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Sammanfattning
Den nya revisionsberättelsen framkom efter finanskrisen år 2008 till följd av ett behov att öka
transparensen av revisorers bedömningar. Oberoende, kompetens och förtroende påverkar bedömningarna, vilket resulterar i en viss nivå av revisionskvalité. Tidigare var det svårt för intressenter att identifiera företagens riskområden. Därför tillkom särskilt betydelsefulla områden
(SBO). Dessutom ställs det ett högre krav på rapportering av fortsatt drift vid väsentlig osäkerhet. Det finns ett förväntningsgap på grund av snedvriden bild, vilket medför att intressenter
missuppfattar både revisorers bedömning och förmedling. Dessutom leder ett kommunikationsgap till svårigheter för intressenter att förstå innebörden av begrepp vid revisorers uttalande i
revisionsberättelsen. Syftet med den här studien var att beskriva och skapa förståelse för revisorers bedömning enligt revisionsstandarder, samt på vilket sätt bedömning kan påverka förmedlingen av information i den nya revisionsberättelsen för börsnoterade företag. Studien utgick från forskningsfilosofin interpretivism med inriktning på hermeneutik. Tillvägagångssättet
var induktiv ansats med kvalitativ forskning. Vid insamling av empiri intervjuades auktoriserade revisorer från de fyra stora revisionsbyråerna. Resultatet av den här studien visade på att
kvalitetssäkring säkerställer tillfredsställande revisionskvalité. Riskområden som kommunicerades till styrelsen kan möjligen bli SBO. De här kan vara bransch- och företagsspecifika. För
att besluta om uttalande avseende fortsatt drift ska förmedlas, gör revisorer en helhetsbedömning av företagets fortlevnad 12 månader framåt. Dessutom visade studiens resultat på att revisionsberättelsen inte kan minska förväntningsgapet på grund av att revision är mer komplext.
Därtill, användningen av svåra facktermer i revisionsberättelsens standardtext, som revisorer
inte kan förändra, underlättar inte intressenters förståelse.

Nyckelord: Fortsatt drift, förväntningsgap, kommunikationsgap, revisionskvalité, särskilt
betydelsefulla områden

Abstract
The new audit report was developed after the financial crisis of 2008 due to the need to increase
transparency of auditors' assessments. Independence, competence and trust affect the assessments, which result in a certain level of audit quality. Formerly, it was complicated for stakeholders to identify entities' areas of risk. Therefore, key audit matters (KAM) were introduced.
Moreover, there is a higher requirement addressing going concern when there is a significant
uncertainty. There is an expectation gap due to a distorted image, which results in stakeholders
misinterpreting both auditors' assessment and conveyance. Furthermore, a communication gap
leads to difficulties for stakeholders to understand the meaning of terms in the auditors' opinions
in the audit report. The aim of this study was to describe and understand the auditors' assessment
according to auditing standards, and in what way assessments may affect conveying information in the new audit report for listed companies. The study was based on the research philosophy of interpretivism with an emphasis on hermeneutics. The method was an inductive approach with qualitative research. When gathering the empirical evidence, authorized auditors
from four major audit firms were interviewed. The result of this study showed that quality
assurance sufficiently secures the audit quality. Areas of risk, which were taken up with the
board of directors, may well possibly be KAM. These can be industry- and entity-specific. In
order to determine conveyance of opinion related to going concern, auditors make a general
assessment of the entity's ability to continue as a going concern for 12 months. Moreover, the
result of this study presented that the audit report cannot reduce the expectation gap due to the
audit being more complex. In addition, the use of complicated technical terms in standard text
of the audit report, which auditors cannot change, does not ease the stakeholders' comprehension.

Keywords: Going concern, Expectation gap, Communication gap, Audit quality, Key audit
matters
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1 Inledning
I det här kapitlet diskuteras studiens bakgrund och problem med den nya revisionsberättelsen. Det leder fram till problemformulering och syfte för studien. Kapitlet avslutas med en
modell över studiens fortsatta disposition.

1.1 Bakgrund
Efter finanskrisen år 2008 påbörjades arbetet med att ta fram en ny och mer relevant revisionsberättelse. En orsak var att allmänheten hade en uppfattning om att revisorer inte hade varnat
tillräckligt tidigt om riskerna i de börsnoterade företagen (Cordos & Fülöp, 2015; Lennartsson,
2016; Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen & Hofmann, 2012). Fördröjningen av införandet,
av en utökad revisionsberättelse, fram tills nu förklaras av behovet att först lagstifta inom
redovisnings- och revisionsfrågor, motståndet från stora revisionsbyråer och lokala tillsynsmyndigheter samt låg nivå av professionell utbildning (Boolaky & Soobaroyen, 2017).
Revisionsberättelsen har sedan tidigare blivit kritiserad för att vara ineffektiv, då den har upplevts vara standardiserad (Fakhfakh, 2015). Boolaky och Soobaroyen (2017) anser att revisionsberättelsen fortfarande är betydelsefull att tillämpa för att bestyrka de finansiella rapporterna.
Vidare ger revisionsberättelsen relevant och trovärdig information till företagets intressenter.
Fakhfakh (2015) nämner att revisionsberättelsen används som ett kommunikationsredskap och
har en central roll när det råder informationsasymmetri. En förklaring kan vara att intressenter
uppmärksammas på signaler om företaget genom revisionsberättelsen. Vanstraelen et al. (2012)
talar om att det även finns förväntningsgap mellan revisorer och intressenter gällande vad revisorer egentligen kontrollerar och förmedlar i revisionsberättelsen. Alla intressentgrupper har
inte samma kunskapsnivå och förståelse för revision. Investerare har exempelvis mer kunskap
om företaget och revision i förhållande till andra intressentgrupper. Fakhfakh (2015) menar att
revisorer bör förbättra läsbarheten i revisionsberättelsen för samtliga intressenter. Vanstraelen
et al. (2012) påpekar vikten av att definiera vilken information som revisorer har ansvar för att
delge intressenter. Forskarna undersökte om revisionsberättelsen kommunicerade tillräckligt
med information till intressenter samt om formen och innehållet bidrog till ökad revisionskvalité. Studien av Vanstraelen et al. (2012) visade att revisorer endast är villiga att upplysa det
som krävs enligt lag på grund av viljan att behålla kundrelationer, följa gällande tystnadsplikt
samt etiska riktlinjer från revisionsbyrån. Förändringar i strukturen och språket ska inte enskilt
kunna förbättra värdet på revisionsberättelsen (Vanstraelen et al., 2012).
En ny utformning och innehåll på revisionsberättelsen skapades efter att flera International
Standards on Auditing (ISA) omarbetades av standardsättaren The International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) (BDO, 2016). Förändringen påverkades parallellt med
revisionspaketet som Europeiska unionen (EU) lade fram den 17 juni 2016. Det resulterade i
att lagar gällande revision implementerades med nya krav på innehåll och utformning (BDO,
2016; Lennartsson, 2016). Den nya revisionsberättelsen strävar efter att vara mer informativ,
anpassad och insiktsfull för intressenter (IAASB, 2016b). Revisionsberättelsens omfattning,
hur vissa saker formuleras och vilken ordning de olika avsnitten redovisas är en del av förändringarna (Sällvin, 2016). Det föreligger flera syften med den nya revisionsberättelsen, exempelvis att åstadkomma förbättrad kommunikation mellan intressenter och revisorer, ökad medvetenhet hos företagsledningen om revisionsberättelsens betydelse samt ge bredare perspektiv
på riskområden (IAASB, 2016b; Sällvin, 2016). Uttalanden av revisorer i den nya revisionsberättelsen kommer att bli mer faktabaserade och företagsspecifika. Det bör medföra ökad
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transparens, menar Sällvin (2016). FAR har i samband med förändringarna av lagstiftningen,
till följd av nya EU-regler och revidering av ISA, skapat nya rekommendationer (Iredahl, 2016).
Det förutsätts att en helhetsbild placeras först i den nya revisionsberättelsen (Accountancy SA,
2016), men innehållet bör fortfarande vara viktigare än formatet (Vanstraelen et al., 2012).
Exempelvis tillkommer en förbättrad rapportering kring fortlevnad och riskområden, tydligt
uttalande om revisorns oberoende samt vilka uppgifter som är revisorns ansvar (Accountancy
SA, 2016). Förutom högre krav på rapportering av fortsatt drift (going concern) vid väsentlig
osäkerhet är den stora förändringen i revisionsberättelsen tillkomsten av key audit matters
(KAM) som kan översättas till särskilt betydelsefulla områden (SBO). Det nya avsnittet om
SBO gäller börsnoterade företag och är därmed frivilligt för andra aktiebolag (Lennartsson,
2016). Enligt de Paula (2017) kräver den nya revisionsberättelsen att revisorer, som granskar
börsnoterade företag, även läser annan information som kan vara finansiell och icke-finansiell
information. I Sverige gäller det annan information som är publicerad i årsredovisningen.
Aktivitetsplikt kvarstår efter publiceringen av revisionsberättelsen för väsentlig osäkerhet i
annan information (de Paula, 2017).

1.2 Problemdiskussion
I den ”gamla” revisionsberättelsen har intressenter haft svårigheter att bedöma var revisorer
anser att de största riskerna föreligger i företagens finansiella rapporter. Om revisorer belyser
riskområden i den nya revisionsberättelsen kan intressenter använda den informationen för att
fatta beslut utifrån. Andra förändringar av revisionsberättelsen är ytterligare förmedling av fortsatt drift vid väsentlig osäkerhet, längre beskrivning av styrelsens och företagsledningens ansvar samt revisorns ansvar (EY, 2016). Revision utförs för att förbättra informationens kvalité
och tillförlitlighet i enlighet med revisionsstandarder och god revisionssed. Det ger alltså ett
mått på revisionskvalité och vilka mål som ska uppfyllas (Boolaky & Soobaroyen, 2017). För
aktieägare som revisionsberättelsen också riktar sig till, med anledning av principal-agent
problematiken, kommer att få en bättre inblick (Accountancy SA, 2016).
Tidigare forskning av Coram, Mock, Turner och Gray (2011) samt Vanstraelen et al. (2012)
visar att revisorer är medvetna om att det finns förväntnings- och kommunikationsgap om det
inte råder samsyn. Exempelvis investerare förväntar sig mer transparens i revisionsberättelsen
(Vanstraelen et al., 2012). Det är oklart hur revisionsberättelsen påverkar gapen, mellan revisorer och intressenter, genom att den utökas. Det finns bristande forskning på vilket sätt
revisorer beaktar språket vid förmedling till intressenter. Tidigare studier visar på att många
intressenter inte förstår revisionsberättelsen. En utmaning är att bedöma var gränsen går för hur
transparent revisorer bör förmedla i revisionsberättelsen (Cordos & Fülöp, 2015; Fakhfakh,
2015). Fakhfakh (2015) menar att ytterligare information i revisionsberättelsen inte behöver
betyda mer användarvänlig för intressenter, men utförligheten signalerar relevans. Vanstraelen
et al. (2012) hävdar att det är på vilket sätt som förmedlingen av information i revisionsberättelsen sker på som är av betydelse. Orsaken är att intressenters beslutsfattande påverkas av
uttalande i revisionsberättelsen. Därför förväntar intressenter sig att revisionskvalitén och
användbarheten ska förbättras (Cordos & Fülöp, 2015; Fakhfakh, 2015). Revisionskvalitet kan
ses som både verklig fakta och upplevd kvalité på faktan. Om intressenter tror att företagets
finansiella rapporter signalerar bättre noggrannhet än de gör blir konsekvensen negativ om
intressenter fattar felaktiga beslut. Dessutom förstärker revisionsberättelsen trovärdigheten
(Coram et al., 2011). Revisorns uppgift är inte att förmedla mer information om företaget, utan
tillföra bedömning av information när det finns brister i företagets egna finansiella rapporter
(Vanstraelen et al., 2012).
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Revisionsberättelsen betraktas som en informationskälla till intressenter för att försäkra att företagets finansiella rapporter ger en rättvisande bild (Fakhfakh, 2015). De nya förändringarna i
revisionsberättelsen påverkar både intressenter och revisorer (Boolaky & Soobaroyen, 2017).
Den nya revisionsberättelsen kommer att introduceras i olika faser (BDO, 2016). Den första
fasen gäller börsnoterade företag (BDO, 2016; Lennartsson, 2016). För företag i Sverige som
avslutar räkenskapsåret från och med 31 december 2016 eller senare ska revisorer tillämpa den
nya revisionsberättelsen (BDO, 2016). Det finns bristande forskning kring hur revisorer bedömer, enligt revisionsstandarder, företagens finansiella rapporter. Aspekten för den här studien
är att beskriva hur revisorer bedömer efter införandet av de nya och omarbetade revisionsstandarderna. Anledningen är att det leder till förändrade förutsättningar för revisorer. Studien
ska bidra med att skapa förståelse för hur revisorer bedömer och utgår därför från revisorers
perspektiv. Den nya revisionsberättelsen publiceras för första gången under våren 2017, vilket
medför att intressenter inte har använt den som underlag för beslutsfattande vid studiens tidpunkt. Därmed finns det inte något intresse under studiens tidsram att bedöma om den nya
revisionsberättelsen uppfyller sitt syfte och har förbättrats innehållsmässigt ur intressenters
perspektiv.
En utmaning med den nya revisionsstandarden gällande SBO är hur omfattande och djupgående
information som revisorer ska beskriva utan att skada företagen (PwC, 2015). Revisorer
kommer att få ett större ansvar och behöva beskriva tillräckligt tydligt för att intressenter ska
förstå vad som menas med SBO och dess påverkan hos företagen (Accountancy SA, 2016).
Revisorer som granskar börsnoterade företag måste bedöma vilka områden som har varit
viktigast under revisionen, hur de har behandlats samt vilka väsentliga iakttagelser som har
gjorts inom respektive område (Sällvin, 2016). Revisionens uppgift är att bestyrka om företagens finansiella rapporter ger en rättvisande bild över den finansiella ställningen. Emellertid kan
lagar och regleringar hindra revisorer från att beskriva vissa händelser (PwC, 2015). Det finns
bristande forskning om SBO gällande vilka faktorer som kan påverka revisorers bedömning av
områden som är SBO och hur detaljerad förmedlingen av SBO ska vara i revisionsberättelsen.
Vidare ställs det, efter omarbetade revisionsstandarder, högre krav på revisorers rapportering
när det förekommer väsentlig osäkerhet om företagets fortsatta drift (EY, 2016). Bedömning av
företagets fortsatta drift är en av de svåraste delarna i en revision. Det finns risk för att revisorn
gör felaktiga upplysningar (Cordos & Fülöp, 2015). Vanstraelen et al. (2012) nämner att om
revisorer beskriver mer information om risker i företag kan likviditetsproblem uppstå i verksamheten, då intressenter väljer bort företag. Å ena sidan kan intressenter få mer omfattande
information om den nuvarande risken gällande företagets fortlevnad (Coram et al., 2011), men
å andra sidan kan för mycket information ge svårigheter för intressenter att förstå samt tolka
begrepp (Vanstraelen et al., 2012). Uttalande om fortsatt drift är känsligt för företaget, men ett
viktigt led för intressenter att kunna förutse företagets konkursrisk (Cordos & Fülöp, 2015). Det
råder emellertid inte samsyn gällande hur transparent revisorer bör vara vid förmedling i revisionsberättelsen. Om revisorer förmedlar ytterligare information finns det högre risk för att
revisorer hamnar i rättstvister. Det beror på att revisorer förväntas ha mer omfattande ansvar
(Vanstraelen et al., 2012). Cordos och Fülöp (2015) påpekar att revisorer inte har någon möjlighet att garantera att företag inte kommer att gå i konkurs. En anledning är att alla framtida faktorer inte kan förutsägas. Det finns bristande forskning om vilka faktorer som kan påverka revisorers bedömning av företagets fortsatta drift och bakgrunden till att revisorer beslutar om det
ska upplysas i revisionsberättelsen eller inte.
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1.3 Problemformulering
Hur kan revisorers bedömning, enligt revisionsstandarderna, påverka förmedlingen av information i den nya revisionsberättelsen?

1.4 Syfte
Syftet är att beskriva och skapa förståelse för revisorers bedömning enligt revisionsstandarder,
samt på vilket sätt bedömningen kan påverka förmedlingen av information i den nya revisionsberättelsen för börsnoterade företag.

1.5 Disposition
Figur 1.1 illustrerar en modell för att ge en överblick på studiens fortsatta disposition som är
följande:

2 Teori

I andra kapitlet beskrivs tidigare forskning om förväntnings- och kommunikationsgap, revisionskvalité, SBO och fortsatt drift. Ett urval av revisionsstandarder användes för ytterligare information.

3 Metod

I tredje kapitlet återfinns forskningsfilosofi, tillvägagångssättet för studien och
etiska överväganden diskuteras.

4 Empiri

I fjärde kapitlet presenteras material från intervjuer med auktoriserade revisorer som
granskar börsnoterade företag.

5 Analys

I femte kapitlet analyseras det empiriska underlaget och tolkas utifrån referensramen
för att skapa förståelse för hur revisorers bedömning kan påverka förmedlingen i revisionsberättelsen.

6 Slutsats

I sjätte kapitlet redogörs slutsatser kopplade till problemformulering och syfte, samt
bidrag och förslag till fortsatt forskning.

Figur 1.1. Modell över fortsatt disposition
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2 Teoretisk referensram
Kapitlet inleder med en sammanfattning och en modell för att ge en introduktion till den
teoretiska referensramen. Det innehåller en genomgång av tidigare forskning kring informationsasymmetri, vilka svårigheter som finns mellan revisorer och intressenter samt redogörelse för hur revisionskvalité påverkas. Därefter beskrivs förändringarna i den nya revisionsberättelsen. Slutligen presenteras ett urval av revisionsstandarder samt forskning kring
särskilt betydelsefulla områden och revisorns uttalande om fortsatt drift.

2.1 Sammanfattning
Om ägarna anlitar en revisor kan informationsasymmetri minskas (Baiman, Evans III & Noel,
1987). Agentproblematiken uppstår när principalen och agenten har olika mål och principalen
inte vet om agenten kommer att agera efter egenintresse (Baiman et al., 1987; Jensen &
Meckling, 1976). Intressenter förväntar sig att revisorer tar stort ansvar och uttalar sig med en
hög säkerhet (Gold, Gronewold & Pott, 2012; Gonthier-Besacier, Hottegindre & Fine-Falcy,
2016). Det ger upphov till ett förväntningsgap. Tidigare forskning visar att intressenter inte
läser hela revisionsberättelsen för att innehållet är standardiserat (Asare & Wright, 2012). Det
kan även uppstå ett kommunikationsgap mellan revisorer och intressentgrupper med anledning
av att förmedlingen av information från revisorer inte är tillräckligt lättförståelig (Asare &
Wright, 2012). Intressenter önskar företagsspecifik information (Sirois, Bédard & Bera, 2014),
dels för att kunna bedöma företagets position (Shvyreva & Kruglyak, 2016) och dels för att
känna till riskerna i företaget (Boolaky & Quick, 2016). Tillfredsställande revisionskvalité
uppnås genom att revisorer bedömer tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis (Gaynor,
Kelton, Mercer & Yohn, 2016). Knechel (2016) menar att oberoende påverkar revisorers benägenhet att upprätta modifierade uttalanden. Kompetens i form av lång branscherfarenhet och
sakkunskap ökar trovärdigheten (Gaynor et al., 2016). Revisionskvalité anses även påverkas av
förtroende (Ball, Tyler & Wells, 2015).
Revisionsstandarder vägleder vid revision. ISA 200 handlar om att revisorn ska kontrollera att
företagets finansiella rapporter är fria från väsentliga felaktigheter (p. 5). Det finns alltid en
revisionsrisk som består av upptäcktsrisk, inneboende risk och kontrollrisk (ISA 200, p. 13).
Revisorns uppgift som framgår i ISA 700 är att kontrollera företagets finansiella rapporter och
se till att intressenterna förstår det som förmedlas i de finansiella rapporterna (p. A6). Strukturen
i revisionsberättelsen har omarbetats, vilket medför att uttalande och grund för uttalande
presenteras först (ISA 700, p. 23 och p. 28). Därefter är det mer betoning på riskområden såsom
fortsatt drift och särskilt betydelsefulla områden (ISA 700, p. 29 och p. 30). Styrelsens och
verkställande direktörens ansvar samt revisorns ansvar har utökats och flyttats längre ned (ISA
700, p. 33 och p. 37). ISA 705 är också omarbetad och redogör för tre typer av modifierade
uttalanden som beror på om det är avgörande betydelse. Det uppstår genom att det finns
felaktigheter i de finansiella rapporterna eller att revisionsbevis är otillräckliga (ISA 705, p. 2).
Det kan vara uttalande med reservation, avvikande mening eller avstående från uttalande (ISA
705, p. 7, p. 8 och p. 9).
Informationsasymmetri kan minskas till följd av att revisorer förmedlar SBO i revisionsberättelsen (Boolaky & Quick, 2016). Revisorer ska fastställa alla områden i de finansiella rapporterna som har kommunicerats med styrelsen, enligt ISA 701. Utifrån de här områden ska revisorer bedöma vilka som krävde betydande uppmärksamhet under revisionen (ISA 701, p. 9).
När alla områden har fastställts ska revisorer besluta vilka som var mest signifikanta under

