägg till RS 500 – Revisionsbevis vilket revisor A anser vara ett bra 
komplement. De flesta normalstora företag, exempelvis familjeföretag, har inte så många 
finansiella anläggningstillgångar att detta har inneburit mer omfattande 
granskningsåtgärder från revisorns sida. Noterade företag som redovisar enligt IFRS 
medför svårigheter vid revisionen eftersom finansiella instrument berörs av två olika 
redovisningsstandarder vilket innebär att upplysningskraven vid revisionen är stora. 
 
Om man ser till de formulerade skillnaderna mellan revisionsprocessen och de nya 
revisionsstandarderna (till exempel uttrycks kraven i revisionsprocessen med ordet ”bör” 
medan i RS används ordet ”skall”) så anser revisor A inte att detta i praktiken inte utgör 
någon större förändring. Ordet ”bör” i revisionsprocessen hade en väldigt stark innebörd 
och om man som revisor avvek från att följa det kravet blev följderna detsamma som om 
man avviker från kraven i RS idag. Fortfarande har revisorn ett stort ansvar att bedöma 
och värdera vad som skall granskas och kontrolleras i revisionen. En revisor i Sverige har 
till exempel friheten att bedöma lagret som en oväsentlig post i årsredovisningen hos en 
klient och därför utebliva från närvaron av inventeringen. 
 
Utvecklingen i USA går mot mer detaljerade revisions- och redovisningslagar och för att 
förhindra en sådan utveckling i Europa utformades ISA och RS på ett sådant sätt att 
revisorn får behålla detta ansvar.  
 
En praktisk förändring med RS 402 är att revisorernas kontakt med klienters eventuella 
service- eller redovisningsbyråer har ökat. Revisor A upplever det som svårt att få dessa 
byråers systemleverantörer att skriva intyg på att systemen fungerar som de ska. Detta 
beror på att vi saknar den typ av tradition av kontroll i Sverige. Revisor A kan tänka sig 
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att konflikter kan uppstå kring detta men det är inget revisor A har erfarenhet av. Revisor 
A anar att de revisionsbyråer som gör revision på servicebyråer och blir tillfrågade att 
skriva intyg på att den interna kontrollen fungerar i dessa, anser att de redan har svarat på 
detta i revisionsberättelsen. Uppkomsten av konflikter i allmänhet beror mycket på 
personliga egenskaper hos de berörda. Det är viktigt att revisorer som ska be om intyg 
gör detta på ett lämpligt sätt för att undvika att den tillfrågade revisorn ska känna sig 
kränkt och ifrågasatt.  
 
Revisor A upplever inte att de förändringar som RS har medfört har lett till några 
konflikter med klienter. Revisor A kan dock tänka sig att konflikter skulle kunna uppstå 
kring RS 570 eftersom den standarden innebär en samlad värdering om framtiden från 
revisorns sida där revisorn inte har särskilt mycket ren fakta bakom sin värdering. I 
övriga fall där revisorn har synpunkter finns det ofta tydliga underlag som bekräftar 
revisorns synpunkt vilket leder till färre konflikter med företagsledningen. En förändring 
som RS allmänt har medfört är att kontakterna mellan revisorer och klienter har blivit 
tätare. Eftersom kraven har blivit tydligare på vad en revision innebär så borde det 
teoretiskt läggas mer tid i allmänhet på varje klient. Revisor A påpekar dock att 
förändringarna från revisionsprocessen till RS mycket beror på vilket utgångsläge 
revisorn har. Om en revisor utförde bra revisioner under revisionsprocessen hade denna 
redan då täta kontakter med sin klient och det torde inte ha förändrats i någon större grad.  
 
Vissa klienters kostnader för revision har till viss del ökat vilket naturligt innebär att 
revisorernas intäkter har ökat till viss del. En del beror på de ökade nerlagda timmarna på 
vissa klienters revision. Revisorernas kostnader har ökat på grund av ökad 
vidareutbildning av personal. 
 
Revisor A menar att det är långt ifrån alla deras klienter som vet om att det har skett en 
förändring inom revisionsstandarder. Om det vore så att RS hade inneburit väsentliga 
ökningar i kostnader för revisorerna, så till den grad att det skulle påverka klienternas 
kostnad för revision, skulle säkerligen klienterna vara mer medvetna om förändringar 
kring RS än vad de är idag. 
 