5

revisionen och anses vara SBO (ISA 701, p. 10). Inom varje SBO ska det finnas en förklaring
till varför området bedömdes som ett SBO och hur det hanterades i revisionen (ISA 701, p. 13).
Revisorer ska bedöma företagets fortlevnad för att besluta om det ska göras uttalanden om
fortsatt drift i revisionsberättelsen (Carson et al., 2013; Guiral, Rodgers, Ruiz & GonzaloAngulo, 2015). Det finns risk för att revisorer gör typ I-fel eller typ II-fel vid uttalanden om
fortsatt drift (Carson et al., 2013; Hardies, Breesch & Branson, 2016; Nogler, 2006; Rodgers,
Guiral & Gonzalo, 2009). Enligt ISA 570 ska revisorer bedöma om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan medföra tvivel om företagets fortsatta drift (p. 9). Trots att revisorer inte
gör något uttalande om fortsatt drift kan det inte betraktas som en garanti för att företagets verksamhet kommer att fortleva (ISA 570, p. 7).
Informationsasymmetri
Revisorer

Intressenter

Kommunikationsgap

Förväntningsgap

Transparens
Revisionskvalité
Oberoende
Särskilt
betydelsefulla
områden

Kompetens

Fortsatt drift

Förtroende

Den nya revisionsberättelsen för större börsnoterade företag
enligt lagstiftning, ISA standarder och FAR rekommendationer
Figur 2.1. Modell över information som blir transparent i revisionsberättelsen

Figur 2.1 illustrerar en modell som utgår från revisorer och intressenter. Överst börjar modellen
med informationsasymmetri. Här avses det att företaget inte offentliggör all information för
varken revisorer eller intressenter. Delar i de finansiella rapporterna ger med andra ord inte en
rättvisande bild av företagets ställning. Intressenter antar att revisorer kommer kunna med
absolut säkerhet bedöma att det inte finns några väsentliga felaktigheter. Det ger upphov till
förväntningsgap. Dessutom använder revisorer svåra termer och begrepp som intressenter inte
förstår, vilket leder till kommunikationsgap. I det överlappande blåröda fältet blir informationen
transparent genom revisionsberättelsen på grund av att det finns lagstiftning, revisionsstandarder och rekommendationer. ISA standarder fångar inte upp all information. Utgångspunkten
är att revisorer ska kontrollera väsentliga poster och uttala sig med rimlig säkerhet efter
insamling av revisionsbevis. I den blåa ramen finns den nya revisionsberättelsen för börsnoterade företag vars syfte är att öka transparensen (se figur 2.1). Inom ramen, i det vita fältet,
granskar och bedömer revisorer väsentliga områden i företagens finansiella rapporter. För att
mäta revisionskvalité används begreppen oberoende, kompetens och förtroende som i sin tur
påverkar revisorers bedömning av särskilt betydelsefulla områden (SBO) och fortsatt drift. SBO
utgör ett nytt avsnitt i revisionsberättelsen där revisorer ska förmedla riskområden som var av
särskild betydelse under revisionen. Fortsatt drift innebär att revisorer bedömer företagets förmåga att fortleva och förmedlas vid väsentlig osäkerhet.
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2.2 Agentteori
Agentteorin gör antaganden om att människor strävar efter egenintresse, är rationella och riskaverta, det finns målkonflikter i företaget och information är en handelsvara som kan köpas.
Det uppstår problem när grupper i företaget har olika arbetsfördelning, mål och riskpreferenser
(Eisenhardt, 1989). Principalen kan besluta att agenten ska fatta beslut och sköta den löpande
förvaltningen i verksamheten. Agentproblematiken uppkommer när principalen och agenten
har olika mål och principalen inte vet om agenten har agerat efter egenintresse (Baiman et al.,
1987; Jensen & Meckling, 1976). Det resulterar till agentkostnader i form av övervaknings- och
incitamentskostnader samt residualförlust för agerande som principalen inte kan skydda sig
mot. Det beror på att i större börsnoterade företag är ägande och förvaltning separerade (Jensen
& Meckling, 1976).
Det förekommer informationsasymmetri när principalen innehar mindre information än agenten
(Baiman et al., 1987; Jensen & Meckling, 1976). Antle (1982) och Baiman et al. (1987) nämner
att informationsasymmetri kan minskas genom att parterna kommer överens om att agenten ska
informera principalen. Eisenhardt (1989) hävdar att om det uppkommer situationer där principalen inte har all information om agentens agerande finns det två valmöjligheter. Det första
alternativet är att principalen investerar i informationssystem såsom budgetsystem och rapporteringsrutiner. Det andra alternativet är att få agenten att anpassa sitt agerande efter principalens
intresse genom att överföra en del av risken till agenten (Eisenhardt, 1989). Antle (1982) menar
att principalen strävar efter det optimala kontraktet som medför att agenten är villig att rapportera fullständigt och korrekt. Om det bara finns ett lönekontrakt mellan principalen och agenten
kommer agenten inte ha tillräckliga incitament att anstränga sig. Det finns inte heller någon
riskfördelning mellan parterna. Eisenhardt (1989) nämner att det kan uppkomma moral hazard
och adverse selection. Moral hazard innebär att det finns brister i agentens handlande. Om principalen missbedömer agentens förmåga, då principalen har svårt att verifiera om det stämmer,
kan adverse selection uppstå när agenten utnyttjar informationen (Eisenhardt, 1989).
Informationsasymmetri kan minskas ytterligare genom att principalen anlitar revisorer som
granskar agentens information (Baiman et al., 1987). Revision minskar agentkostnader för principalen (Boolaky & Quick, 2016). Moral hazard kan också uppstå i en sådan situation, eftersom
principalen inte innehar information om revisorernas incitament (Baiman et al., 1987). Jensen
och Meckling (1976) hävdar dock att revision ökar försäkran för intressenter gällande om
företagsledningen tar ansvar och interna kontrollsystem fungerar tillfredsställande. Likväl finns
det risk för informationsasymmetri mellan intressenter och revisorer (Boolaky & Quick, 2016).
Det beror på att revisorer har mer omfattande, bättre och snabbare information om revisionens
resultat än företagets intressenter. Revisorer kan minska informationsasymmetri genom att
bedöma underlaget korrekt och förmedla mer information till intressenter (Antle, 1982; Baiman
et al., 1987; Boolaky & Quick, 2016; Jensen & Meckling, 1976).

2.3 Förväntningsgap
IAASB definierar förväntningsgap som skillnaden mellan vad intressenter förväntar sig av revisorns uttalande och revisionsberättelsen och vad revision egentligen innebär (Gonthier-Besacier
et al., 2016). Revisorer gör uttalanden med en viss grad av säkerhet. Tidigare forskning visar
att intressenter felbedömer den graden av säkerhet. Dessutom antar företagets intressenter att
revisorerna har ett större ansvar och bredare tillämpningsområde än vad revisorer faktiskt har
(Gold et al., 2012). Gonthier-Besacier et al. (2016) nämner att intressenter har en begränsad
förståelse av revisorns roll och förväntar sig att revisorn tar större ansvar. Gold et al. (2012)
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förklarar att IAASB omarbetade ISA 700 Bilda sig en uppfattning om och uttala sig om
finansiella rapporter för att minska förväntningsgapet mellan intressenter och revisorer genom
att inkludera en mer detaljerad förklaring av styrelsens, företagsledningens och revisorns ansvar. Syftet var då att åstadkomma en ökad förståelse hos intressenter. Asare och Wright (2012)
och Gold et al. (2012) konstaterar att vissa intressenter ändrade uppfattningen, dock inte alla
intressentgrupper. Företagets intressenter har många motstridiga intressen, vilket gör det svårt
att jämföra deras uppfattningar, menar Gonthier-Besacier et al. (2016).
Standardformatet av revisionsberättelsen är avsett att öka trovärdigheten av företagets finansiella rapporter samt minska risken för intressenter vid beslutsfattande. Det leder i sin tur till ökad
investeringsnivå och effektivitet på kapitalmarknader (Asare & Wright, 2012). För att ge optimalt värde bör alla revisorer och intressenter ha samma innebörd av ansvar och begränsningar.
Studien av Asare och Wright (2012) visar på att om missförstånd sker är risken större för
oavsiktliga investeringar, snedfördelning av resurser, icke nödvändiga tvister och förlust av förtroende för revision. Vidare diskuterar Asare och Wright (2012) huruvida en lång revisionsberättelse har minskat gapet. Forskarna gjorde en upptäckt angående att intressenter inte läser
hela rapporten utan bara vissa korta avsnitt. Det här berodde på att intressenterna hade en förutfattad mening att innehållet var detsamma under alla år och revisionsberättelsen kommunicerade inget nytt. Boolaky och Quick (2016) påpekar att det finns två strategier för att minska
gapet, vilka är att utbilda allmänheten och förändra granskningen för att minska oron kring
revisionsberättelsens funktion. Därtill förväntar sig intressenter att förstå vad revisionsberättelsen kommunicerar (Boolaky & Quick, 2016).

2.4 Kommunikationsgap
Asare och Wright (2012) förklarar att ett kommunikationsgap innebär att revisorer inte förmedlar information på ett lättförståeligt sätt till intressenter. Många forskare är överens om att
det existerar ett gap mellan hur revisorer kommunicerar till intressenter och deras uppfattningsförmåga. Över tiden har det inte förbättrats, utan flera tidigare studier har funnit kommunikationsgap mellan olika intressentgrupper och revisorer (Asare & Wright, 2012; Boolaky &
Quick, 2016; Fakhfakh, 2016; Gold et al., 2012). Intressenter vill att informationen i revisionsberättelsen ska vara mer företagsspecifik, vilket medför att revisorer måste kommunicera ytterligare information (Sirois et al., 2014). Det är möjligt att vilseleda intressenter när det gäller
distribution av verksamhetens vinst, ledningens position och företagets ekonomiska tillväxt.
Följaktligen kan den ekonomiska bilden förbättras och därigenom ge sken av en annan verklighet. Ibland bortser revisorer från politiska faktorer och legala risker, vilket kan orsaka att ägarna
tar ofullständiga beslut (Shvyreva & Kruglyak, 2016). Forskningen visar att företagsskandaler
och den globala finanskrisen hade kunnat undvikas, eller likväl minska skadorna, om riskerna
hade varit kända i ett tidigare stadium (Boolaky & Quick, 2016). Vidare kan intressenters tolkningar av de finansiella rapporterna underlättas genom att revisorers uttalanden är lättförståeliga. I revisionsberättelsen sker kommunikation från revisorer till olika intressentgrupper
(Fakhfakh, 2016).
Tidigare forskning visar på att innehållet och formatet i revisionsberättelsen har förbättrats
under de senaste åren, men inte tillräckligt. Intressenter anser att informationen i revisionsberättelsen inte tillför nog med mervärde (Sirois et al., 2014). Asare och Wright (2012) hävdar
att kommunikationen ska vara tvåvägs. Effektiviteten beror i vilken utsträckning gemensam
förståelse finns av både meddelande och innebörd av begrepp. Exempelvis multinationella företag använder svåra ord i de finansiella rapporterna, vilket medför att rapporterna inte uppfyller
sin funktion mot intressenterna. Asare och Wright (2012) menar att format, innehåll och tolk-
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ning har betydelse för både forskning och praktik. Intressentgruppen som har bristande kunskap
argumenterar för en förändrad revisionsberättelse. Det finns en vilja att erhålla öppenhet om
viktiga frågor i de finansiella rapporterna och mer information om genomförandet av revisionsuppdraget (Boolaky & Quick, 2016). Det kvarstår dock bekymmer om huruvida revisionsberättelsen förmedlar ansvar och slutsatser. Därför är det viktigt att identifiera, förstå och minska
skillnaderna i kommunikation som ett första steg (Asare & Wright, 2012). Enligt Sirois et al.
(2014) är det fortfarande osäkert om nya områden i revisionsberättelsen kommer att öka värdet
till intressenter. Fakhfakh (2016) anser att det behövs lingvistiska principer som revisorer kan
följa för att tydliggöra kommunikationen mot intressenter framöver och minska gapet.
2.4.1 Typ I och typ II kommunikationsgap på mikro- och makronivå
Det finns två sorters kommunikationsgap, typ I och typ II, mellan intressenter och revisorer.
Upphov till typ I kommunikationsgap är det vanligaste och innebär att intressenter och revisorer
skiljer sig åt i förståelse. Typ II kommunikationsgap uppstår när en intressentgrupp särskiljer
sig från revisorer och en annan intressentgrupp. Asare och Wright (2012) genomförde en undersökning bland icke-professionella investerare, kreditgivare och revisorer angående om det fanns
ett kommunikationsgap på mikro- och makronivå. Forskarna kom fram till att i både typ I och
typ II kommunikationsgap på mikronivå fanns det problem med att intressenter misstolkade
begreppens innebörd såsom väsentlig felaktighet samt rimlig och hög säkerhet. Svårtolkad
revisionsberättelse medför att analysering av information inte blir tillräckligt säker. En tydlig
struktur och språk i revisionsberättelsen ökar informationens användbarhet och relevans samt
trovärdighet (Asare & Wright, 2012).
Kommunikationsgap på makronivå kan uppstå på grund av att intressenter har olika förväntningar på vad revision är (Asare & Wright, 2012). Det beror på att intressenter har en uppfattning om att revisorer har tillräcklig kunskap att göra bedömningar om företagets finansiella
rapporter är fria från bedrägerier. Dock har revisorer problem med inneboende risk och bedömer
endast utifrån väsentlighetsnivå. Det leder till typ I kommunikationsgap på makronivå. Om de
finansiella rapporterna visar en korrekt bild av företagets finansiella ställning har förvaltningen
av företaget mindre betydelse. Asare och Wright (2012) belyser att det inte framkommer i ISA
standarderna att revisionsbevis ska samlas in om företaget är en lämplig investering för investerare.
Asare och Wright (2012) nämner att det vanligen förekommer typ II kommunikationsgap på
makronivå, då olika intressentgrupper inte har lika stort förtroende till revisionsberättelsen. Det
gäller främst revisionsberättelsens uppgift som till stor del innebär att minska agentkostnader
och utgöra användbarhet vid investerings- och lånebeslut. Intressenter anser att användbarheten
inför beslutsfattande och bedömningen av fortsatt drift är viktigast. En analys av företagets
fortsatta drift innehåller en prognos över framtida kassaflöden och inte en bedömning av kvalité,
företagets produkter eller konkurrenskraft (Asare & Wright, 2012).

2.5 Revisionskvalité
Tidigare forskning är överens om att revisorer har en likartad uppfattning om revisionskvalité,
men forskarna är oeniga om hur mätningen av kvalité ska ske (Ball et al., 2015; GonthierBesacier et al., 2016; Maksymov, 2015). Revisorns kompetens och oberoende är två egenskaper
som påverkar kvalitén i revisionen (Hardies et al., 2016; Knechel, 2016). En annan faktor är
förtroendet hos allmänheten till revision. Kompetens värderas högre än förtroende, men båda
är viktiga för effektiviteten. Nivån på revisionens försäkran kan ökas genom att förbättra kompetens, öka förtroende eller oberoende, enligt Knechel (2016). IAASB menar att revisions-
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kvalitet uppnås när revisorns yttrande baseras på tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
om företagets finansiella ställning. Bedömning av revisionskvalitet bör omfatta revisionsutskott, efterlevnad av regler och normer samt revision av företagets kvalitetskontroll (Gaynor
et al., 2016). Dessutom vill IAASB införa krav på en miniminivå av försäkran. I annat fall finns
det chans att revisionens trovärdighet kommer att försämras över tid (Knechel, 2016). Regelverket påverkar revisionsbranschen på samma gång som revisionsbyråer vill vara självreglerande (Arnold, Collier, Leech & Sutton, 2001). Revisionsstandarder tillkommer eller omarbetas efter misslyckade revisioner och företagskriser, men standardsättare måste se till att det
fungerar i praktiken (Knechel, 2016).
Det finns stora skillnader gällande storleken på revisionsbyrå och om det granskade företaget
är börsnoterat eller av allmänt intresse jämfört med ägarledda företag (Gonthier-Besacier et al.,
2016). De stora revisionsbyråerna accepterar inte uppdrag från företag som har låg kvalité i de
finansiella rapporterna (Gaynor et al., 2016). I tidigare forskning har det funnits kritik mot svårigheten att förklara valet i en konfliktfylld miljö. Det kan finnas konflikter mellan revisor och
klient, då företag vill förhandla sig fram revisionen. Oberoende påverkas i sin tur av tidspress,
kostnader och konkurrens (Arnold et al., 2001). Förhållandet mellan huvudansvarig revisor och
klient är lika kritiskt som förhållandet mellan huvudrevisor och revisionsbyrå (Hardies et al.,
2016). Några revisorer visar mindre benägenhet att följa oberoende och etiska normer då revisorer tror att revisionsbyrån skadas om revisorerna förlorar en klient. Det leder till större press
för revisorer att uppnå framgång och lönsamhet för revisionsbyrån (Hardies et al., 2016). Samtidigt bör revisorer försvara sina bedömningar och ta ansvar för brister som förekommer i revisionsprocessen (Knechel, 2016).
Faktorer som påverkar revisorer är bland annat bristande finansiella rapporter från företagen,
kritisk bedömning av fortlevnad, förekomst av bedrägeri trots revision samt pågående tvistemål
(Ball et al., 2015). Exempelvis internationella företagsskandaler uppkommer vanligen på grund
av att revisionsuppdraget inte har utförts oberoende och en försämrad revisionskvalité (Ball et
al., 2015). Å ena sidan har det resulterat i att vissa forskare anser att revisionskvalitén minskar
om revisorn har en längre relation med företagsledningen och verkställande direktören, då det
kan finnas risk för icke oberoende revisor och lågt förtroende av allmänheten. Å andra sidan
finns det också bevis för att revisionskvalitén förbättras om revisorn har kännedom och kunskap
om företagets storlek och eventuell komplex bransch (Ball et al., 2015). Enligt Gaynor et al.
(2016) kan revisionskvalité ses ur två perspektiv. Revisionsutfallet, output, kan vara upptäckt
av bedrägeri, säker kommunikation och omfattande rapportering. Input i revisionsprocessen är
till exempel egenskaper hos revisorn, risken mellan revisor och företag samt storleken på revisionsbyrå (Gaynor et al., 2016).
2.5.1 Oberoende
Bakom revisorns engagemang till det granskade företaget finns det flera faktorer som kan
påverka revisionskvalité i varierad omfattning. Exempelvis kvalité på dokument, ta åtagande
till klienten professionellt och oberoende, personligt engagemang i uppdraget, kunskap om
klientens verksamhet samt kommunikationen och relationen i revisorsteamet och till klientens
personal (Gonthier-Besacier et al., 2016). Ball et al. (2015) samt Boolaky och Quick (2016)
konstaterar att oberoende revision och försäkran av att företagets finansiella rapporter ger en
rättvisande bild är viktigt för stabilitet och förtroende. Enligt Knechel (2016) påverkar revisorns
oberoende i sin tur sannolikheten att revisorn väljer att göra ett modifierat uttalande beroende
på väsentliga felaktigheter. En revisor med hög nivå av oberoende, men som har en låg nivå av
kompetens har inte tillräckligt med kunskap för att göra uttalande i revisionsberättelsen. Ball et
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al. (2015) lyfter fram att om en person har varit huvudrevisor under lång tid medför det en hög
lojalitet mot klienten och en viss ovilja att skada företaget med uttalande.
2.5.2 Kompetens
Forskningen av Gaynor et al. (2016) resulterade i tre faktorer som påverkar kompetens. För det
första påverkar revisorns egenskaper indirekt såsom genus, motivation, riskpreferenser och
ålder. Lång branscherfarenhet och sakkunskap ökar trovärdigheten direkt. Den andra faktorn är
uppdragets egenskaper där informationens relevans, språkformat, ordningsföljd och presentation i revisionsberättelsen bedöms. Komplexitet och antal timmar som ägnas åt tekniskt arbete,
granskning och övervakning över året bidrar också till uppdraget som helhet (Gaynor et al.,
2016). Tredje faktorn är omvärldens egenskaper såsom revisionsutskott, lagstiftning, revisionsstandarder och rättstvister. Till exempel hur revisorer bedömer vilka klienter som innebär hög
risk med anledning av omvärlden. Andra egenskaper som påverkar omvärlden är intressenters
förväntningar, företagskultur samt kommunikation från revisorer (Gaynor et al., 2016). Därtill
överskattar många gånger revisorer sin egen kompetens, och underordnade personer i allmänhet, att upptäcka väsentliga felaktigheter som är komplexa, menar Maksymov (2015). Kompetensen ökar över tiden då revisorer samlar in företagsspecifik kunskap såsom intern kontroll,
redovisningssystem och interna processer. Det leder till att informationsasymmetri minskar
mellan revisor och företagsledning (Ball et al., 2015). Graden kompetens påverkar inte revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter i företagets finansiella rapporter (Knechel, 2016).
2.5.3 Förtroende
I samband med att forskare har undersökt frågan om revisorers kompetens har iakttagelser
gjorts gällande hur förtroende påverkar revisionskvalité. Forskning har bidragit till nya insikter
och olika resultat (Maksymov, 2015). Viss forskning menar att individens roll i revisionen är
avgörande, medan andra menar att personens egenskaper inte är en tillräcklig förklaring till
förväntningsgapet inom revision (Gonthier-Besacier et al., 2016). Förväntningar hos intressenter påverkar revisionskvalitén indirekt genom förtroende (Gaynor et al., 2016). Rapporteringen tenderar att påverka intressenter i hög grad, men vid misslyckanden kommer det uppbyggda förtroendet att förloras snabbt (Ball et al., 2015). Forskarna anser att ett revisionsuppdrag som har varat i fem år generellt sett håller god revisionskvalité. Kvalitén på revisionen
påverkas positivt av ökad kommunikation från revisorer till intressenter och minskad informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning (Ball et al., 2015.). Gonthier-Besacier et al.
(2016) förklarar att olika miljöer och sociala interaktioner avgör förtroendet hos intressenter.

2.6 Revisionsberättelsens innehåll och struktur
2.6.1 ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision
enligt International Standards on Auditing
Revisorer behöver använda korrekt väsentlighetsnivå och kontrollera att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild. Revision kan öka graden av förtroende till intressenter. Ett uttalande i revisionsberättelsen är inte någon försäkran om företagets framtid. Då skulle det ha behövts att revisorn utfört betydligt annorlunda arbete (ISA 200, p. 3 och p. A1). Det betyder att
revisorn endast måste uppnå rimlig säkerhet att företagets räkenskaper är fria från väsentliga
felaktigheter som beror på bedrägeri eller fel (ISA 200, p. 5). Revisionsrisken betyder sannolikheten att revisorn uttalar sig oriktigt när de finansiella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter. Exempelvis innebär upptäcktsrisken att revisorer förbiser väsentliga felaktigheter trots
åtgärder (ISA 200, p. 13). I väsentliga felaktigheter ingår även inneboende risk och kontrollrisk
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(ISA 200, p. 13 och p. A39). För att minska revisionsrisken ska revisorn identifiera och bedöma
risker med väsentliga felaktigheter genom att förstå såväl företag, miljö som intern kontroll
(ISA 200, p. A40 och p. A41). För att upptäcka felaktigheter behövs planering, engagerat team,
professionell skepticism och övervakning (ISA 200, p. A45).
ISA handlar om revisorns generella ansvar och krav som revisorn ska följa (ISA 200, p. 18 och
p. A55) om inte omständigheterna medför att standarden inte är relevant eller villkorat krav är
uppfyllt (ISA 200, p. 22, p. A74 och p. A75). Professionell bedömning behövs vid granskning
då ISA och yrkesetiska krav tolkas genom att revisorn använder sin kunskap och erfarenhet
(ISA 200, p. 16 och p. A25). Utifrån tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis ska revisorn
dra slutsatser och göra uttalande i revisionsberättelsen (ISA 200, p. 7). Revisionsbevis kan samlas in från finansiella rapporter eller annan information (ISA 200, p. 13). Fler revisionsbevis
ger inte högre kvalité (p. A31), men tidsbrist eller högre kostnader än nytta ger inte någon
anledning att inte ta fram tillräckliga revisionsbevis (ISA 200, p. A50). Företagsledningen och
styrelsen måste ge all information som är relevant till revisorn, vid begäran lämna ytterligare
uppgifter samt får inte förhindra revisorn att inhämta revisionsbevis (ISA 200, p. A2). Om det
saknas underlag och det inte räcker att uttala sig med reservation bör revisorn avstå från att
uttala sig i enlighet med ISA 705 (ISA 200, p. 12).
2.6.2 ISA 700 Bilda sig en uppfattning om och uttala sig om finansiella rapporter
(omarbetad)
Revisorns mål är att göra ett uttalande, baserat på företagets finansiella rapporter efter utvärdering av revisionsbevis, i revisionsberättelsen (ISA 700, p. 6). Det innebär att informationen i de
finansiella rapporterna bör vara relevant, tillförlitlig, jämförbar, förståelig samt ge nytta till
intressenter (ISA 700, p. 13). Revisorns uppgift är främst att kontrollera företagets redovisning
är rättvisande samt att intressenter förstår informationen som förmedlas i de finansiella rapporterna (ISA 700, p. A6). Om de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild ska revisorn
diskutera med företagsledningen i enlighet med ISA 705 (ISA 700, p. 18).
I figur 2.2 illustreras en jämförelse av innehåll och struktur i revisionsberättelsen. Den nya revisionsberättelsen riktar sig numera mot bolagsstämman. Första delen innefattar revisionsberättelse om årsredovisningen (ISA 700, p. A19) och andra delen är en rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar (ISA 700, p. 43). Revisionsberättelsen börjar numera högst upp
med rubrikerna uttalande och grund för uttalande (ISA 700, p. 23 och p. 28). Grund för uttalande är betydelsefullt för intressenters förståelse av uttalandet (ISA 700, p. A32). Revisionsberättelsen om årsredovisningen fortsätter därefter med uttalande om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift enligt ISA 570 (ISA 700, p. 29). För revision i börsnoterade företag ska revisorn även upprätta en rubrik särskilt betydelsefulla områden enligt ISA
701 (ISA 700, p. 30). För företag av allmänt intresse får revisorn besluta om det bör kommuniceras SBO (ISA 700, p. A41). Annan information som finns utöver de finansiella rapporterna
och revisionsberättelsen i enlighet med ISA 720 ska presenteras vid behov (ISA 700, p. 32 och
p. A23).
I rapporten om andra krav enligt lagar och andra författningar kan det finnas rubriken övriga
upplysningar, vilket berör förhållande som presenterats på rätt sätt i de finansiella rapporterna
och som är relevant för användarnas förståelse (ISA 700, p. 2). En utökad beskrivning av
styrelsens och verkställande direktörens ansvar samt revisorns ansvar förflyttas längre ned (se
figur 2.2). Revisorn kontrollerar hur den interna kontrollen i företaget fungerar och de finansiella rapporternas framställning (ISA 700, p. 33 och p. 34). Sist hamnar revisorns ansvar som
ska hålla en hög men inte absolut säkerhet, samt upprätthålla professionell bedömning och
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Figur 2.2. Modell över strukturens förändringar i revisionsberättelsen (FAR 2012, RevR 709; FAR 2016, RevR
700)
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skepticism (ISA 700, p. 37 och p. 38). Dessutom förklara vad revisorns ansvar är bland annat
identifiera och bedöma risker, förstå företagets interna kontroll, utvärdera tillämpade redovisningsprinciper, dra slutsatser om fortsatt drift och förvissa sig om en rättvisande bild (ISA 700,
p. 39). För börsnoterade företag ska revisorn även kommunicera med dem som har ansvaret,
belysa efterlevnaden av yrkesetiska krav till styrelse samt ange de särskilt betydelsefulla områden som har diskuterats med styrelsen (ISA 700, p. 40). Figur 2.2 visar även att revisionsberättelsen fortfarande avslutas med revisionsbyrå, påskrivande auktoriserad revisor samt
datum för rapporten (ISA 700, p. 46, p. 47 och p. 49). Fullständig vägledning finns för nya revisionsberättelsen i RevR 700 (se bilaga 1) och för “gamla” revisionsberättelsen i RevR 709 (se
bilaga 2).
2.6.3 ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor (omarbetad)
Det finns tre typer av modifierade uttalande, vilka är uttalande med reservation, med avvikande
mening eller när revisorn avstår från att uttala sig (ISA 705, p. 2). Kravet är att revisorn bedömer
att de finansiella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter eller inte kan samla in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis (ISA 705, p. 6). Det illustreras i figur 2.3. Reservation
beror på att revisorn inte har kunnat samla in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
eller att det finns väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, men som inte har
avgörande betydelse (ISA 705, p. 7). Avgörande betydelse innebär att det finns möjliga felaktigheter som ännu inte har upptäckts som kan ha stor påverkan på de finansiella rapporterna
(ISA 705, p. 5). Det ger värdefull information till intressenter att förstå varför revisorn gör ett
modifierat uttalande (ISA 705, p. 29 och p. A26). Avvikande mening innebär att de finansiella
rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter som har avgörande betydelse (ISA 705, p. 8).
När inget uttalande görs beror det på att det inte finns tillräckliga revisionsbevis, vilket utgör
avgörande betydelse (ISA 705, p. 9).
Väsentliga men inte av
avgörande betydelse

Väsentliga och av
avgörande betydelse

De finansiella rapporterna innehåller
väsentliga felaktigheter

Uttalande med reservation

Uttalande med avvikande
mening

Revisorn kan inte inhämta tillräckliga
och ändamålsenliga revisionsbevis

Uttalande med reservation

Revisorn avstår från att
uttala sig

Figur 2.3. Modell över typer av modifierade uttalande (ISA 705, p. A1)

Anledningen för att inte kunna samla in tillräckliga revisionsbevis kan bero på omständigheter
utom företagets kontroll exempelvis förstört material (ISA 705, p. A8 och A10). Vidare kan det
vara beroende av tidpunkten som revisionen sker samt om företaget inte kan inventera eller den
interna kontrollen inte fungerar (ISA 705, p. A8 och A11). Företagsledningen kan också utgöra
en begränsning i insamlandet av revisionsbevis om de hindrar revisorn genom att inte ge
tillgång till specifikt efterfrågade poster (ISA 705, p. A8 och A12). Om revisorn gör ett modifierat uttalande för de finansiella rapporterna kan inte någon del som sammanhänger med en
annan del innehålla ett omodifierat uttalande. Till exempel om revisorn avstår att uttala sig om
resultatet men lämnar ett omodifierat uttalande om finansiella ställningen (ISA 705, p. 15 och
p. A16).

2.7 Särskilt betydelsefulla områden
Informationsasymmetri mellan revisorer och intressenter kan minskas genom SBO (Boolaky &
Quick, 2016). SBO förväntas öka kommunikationsvärdet i revisionsberättelsen, då SBO hjälper
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intressenter att fokusera på de områden i företagets finansiella rapporter som revisorer bedömer
som utmanande. Dessutom vägleder SBO intressenter till att fokusera på händelser som är
viktiga vid beslutsfattning, förklarar Sirois et al. (2014).
Sirois et al. (2014) studerade om mer information i form av SBO i revisionsberättelsen påverkade intressenter. I studien kom forskarna fram till att förmedling av ytterligare information
gjorde att intressenter generellt sett var mer uppmärksamma på de områden som revisorer
refererade från revisionsberättelsen till de finansiella rapporterna. Det gick även snabbare för
intressenter att samla in information. Antalet SBO som revisorer valde att förmedla i revisionsberättelsen påverkade intressenternas informationsinsamling. Ju fler SBO som redovisades,
desto sämre fokus hade intressenterna vid insamling av informationen. Sirois et al. (2014)
betonar att om intressenter endast samlar in information om uttalanden som refereras till de
finansiella rapporterna, finns det risk för att intressenter förbiser betydelsefull information som
har mer relevans. Det finns även risk för att revisionsberättelsen kommer att innehålla för
mycket händelser, vilket leder till att revisorers kommunikation blir ineffektiv. Konsekvensen
som kan följa är att intressenter betraktar revisorers uttalanden i revisionsberättelsen som ett
substitut till de finansiella rapporterna (Sirois et al., 2014).
2.7.1 ISA 701 Kommunikation av särskilt betydelsefulla områden i rapport från
oberoende revisor (ny)
Syftet med att förmedla SBO i den nya revisionsberättelsen är att revisionen ska bli mer transparent för företagets intressenter. Den här informationen ska underlätta intressenters förståelse
för vilka områden i företagets finansiella rapporter som har varit viktigast vid revisionen enligt
revisorers bedömning (ISA 701, p. 2). I revisionsberättelsen ska det framgå vad SBO innebär.
Vidare ska det framgå att de SBO som förmedlas i revisionsberättelsen gäller revision av de
finansiella rapporterna som helhet och inte några särskilda uttalanden till de här områden (ISA
701, p. 11). ISA 701 gäller för revisorer som granskar börsnoterade företag eller när det finns
lagstiftning som anger det. Revisorer får också tillämpa standarden när det uppstår omständligheter där revisorer beslutar att förmedla SBO i revisionsberättelsen. Om det inte finns något
lagstadgat krav, förbjuder ISA 705 revisorer från att redovisa SBO, då revisorn avstår från att
göra uttalanden om de finansiella rapporterna (ISA 701, p. 5).

Alla områden som kommuniceras med
styrelsen
Områden som signifikant
kräver revisorers
uppmärksamhet
SBO

Figur 2.4. Modell över hur SBO fastställs av revisorer (IAASB, 2016a)

Utifrån de områden som har kommunicerats med styrelsen ska revisorer fastställa vilka områden som krävde betydande uppmärksamhet under revisionen (se figur 2.4). Vid fastställandet
ska revisorn ta hänsyn till områden där det finns hög risk för väsentliga felaktigheter, betydande
bedömningar av företagsledningen som är osäkra och andra händelser som har uppstått under
perioden (ISA 701, p. 9). När samtliga områden har fastställts ska revisorn sedan besluta vilka
områden som var mest betydelsefulla under revisionen och därmed anses vara SBO (ISA 701,
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p. 10) (se figur 2.4). Till exempel kan det vara områden som revisorer har haft svårigheter att
samla in tillräckligt med revisionsbevis eller bilda sig en uppfattning kring (ISA 701, p. A13).
Fastställandet av SBO ska baseras på den genomförda revisionen av företaget (ISA 701, p.
A16). Vidare är det endast ett fåtal SBO ska förmedlas i revisionsberättelsen (ISA 701, p. A9).
Antalet SBO bestäms av revisorns professionella bedömning. Faktorer som påverkar bedömningen är bland annat storleken på företaget, komplexiteten och verksamhetens omgivning (ISA
701, p. A30). För varje SBO som förmedlas i revisionsberättelsen ska det finnas underrubriker
under huvudrubriken särskilt betydelsefulla områden (ISA 701, p. 11). Rangordningen av
områden har också betydelse för mervärde till intressenter (ISA 701, p. A31 och p. A32). Varje
underrubrik ska innehålla en förklaring över varför området bedömdes som ett SBO och hur
revisorn hanterade området i revisionen samt en referens till de finansiella rapporterna om det
finns (ISA 701, p. 13). Revisorn måste bedöma hur detaljerad informationen ska vara (ISA 701,
p. A46). Däremot måste revisorn vara försiktig med förmedlingen av information för att intressenter inte ska misstolka syftet med SBO (ISA 701, p. A47). Områden där revisorn måste modifiera sitt uttalande enligt ISA 705 eller som behandlar företagets fortsatta drift enligt ISA 570,
ska inte förmedlas i SBO-avsnittet i revisionsberättelsen. Istället ska revisorn rapportera enligt
den gällande standarden samt i avsnittet om SBO hänvisa till respektive avsnitt i revisionsberättelsen (ISA 701, p. 15). I extremfall kan revisorn bedöma att ett SBO inte ska förmedlas,
eftersom de negativa konsekvenserna bedöms vara större än nyttan för intressenter eller
förhindras av lag (ISA 701, p. 14). Om revisorn bedömer att det inte finns någon SBO att förmedla i revisionsberättelsen eller att de SBO som ska redovisas följer ISA 701 punkt 15 ska
revisorn göra ett uttalande om det i SBO-avsnittet i revisionsberättelsen (ISA 701, p. 16).
2.7.2 Comment letters till exposure draft
Sabater (2013) nämner att riktlinjer för att särskilja SBO möjliggör för revisorer att använda
professionellt omdöme vid identifiering av SBO. Emellertid finns det risk för att revisorer
missbedömer och därmed utesluter viktiga SBO (EY, 2013). En svårighet blir att välja ut de
områden som betraktas vara mest betydelsefulla (Kilesse & Boutellis-Taft, 2013; Sabater,
2013). Sexton (2013) hävdar att bristen på vägledning kan medföra att revisorer tar olika beslut
trots att omständigheterna är detsamma.
ISA 701 nämner inte hur många SBO som ska förmedlas i revisionsberättelsen. Det kan resultera till att olika revisionsberättelser för börsnoterade företag innehåller olika antal SBO (EY,
2013). Sabater (2013) hävdar att ju fler antal SBO som förmedlas i revisionsberättelsen, desto
större risk finns det för att kommunikationen förlorar sitt värde. Kilesse och Boutellis-Taft
(2013) nämner att ordet mest i definitionen för SBO indikerar att det finnas minst ett SBO.
Sexton (2013) argumenterar att det bör finnas en klar och rimlig förväntan angående hur många
SBO som ska redovisas i revisionsberättelsen. Intressenter ska kunna få en översiktsblick utan
att få för mycket information i SBO-avsnittet.
Det finns inte något minimikrav på hur detaljerad informationen ska vara vid förmedling av de
olika SBO, vilket medför att detaljnivån inte blir enhetlig (EY, 2013). Två olika revisorer kan
ha två skilda tillvägagångssätt när det gäller samma företag, vilket i sin tur kan resultera till
olika detaljerade beskrivningar av SBO (Brooks & Hicks, 2013). En svårighet är att kortfattat
beskriva revisorers genomförda granskningsåtgärder relaterat till SBO. Revisorer måste hitta
en balansgång mellan att beskriva de utförda granskningsåtgärderna och tillhandahålla tillräckligt med detaljerad information i revisionsberättelsen (EY, 2013). Land (2013) nämner att det
ställs för få krav när det gäller förmedling av SBO avsnittet i revisionsberättelsen. Det medför
att det finns risk för att revisorers professionella bedömning inte blir konsekvent när det gäller
vilka områden som bör inkluderas.
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2.8 Fortsatt drift
Revisorer måste bedöma företagets fortlevnad för att avgöra om det ska göras uttalande om
fortsatt drift i revisionsberättelsen (Carson et al., 2013; Guiral et al., 2015). För att kunna dra
slutsatser om företagets fortlevnadsförmåga använder revisorer olika analytiska granskningsåtgärder (Guiral, Rodgers, Ruiz & Gonzalo, 2010). En svårighet med revision är när det finns
osäkerhet kring företagets förmåga att kunna fortleva. Uttalande om fortsatt drift påverkar både
nuvarande och potentiella intressenter (Guiral et al., 2015; Rodgers et al., 2009). Syftet med uttalanden att uppmärksamma intressenter om företagets konkursrisk (Guiral et al., 2015). I en
tidigare studie av Guiral et al. (2010) har det nämnts att revisorers bedömning om företagets
fortlevnad är betydelsefullt för intressenter då det minskar deras osäkerhet. Revisorer har både
kunskap och tillgång till information som inte är offentlig (Guiral et al., 2010).
2.8.1 ISA 570 Fortsatt drift (omarbetad)
Revisorn ska bedöma om det är lämpligt av företagsledningen att tillämpa antagandet om fortsatt drift i de finansiella rapporterna. Dessutom ska revisorn dra slutsatser om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan medföra att det finns tvivel om fortsatt drift (ISA 570, p. 9).
Det ställs krav på att revisorn ska vara uppmärksam på revisionsbevis som kan medföra att det
finns väsentlig osäkerhet om företagets fortsatta drift (ISA 570, p. 11). Emellertid finns det
begränsningar när det gäller revisorns förmåga att kunna upptäcka alla väsentliga felaktigheter.
Det finns framtida händelser eller villkor som kan medföra att företaget går i konkurs som revisorn omöjligt kan förutsäga. Trots att revisorn inte gör något uttalande om fortsatt drift kan det
inte betraktas som en garanti för att företagets verksamhet kommer att fortleva (ISA 570, p. 7).
Vid utvärdering av företagsledningens bedömning ska revisorn ta hänsyn till all relevant information som förfogas över (ISA 570, p. 14). Revisorn ska fråga företagsledningen om det
finns andra händelser som kan resultera i att det finns väsentlig osäkerhet om företagets fortsatta
drift (ISA 570, p. 10).
Om revisorn har identifierat att det finns osäkerhetsfaktor kring företagets fortlevnad ska
tillräckliga revisionsbevis samlas in för att bedöma om det är väsentlig (ISA 570, p. 16). Revisorn kan bland annat granska företagets prognoser för kassaflöde, resultat, låneavtal och protokoll (ISA 570, p. A16). Väsentlig osäkerhetsfaktor förekommer när revisorn bedömer att upplysning måste lämnas för att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild eller inte vara
vilseledande (ISA 570, p. 18). Därutöver ska revisorn också bedöma om företagsledningen upplyst tillräckligt (ISA 570, p. 19 och p. 20). Revisorer måste bedöma om det finns tillräckligt
med upplysningar om den väsentliga osäkerhetsfaktorn i de finansiella rapporterna. Å ena sidan,
bedömer revisorn att det finns tillräckligt med information ska revisorn göra ett omodifierat
uttalande och revisionsberättelsen ska innehålla ett avsnitt med rubriken väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift (ISA 570, p. 22). Å andra sidan, bedömer revisorn
att det inte finns tillräckligt med information ska revisorn göra ett uttalande med reservation
eller med avvikande mening, enligt ISA 705. I avsnittet, grund för uttalande med reservation
(med avvikande mening), ska revisorn upplysa om det finns väsentlig osäkerhetsfaktor kring
företagets fortsatta drift och det saknas tillräckligt med information i de finansiella rapporterna
(ISA 570, p. 23). Om revisorn bedömer att företagsledningens tillämpning av fortlevnadsprincipen i de finansiella rapporterna är olämplig med hänsyn till omständigheterna, ska revisorn
göra ett uttalande med avvikande mening (ISA 570, p. 21).
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2.8.2 Faktorer som påverkar revisorns bedömning
Det finns olika faktorer som påverkar revisorers bedömning av företagets fortsatta drift. Till
exempel kan revisorer använda olika nyckeltal samt ta hänsyn till marknadsfaktorer vid bedömning (Carson et al., 2013). Feng och Li (2014) påpekar att företagets framtida lönsamhet är en
viktig faktor att ta hänsyn till vid bedömning. Om revisorer anser att ledningens intäktsprognoser är objektiva kommer det att påverka revisorernas bedömning. Det beror på att ledningen
innehar mer information om verksamhetens framtida planer och därmed gör bättre intäktsprognoser än revisorer. Prognoser från företag, med ekonomiska påfrestningar, påverkar inte revisorers bedömning om den inte innehåller mycket betydelsefull information (Feng & Li, 2014).
Risken för optimistiska prognostiseringar är större när det går dåligt för företag, menar Asare
och Wright (2012) samt Feng och Li (2014). Företag med stor skuldsättning tenderar att manipulera siffror i större utsträckning för att undvika att revisorer varnar intressenter om företagets
konkursrisk, betonar Gaynor et al. (2016). Andra forskare hävdar att intressenter behöver få
mer information om företagets framtidsutsikter genom revisorers bedömning i samband med
upprättande av revisionsberättelsen (Asare & Wright, 2012).
När revisorer tar hänsyn till möjliga konsekvenser av uttalande om fortsatt drift kan det uppstå
intressekonflikter mellan företag och dess intressenter (Guiral et al., 2015). I en studie av Guiral
et al. (2010) studerades intressekonflikters påverkan på revisorer. Från resultatet framkom det
att revisorer, som ser uttalande om fortsatt drift som ett sätt att skydda sig från rättstvist, påverkades i större utsträckning av negativ finansiell information. Medan revisorer, som ser uttalanden
som användbar för intressenters beslutsfattande, betonade negativ finansiell information som
mer betydelsefull. Studien av Guiral et al. (2010) visade att revisorer var strikta med att fastställa företagets konkursrisk. Negativa revisionsbevis underskattades på grund av att revisorer
ansåg att uttalanden skulle öka företagets konkursrisk. Istället valde revisorer att förlita sig på
information som förespråkade fortlevnad. Dock hade negativa revisionsbevis om företagets
fortlevnad inte någon direkt påverkan vid den slutgiltiga bedömningen. Risken för att revisorer
hamnade i rättstvist hade inte heller någon signifikant påverkan på bedömningen av företagets
fortlevnad (Guiral et al., 2010). Intressekonflikter kan påverka revisorer att bli omedvetet subjektiva i bedömningen som i sin tur inverkar på deras beslutsfattning (Guiral et al., 2010; Guiral
et al., 2015). I en senare studie framförde Guiral et al. (2015) att samtidigt som revisorer undervärderar företagets konkursrisk väljer revisorer att betona revisionsbevis som påverkar företagets konkursrisk negativt. Ju mer erfarenhet revisorer har desto mer skeptiska och mindre påverkade av intressekonflikter vid beslutsfattning (Guiral et al., 2015).
2.8.3 Risk för typ I-fel och typ II-fel vid uttalande om fortsatt drift
När det gäller uttalande om företagets fortsatta drift finns det risk för att revisorer gör typ I-fel
eller typ II-fel. Typ I-fel uppstår när revisorer gör uttalande om fortsatt drift och företaget
därefter inte går i konkurs. Medan typ II-fel uppstår när revisorer inte gör något uttalande om
fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs. Både typ I-fel och typ II-fel är kostsamma för
revisionsbyråer. Exempelvis kan typ II-fel medföra kostnader i form av rättstvist. Typ I-fel är
generellt sett mer kostsamt än typ II-fel, eftersom allmänheten kan betrakta företaget som
osäkert (Carson et al., 2013; Hardies et al., 2016; Nogler, 2006; Rodgers et al., 2009) och det
kan påskynda företagets konkursrisk (Guiral et al., 2010). Det finns risk för att revisorer gör
felbedömningar gällande både finansiella och icke-finansiella faktorer, vilket kan leda till en
snabbare konkurs till följd av revisionsberättelsen (Shvyreva & Kruglyak, 2016). Revisorers
uttalande om företagets fortlevnad påverkade negativt kreditgivarens riskbedömningar, låneränta och kreditbelopp (Rodgers et al., 2009).
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Carson et al. (2013) nämner att typ II-fel uppstår när revisorer inte har tillräckligt med erfarenhet för att kunna förutsäga framtida konkursutfall. Arnold et al. (2001) studerade hur konkursspecialister och revisorer samlade in och bedömde företagens fortlevnad. Forskarna visade på
skillnaden i metod att söka relevant och icke finansiell information mellan konkursspecialister
och revisorer. Konkursspecialister samlade in mycket djupgående information, medan revisorer
tenderade att samla in generell information om företagets aktiviteter och branschproblem. Det
resulterade i att revisorer var mer benägna att fokusera på hur företaget fick ekonomiska
påfrestningar istället för att fokusera på företagets förmåga att kunna fortleva. Arnold et al.
(2001) talar om att misslyckande beror på att en eller flera komponenter i revisionsprocessen
brister.
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3 Metod
Det här kapitlet diskuterar studiens kunskapssyn. Utgångspunkten är interpretivism med
inriktning på hermeneutik. Studiens tillvägagångssätt är induktiv ansats som leder fram till
kvalitativ forskning. Därtill en reflektion av datainsamling och val av respondenter. Vidare
finns det en beskrivning av operationaliseringsprocess, analysmetod och etiska överväganden.