Förslag till vidare forskning 
Vad kan de som läser en revisionsberättelse om de nya RS speciellt 570, till exempel 
låneinstitut och leverantörer? Vad tolkar de in om berättelsen är ren eller oren? Vad 
förväntar de sig att revisorerna har gjort? Påverkar det deras beslutstagande?  
 
Bilaga 3 
 
Fullständig intervju med Revisor B 
Revisor B: s generella inställning till den nya revisionsstandarden är att den inte har 
inneburit några större förändringar för de stora revisionsbolagen. Under 
revisionsprocessens tid hade de större bolagen egna regelverk för hur revisionerna skulle 
gå till och de regelverken beskrev i stort sett den nya revisionsstandarden. Revisor B 
anser att den stora skillnaden i och med övergången till revisionsstandarden har drabbat 
de små revisionsbolagen som tidigare inte var så detaljstyrda som de är idag. 

 Sid 49 (54)  



 
Det positiva med den nya RS är att den har klargjort för diverse intressenter av revisionen 
vad revisorerna de facto gör. Risken med den nya RS är att revisorer glömmer bort att 
använda den egna värderingskunskapen om vad som är väsentligt och bör granskas och 
använder den nya RS som en ”kokbok”. Om detta skulle ske skulle klienternas 
uppfattning om revisorerna bli att de alla stereotypa och det enda som skiljer dem åt är 
person och pris. 
 
Revisor B anser att om klienterna visste om att det skett en övergång till den nya RS så 
skulle detta vara till deras fördel. Klienterna skulle själva då kunna ta del av det nya 
regelverket och därefter specificera sina krav på revisionen. Det är dock revisor B:s 
uppfattning att ingen av hans klienter vet om att denna möjlighet numera finns och 
revisor B tror inte heller att de skulle vara intresserade av att få information angående 
detta. 
 
En missuppfattning som kan uppstå hos revisorernas klienter sedan införandet av den nya 
RS, är att klienterna tror att revisorerna numera är skyldiga att granska alla 30 RS under 
alla revisioner. Vid eventuella konkurser kan företagsledning och verkställande direktör 
misstro revisorn för att ha utfört en dålig revision då denna, dock helt riktigt enligt RS 
402, självständigt har värderat vad som är väsentligt att göra revision på. Till exempel 
kan revisorn ha värderat att lagret inte är en väsentlig del av årsredovisningen och därför 
inte fysiskt medverkat vid inventeringen av detta. Vid konkurs kan det visa sig att lagret 
faktiskt var viktigare än man tidigare trott. 
 
Sedan införandet av RS anser revisor B att det har blivit lättare att tydliggöra den tjänst 
han erbjuder sina klienter, mycket tack vare Uppdragsbreven (RS 210). Tidigare har det 
lätt uppstått ett förväntningsgap mellan klienten och revisorn då revisorn enbart kunde 
hänvisa till ABL:s bestämmelser. I och med Uppdragsbrevet har det blivit lättare att 
diskutera priser med klienten. Om till exempel klienten önskar skära ned på sina 
revisionskostnader finns det saker som klienten själv kan göra innan revisionen för att 
bespara revisorerna från att göra detsamma, till exempel samla in bevis från diverse 
servicebyråer.   
 
Revisor B tror att införandet av de nya RS kommer att leda till en sanering inom 
revisionsbranschen. I och med nya RS har kvalitetsfrågor blivit mer aktuella vilket 
revisor B tror kommer leda till kvalitetshöjning inom hela branschen på lång sikt. 
 
Då Öhrlings Price Water House Coopers redan innan införandet av RS hade egen policy 
angående hur revisionen skulle gå till, så anser inte revisor B att införandet av nya RS har 
underlättat samarbeten och kontakter utomlands. De flesta samarbeten som revisor B 
medverkar i ingår i den egna Öhrlings-koncernen. 
 
Framtiden går mot mer detaljstyrning av såväl revision som redovisning men revisor B 
hoppas att det i framtiden kommer att finnas en balans mellan revisorernas professionella 
värderingskunskap och de lagar och standarder som styr revisionerna. 
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Införandet av RS 402 har enligt revisor B: s åsikt inneburit en uppryckning inom den 
svenska revisionsbranschen. Tidigare har revisorerna helt förlitat sig på leverantörerna av 
IT-system och dylikt medan man nu lättare kan ställa krav på dessa i och med 
förtydligandet i RS 402. Revisor B har inte erfarenheter av att servicebyråernas revisorer 
inte skulle vara tillmötesgående när revisor B ber om intyg till exempel på att deras 
system fungerar som de ska. Revisorernas professionella kunskap att värdera vad som är 
väsentligt är fortfarande av stor vikt trots det numera detaljrika regelverket. Det är till 
exempel fortfarande upp till revisorn att avgöra vad som klassificeras som servicebyrå. 
 