3.1 Forskningsfilosofi
Epistemologi är kunskapsteori och handlar om antagande om kunskap, vad som bedöms som
giltig och legitim kunskap samt hur förmedling sker till andra individer (Saunders, Lewis &
Thornhill, 2015). För att få förståelse av fenomenet ska kunskapen sökas i subjektet (Bryman
& Bell, 2013). En inriktning inom epistemologin är konstruktionism som studerar individers
agerande och tolkningar oberoende av andra sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013; Saunders
et al., 2015). Den sociala verkligheten baseras på individers uppfattningar och handlingar som
skapas genom delade meningar och verkligheter (Saunders et al., 2015). I vår studie tillämpades intervjuer med auktoriserade revisorer med erfarenhet av den nya revisionsberättelsen för
börsnoterade företag. Intervjufrågor konstruerades för att få fram kunskap genom både berättarfrågor och mer specifika frågor om den nya revisionsberättelsen. Data som samlades in tolkades
för att förstå den sociala verkligheten. Det fanns intresse av att samla in uppfattningar hos
revisorer som ska bidra till förståelse av hur förändringarna i revisionsstandarder påverkar
revisionsbranschens bedömning. I den här studien förmedlades kunskap till andra individer
genom beskrivning av revisorers perspektiv. Det ska bidra till nya insikter om den nya revisionsberättelsen bland annat gällande bedömning och förmedling av SBO och fortsatt drift.
Den här studien utgick från ett interpretivistiskt synsätt. Den sociala världen studeras inte på
samma sätt som de fysiska fenomenen inom interpretivism. Det beror på att faktorer inom
samhällsvetenskaplig forskning skiljer sig åt från faktorer inom naturvetenskaplig forskning
(Bryman, 2016; Saunders et al., 2015). Det mänskliga beteendet är komplext, till följd av att
individer agerar utifrån nuvarande moral och värderingar, tidigare erfarenheter och andra omständigheter (Saunders et al., 2015). Revisorns personliga egenskaper och erfarenhet kan påverka bedömningen av företagets finansiella ställning. Beroende på vilken situation revisorn
befinner sig i gentemot det granskade företaget har revisorn varierande grad av objektivitet.
Saunders et al. (2015) förklarar att individer med olika bakgrunder, under olika omständigheter
och tidpunkter skapar skiftande uppfattningar. Det medför att sociala verkligheter inte upplevs
på samma sätt hos individer.
För att studera olika betydelser samt öka förståelse och tolkningar av individers perspektiv
tillämpas interpretivism (Bryman, 2016; Saunders et al., 2015). Det finns lagstiftning och regler
på revisionsområdet samt yrkesetiska krav som revisorer måste följa. Samtidigt finns det sociala
aktörer med andra incitament. Det medförde att vårt mål var att skapa en helhetsförståelse av
förändringarna med den nya revisionsberättelsen. Utgångspunkten inom inriktningen hermeneutik är att få en helhetsförståelse för fenomenet. Avsikten är att förstå och beskriva ett fenomen,
som kan upplevas och tolkas på olika sätt hos individer (Andersson, 2014). I den här studien
undersöktes hur revisorer tolkar de nya och omarbetade revisionsstandarderna. Andersson
(2014) nämner att tidigare kunskap och erfarenhet samt engagemang ger upphov till olika förförståelse.
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3.2 Forskningsansats
3.2.1 Induktiv ansats
Studien utgick från en induktiv ansats. Målet var att sammankoppla den insamlade empirin med
tidigare litteratur och nuvarande revisionsstandarder för att få en djupare förståelse av revisionsberättelsen. Det fanns inte någon avsikt att testa teori genom hypotesprövningar, därför kunde
inte deduktiv ansats tillämpas i den här studien. I induktiv ansats börjar forskarna med att samla
in empirisk data för att utforska ett specifikt fenomen (Saunders et al., 2015). Forskaren samlar
in relevant information i verkligheten för att därefter klassificera data och formulera teorier
utifrån den empiriska datan (Jacobsen, 2002). I den här studien samlades den empiriska datan
in först för att få information om hur den nya revisionsberättelsen uppfattades bland auktoriserade revisorer. Efter empiriinsamling utvecklades teorier som relaterades till tidigare forskning. Jacobsen (2002) och Saunders et al. (2015) nämner att det sedan resulterar i en diskussion
och slutligen drar forskaren slutsatser.
3.2.2 Kvalitativ forskning
Till följd av tillämpning av induktiv ansats blev det kvalitativ forskningsstrategi. Saunders et
al. (2015) nämner att vid tillämpning av induktiv ansats är det förekommande att kvalitativa
data samlas in. Inom kvalitativ forskning skapas nya teorier för att förstå hur individer beter sig
och uppfattar förhållanden (Bryman & Bell, 2013). Valet av kvalitativ forskning förklaras av
att studien undersökte revisorers uppfattningar och bakomliggande motiv, eftersom regler och
revisionsstandarder förändrades. Respondenterna hade varierande förförståelse och uppfattningar om den nya revisionsberättelsen. Kritik mot kvalitativ forskning handlar om att det är
svårt att generalisera till andra fall och bristande transparens i tillvägagångssätt (Bryman &
Bell, 2013). I den här studien beskrevs tillvägagångssättet så utförligt som möjligt för att öka
transparensen. Samtliga respondenter följde samma revisionsstandarder, vilket medförde att det
var möjligt att generalisera baserat på rådande regelverk vid den tidpunkten.

3.3 Datainsamling
3.3.1 Primära källor
Primärdata är information som forskare själv samlar in med ett specifikt syfte att besvara problemformuleringen och uppnå studiens mål (Saunders et al., 2015). Valet att utgå från revisorers
perspektiv medförde att information samlades in om hur revisorer gör bedömningar och därmed
få bättre kunskap om huruvida förmedling av information från revisorer till intressenter förändras i revisionsbranschen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket innebar att det fanns
ett antal förberedda frågor, men ordningen på dem var inte förutbestämda. Om frågornas karaktär är mer berättande, kan både intervjuare och respondenter ställa följdfrågor under intervjun
vid oklarheter, påpekar Bryman och Bell (2013). Därmed fanns det även tillfälle för respondenterna att förtydliga sina svar.
Det är viktigt att beskriva studiens tillvägagångssätt detaljerat för att öka tillförlitligheten i
resultatet. Primärdata samlas vanligen in genom intervjuer eller observationer (Saunders et al.,
2015). I den här studien utgjordes primärdata av intervjuer med auktoriserade revisorer från
stora revisionsbyråer i Sveriges tre största städer. Empirin samlades in under en given tidsperiod, vilket ledde till svårigheter för revisorer att delta då det ligger stor arbetsbörda under
våren. Om intervjuaren inte får respondentens förtroende kommer datans värde att vara begränsat, vilket resulterar till en osäkerhet kring reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2013). Det
kan uppkomma flera snedvridningar i svaren (Saunders et al., 2015) som beror på respondent21

ens syn på intervjuarens trovärdighet, kommentarer och tonläge (Bryman & Bell, 2013). För att
minska risken hade båda intervjuarna det huvudsakliga ansvaret vid olika intervjutillfällen samt
variation med personlig intervju och telefonintervju.
3.3.2 Sekundära källor
Sekundärdata har samlats in med ett annat syfte av andra forskare eller organisationer. Fördelen
med sekundärdata är att det går att erhålla tillfredsställande kvalité, vilket fordrar mindre
tidsåtgång och lägre kostnader (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2015). Befintliga teorier,
såsom agentteori, valdes forskare som hade gjort omfattande studier och var välciterade. Studiens teoretiska referensram baserades på tidigare forskning från peer-review artiklar från databaser som bland annat Scopus och Science Direct. Genom att analysera sekundärdata igen kan
ny information uppstå, eftersom tidigare forskare inte har haft samma perspektiv (Saunders et
al., 2015). Nackdelarna är brist på kännedom och svårighet att hantera datamängdens komplexitet (Bryman & Bell, 2013). Då viss data redan är insamlad för andra problemformuleringar och
mål medför det större betydelse att bedöma validitet och reliabilitet (Saunders et al., 2015).
Tidigare forskning baserades på omständigheter som var aktuella då studien genomfördes, men
när nya lagar och regler tillkommer förändras situationen. Det finns risk att applicerbarhet av
vetenskapliga artiklar minskar med tiden, men det kan förekomma flertal faktorer som är av
intresse. Därför var de flesta använda artiklarna publicerade under 2000-talet, vilka valdes ut
med anledning av relevans, tidskrift och årtal. Sökorden som användes till en början var audit
report, audit quality, auditor opinion, going concern och key audit matters. Referenser i använda vetenskapliga artiklar som ansågs relevanta för den här studien eftersöktes för att få mer
information. En sökning på tidskrifter gjordes för att finna flera vetenskapliga artiklar till
exempel International Journal of Auditing, Journal of Accounting Research och European
Accounting Review. När det gällde den nytillkomna ISA standarden angående SBO fanns det
brist på tidigare forskning. Utifrån forskning om SBO tillämpades working paper. Dessutom
användes comment letters till exposure draft som komplement. Dokument som har skapats utan
vetenskapligt syfte kan tillföra viktig information (Bryman & Bell, 2013). Användningen av
dokument med revisionsstandarder tillförde grundläggande information för den här studien, då
revisorer tillämpar revisionsstandarder som utgångspunkt vid revision.
3.3.3 Val av respondenter
I den här studien valdes auktoriserade revisorer från revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG
och PwC, som granskar börsnoterade företag. En sökning av tidigare och årets årsredovisningar
från börsnoterade företag gjordes för att fastställa möjliga respondenter. Dessutom användes
pressmeddelande från företag för att få information om vem som var deras huvudansvariga
revisor. Tilltänkta intervjupersoner mejlades och påminnelsemejl skickades vid uteblivet svar.
Därefter kontaktades revisorerna, som inte hade återkopplat, via telefon. Angivna anledningar
att inte medverka var bristande erfarenhet av att granska börsnoterade företag eller tidsbrist.
Mot den bakgrunden säkerställdes att samtliga respondenter reviderade börsnoterade företag.
Intervjuform valdes utifrån vad som var mest passande för respondenten och intervjuare. Personlig intervju och telefonintervju benämns som lika betydelsefulla. Bryman och Bell (2013)
anser att en telefonintervju tar mindre tid i anspråk. Dock finns det svårigheter att ha en intervju
som varar längre än en halvtimme per telefon. Vissa tekniska störningar kan medföra problem
vid inspelning. Under en personlig intervju kan det uppkomma intervjuareffekt beroende på att
flera personer deltar (Bryman & Bell, 2013). Vid intervjutillfällen medverkade en respondent
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och två intervjuare. För att minska vår intervjuareffekt ställde en intervjuare de huvudsakliga
frågorna medan den andra förde minnesanteckningar och flikade in med följdfrågor vid behov.
De flesta auktoriserade revisorer som granskade börsnoterade företag befann sig i Stockholm.
Det genomfördes sex intervjuer via Skype eller telefon enligt önskemål. I Göteborg besöktes
kontoren och två personliga intervjuer utfördes. Även en personlig intervju på Malmökontoret
gjordes. Vid personliga intervjuer och Skype kunde kroppsspråk och tonläge uppfattas. Fullständiga detaljer kring intervjutillfällen sammanställdes separat (se bilaga 3).
3.3.4 Operationalisering
I studien skickades intervjuguiden ut till respondenterna några dagar före genomförandet av
intervjun. Anledningen var att karaktären på intervjufrågorna inte medförde att respondenterna
behövde anpassa sig till socialt acceptabla svar och gavs möjlighet att förbereda sig. Intervjutillfället började med en kort sammanfattning om forskningsproblemet och studiens syfte. Det
förelåg utrymme att strukturera om eller lägga till intervjufrågor när situationen förändrades,
eftersom semistrukturerade intervjuer användes. En förfrågan ställdes till respondenterna om
tillåtelse för inspelning av intervjun. Operationalisering handlar om att omvandla ett abstrakt
begrepp till att bli indirekt uppskattningsbart genom att fastställa tydliga anvisningar på begreppet (Jacobsen, 2002). Med andra ord handlar det om att kategorisera begrepp i huvud- och
delkomponenter. Utifrån det formulerades konkreta frågor. Beroende på hur abstrakt begreppet
var, påverkade det hur många frågor som konstruerades, då det var svårare att mäta. Användning av ett begrepp som är för abstrakt kan resultera i att det tolkas på olika sätt bland respondenterna (Jacobsen, 2002).
Vid konstruktionen av intervjufrågor användes centrala begrepp för studien. För varje begrepp
formulerades ett antal frågor tills det var tillräckligt konkret. Därefter omvandlades en del av
frågorna till berättarfrågor för att respondenterna fritt skulle få möjlighet att berätta sin
uppfattning. Vid insamling av empiri tillämpades samma intervjumall vid samtliga intervjutillfällen (se bilaga 4). De första frågorna under intervjun handlade generellt om de nya förändringarna. Det behövdes tydlighet att frågorna syftade till rådande regler efter den 31 december
2016, för att undvika en snedvriden bild av verkligheten. Intervjufrågorna angående studiens
inriktning disponerades i mitten för att respondenterna ansågs vara väl tillrätta. Slutligen fick
respondenterna frågor om synen på framtiden för att avrunda intervjutillfället. Det fanns ett
avslutande avsnitt där respondenterna hade möjlighet att tillägga funderingar som intervjuaren
förbisett. Respondenterna fick ge sitt samtycke om de önskade medverka med sitt namn eller
vara anonyma. Revisorn har tystnadsplikt i sitt yrke och det finns vissa etiska riktlinjer på
revisionsbyrån. Därför kommer det empiriska avsnittet i studien inte att kunna identifiera vilken
revisor som har sagt vad under intervjutillfällen.
Samtycke för inspelning gavs av alla respondenter. Efter genomförd intervju lyssnades inspelningen av och under de kommande dagarna skedde transkriberingen och jämförelse mot gjorda
minnesanteckningar. Två personer transkriberade samma intervju, sedan sammanfördes de här
två dokumenten till ett och vid olikheter skedde ytterligare avlyssning. Talspråk omvandlades
till skriftspråk för läslighetens skull. Upprepningar, hummanden och meningar som var icke
relevanta för studiens problemformulering uteslöts. Varje transkribering sparades i ett separat
dokument. I transkriberingen fick varje medverkande person var sin initial för att särskilja vem
som sa vad under intervjun. Därutöver angivelse av tid och datum för genomförande samt tidsåtgång för intervjun. Bryman och Bell (2013) påpekar att om en intervju spelas in kan materialet
åter avlyssnas vid bearbetning. Det medförde en mer rättvisande bild av vad vår respondent
berättade under intervjutillfället, vilket gjorde det möjligt att återge korrekta citat. Flertalet citat
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tillämpades i empiriavsnittet för att inte förlora sin betydelse. För att säkerställa att det inte uppstod missuppfattningar skickades det transkriberade dokumentet ut till respektive respondent
för att ge möjlighet att ändra eller tillägga.
3.3.5 Presentation av empiri
I den här studien anonymiserades respondenternas svar. Respondenternas namn blev slumpmässigt fördelade. Det fanns inte något samband med ordningen på intervjutillfällen. Namnen
som respondenterna fick var följande: A. Almblad, B. Blomberg, C. Cederlöf, D. Dahlbom, E.
Ekström, F. Fagerlund, G. Grönholm, H. Hasselgren och K. Kronqvist.
3.3.6 Analysmetod
Vid tolkning av den insamlade empirin tillämpades tematisk analys. Saunders et al. (2015)
nämner att tematisk analys kan tillämpas oavsett vilken forskningsfilosofi och ansats som har
valts för studien. I varje transkription bör det göras en sammanfattning i separat dokument där
det viktigaste lyfts fram. Den här sammanfattningen läggs även som kopia tillbaka i originalfilen som referens (Saunders et al., 2015). Våra sammanfattningar användes för att få en förståelse av vad respondenterna angav samt underlätta den fortsatta tankegången och kodningen.
Bryman och Bell (2013) menar att det är en fördel, eftersom insamling genom kvalitativ metod
resulterar i stora informationsmängder. I den här studien användes transkriberingar som utgångspunkt vid framtagning av potentiella koder. Om flera respondenter beskrev samma företeelse, men använde olika ord användes endast en kod. Om den nya datan inte har samma betydelse ska en ny kod skapas (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2015). Under kodningen är
det en fördel att ha en lista av koder som används för att säkerställa konsekvent tillvägagångssätt. Kodningen påverkas av studiens syfte och problemformulering som kan vägleda vilken
data som ska kodas. En annan forskare med ett annat syfte kan koda annorlunda trots det är
samma data (Saunders et al., 2015).
Saunders et al. (2015) nämner att intervjuer bör planeras med tillräckligt utrymme mellan dem
för att kunna transkribera och tolka före nästa datainsamlingstidpunkt. I den här studien genomfördes några intervjuer nära inpå för att sedan ha möjlighet att tolka dem innan ytterligare intervjuer genomfördes. Inför tolkning av empirin lästes materialet igenom flertal gånger för förståelsens skull. Saunders et al. (2015) argumenterar för att det är viktigt att inte bara fokusera på
datainsamling utan samtidigt tolka empiri. Vår tolkning utfördes i tre omgångar. I första omgången var det fem respondenter, sedan tillades två tillkomna respondenter åt gången. Varje
transkription fick var sin färg för att särskilja respondenternas svar. Anledningen var att underlätta sammanställningen för vidare tolkning. Svaren sorterades sedan in med hjälp av kodningslistan. Saunders et al. (2015) nämner att i takt med insamling och kodning av data eftersöks
tema, mönster och samband. Induktiv ansats medför att teman framkommer från datainsamlingen och är inte förutbestämda. Våra teman baserades på kodning och frågeställning och skapade två övergripande teman, revisorers bedömning och revisorers förmedling. Därefter bildades
tillhörande subteman enligt strukturen på det empiriska materialet och med hjälp av teorimodellen.

3.4 Validitet
Validitet handlar om forskare bedömer det som är av betydelse för studien (Bryman & Bell,
2013) och frågar individer som har förmåga att ge korrekt information (Jacobsen, 2002). Intervju användes som bedömningsgrund vid insamling av empiri, vilket gjorde det viktigt att operationalisera intervjufrågorna noggrant utifrån problemformulering. Vid konstruktionen av inter24

vjufrågorna användes inte begrepp där det kunde uppstå oklarheter hos respondenterna, då det
fanns risk att begreppet kunde tolkas på flera olika sätt.
Intern validitet
I kvalitativ forskning kan intern validitet bli tillfredsställande genom att forskaren säkerställer
begreppen som frågorna har baserats på. Empirin ska vara giltig och relevant (Jacobsen, 2002),
det vill säga att forskaren observerar och identifierar det som önskas (Bryman & Bell, 2013;
Saunders et al., 2015). I den här studien samlades empiri in genom intervjuer med auktoriserade
revisorer som hade erfarenhet av börsnoterade företag. Dessutom användes dokument med revisionsstandarder för att säkerställa korrekt underlag.
Extern validitet
Slutsatsen från undersökningen kan generaliseras till andra situationer vid tillfredsställande
extern validitet (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002: Saunders et al., 2015). En kvalitativ
forskning har ibland ett begränsat urval som kan försämra den externa validiteten (Bryman &
Bell, 2013). Vår insamling varade under en begränsad tid. Generalisering var endast möjlig för
en viss tidpunkt, då det senare kan uppkomma nya förutsättningar. Materialet som presenteras
anses vara relevant för problemformuleringen för att kunna uppnå en acceptabel validitet i den
här studien.

3.5 Reliabilitet
Reliabilitet är mätningens tillförlitlighet, alltså ska studien vara genomförd på ett trovärdigt sätt
(Jacobsen, 2002). Konsekvensen av att tillämpa interpretivism som forskningsfilosofi är att
forskaren kan få oväntade undersökningsresultat i kontexten (Bryman, 2016). Brist på standardisering i intervjufrågorna kan ge problem (Bryman & Bell, 2013). Studien hade semistrukturerade intervjufrågor för att kunna förändra ordningen, men det fanns ett flertal fasta frågor.
Dessutom skedde framtagningen av koder gemensamt.
Intern reliabilitet
Om forskarna gör samma kopplingar mellan teori och empiri uppnås godtagbar intern reliabilitet (Jacobsen, 2002). Det kan finnas problem med variation med anledning av att individer
beter sig olika. Det beror på förmågan att skildra situationer och på vilket sätt intervjuaren frågar
och registrerar svar (Bryman & Bell, 2013). Vid samtliga intervjutillfällen närvarade två intervjupersoner för att kunna observera respondenten. Därför fördelades ansvaret av frågande och
registrering under varje intervjutillfälle och skiftade sedan arbetsuppgifter till nästa tillfälle.
Efteråt skedde transkriberingen var för sig för att sedan jämföra dokumenten.
Extern reliabilitet
Forskare ska kunna genomföra studien på nytt och få samma resultat, så kallad extern reliabilitet
(Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2015), men det är svårt att uppnå i en kvalitativ studie (Bryman
& Bell, 2013). Nya och omarbetade revisionsstandarder leder till att framtida undersökningar
har annorlunda förutsättningar. Dessutom tillkommer nya erfarenheter och det är vanligt med
olika tolkningar av intervjuer. En annan faktor som påverkar är att forskaren tolkar andras tolkningar. Det finns skillnad i insamling av data, bearbetning och analys (Bryman, 2016). För att
den här studien skulle erhålla en godtagbar reliabilitet behövde registrering och överföring av
respondenternas svar ske felfritt och objektivt. Bearbetning av materialet utfördes på ett tillfredsställande sätt, då inspelning av intervjuer var möjlig.
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3.6 Etiska överväganden
För att skydda individer som bidrar med information behöver forskare ha respekt för respondenterna (Holme & Solvang, 1997). Etiska principer är främst informations- och samtyckeskrav,
då forskaren ska informera om syftet med studien och få samtycke från respondenterna. Nyttjandekrav innebär att försäkra sig om att informationen inte används i något annat sammanhang
(Bryman & Bell, 2013). Respondenterna fick själva ta ställning till om de vill delta. Flertalet
gav samtycke till att bli omnämnda, men inte kunna identifiera vem som sa vad i empiriavsnittet. I det här sammanhanget gjordes inte heller någon åtskillnad av manliga eller kvinnliga
revisorer. Det inhämtades även samtycke för inspelning vid intervjutillfällen. Efter transkribering fick respondenterna ge synpunkter om något hade missuppfattats eller borde tilläggas
för förståelsen. Fullständighet är av betydelse då informationen som respondenterna lämnade
ska återges korrekt (Holme & Solvang, 1997).
Det är viktigt med anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt (Bryman & Bell, 2013; Holme
& Solvang, 1997). För att säkerställa att inte någon får vetskap om vem som sa vad anonymiserades samtliga respondenters svar. Vid citering i empiriavsnittet behövdes ytterligare hänsyn
tas till anonymitet. Datahantering sker ofta digitalt, menar Bryman och Bell (2013). Dock
förekom inte våra respondenters personuppgifter tillsammans med deras svar. Bryman och Bell
(2013) nämner att individer, organisationer och platser inte ska kunna identifieras. För att
omnämnda respondenter skulle garanteras anonymitet presenterades inte någon specifik bakgrundsinformation i empiriavsnittet.
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4 Empiri
Under det här kapitlet beskrivs revisorers perspektiv angående den nya revisionsberättelsen
med inriktning på bedömning av särskilt betydelsefulla områden och fortsatt drift. Respondenterna presenteras med fiktiva namn och varje avsnitt har ett antal underrubriker som
belyser innehållet. Samtliga respondenter är auktoriserade revisorer som granskar börsnoterade företag.

4.1 Respondent: Almblad
4.1.1 Revisorers bedömning
A. Almblad beskrev att det är viktigt att revisorers uppfattning inte styr företagens redovisning.
Företag behöver ta fram en egen uppfattning och har ledningen inte någon aning får en extern
värdering tas in. Därefter granskar revisorer dokumentet och om det verkar logiskt. Börsnoterade företag inser att det finns ett värde att upplysa, alltså har både revisionsbyrå och företag
samma mål och ambitioner, angav Almblad. Revisor och företag strävar efter att vara överens
på vad som är väsentligt när revisionsberättelsen lämnas. Revisorers uppgift är att “coacha”
företag om vad som är balanserad och bra upplysning. Almblad ville inte kalla det förhandling
utan snarare en process, eftersom alla parter har varierande utgångspunkter. Samtidigt kan revisorer ge input till företag på hur andra har resonerat såsom analytiker och investerare. Dock är
det en viktig roll för revisorer att vara tydlig med vad reglerna är, ansåg Almblad.
Revisionsbevis måste vara tillräckliga för att kunna lämna en ren revisionsberättelse, vilket
medför att revisorer får arbeta tills det är klart. Almblad använde “professionellt skeptisk” vid
granskning, således behövs ett ”eget DNA” som innebär att revisorn inte köper vad som helst.
Analytisk förmåga och ett kritiskt tänkande är därmed viktiga egenskaper. Almblad förtydligade att om revisorer mottar ett dokument kan det inte bara accepteras utan att ifrågasätta vem
som är källan och hur det har producerats. Revisorer måste förstå varför det är ett bra beslutsunderlag. Dessutom är det viktigt att stå upp för sig som revisor. Därtill talar revisorer med
företagsledningen löpande under året. Uteblir en bra dialog, då vill revisorn avgå från uppdraget. Det ska istället finnas öppenhet från företagsledningen att berätta saker för revisorer.
Almblad påpekade: ”All revision bygger på ett förtroendefullt samarbete.” En revisor vill inte
revidera ett oseriöst företag, där det inte finns ambitionen att göra rätt och riktigt. Almblad
menade att revisionen har en given plats framåt. Anledningen är att det skapar ett förtroende i
näringslivet som medför att företag och olika parter kan göra affärer på ett tryggt sätt.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
Förmedling av SBO i revisionsberättelsen är ett sätt att få in det i lag och normgivning. Det är
någonting i praxis som har gjorts muntligt förut, nämnde Almblad. Det svåra är vad som är
SBO och hur många det ska vara. Utgångspunkten är vad revisorer har rapporterat till revisionsutskott eller företagsledningen. Om det har funnits uppe ett antal områden är det bland de här
revisorn ska leta. Teoretiskt sett kan det bli alla. Almblad nämnde att det till och med var något
företag där en revisor kom fram till att det inte fanns några SBO alls. Dock menade Almblad
att de flesta revisorer hamnade vid två till fyra stycken högst första gången. Utmaningen har
varit att identifiera vilka som är mest betydelsefulla, men Almblad ansåg inte att det fanns någon
längre diskussion på uppdragen. Det har varit marginaler, lägga till eller plocka bort en SBO.
Det finns vissa specifika SBO för några branscher. Exempelvis i en viss bransch är de tre viktigaste SBO värdering av tillgångar, intäktsredovisning och återställningskostnader.
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Bedömning av fortsatt drift
Almblad sa: ”All revision tar utgångspunkt i antaganden om fortsatt drift.” Revisorer kontrollerar värdet på tillgångar, hur mycket företaget kan få för sina tillgångar och om lånen då kan
betalas tillbaka. Ibland finns det analytiker och branschexperter som siar om framtiden, då kan
revisorer jämföra det mot företagsledningens syn, påpekade Almblad. Kassaflödesanalysen är
också en viktig utgångspunkt. Till exempel hur mycket pengar ger verksamheten, vad har företaget för kassaflöde som går ut och vad finns det för åtagande på företagets lån. Om revisorer
gör uttalande om fortsatt drift, men företaget inte går i konkurs då är allting bra, ansåg Almblad.
I Sverige finns det rekonstruktionsförfarande som är ett bra sätt att ge lite tid för företag att få
ordning på ekonomin. Almblad menade att då skriver revisorer om det i revisionsberättelsen.
En möjlig konsekvens för företaget är ökade finansieringskostnader. Om företaget står inför
omförhandling av banklån kommer banken att se det som ett mer riskfyllt åtagande och vill få
mer betalt. Det viktigaste för företaget är att fundera på att själva redogöra för den väsentliga
osäkerheten i årsredovisningen.
Almblad påtalade: ”Fortsatt drift är en framåtriktad fråga.” Anledningen är att det finns en komplexitet. Revisorer har kärnkompetens i att granska historisk finansiell information, men ska
försöka få en uppfattning om framtiden. I vissa branscher, som är i snabb förändring, ska
revisorer således tycka till om affärsmässiga beslut eller tekniska möjligheter som kan vara
förutsättningar för företaget att överleva. Ibland kan det gå mycket snabbt, inom en 12 månader
går ett företag i konkurs, trots att revisorer inte har gjort uttalande om väsentlig osäkerhet för
fortsatt drift. Det är ovanligt, men utfallet ifrågasätts av allmänheten, menade Almblad. Om det
inte var rätt upplysning i årsredovisningen, då blir blickarna åt revisorerna. Vidare om revisorer
arbetar med klienter i olika branscher, då behövs förståelse för vilka risker som finns i företagets
verksamhet och dess omvärld. Det behöver inte alls föreligga risk för företag när det går att
bromsa i tid och säga upp personal och lokal. Om det istället gäller företag där det inte räcker
att stoppa produktionen blir frågan om fortsatt drift viktig. Almblad nämnde att ett ej uppsägningsbart hyreskontrakt på tio år är en belastning, på samma sätt som köp av stora tillgångar på
avbetalning och att inneha stora banklån. Företag gör alltid en likviditetsprognos för fem år
framåt och revisorer tittar på den för att se om det kan stämma, beskrev Almblad.
4.1.2 Revisorers förmedling
”Det finns inte någon skillnad i hur vi reviderar utan det handlar egentligen enbart om hur vi
kommunicerar resultatet av revisionen”, sa Almblad I den nya revisionsberättelsen ska det
förmedlas vad revisorer har gjort och tittat på. Till exempel om det har inhämtats externa
rapporter eller utförts värderingar. Dock finns det inte någon slutsats i uttalande, poängterade
Almblad. Skälet är att enskilda balansposter inte revideras utan ett uttalande om årsredovisningen gäller som helhet. Almblad påpekade att revisorer måste vara tydliga i revisionsberättelsen, eftersom det är en annan materialitet om revisorer uttalar sig om helheten eller en specifik
rad i balansräkningen. En del lämnar uttalande öppet, medan andra revisorer skriver något som
liknar en slutsats, belyste Almblad. Det är upp till revisorerna själva att bestämma hur det ska
förmedlas i revisionsberättelsen, men det behöver alltid kommuniceras med företaget. Det
viktigaste är tydligheten och att göra det kort, vilket leder till att svenskkunskaperna sätts på
prov. Almblad ansåg att det är motsägelsefullt att revisionsberättelsen är viktig, men revisorer
får inte komma med ny information i revisionsberättelsen som inte står i årsredovisningen.
Almblad sa: ”Det som är svårt är att mottagaren av informationen har så olika förkunskaper, då
är vi inne på vem är mottagaren av revisionsberättelsen och budskapet från revisorn.” Almblad
beskrev att styrelsen har viss information och kunskap redan. De största ägarna och investerarna
är också förhållandevis insatta. Därefter finns allmänheten som har mycket begränsad kunskap.
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Revisorer behöver utgå från att mottagaren har rimlig kunskap. I revisionsbranschen är det inte
en målsättning att använda ett språk som alla förstår. Almblad nämnde att revisionsbyrån hade
diskussioner om att skriva uppdragens väsentlighetsnivå, dock är det inget krav i den nya revisionsberättelsen. ”Materialitet är jättesvårt begrepp att förmedla så att intressenten förstår det
riktigt”, sa Almblad.
Den nya revisionsberättelsen är från fyra till sju sidor lång. En nackdel är naturligtvis längden,
då årsredovisningen redan är omfattande, betonade Almblad. Det måste vara kort och koncist.
Almblad hävdade att det kan vara bra att revisionsberättelsen har några siffror så att intressenter
kan förstå vad det är revisorn talar om. En del revisorer har skrivit in belopp för att exemplifiera
hur stor posten är. En fråga har varit hur revisorer ska förmedla SBO. Det är skillnad att stå och
prata om SBO på bolagsstämman mot att skriva det i den nya revisionsberättelsen som ska
finnas för eftervärlden. Revisionsberättelsen får en vidare spridning och det är viktigt att revisorer uttrycker sig på rätt sätt, påpekade Almblad. Revisorer kan titta på utländska exempel som
Holland och Storbritannien, vilka har tillämpat liknande regelverk under några år. Almblad
konstaterade att det varierade mycket där. Det går inte att säga att en revisionsbyrå gör på ett
sätt och en annan revisionsbyrå på ett annat sätt. Det är beroende på vem som är revisor.
Förväntningsgap
Almblad sa: ”Det finns en otrolig brist på förståelse vad en revisor egentligen gör.” Om
någonting går fel i företag, undrar allmänheten vad revisorer har uttalat sig om och varför revisorer inte har fullgjort uppgiften. För att förstå vad revision är måste individerna nästan studera,
arbeta med det eller vara på ett företag där det förekommer mycket kontakt och erfarenheter.
Almblad framhöll att omvärlden genuint vill förstå vad en revisor gör, vilket leder till att ansvaret ligger hos revisorer att kommunicera. Det är sändarens ansvar att se till att mottagaren
förstår. Förväntningsgapet grundar sig på att individer i största allmänhet inte har förstått styrelsens och företagsledningens ansvar eller revisorns ansvar samt hur revisorer arbetar med risk
och väsentlighet. Revision är mycket mer komplext än vad som ryms i en revisionsberättelse,
påpekade Almblad. Den här komplexiteten måste revisionsbranschen ta en diskussion om.