Alla som börjar sin anställning hos Öhrlings Price Water House Coopers går igenom en 
RS-utbildning på ca 3-4 dagar. Denna har inneburit ökade kostnader för företaget men 
även inneburit effektiviseringar i och med att svaga revisioner har minskats på grund av 
den nya kunskapen.  Revisor B poängterar att det är viktigt att de äldre revisorerna delar 
med sig av sina erfarenheter till de yngre då de yngre löper större risk att börja använda 
sig av RS som en checklista.  
 
Revisor B medger att man som revisor kan känna sig ”trampad på tårna” i och med den 
ökade detaljstyrningen. Revisor B uttrycker det som att ”Den som är mest känslig för 
revision är revisorerna själva”. Revisor B anser dock att man bör se positivt på 
utvecklingen och till exempel använda sig av RS som en uppslagsbok.  
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Bilaga 4 
 
Intervjumall till intervjuer med revisionsbyråers klienter 

Vi skriver en c-uppsats om de nya revisionsstandarderna (RS) och hur införandet av 
dessa har påverkat revisorernas arbete. Vi har valt att avgränsa oss till tre RS 
nämligen 

4. RS 570 Fortsatt drift 
5. RS 402 Revisorns övervägande vid revision av företag som anlitar 

servicebyråer  
6. RS 501 Revisionsbevis 
 

Som ett komplement till revisorernas syn på den nya revisionsstandarden kommer vi 
även intervjua en representant för revisionsbyråns klient, samt en representant för ett 
annat företag med en annan revisor, för att även få veta dessas upplevelser av 
förändringen.  

 
Anledningen till vårt val av revisionsbyrå och företag är ett projekt som heter NU-
projektet. I NU-projektet blir man tilldelad ett fadderföretag som ska bistå oss i vårt 
arbete med c-uppsatsen bland annat. Vårt fadderföretag är Öhrlings Price Water 
House Coopers. 
 
För att genomföra detta kommer vi utföra ett mindre antal personliga intervjuer med 
revisorer och medarbetare på klientens företag. Vår önskan och förhoppning är att 
intervjuerna är bundna till ämnet men med upplägget som ett samtal, en diskussion. 
Vi vill gärna ha möjlighet till att ställa motfrågor och be om förklaringar. Vi vill inte 
att personerna som blir intervjuade känner sig bundna vid våra exakta frågor utan vi 
är ute efter vad de intervjuade själva upplever som viktigt. Kvalitet går före kvantitet.  
 
Frågor att samtala om under intervju med revisionsbyråns klient: 
 

• Har Ni upplevt någon förändring av revisionen sedan 2004 (införandet av de 
nya revisionsstandarderna, RS 402, 501 och 570)? 

• Har Era kostnader för revision ökat? Om ja, varför? 
• Är revisionen med tidskrävande idag än tidigare? Om ja, varför? 
• Har Ni ändrat Er redovisning eller Ert sätt att arbeta på något vis på grund av 

införandet av dessa nya RS? Om ja, hur och varför? 
• Har Ert engagemang i revisionen blivit större på grund av införandet av nya 

dessa tre RS? 
• Upplever Ni att revisionen har blivit med internationaliserad? 

Positivt/negativt? 
• Upplever Ni att Er relation till Er revisor har förändrats? Om ja, hur? 
• Är det någon annan RS förutom dessa tre som Ni upplever har påverkat Er i 

hög grad? 
• Är det något med dessa nya RS som Ni anser är mindre bra? Är det något Ni 

skulle vilja ändra på? 
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Om den intervjuade önskar så kan vi garantera anonymitet. Vi erbjuder även den 
intervjuade att få ta del av uppsatsen när den är färdig, om intresse finns.  
 

Bilaga 5 
 
Fullständig intervju med medarbetare A på E.ON 
Medarbetare A på E.ON anser inte att företaget har påverkats av att deras revisorer numer 
rättar sig efter den nya RS. Eftersom den nya RS är en översättning av ISA, vilka 
företagets revision hela tiden har lytt under, så har det inte inneburit någon skillnad för 
E.ON. Enda skillnaden mellan RS och ISA är att RS innehåller vissa anpassningar till 
Sverige.  
 