4.2 Respondent: Blomberg
4.2.1 Revisorers bedömning
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
Förmedling av SBO i revisionsberättelsen ökar transparensen, omtalade B. Blomberg. Revisorer måste bedöma vilka potentiella SBO som finns, samt genom hela revisionen dokumentera
vid förändringar. I revisionen har revisorer sedan tidigare arbetat utifrån SBO som har bedömts
i planeringsfasen. Blomberg ansåg att det var en svår bedömningsfråga att bedöma vad som är
SBO och vad som inte är SBO. Exempelvis kan det handla om gränsdragningen mellan finansiella delar och andra delar såsom förvaltning. Blomberg förklarade att om företag har ersatt sitt
IT-system kan det påverka den finansiella rapporteringen. Antalet SBO som ska förmedlas i
revisionsberättelsen kommer förmodligen att variera över tid på grund av olika trender, nämnde
Blomberg.
Bedömning av fortsatt drift
Revisorer bedömer företagets fortsatta drift för kommande 12 månader, vilket per definition är
mycket svårt. Blomberg förklarade att det kan hända saker inom ett år som inte går att överblicka. Till exempel under finanskrisen 2008 sålde vissa företag inte en enda produkt på ett
kvartal. Blomberg framhöll att vid bedömning av fortsatt drift görs en sammanvägd bedömning.
Situationer där företag är vinstdrivande, och inte har några externa lån, är lättare att bedöma.
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Emellertid om företag har problem med lönsamhet eller kassaflöde blir situationen annorlunda.
Då granskar revisorer om det finns indikationer på osäkerhet om fortsatt drift. Om det upptäcks
väsentlig osäkerhet för företagets förmåga att fortleva granskar revisorer företagets prognoser
och bedömningar om framtiden. Exempelvis granskas värderingar, kassaflödesprognoser och
budgetar. Därefter, baserat på bedömningsunderlaget, tar revisorer ställning till fortsatt drift,
menade Blomberg. Om inget uttalande har gjorts om fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs, kan konsekvensen bli att revisorer blir stämda av intressenter. En annan konsekvens är att
det inte händer någonting.
4.2.2 Revisorers förmedling
Revisionsberättelsen är tvångsstyrd med undantag av SBO och revisionens inriktning, ansåg
Blomberg. Revisorer kan inte skriva saker i revisionsberättelsen som inte har nämnts i årsredovisningen. Innan revisionsberättelsen ska lämnas in ska den kvalitetssäkras genom utvärdering,
nämnde Blomberg. Uttalanden i revisionsberättelsen handlar om årsredovisningen som helhet.
Därför gäller det för revisorer att vara tydliga, men det är en utmaning att formulera sig.
Blomberg förtydligade: ”Revisorer får uttrycka sig på ett sådant sätt som gör att revisorer inte
uttalar sig om den specifika balansposten eller den specifika resultatposten.”
Revisionsberättelsen är omfattande med exempelvis styrelsens och revisorns ansvar. ”Man kan
fundera över om intressenterna kan ta till sig allt som står där”, ifrågasatte Blomberg. Det finns
intressenter som varken har kunskap om redovisning eller finansiell rapportering. Blomberg
konstaterade att revisionsberättelsen ska vara tydlig, kärnfull och enkel att läsa och förstå. I takt
med att revisorer får mer kunskap, desto svårare blir det att skriva på ett enkelt sätt utan att det
blir för komplicerat och invecklat. Oavsett om det är en duktig revisor som kan det tekniska
arbetet, behöver det inte betyda att individen kan skriva på ett bra sätt. Det ställs krav på att
revisorer ska ha kommunikativ förmåga för att kunna förmedla information, ansåg Blomberg.
I revisionsberättelsen beskriver revisorer varför det är SBO, vad risken är och på vilket sätt revisorn har bemött den risken. Däremot ska det inte resultera i att revisorer gör specifika uttalanden
om SBO. Uttalanden i revisionsberättelsen refererar till årsredovisningen som helhet. Det kan
uppstå situationer där revisorer har många synpunkter om ett SBO som har rapporterats till
företaget, framhöll Blomberg. Likväl kan det i slutändan avges en ren revisionsberättelse, eftersom årsredovisningen som helhet är acceptabel utifrån väsentlighetsperspektiv och syfte.
När det gäller upplysningar om osäkerhetsfaktorer kring fortsatt drift i revisionsberättelsen, är
det inte samma sak som att revisorer säger att företaget kommer utan tvivel att gå i konkurs
inom 12 månader. Blomberg förklarade att det är en upplysning till intressenter om att det finns
en risk som kan innebära att det finns osäkerhet om företagets fortlevnad. Det handlar om att
uppmärksamma intressenter. Vidare nämnde Blomberg att om det går dåligt för företaget, och
verksamheten har brist på likviditet, uppmärksammas inte revisorers uttalanden om fortsatt drift
i någon större utsträckning. Däremot om det är svåra bedömningar och gränsdragningar kan
revisorers uttalanden om att det finns en osäkerhet bli mer uppmärksammat. Även om det finns
en osäkerhet kring fortsatt drift under flera år, kanske företaget bara går dåligt under två år.
Förväntningsgap
Det kan vara svårt för intressenter att förstå kopplingen med SBO. Blomberg sa: ”Just nu är det
lite som revisorer öppnar den svarta lådan, lite vad revisorn gör.” Det finns förväntningsgap i
Sverige när det gäller vad revisorer gör, speciellt gällande förvaltningsrevisionen. Förväntningsgap kommer inte att förändras mycket av den nya revisionsberättelsen, menade Blomberg.
Allmänheten och media antar att revisorer gör allting och granskar allt. På något sätt handlar
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det om att kontrollera att företaget har processer och rutiner för att ha kontroll på lagar och
regler. Förtroende blir allt viktigare i samhället i takt med alla skandaler samt det förändrade
medielandskapet. Blomberg exemplifierade att det kan vara förtroende till allmänheten, klienter
och tillsynsmyndigheter.

4.3 Respondent: Cederlöf
4.3.1 Revisorers bedömning
I börsnoterade företag finns det en löpande granskning och dialog med klienten, nämnde C.
Cederlöf. Ett förslag till den nya revisionsberättelsen diskuterades med företaget, för om revisorn skriver något företagsspecifikt måste parterna vara överens. Om företaget har beskrivit
minimalt om något viktigt ska revisorn föra en dialog för att företaget ska skriva mer. Det är
inte lätt att få igenom något på första mötet, men revisorn måste vara på frågan hela tiden. ”Jag
kan köpa det på vissa premisser, men där går min gräns”, sa Cederlöf. Dock förloras trovärdigheten om revisorn flyttar på gränsdragningen. Till exempel om en goodwill-post är felaktigt
värderad beroende på bristande information om framtida kassaflöden. Då behöver revisorer
kunna förklara i den utsträckningen att företaget är införstådda med att göra en nedskrivning.
Cederlöf gav exempel på om företaget inte håller med och uttalar sig att utbyte av revisor
kommer att ske, då ska revisorn direkt säga ”tack för den här tiden”. Revisorer måste vara
oberoende mot klienten. De viktigaste egenskaperna är integritet, oberoende och att våga stå
upp för sig. Det är viktigt att vara stark mentalt för som revisor är det ganska ensamt, ansåg
Cederlöf. Inför en styrelse på åtta personer ska revisorn gå in och föra fram sina bedömningar.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
Under hösten började revisorer att kartlägga och identifiera SBO i börsnoterade företag. I
planeringsstadiet granskas områden utifrån väsentlighet och risk, och något annat kan aldrig bli
SBO. Cederlöf sa: ”Vi försöker få fram någon form av byråstandard.” För att kvalitetssäkra
finns det en särskild avdelning där flertalet auktoriserade revisorer med lång erfarenhet har
diskuterat. Det har även inhämtats vägledning från kollegor runt om i världen, exempelvis
Storbritannien. Cederlöf förklarade att revisorer först fick identifiera antal SBO som fanns i
företaget och därefter kontrollerade kollegorna på avdelningen i företagets balans- och resultaträkning. I nästa steg återkom kollegorna och angav om någon SBO skulle läggas till eller
plockas bort. Revisionsmässigt är det inget nytt, utan det har varit signifikanta riskområden som
i den nya revisionsberättelsen har blivit tryckt version som SBO. ISA standarden förändrar
inget. Cederlöf framhöll att det har gjorts mer plats i revisionsberättelsen och därtill en text som
ska relatera till vad företaget har skrivit i årsredovisningen. Exempel på SBO kan vara intäktsredovisning i företag som arbetar med successiv vinstavräkning, har långa leveranstider eller
mycket returer fram och tillbaka.
Bedömning av fortsatt drift
Cederlöf sa: ”En bedömning av helheten.” För att bedöma fortsatt drift får revisorer titta på
företagets resultat och likviditet samt hur länge finansieringen håller. Vid bedömning av likviditetsbudget jämför revisorer utfallet med budgeten för nästa år. Vidare är kassaflödet viktigt för
hur länge pengarna räcker. Ibland har börsnoterade företag pressreleasat ett stort kundavtal som
kommer att bevara finansieringen intakt. Cederlöf påpekade att då får revisorer undersöka vad
det tillför och hur motparten ser ut, samt vilken risk som föreligger. Om revisorer inte gör uttalande om fortsatt drift, när det föreligger väsentlig osäkerhetsfaktor, kan revisorer råka ut för att
ha angivit en felaktig revisionsberättelse. Det medför att någon kan stämma påskrivande revisor. För att undvika problem bör revisorer förmedla vad som har gjorts och vilken bedömning.
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Om det gäller en likviditetsprognos som är beroende av pengar, men inga låne- eller ägarlöfte
finns utan det är ett stort kommande kundavtal. Då blir det bättre att skriva om det, även om det
skulle visa sig vara en felaktig bedömning, förklarade Cederlöf. Ifall företaget kommer för sent
på året till banken vill bankkontakten inte skriva på något förrän siffrorna för helåret är klara.
Det blir dyrare och osäkrare, då företaget redovisar en kortfristig finansiering. Cederlöf exemplifierade ett företag som inte finansierades av några långfristiga lån utan det var ägarfinansiering. När Cederlöf skrev på revisionsberättelsen låg företaget i förhandlingar med nya ägare,
men med hänsyn till likviditeten fanns det inte tillräckliga förutsättningar att företaget skulle
fortleva. Trots det kunde en ren revisionsberättelse lämnas för balans- och resultaträkningen
stämde.
4.3.2 Revisorers förmedling
Det är viktigt att ha med företaget från början för det finns alltid en risk att hamna i ett känsligt
läge. Skälet är att revisionsberättelsen ska hänga ihop med företagets beskrivning. Om företag
går med på att själva skriva med egna ord, kan revisorer referera till den uppgiften. Cederlöf
menade att revisorer vill redovisa att det som har gjorts är tillräckligt och på ett sätt som alla
förstår. Revisorer vill aldrig “hänga ut” klienten mer än vad som är nödvändigt. Cederlöf förklarade: ”Om jag beskriver det på en hel A4 ser det ut som det har varit något riktigt jättesvårt.”
Det ser konstigt ut om revisorer gör en stor beskrivning om något riskområde i en ren
revisionsberättelse. Däremot ansåg Cederlöf om revisorer skriver minimalt kan andra individer
tro att revisorerna inte har brytt sig överhuvudtaget. Det har varit svårt att veta hur mycket som
bör skrivas. Det gäller också att hitta rätt ton, påpekade Cederlöf. Det blir en utmaning att skriva
om företag inte har gett en rättvisande bild, för det får inte bli tvetydigt för intressenter.
Förväntningsgap
Cederlöf sa: ”Jag tror att revision alltid kommer att ha en relevans, för att ska du göra transaktioner företag emellan måste du kunna lita på din motpart.” Revision har en viktig funktion att
säkerställa, för att intressenter ska kunna förlita sig på motpartens redovisning. Det finns en
okunskap om vad revisorn faktiskt gör och vad intressenter kan förvänta sig av revisionen trots
att det står tydligt vad företagsledningens och revisorns ansvar är i revisionsberättelsen. Det
finns många krav på att revisorer ska uppfylla metodiken samt interna och externa övervakningsmyndigheter som kontrollerar att revisorer uppfyller funktionen. Det förekommer en felaktig bild hos allmänheten att revisorer granskar allt och finner alla felaktigheter. Cederlöf
menade att det till och med förekommer i vissa styrelser. Genom att beskriva mer vad som har
gjorts kan revisorer upplysa aktieägare och övriga intressenter. Det finns mycket som är standardtext i revisionsberättelsen och redogörelse enligt lag och god revisionssed, som inte tillför
något. Cederlöf frågade sig om revisorer kan vara pedagogiska i den utsträckningen att förväntningsgapet täcks. En del av problemet är att intressenter inte har läst från början eller inte alls
läser rena revisionsberättelser, konstaterade Cederlöf. Dock finns det individer som är intresserade.

4.4 Respondent: Dahlbom
4.4.1 Revisorers bedömning
D. Dahlbom sa: ”Jag jobbar med stora och professionella företag som har en förståelse för att
det är viktigt att hålla revisorn informerad om vad som händer.” Revisorer träffar företagsledningen varje vecka och om företaget inte har beskrivit en risk på rätt sätt måste revisorer påpeka
det. Det sker mycket granskning av alla närstående transaktioner, särskilt om företagsledningen
får den kompensation som har beslutats av bolagsstämman. Även angående om transaktioner
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är marknadsmässiga mellan företaget och styrelse eller storägare. Dahlbom menade att generellt
sett är revisorer mycket tuffare numera. Det gäller allt från att lita på vad företagsledningen
säger, till att lita på dokument som revisorer mottar. Dahlbom påtalade ett tillfälle då ett företag
betalade avgående verkställande direktör för stor pension gentemot avtalet. Då fick personen
ifråga betala tillbaka det efter påpekande, annars hade det medfört en oren revisionsberättelse.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
När det gäller SBO har revisorer fått utbildning för att lära sig att beskriva och förklara varför
SBO anses vara viktigt, vad revisorer har gjort samt referera till årsredovisningen. Dahlbom sa:
“Att hitta SBO är inte svårt, snarare är det svåra att inte ta med för många.” Det svåra är att hitta
rätt nivå på SBO och förmedla dem på ett sätt som inte skadar företaget. Dahlbom betonade att
det inte ska vara ett ställningstagande till varje område, det vill säga det ska inte vara någon
slutsats. Revisorer ska lyfta fram områden som har större inslag av uppskattningar, bedömningar eller komplexa frågor. I exempelvis Storbritannien infördes reglerna tidigare, men då mer
frivilligt. Där kunde revisorer hämta inspiration. För att kvalitetssäkra har äldre och erfarna
partners läst tre eller fyra utkast till revisionsberättelsen för att det ska bli korrekt. Skälet, ansåg
Dahlbom, är att revisorer kan ha glömt något eller formulerat sig felaktigt. Därtill finns det tillgång till en grupp experter som revisorer är beroende av.
Bedömning av fortsatt drift
För att göra en bedömning av fortsatt drift tittar revisorer på om företaget har efterlevt lånevillkoren. Om företaget inte har några långfristiga lån utgör det en stor osäkerhet. Dahlbom
poängterade att revisorer fokuserar på framtida kassaflöde 12 månader framåt och den historiska förmågan. Det beror mycket på vilken fas som företaget befinner sig i. Om revisorn har ett
stabilt företag, då är det en minimal exercis som utförs. Då finns det vanligen utfästelser från
banker eller ägare. Emellertid, om det går dåligt för ett företag gör revisorer mycket mer arbete
och tittar på företagets prognoser. Dahlbom förtydligade att revisorer ska granska om företaget
har tillräckligt med pengar 12 månader framåt. Pengar kan komma från verksamheten, men
även kapitaltillskott från ägare samt tillfälliga eller långfristiga lån från kreditgivare. Om det
uppkommer osäkerheter blir det en dialog med styrelsen och företagsledningen. Dahlbom påtalade att det ofta har pågått under flera år innan det börjar bli akut. Om revisorer kommer så
långt att det lämnas en revisionsberättelse som säger att företaget inte kommer att överleva om
ägarna inte skjuter in kapital är det svårt att fortleva. Dahlbom menade att i det läget har företaget uttömt alla möjligheter. Det är konceptuellt möjligt att företag överlever trots uttalande
om osäkerhet för fortsatt drift. Det blir annorlunda om ett företag går i konkurs trots att revisorer
inte har gjort uttalande om fortsatt drift. Det skickar varningssignaler, hävdade Dahlbom. Revisorskåren har fått stor kritik för att företag som går omkull har haft en ren revisionsberättelse
året innan. Före konkursen är vanligen flertalet individer medvetna om det. Exempelvis anställda som inte får lön, leverantörer som inte får betalt och sena betalningar av skatter och avgifter.
4.4.2 Revisorers förmedling
Dahlbom hävdade att det är viktigt att ha en förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Då
blir revisorn trovärdig och kompetent, en sådan person vill alla arbeta med. Grunden är att förstå
redovisningsfrågor, samt att ha hjälp från expertområde såsom beskattning, hållbarhet och pensioner. Det blir allt viktigare att kommunicera på ett pedagogiskt sätt vad, hur och varför revisionen har utförts. Annars är risken att det skapar osäkerhet bland intressenterna. Revisorer vill
förklara vilka områden som det har lagts ned mest tid på, samtidigt som det finns en vilja att ge
intressenter trygghet att det är slutfört. Det vill säga ge en tydlig komfortnivå för intressenter.
Dessutom fick Dahlbom hjälp av skrivare för att validera att det användes ett bra språk.
Dahlbom angav: ”Jag har skrivit mindre än mer och sedan om folk har frågor är jag beredd att
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svara.” En ägare som har styrelserepresentation har mycket god insikt i revisionsberättelsen.
För många företag är den tryckta revisionsberättelsen tre eller fyra sidor varav 75 procent är
standardskrivning som intressenter inte behöver. Tidigare var revisionsberättelsen överblickbar, även om slutsatserna kom längst ned. Dahlbom ansåg att det borde vara positivt att slutsatserna har lyfts upp. Däremot var Dahlbom tveksam till alla långa skrivningar om styrelsens och
revisorns ansvar. Standardtexten i revisionsberättelsen har ökat. Intressenter tror till en början
att det är ett dåligt förvaltat företag, men ändå är allting godtagbart. ”Jag tror att det kommer
att ske en normalisering över tiden”, sa Dahlbom. Alla revisionsbyråer tittar på varandra.
Förväntningsgap
Dahlbom påpekade: ”Det är en väldigt spridd läsarkrets.” Förväntningsgapet kan inte lösas, då
intressenter har bristande erfarenhet, kompetens och utbildning. Det är ett försök att vara
realistisk, menade Dahlbom. ISA standarder förbättrar inte gapet mellan ”vad folk tror att vi
gör och det vi gör”. Det är mycket svårt att förstå vad revisorer egentligen gör. Många personer
kan inte skilja på bokföring, redovisning och revision. Vidare används årsredovisningen vid
beslutsfattning om aktier ska köpas eller om pengar ska lånas ut. Banktjänstemannen vill veta
att årsredovisningen är korrekt och ger en rättvisande bild. Revisorer kan hjälpa intressenter i
näringslivet att känna trygghet. Svårigheten är när det framkommer att någon individ har
förskingrat pengar, missbrukat förtroende eller betett sig oredligt. Den första frågan är varför
har revisorn inte hittat det, menade Dahlbom. Intressenter förstår inte att revisorer inte kan titta
på allting utan väljer ut poster som är väsentliga. Däremot finns det numera en större förståelse
för att oegentligheter förekommer. Det finns individer som har en egen agenda eller bryter mot
interna regler för att berika sig själva. I det här näringslivsklimatet som råder för tillfället måste
revisorer vara mer krävande och mindre förlåtande.