Det finns inte något med revisionen som medarbetare A är missnöjd med och E.ON har 
heller inga synpunkter på vad som skulle kunna förbättras inom revisorernas arbetssätt 
för företagens del. 
 
E.ON:s kostnader för revisionen har inte påverkats sedan införandet av nya RS eftersom 
deras revisorer hela tiden har utfört revision i enlighet med ISA. E.ON upplever inte 
heller att revisionen på deras företag skulle ta längre tid idag än tidigare.  
 
E.ON har till viss del ändrat sin redovisning på grund av de ändrade förutsättningarna hos 
företagets revisorer. Då en del anpassningar till Sverige har gjorts i och med 
översättningen av ISA så krävs E.ON numer på vissa dokumenterade ställningstaganden 
av företagets revisor. Exempel på detta är svaret på uppdragsbrevet (RS 210). E.ON 
upplever inte att RS 402, 501 och 570 har inneburit några skillnader för företags 
redovisning. Inte heller har deras engagemang i revisionen ökat sedan införandet av dessa 
tre RS.  
 
Att revisionen skulle ha blivit mer internationellt enhetlig i och med införandet av nya RS 
är inget medarbetare A har reflekterat särskilt mycket över men eftersom den nya RS i 
princip är en översättning av ISA så framhåller medarbetare A att så är fallet. 
Medarbetare A tror att det är bra med en internationell standard då marknaden för deras 
företag är internationell och globala regler underlättar då företaget inte behöver försöka 
anpassa sig till flera olika nationella regler och praxis som ibland krockar med varandra.   
 
E.ON använder sig fortfarande av samma revisor som innan övergången och anser inte att 
relationen mellan företaget och revisorn skulle ha ändrats på något sätt sedan införandet 
av nya RS.  
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 Bilaga 6 
 
Fullständig intervju med medarbetare B på Vattenfall 
Medarbetare B tycker sig ha märkt skillnader sedan den nya revisionsstandarden infördes, 
i och med att avdelningen för internrevision har behövt använda sig av mer kvalificerade 
redovisningsprogram för att uppfylla revisorernas krav. 
 
Revisionen har enligt medarbetare B blivit mer tidskrävande på grund av att tiden för att 
fastställa bokslut och finansiella rapporter har reducerats. Detta har i sin tur medfört att 
revisionen har blivit mer hoppackad som medarbetare B uttrycker det. Medarbetare B 
menar även att en del beror på att revisionen är mer omfattande än innan den nya RS 
infördes. 
 
Vattenfalls kostnader för revision har ökat, dock beror detta på IFRS som är 
internationella redovisningsstandarder och som infördes som krav för alla börsnoterade 
aktiebolag år 2005. Enligt företaget har den nya revisionsstandarden inte bidragit till 
ökade kostnader. 
 
Vattenfalls redovisning har ändrats och blivit mer komplicerad under de två senaste åren, 
vilket enligt medarbetare B beror på IFRS. Medarbetare B menar även att det är svårt att 
särskilja på om någon av förändringarna har med RS att göra då det har varit så mycket 
förändringar totalt genom IFRS.  Dock tror medarbetare B inte att RS 402, 501 eller 570 
har bidragit till detta. Medarbetare B anser inte heller att engagemanget i revisionen har 
blivit större på grund av dessa tre RS. 
 
Medarbetare B upplever att revisionen har blivit mer internationaliserad. Enligt 
medarbetare B beror det mycket på om företaget ingår i en koncern eller inte. Vattenfall 
har även innan översättningen av ISA arbetat efter de internationella 
revisionsstandarderna men medarbetare B menar att översättningen till de svenska 
reglerna som finns har underlättat. I och med att det har blivit mer internationellt har man 
även anpassat sig till det anglosaxiska redovisningssättet. 
 
Relationen med revisorn har ändrats på så sätt att det har blivit mer formellt. Medarbetare 
B menar att revisorerna är pressade av dessa standarder då den nya revisionsstandarden 
innebär mer kvalificerade krav. Medarbetare B menar att RS 402, 501 och 570 är alla tre 
bra exempel på hur införandet av den nya revisionsstandarden har gjort revisionen mer 
formell och reglerad än den var tidigare. 
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