4.5 Respondent: Ekström
4.5.1 Revisorers bedömning
E. Ekström förklarade att det viktigaste momentet i revisionen alltid har varit att revisorer förmedlar synpunkter och observationer till företagsledningen. För att lyckas som revisor bör individen vara en social person som fokuserar på regelverk. Med andra ord revisorer som är nyfikna
och intresserade av både personer och nya situationer. Dialog är viktigt för att dels kontrollera
att revisorer har uppfattat korrekt och dels få ledningen att ge sin syn på möjliga förslag. Revisorer använder inte bara egen kunskap, utan kompetensen kan finnas hos andra personer. Därtill
om det finns väsentlig information som lagen eller regelverket kräver att det ska finnas i årsredovisningen ska revisorer se till att det finns med. Ekström menade att ett exempel är transaktioner med närstående. Problem uppstår om företaget inte berättar om det. Om det finns ett fel
i årsredovisningen ska revisorer ta ställning till om det är en väsentlig felaktighet. Revisorer ska
kontrollera att revisionsbevisen är tillräckligt tillfredsställande. Nästa steg är att rapportera till
styrelsen att årsredovisningen saknar information om en viktig transaktion. Ekström belyste att
beloppsmässigt kan det ha minimal betydelse för ett stort företag, men har verkställande direktören tagit ut betydligt mer pengar bör revisionsberättelsen påverkas.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
SBO är de mest väsentliga riskområden som har identifierats under planeringen eller hänt under
året som påverkar riskbedömningen. Det är ett svårt område, ansåg Ekström. Alla områden kan
inte vara lika betydelsefulla. Vanligen är det de beloppsmässigt viktigaste områden eller där
revisorer har lagt ned mycket tid under revisionen. Ekström sa: ”Områden som innehåller en
väldig hög grad av komplexitet i kombination med att det måste vara en viss beloppsstorlek
som har potential att kunna påverka bedömningen av revisorers uttalande.” SBO rapporteras
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till både styrelse och revisionsutskott. Ekström exemplifierade om ett varulager är ett betydelsefullt område är det vanligen att vissa delar är mer viktiga, såsom existens. Då ska revisorer tala
om den delen och inte om varulagret i sin helhet. Dels ska revisorer förmedla varför det är ett
viktigt område och dels vad revisorer har gjort för att täcka risken. I slutet av revisionen har
revisorer gjort särskilda avstämningar när det gäller SBO. Vidare höll FAR i ett möte med flera
parter och Ekström sa: ”Jag förstod att flera av de största ägarna begrep inte vad en SBO var
för något. De undrade vad det här var för någonting och om något var fel.” Aktieägarna var
antagligen inte pålästa från början. Det är en stor förändring i revisionsberättelsen från att revisorer inte har sagt någonting till att det är en specifik text för företaget. Ekström ansåg att det
kan bli bra, men det är svårt att förstå första gången.
Bedömning av fortsatt drift
Inledningsvis gör revisorer en riskbedömning och det finns en plan med olika moment för att
samla in revisionsbevis, beskrev Ekström. Om det gäller större företag är det vanligt att
revisorer tittar på bankfinansiering och kontrollerar om bankavtal löper ut under året. Om det
finns ekonomiska svårigheter, såsom likviditetsproblem, behöver företaget visa en tillfredsställande plan för kommande 12 månader. Ibland finns det inte några bankavtal vid tidpunkten för
revisionsberättelsen. Då ska företaget skriva om det i sin årsredovisning och revisorn ska skriva
om det i sin revisionsberättelse och hänvisa det till avsnittet i årsredovisningen. För det mesta
kan finansieringen lösas. Antingen blir det en förlängning av bankavtalet eller ägare som tillför
pengar. Därtill kanske företaget vinner en tvist eller nya kunder köper företagets produkter. Det
är bättre att skriva om risken för fortsatt drift och osäkerheten försvinner året därpå. Ekström
påpekade att det blir en svårare situation om revisorer inte uttalar sig om väsentlig osäkerhet
och företaget går i konkurs inom 12 månader. Ekström nämnde att en konkursförvaltare för det
mesta förmodar att revisorn borde ha gjort något annorlunda. Konkursförvaltare har ett ansvar
för att driva in fordringar och tillgångar för företaget. Oavsett om revisionsberättelsen har innefattat felaktigheter kan revisorer bli stämda. Ekström menade att både styrelse och företagsledningen lämnar en årsredovisning och revisorn lämnar en revisionsberättelse vid en viss tidpunkt
när alla fakta inte är kända och det kan finnas osäkerheter. Det kan bli konsekvenser i efterhand,
för det är svårt att komma fram till en eller flera okända faktorer i förväg.
4.5.2 Revisorers förmedling
Det är inte meningen att revisorer ska skriva ny information i revisionsberättelsen som inte
företaget har kommunicerat i årsredovisningen, utan ses som ett komplement. Det är en balans
som är svår i början, men efter några år blir det lättare, menade Ekström. ”Det är svårt att formulera sig i revisionsberättelsen på ett sätt som gör det begripligt för alla som ska läsa den”, påtalade Ekström. Revisorer skriver på olika sätt, en del skriver kort och kärnfullt medan andra
revisorer skriver mer uttömmande. Ekström ansåg att det ska vara begripligt som riktlinjerna
säger. I den nya revisionsberättelsen står slutsatserna först, men det borde vara tydligare för att
intressenter ska begripa slutsatsen. En initierad aktieägare ska förstå varför revisorer tycker att
det är viktigt att upplysa om det. Om det är tydligt kan revisorer skriva kort. Vanligen behöver
revisorer lägga mer tid på att konkretisera om det är ett omfattande område och visa vilka delmoment som har varit mest betydelsefulla. Om det inte finns några avvikelser i revisionsberättelsen ger det komfort för intressenter. En del av svårigheten förklaras av att begrepp inte är
tillräckligt välformulerade. Ekström beskrev: ”Ta till exempel att revisorer kallar saker för
SBO, så är det en översättning av key audit matter som inte träffar riktigt bra.” Rubriken särskilt
betydelsefulla områden säger inte om det gäller revisionen, företaget eller ledningen. Formuleringen bör förtydligas för att intressenter som inte vet vad det gäller. Dessutom är revisionsberättelsen en blandning av många områden. Ekström angav att en anledning är att det finns ett
behov av att kvalitetssäkra informationen i samhället som bara växer.
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Förväntningsgap
Ekström ansåg att den nya revisionsberättelsen kan hjälpa till, men inte ta bort förväntningsgapet. Revisorer får skäl att tala om vilka områden som är viktigast och samtidigt säga vilka
områden som inte är lika angelägna. Om revisorn talar om vad som görs med SBO, talar det
samtidigt indirekt också om vad som inte görs. Allmänheten tror att revisorer tittar på poster
som är ganska perifera, exempelvis alla fakturor. Ekström menade att det borde kunna lättas på
kraven på revisorsyrket, men då förloras troligen legitimationen i yrkeskåren.

4.6 Respondent: Fagerlund
4.6.1 Revisorers bedömning
Det finns ett behov av revision för att företag ska kunna göra affärer med varandra och för att
aktieägare ska känna någon form av tillit, ansåg F. Fagerlund. Revisorns uppgift är att granska
företagen och ifrågasätta årsredovisningen. Fagerlund menade att olika revisionsbevis har varierande styrka och struktur. Till exempel är en bekräftelse från en extern motpart ett starkt revisionsbevis, medan ett uttalande från företagsledning betraktas som ett svagare revisionsbevis.
Fler revisionsbevis insamlas när det är kritiska frågor som ska styrkas. I vissa frågor kan det
vara mer eller mindre omöjligt att få revisionsbevis på och därmed samlas uttalanden från
företagsledningen istället. Det är för att intyga om att det verkligen stämmer, men det bedöms
från företag till företag. Fagerlund sa: ”Om revisorer arbetar med större företag så har de direkt
kommunikation med företagsledningen.” Det finns fastställda möten med företagsledningen,
alltså finns det inga svårigheter för revisorer att komma i kontakt. Företagsledningen är oftast
angelägen om att kommunicera med revisorn när det uppstår frågor. Det är viktigt att revisorer
har kommunikativ förmåga, nämnde Fagerlund. Exempelvis måste revisorer få företagen att
agera på ett särskilt sätt. Det kan vara bra att ha en diskussion med företaget i en sådan situation
och försöka få ledningen att själva fatta beslut. Under diskussionen kan revisorn ställa frågor
på ett visst sätt. Det är vanligen ett mer effektivt sätt att få sin vilja igenom än att vara konfrontativ.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
Prioriteringar i revisionen görs utifrån en riskanalys som blir revisorers fokusområde. Olika
företag har olika dimensioner, förklarade Fagerlund. Exempelvis kan det vara sannolikheten för
att en händelse ska inträffa, konsekvensen av att händelsen inträffar eller företagsledningens
bedömningar. Utifrån de olika fokusområden väljer revisorer ut de områden som kräver särskild
uppmärksamhet vid revisionen och bland de här områden finns SBO. För företag som har en
fokuserad verksamhet, där det tydligt framgår att det finns en eller två risker, kommer att ha en
eller två SBO. Om det istället är en spretig verksamhet kommer det att finnas fler SBO. Faktorer
som påverkar är storleken, vilka typer av risker som finns i företaget och omfattningen. SBO
bör vara de svåraste posterna i de finansiella rapporterna. ”Jag har lite svårt att förstå hur IT kan
vara det”, nämnde Fagerlund. IT är ett sätt att ta fram de finansiella rapporterna. Revisorer kan
däremot redogöra för att IT-system och andra saker har testats kopplade till respektive SBO,
menade Fagerlund.
Bedömning av fortsatt drift
När det gäller bedömning av fortsatt drift bedömer revisorer risken för att företaget kommer att
få finansiella påfrestningar. Först måste revisorer fastställa vilken bransch som klienten är verksam inom. Sedan ska revisorer bedöma, vilken motståndskraft företaget har när finansiella
påfrestningar uppstår. Då granskas företagets kassaflöde, risken för förlorade intäkter och kvarvarande kostnader. Med andra ord om företaget kommer att gå med förluster över tid, påpekade
Fagerlund. Revisorer bedömer också om företagens likviditet kommer att klara av de ekonom-
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iska påfrestningarna. Till exempel kan företagen betala skulder och löpande kostnader, sälja
eller hyra tillgångar, finns det åtaganden med banker och andra finansiärer som kan låna ut
pengar till företaget eller finns det aktieägare som är villiga att sätta in pengar. Revisorer måste
förstå branschen, menade Fagerlund. Kunskap om branschen medför att revisorer kan fastställa
hur känsliga företag är mot svängningar samt förstå hur kassaflöde genereras i verksamheten.
Fagerlund ansåg att fortsatt drift inte behöver handla enbart om finansiering. Det kan vara företag som behöver tillstånd för att kunna bedriva verksamheten.
Om det finns väsentlig osäkerhet kring fortsatt drift kommunicerar revisorn med företagsledningen och tar del av den dokumentation som finns. Revisorer bedömer bland annat om det
finns tillgångar med dolda värden som kan säljas eller som företaget inte längre behöver för att
få fram pengar. Företagsledningen är ansvarig att kommunicera den här osäkerheten på ett
tydligt sätt, förklarade Fagerlund. Företag måste skriva om det i årsredovisningen, men det fordras en bra dialog med revisorer. Ifall företagsledare inte förstår betydelsen av att informera
intressenter, måste revisorer påtala det. Revisorer behöver ha mer och närmare kontakt med
företagen för att få en bra uppfattning samt hålla sig uppdaterad. Om revisorer inte gör något
uttalande om osäkerhet kring fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs, då finns det risk
för att revisorer blir stämda. Fagerlund sa: ”De som har förlorat sina pengar, de vill ha tillbaka
sina pengar.”
4.6.2 Revisorers förmedling
Revisorer granskar efter de kriterier som finns i regelverket och som företagen följer. Företagen
ska följa de regelverk som gäller och lämna den information som krävs. Det finns risk för att
företagen inte vill lämna information och då måste revisorer stå på sig, betonade Fagerlund.
Om intressenter anser att mer information bör förmedlas ska revisorer försöka övertyga företagen att själva skriva det bättre i årsredovisningen. Fagerlund menade att revisorer sedan i revisionsberättelsen kan hänvisa till det avsnittet i årsredovisningen.
Vidare är SBO inte någon standardtext i revisionsberättelsen. Fagerlund nämnde att revisorer
själva behöver förmedla SBO, vad det är för område samt referera till de finansiella rapporterna
så att intressenterna kan hitta noten och sidnumret. Dessutom ska det skrivas i revisionsberättelsen på vilket sätt revisorer har hanterat SBO i revisionen. Fagerlund ansåg inte att SBO bör
förmedlas allt för detaljerat. Dock kan det förekomma situationer där det behövs. SBO-avsnittet
ska heller inte tillföra ny information som inte finns i årsredovisningen. Det är viktigt att revisorer har samsyn kring vad som är SBO. Trots att verksamheten är densamma kan revisionsberättelsen se olika ut beroende på vem som är revisor. ”Det gäller att revisorer tar upp rätt
saker och att revisorer försöker vara tydlig i sin kommunikation”, påtalade Fagerlund.
Det är viktigt att revisorer är noggranna med uttalanden i revisionsberättelsen. Ju mer kortfattat
revisorer kan uttrycka sig samtidigt som budskapet framförs, desto bättre. Fagerlund ansåg att
det fortfarande är mycket text om vad som är styrelsens och revisorns ansvar i den nya revisionsberättelsen. Texten borde finnas någon annanstans, eftersom det “tynger” revisionsberättelsen. Dessutom är standardtexten i revisionsberättelsen skriven på dålig svenska, påpekade
Fagerlund. Det är inte lättförståeligt. Fagerlund nämnde också att i underrubriken revisorns ansvar talas det i början om målet med revisionen, trots att rubriken antyder att det handlar om
revisorns ansvar.
Förväntningsgap
Fagerlund menade att om någonting händer i ett företag är det nästan alltid revisorns fel. Det
finns ett behov av att ge skulden till någon och då blir det revisorn. ”Det är viktigt att revisorer
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sköter sitt uppdrag på ett bra sätt så de också får den legitimitet som behövs för att kunna utföra
en revision”, omtalade Fagerlund. Det finns många som inte vet vad revisionens uppgift är utan
tycker att revisorn borde ha gjort på ett annorlunda sätt. Fagerlund ansåg inte att den nya revisionsberättelsen är ett sätt att minska förväntningsgapet. Däremot kan förmedling av SBO
underlätta intressenters förståelse för vad revisorer faktiskt gör och vilket ansvar som föreligger.
Om endast texten förlängs blir det inte bättre utan det förutsätter att revisorer beskriver SBO på
ett tydligt sätt i den nya revisionsberättelsen, framhöll Fagerlund.

4.7 Respondent: Grönholm
4.7.1 Revisorers bedömning
Det är viktigt att revisorer förstår företaget som ska granskas. Det ligger till grund för att revisorer ska kunna göra en professionell bedömning, ansåg G. Grönholm. Ökad förståelse för verksamheten medför också att revisorer förstår vilka risker som finns och vilka speciella granskningsåtgärder som måste göras. Vid bedömning av revisionsbevis vägleder ISA vad som anses
vara bra och hög säkerhet för revisionsbevis. Till exempel om revisorer ska granska företagets
likvida medel på banken, nämnde Grönholm. I en sådan situation är ett bra revisionsbevis att
revisorer kontaktar företagets bank och ber om att få ett engagemangsbesked skickat tillbaka.
Engagemangsbeskedet blir ett revisionsbevis som jämförs med informationen som finns i företagets redovisning. Ett sämre revisionsbevis är om revisorer vände sig direkt till det granskade
företaget för att få ett engagemangsbesked. Anledningen är att företag kan manipulera bevisen
i den utsträckningen att det inte stämmer med verkligheten. Företag kanske vill dölja något,
menade Grönholm. Det är inte ett särskilt bra revisionsbevis när det andra alternativet finns.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
SBO är områden som revisorer i riskbedömningen anser att det finns risk för felaktigheter.
Urvalet av SBO och antalet SBO som ska förmedlas i revisionsberättelsen fastställs utifrån revisorers bedömningar. Det kommer att variera mellan olika företag. Inom samma bransch behöver
inte företag ha samma SBO, utan det är bland annat vilka risker som förekommer i verksamheten som avgör, hävdade Grönholm.
Bedömning av fortsatt drift
Vid bedömning av företagets fortsatta drift görs en helhetsbedömning. Grönholm förklarade att
revisorer tittar på bland annat hur företaget säkerställer att det finns tillräckligt med likviditet
för att betala sina utgifter, om verksamheten går med vinst och om det finns tillräckligt med
eget kapital. Det finns företag som är i gränsfallet och då måste revisorer förstå verksamheten
och var de största riskerna förekommer. Grönholm påtalade: ”Det är en samlad bedömning av
hela revisionsåret och de risker som revisorer har identifierat och vilka interna kontroller som
företaget själv har för att minska de riskerna.” Bedömning av fortsatt drift är svårt i revisorsyrket, eftersom det är framåtblickande. Många bedömningar baseras på prognoser. Därutöver
granskar revisorer företagens budgetprocess, det vill säga när företagen gör en budget eller
avrapportering. I sin tur bedöms hur väl företaget uppnår sin budget eller prognos. Beroende på
hur bra företagen är på prognoser, påverkas revisorers bedömningar. Om företagen är dåliga på
att prognostisera måste revisorer bedöma om det finns risk för fortsatt drift, menade Grönholm.
Revisorer diskuterar med företag om det finns väsentlig osäkerhet kring företagets förmåga att
fortleva. Det är för att erhålla mer information om vad som har hänt i företaget och vilka åtgärder ledningen har planerat och gjort. Grönholm sa: ”Som revisor får du aldrig uttala om
någonting som finns risk att skada företaget.” Det är styrelsens och verkställande direktörens
ansvar att redogöra all information i årsredovisningen. Revisorns ansvar blir att granska den
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information som redovisas i årsredovisningen och säkerställa att alla upplysningar finns med.
Det kan uppstå olika scenario i en sådan situation, konstaterade Grönholm. I det första scenariot
upplyser företagen själva om att det finns en väsentlig osäkerhet om fortsatt drift. Det medför
att revisorer kan referera till den texten i revisionsberättelsen. Det andra scenariot är att företagen inte upplyser om att det finns väsentlig osäkerhet att fortleva. Då måste revisorer själva
upplysa om det i revisionsberättelsen. Det ska ha gått rätt långt för att revisorn ska göra ett uttalande om fortsatt drift, om inte styrelsen och verkställande direktören själva gör det i förvaltningsberättelsen. I det sammanhanget är sannolikheten hög för att företaget går i konkurs. Om
revisorer inte gör uttalanden om fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs kan det bero på
att det inte har utförts en bra revision, påpekade Grönholm. Det kan medföra att Revisorsinspektionen granskar genomförandet av revisionen. Revisorer riskerar att få böter, varning, erinran
eller bli av med auktorisationen.
4.7.2 Revisorers förmedling
Den nya revisionsberättelsen ger mer information och är företagsspecifik, vilket gör att det
kommer att finnas skillnader oavsett företag och bransch. Det gäller både längden och helheten.
Det är av betydelse att eftersträva mer information, transparens och kommunikation. Däremot
är det ISA som styr och bestämmer vad revisorer får göra, påpekade Grönholm. Revisionsberättelsen riktar sig till aktieägarna, vilket medför att ägarna får ut mer information än andra
intressentgrupper. Syftet är inte att alla ska förstå de ekonomiska termerna. Om intressenter inte
förstår vissa termer i revisionsberättelsen finns det möjlighet att lära sig vad termerna betyder
genom att läsa regelverk och ISA standarder, förklarade Grönholm. Årsredovisningen skrivs på
ett speciellt språk anpassat efter företaget, vilket gör att det inte kan förekomma ett annorlunda
språk i revisionsberättelsen. Anledningen är att det ska bli enhetligt. Samtidigt är det betydelsefullt att förmedla vad revisorer har gjort på ett enkelt sätt för att intressenter ska förstå. Förmedling i SBO-avsnittet ger information om riskområden till intressenter. Grönholm hävdade att i
revisionsberättelsen framgår det numera vad revisorn har gjort, vilka områden som har granskats och vad som har varit viktigast i årets revision. Tidigare har det endast informerats i muntlig
form. SBO är inget nytt för revisorer, utan revisorer har fått beskriva SBO i den dokumentation
som inte är offentlig för allmänheten.
Förväntningsgap
Grönholm nämnde att mer information och kommunikation från revisorer kan minska förväntningsgapet. Förmedling av SBO i revisionsberättelsen kan medföra att intressenter förstår lite
bättre om vad revisorer faktiskt gör.

4.8 Respondent: Hasselgren
4.8.1 Revisorers bedömning
H. Hasselgren nämnde att det är viktigt att vara informerad och upprätthålla en dialog med företagsledningen och styrelse. Om företaget vet någonting som kommer att hända framöver som
påverkar verksamheten ska det finnas en dialog. Hasselgren sa: ”Det är ju inte så att revisorer
lever i sin egna lilla värld utan de har väldigt nära kontakt med företaget.” När revisorer träffar
styrelse eller revisionskommitté listas fokusområden för revisionen på en riskkarta utifrån
revisorers bedömningar. Sedan frågar revisorn ”stämmer det överens med eran bild”. Därefter
graderas fokusområden utifrån en dialog. Företagsledningen skriver alltid på innan revisorer
signerar att allt som bör kännas till har upplysts om. Revisorn är tillsatt av bolagsstämman, det
vill säga aktieägarna. Många styrelser söker efter revisorer som strävar efter att vara specialiserad på en viss bransch, då företaget bedömer att revisorn har rätt kompetens och förståelse.
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Om revisorer har arbetat i en annan bransch kan det finnas andra regler och praxis. Hasselgren
förtydligade att revisorer ska förstå vad som driver individer när beslut fattas.
Det finns ISA standarder att läsa för att förstå olika nivåer på revisionsbevis och vad som är
acceptabelt. Sedan sker tolkningar av revisorer, påpekade Hasselgren. Revisionsbevis kan
komma från externa parter såsom värderingsinstitut eller bank. Det står högst upp på listan som
starkast revisionsbevis. Däremot är det mycket svårt att förlita sig på något som verkställande
direktör eller ekonomichef har skrivit på ett papper. Hasselgren menade på att revisorer ”landar
hela tiden i en professionell bedömning”. Revisorer behöver ifrågasätta vad är det för material
som mottas, var kommer det ifrån samt informationens tillförlitlighet. Dessutom tittar revisorer
på system och kontroller hos företaget för att kunna förlita sig på rapporterna. Därefter verifierar
revisorer korrekthet genom stickprov. Det finns också interna kvalitetssäkringar då revisorer
som inte är involverade i uppdraget, som arbetar på en speciell avdelning, kontrollerar den utförda revisionen.
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
Hasselgren beskrev att det har lagts mycket tid på utbildning angående att revisorer ska förstå
vad SBO innebär och på vilket sätt tankegången bör gå. Då det är första året kommer nivån på
vad en SBO är att vara olika. Därefter kommer det sannolikt att uppstå någon form av praxis
för hur det ska hanteras. ”Det brukar det alltid göra när det är någon form av förändring”, sa
Hasselgren. Det har inte utförts några ytterligare granskningsåtgärder utan det är endast att revisorer beskriver vad och varför som det är ett viktigt område. Därav är det inte särskilt mycket
svårare, för det arbetet har revisorer gjort tidigare. Det finns mycket annat som revisorn har
tittat på än vad som upplyses i SBO. Hasselgren exemplifierade att en SBO kan finnas om det
kan få väsentliga effekter på företagets resultat om någonting är fel. Därtill är det väsentligt hur
stor sannolikheten är att något är felaktigt. Hasselgren sa: ”Får revisorn båda de här att det kan
bli stora belopp och att det är en hög sannolikhet att det blir fel. Då är det ett betydelsefullt
område.” I de fallen ska revisorer visa hur det har hanterats och vilka granskningsåtgärder som
har gjorts. Intäktsredovisning är också ett område som är centralt för de flesta börsnoterade
företagen. Hasselgren framhöll att företag som har verksamhet i hela världen kommer skatter
att vara en väsentlig post. Ytterligare betydelsefulla områden är om företag har gjort förvärv
och det finns goodwill-poster. I en sådan situation ska revisorer titta på värderingen som har
gjorts och att det inte föreligger nedskrivningsbehov.
Bedömning av fortsatt drift
Hasselgren påtalade: ”Det handlar hela tiden om en samlad bedömning.” Revisorer tittar på
företagens budgetar och likviditetsprognoser, mer specifikt om företagens rutiner och hur väl
historiken stämmer överens med prognoserna. Därefter får revisorer ta ställning utifrån egen
erfarenhet och kunskap om det är rimligt och tillförlitligt. Om ett företag aldrig har levererat
enligt prognosen är det mindre sannolikt att det kommer att ske denna gång också, nämnde
Hasselgren. Bedömningar som företaget har gjort måste revisorer ta del av och undersöka
underlaget som det har baserats på. Revisorer tittar också på vad det finns för kreditgivare och
ägare, och ifall de här personerna är villiga att stötta företaget vid behov. Det handlar inte enbart
om det som syns på pappret utan hur tillförlitliga är företagets planer framåt. Om företaget
skulle göra ett förvärv om sex månader kommer det inte att synas. Om revisorer läser företagens
protokoll finns det kännedom om att företag ligger i förhandling. En annan sak är om företaget
har en stor kund som håller på att gå i konkurs som kommer att påverka revisorns klient mycket,
då bör det beskrivas i företagets förvaltningsberättelse, ansåg Hasselgren. Det syns inte i balansoch resultaträkning, men det syns i årsredovisningen. Revisorer bör förstå företagets verksamhet och omgivning, även om siffermaterial, prognoser och protokoll är viktiga, poängterade
Hasselgren.
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Ifall det uppkommer en indikation på att det finns osäkerhet kring fortsatt drift behöver vidare
granskning göras. Det handlar om att granska vad företaget kommer att ha för intäkter och kostnader ett år framöver, om det finns tillräckligt med pengar i företaget. Hasselgren påpekade att
revisorer ska samla in tillräckligt med revisionsbevis tills det landar i en slutsats kring fortsatt
drift. Revisorer behöver inte upplysa om fortsatt drift när slutsatsen blir att företaget kommer
kunna fortleva ett år framåt. Däremot om revisorer drar slutsatsen att det finns väsentlig osäkerhet måste det upplysas i revisionsberättelsen. Hasselgren sa: ”När jag skrev på årsredovisningen, då var den här bedömningen och jag såg en osäkerhet. Då har jag upplyst och jag har
gjort min uppgift.” För företag är det mindre roligt att ha en sådan upplysning i revisionsberättelsen och det kan få andra konsekvenser såsom svårare att låna pengar. Om företag går i konkurs, men revisorer inte har uttalat sig om fortsatt drift uppkommer en svårare situation, menade
Hasselgren. I det värsta scenariot kan revisorn få en anmärkning eller varning. Revisorer blir
kritiserade för att inte ha gjort sitt arbete om något var känt vid tillfället. Det avgörande är ”vet
jag eller borde jag ha vetat detta”, påtalade Hasselgren. Det finns ett problem om revisorer inte
har gjort en bra bedömning. Sedan kan det hända att revisorer skriver på idag och sedan i september händer något. Det är omöjligt att veta när revisionsberättelsen skrivs på. ”Jag kan inte
se in i framtiden vad som skulle hända”, sa Hasselgren.
4.8.2 Revisorers förmedling
Tidigare har FAR författat en revisionsberättelse som var en standardmall lika för alla företag
med ett språk för en införstådd intressent, framhöll Hasselgren. Det kommer sannolikt att bli
bättre när revisorer lägger fokus på intressenternas förståelse, ”mer alldagligt språk”, sa
Hasselgren. Sedan får revisorer vara självkritiska och försöka använda ord som är av allmän
kännedom, som en normalt insatt intressent förstår. Revisorer skriver åt någon annan, det kan
vara investerare eller allmänheten som inte har samma terminologi. Den nya revisionsberättelsen är mer beskrivande av vad revision innebär och vad revisorer har gjort. Dispositionen är
mer logisk och följer en tråd från början till slut, ”det ligger i linje med tiden”, sa Hasselgren.
Revisorns uppgift är att vara en oberoende granskare som sätter kvalitén på årsredovisningen
samt verifiera att det är väsentligt korrekt och innehåller den information som det ska göra.
Hasselgren påtalade: ”Jag styrs inte av vad företaget vill eller vad andra intressenter är intresserade av utan det måste vara min bedömning.” Ifall revisorer utsätts för påtryckningar föreligger
en annan problematik. Revisionsberättelsen är lång som den är, därför bör revisorer vara kortfattade samtidigt som informationen ändå framgår. Revisorer kan dock inte upplysa mer i revisionsberättelsen än vad företag själva gör i sin årsredovisning. Om det är någonting i årsredovisningen som är otydligt ska företaget upplysa utförligare om det.
Första året kommer det att synas skillnader i hur SBO presenteras framförallt mellan revisionsbyråer. Inom byrån försöker revisorer ha någon form av standard. Hasselgren belyste att om
några år kommer det sannolikt att se mer lika ut även om själva informationen i revisionsberättelsen inte är densamma som ett annat företag. Utmaningen är att hitta en rimlig nivå, ansåg
Hasselgren. Revisorer ska fortfarande vara oberoende och inte uttala något som skadar företaget
eller gynnar en konkurrent. Det är också en utmaning att formulera sig på ett bra sätt. Hasselgren
betonade att revisorer behöver vara tydliga i kommunikationen för att intressenter ska förstå.
Om en post består av flera delar ska revisorer beskriva var riskerna finns i den specifika posten.
Numera kan revisorer inte göra generella beskrivningar som passar in på vilket företag som
helst. Istället ska intressenter som läser en text förstå att de här riskerna finns i det specifikt
granskade företaget. Revisionsberättelsen är viktig ur kvalitetssynvinkel för många intressenter,
menade Hasselgren.
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Förväntningsgap
I den nya revisionsberättelsen försöker revisorer förmedla att allting inte kan kontrolleras utan
bedömer vad som är väsentligt. Hasselgren menade att en auktoriserad revisor har en ”stämpel”
att personen har kompetensen som krävs. Revisorns roll är att granska och säkerställa årsredovisningen har redovisats rätt, vilket står innantill i lagkraven. Revisorer behöver vara mycket
tydliga med att förklara vad revision innebär. “Den insatta intressenten har sannolikt bättre
möjlighet att ta till sig informationen och sätta den i dess rätta kontext”, sa Hasselgren. Revisionsberättelsen är ett externt dokument och mottagaren har ett ansvar att läsa den information
som finns. Årsredovisningen är omfattande och därefter kommer en revisionsberättelse på sex
sidor.
Revisionsbranschen eller FAR försöker inte göra sken av att revisorer gör allt. Det är betydelsefullt om revisionsbranschen kommenterar och förklarar återigen att revisorer inte tittar på allt
utan gör en riskbedömning, hävdade Hasselgren. Utifrån riskbedömningen görs ett urval stickprov som baseras på gällande metodik. Vidare finns det även förväntningar hos styrelse och
företagsledning. I media framställs bilden av att revisorn borde ha sett det här och det förekommer fall som borde ha uppmärksammats mer. Emellertid finns det inte utrymme för revisorer att göra informationskampanjer, poängterade Hasselgren.

4.9 Respondent: Kronqvist
4.9.1 Revisorers bedömning
Bedömning av särskilt betydelsefulla områden
K. Kronqvist förklarade att SBO är något som har varit särskilt betydelsefullt under året i
revisionen. I de flesta fallen är det bransch- och företagsspecifika frågor som har stor betydelse.
Det kan vara flera faktorer som gör att det är SBO. Till exempel kan det vara områden som
revisorer bedömer finns stora risker för fel och där revisorer har gjort mest arbete. Det kan även
vara dem var för sig, förtydligade Kronqvist. Ytterligare arbetsmoment har införts där revisorer
beskriver varför områden anses vara SBO och vad som har gjorts för att kvalitetssäkra revisionsberättelsen. Kronqvist sa: ”Det är minst, liksom fyra eller sex ögon på varje granskningssteg och varje slutsats som görs.” Det är för att säkerställa att arbetet som har utförts är tillräckligt. Därutöver hölls en diskussion med klienterna långt i förväg om att den nya revisionsberättelsen skulle börja gälla. Revisorer informerade klienterna vad det kom till att innebära för
dem och ett utkast för hur den nya revisionsberättelsen skulle kunna se ut presenterades, berättade Kronqvist.
Bedömning av fortsatt drift
Bedömning av företagets fortsatta drift är svårt. Kronqvist hävdade att olika faktorer har betydelse vid bedömning av fortsatt drift 12 månader framåt. Det viktigaste är hur mycket pengar
som finns på banken och vilka finansieringsformer som förekommer. Det handlar om att fastställa hur företagets finansiella situation ser ut, utifrån likviditet och soliditet. Dessutom bedömer revisorer om företaget har säkrat sin finansiering 12 månader framåt. Utöver de här faktorerna som har nämnts granskar revisorer också företagets verksamhet samt hur omvärlden ser
ut, för att få ökad förståelse. Anledningen är att de här faktorerna kan påverka företagets likviditet, lån och eget kapital, klargjorde Kronqvist.
Om det finns indikationer på att det kan finnas osäkerhet i företag måste revisorer besluta om
den här anses vara väsentlig. Till exempel om det är osäkert hur mycket pengar företaget kommer att ha i kassan får revisorer utvärdera hur företaget ska kunna få in mer pengar. Kronqvist
ansåg att företag kan få pengar på två olika sätt. Det ena är från aktieägare eller bank och det
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andra är att företag själva tjänar pengar. Om företag får pengar via banken granskar revisorer
bankavtalet och från aktieägare granskas avtal om emission är fastställd. När det gäller bedömning av företagets soliditet granskas hur mycket eget kapital som finns. Om företag tillfälligt
går med förlust måste revisorer utvärdera och förstå hur stora förlusterna kommer att kunna bli.
Om revisorer fastställer att det finns en väsentlig osäkerhet efter granskningen diskuterar revisorer med företagen för att alla ska ha likartad förståelse, förklarade Kronqvist.
Det är vanligt att revisorer gör uttalanden om fortsatt drift och att företaget sedan inte går i
konkurs trots en sådan upplysning. Det är av betydelse att revisorer gör rätt bedömning, men
det är enkelt att vara efterklok, betonade Kronqvist. Emellertid om revisorer bedömer att det
inte borde upplysas om fortsatt drift finns det anledningar till att det beslutet har fattats. Om
företaget går i konkurs och revisorer inte har gjort uttalanden om företagets fortsatta drift kan
revisorer bli uthängda i media eller av ägare, nämnde Kronqvist. Det är sällan att uppmärksamheten riktas mot företaget.
4.9.2 Revisorers förmedling
Den nya revisionsberättelsen medför att slutsatserna kommer först istället för sist. Kronqvist
sa: ”Först talar revisorer om vad de tycker, sedan beskriver de mer om varför och vad de har
gjort för att komma fram till slutsatsen.” Revisionsberättelsen ska vara lättförståelig och skrivas
på ett sätt som alla kan ta till sig. Kronqvist nämnde att för själva företagen och analytiker är
det inga problem. Däremot kan det vara problem för intressenter som inte förstår ekonomiska
termer och revisionstermer. Svårigheten ligger i att skriva på vanlig svenska. Revisions- och
finansspråket behöver omvandlas och bli mer lättbegripligt, påpekade Kronqvist. Revisorer
talar sällan med företagets intressenter, utan normalt sätt är det enbart på bolagsstämman som
äger rum en gång om året.
I den nya revisionsberättelsen utförs en avstämningsprocess för att stämma av innehållet samt
säkerställa att det skrivs på ett bra sätt. Antalet SBO som bedöms varierar beroende på företag
och vem som är revisor. Det är svårt att med enkla ord beskriva vad SBO är och vad revisorer
har gjort för granskningsåtgärder. Kronqvist sa: ”Ibland beskrivs de väldigt kort och ibland
beskrivs de ganska långt, och ibland väldigt detaljerat och ibland generellt.” En del revisorer
väljer att beskriva detaljerat vad och hur revisorer har granskat, förklarade Kronqvist. Emellertid är förmedling av SBO inte en slutsats på en enskild post i årsredovisningen. Exempelvis drar
vissa revisorer slutsatser av resultatet och beskriver det i revisionsberättelsen medan andra
skriver ingenting, utan enbart vilka åtgärder som har gjorts. Kronqvist menade att det är första
året som SBO förmedlas i revisionsberättelsen, vilket medför att det därför ser olika ut. I
framtiden finns det chans att det kommer att standardiseras. Då kommer det inte att ge lika
mycket mervärde. Därför ska det fortsätta att vara utförligt och specifikt.
Revisorer ska göra uttalanden när det finns en osäkerhet angående företagets fortlevnad 12 månader framåt. Kronqvist förklarade att revisorer inte bara ska skriva om det i revisionsberättelsen
när det är säkert att företaget kommer att gå i konkurs, eftersom det är för sent då. Till exempel
ska både revisor och företag upplysa när det finns en risk för att företagets pengar kommer att
ta slut eller eget kapital kommer att minskas avsevärt. Däremot är det mindre vanligt att revisorer inte gör uttalanden om fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs, menade Kronqvist.
Det kan ha uppstått en felbedömning om det ska upplysas eller inte. Det är en svår bedömning,
huruvida om revisorer ska upplysa om det eller inte. En sådan upplysning om fortsatt drift påverkar företaget negativt om det nämns för första gången i revisionsberättelsen. Till exempel
kan leverantörer och aktieägare bli osäkra, nämnde Kronqvist.
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Kronqvist påtalade: ”Förr var revisionsberättelsen en sida lång, och nu är den ofta fem sidor
lång.” Revisorns och styrelsens ansvar har blivit längre i den nya revisionsberättelsen. När det
gäller revisorns ansvar kan stora delar hänvisas till en standardskrivning som finns på revisorsnämndens hemsida (numera revisorsinspektionen). På det sättet kan revisorer minska revisionsberättelsens längd med en sida, ansåg Kronqvist. Ju längre revisionsberättelsen är, desto längre
tid tar det att läsa igenom och ta till sig den för intressenter. Dessutom innehåller revisionsberättelsen fortfarande en standardtext med en del facktermer som revisorer inte får lov att ändra
på.
Förväntningsgap
Kronqvist nämnde att den nya revisionsberättelsen kan minska gapet till viss del. För att minska
hela förväntningsgapet krävs det mycket annat. Det är viktigt att revisorer har en diskussion om
den nya revisionsberättelsen på bolagsstämman. Analytiker förväntar sig att revisionsberättelsen ser likadan ut som alltid. Det kan vara svårt för just analytiker att ta till sig den nya revisionsberättelsen, då dokumenten kommer att se olika ut. Även exempelvis legitimation är av
betydelse. Revisorer får enligt lagstiftningens mening skriva på vilket företags revisionsberättelsen som helst efter åtta år då revisorer har fått auktorisation. Kronqvist poängterade att hos de
stora revisionsbyråerna gäller inte det i praktiken för stora och komplexa börsnoterade företag
med många intressenter. För att få göra det krävs det praktisk utbildning i arbetet för att anses
vara tillräckligt kvalificerad för uppdraget.
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5 Analys
I det här kapitlet presenteras en modell som används för att analysera det empiriska materialet med stöd av den teoretiska referensramen. Utgångspunkten är hur revisorer bedömer
enligt revisionsstandarder och hur förmedlingen i revisionsberättelsen i sin tur kan påverkas.

5.1 Presentation av analys
För att det empiriska underlaget skulle kunna analyseras med grunderna från den tidigare
forskningen utformades analysmodellen (se figur 5.1). Den konstruerades för att skapa förståelse inför analysering, då det inriktades på att besvara problemformuleringen och syftet med
studien. Analysmodellen skapades med hjälp av de två övergripande teman i empirin och studiens teorimodell (se figur 2.1).

Särskilt
betydelsefulla
områden
Revisorers bedömning
enligt revisionsstandarder

Revisionskvalité

Fortsatt drift

Intressenter
Förväntningsgap

Revisorers förmedling
i revisionsberättelsen

Revisorer
Kommunikationsgap

Figur 5.1. Modell över analysprocessen från revisorers bedömning till förmedling

Figur 5.1 illustrerar processen för att analysera respondenternas svar. Utgångspunkten är revisorers bedömning av börsnoterade företag enligt rådande revisionsstandarder. Det är specifikt
inriktat på vilka faktorer som kan påverka vid bedömning av SBO och fortsatt drift, samt vilka
svårigheter som kan uppstå. Om bedömningen är utförd på ett tillfredsställande sätt beror på
vilken revisionskvalité som har uppnåtts. Faktorer som kommer att påverka revisionskvalité är
oberoende, kompetens och förtroende. Revisorer förmedlar sedan bedömningen av bland annat
SBO och fortsatt drift i revisionsberättelsen. Respondenterna var medvetna om att det finns
förväntningsgap hos allmänheten att beakta. Därefter kan förväntningsgapet påverkas beroende
på om revisorers förmedling möter intressenternas förväntningar. Ett av målen med den nya
revisionsberättelsen är att informationen ska vara lättförståelig för intressenter. Om revisorer
inte förmedlar på ett tydligt sätt i revisionsberättelsen kan det uppstå ett kommunikationsgap.

5.2 Revisorers bedömning enligt revisionsstandarder
5.2.1 Särskilt betydelsefulla områden
Almblad och Blomberg nämnde att det har varit svårt att fastställa vilka områden som är SBO.
Det finns risk för att revisorer missbedömer och därmed utesluter viktiga SBO (EY, 2013).
Flera respondenter menade att utgångspunkten är områden som har rapporterats till styrelsen,
men ibland har det även rapporterats till revisionsutskott och företagsledning. Det kan vara
olika faktorer som gör att ett område är SBO, ansåg respondenterna. Ekström nämnde att SBO
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är de mest väsentliga riskområden som har identifierats under planeringsfasen eller som har inträffat under året och därmed påverkar revisorers riskbedömning. Det är områden som revisorer
anser att det finns risk för felaktigheter, förklarade några respondenter. Vid fastställandet av
SBO enligt ISA 701 ska revisorer ta hänsyn till områden där det finns hög risk för väsentliga
felaktigheter, bedömningar av företagsledningen som är osäkra och andra händelser som har
uppstått under perioden (p. 39). Respondenterna ansåg att SBO även kan vara områden som
revisorer har lagt ner mycket tid på under revisionen. Ekström menade att områden ska vara
komplexa och en viss beloppsstorlek för att det ska kunna påverka revisorers bedömning. ISA
701 beskriver att fastställandet av SBO baseras på den genomförda revisionen av företaget (p.
A13).
Enligt det empiriska underlaget är några SBO branschspecifika. Till exempel ansåg Cederlöf
att intäktsredovisning kan vara SBO i företag som har successiv vinstavräkning eller långa
leveranstider. Hasselgren nämnde att företag som har verksamhet i hela världen kan skatt vara
ett väsentligt område. Om företag har gjort förvärv kommer troligen goodwill att vara ett betydelsefullt område. Blomberg menade att byter företaget IT-system påverkas den finansiella
rapporteringen. Fagerlund ansåg att IT inte kan vara SBO. IT är ett sätt för företag att ta fram
finansiella rapporter. Däremot kan revisorer redogöra att IT-system har testats kopplat till ett
SBO, omtalade Fagerlund. Därtill finns det även företagsspecifika SBO, påpekade flertalet av
respondenterna. Grönholm menade att SBO kommer att variera mellan olika företag. Företag
inom samma bransch behöver inte ha samma SBO, utan det handlar om vilka risker som förekommer i företagen. Hasselgren förklarade att SBO baseras utifrån verksamheten. Fagerlund
påtalade att SBO bör vara de svåraste posterna i de finansiella rapporterna. Exempelvis kan det
vara områden där sannolikheten för att en händelse ska inträffa är stor, konsekvensen av att
händelsen inträffar eller företagsledningens bedömningar, menade Fagerlund. Dahlbom ansåg
att SBO vanligen innehåller många uppskattningar och bedömningar.
5.2.2 Fortsatt drift
Vid bedömning av fortsatt drift görs en helhetsbedömning, visade det empiriska underlaget. Det
finns olika faktorer som påverkar revisorers bedömning (Carson et al., 2013). Flertalet av
respondenterna menade att revisorer kontrollerar företagets kassaflöde vid bedömning av fortsatt drift. Cederlöf ansåg att kassaflöde är viktigt, då det visar hur länge pengarna kommer att
räcka för företaget. Revisorer tittar också på företagets resultat, påpekade Cederlöf, då det
handlar om att se om företaget går med vinst eller förlust, förklarade Fagerlund och Grönholm.
Företagets framtida lönsamhet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid bedömning av företagets
fortsatta drift (Feng & Li, 2014). Kronqvist förklarade att revisorer behöver utvärdera hur stora
förluster som kan uppkomma om företaget tillfälligt har negativa resultat.
Flertalet av respondenterna granskade företagets finansiering, exempelvis bankfinansiering. Då
tittar revisorer på löptiden för bankavtalen. Revisorer bedömer om företaget har säkrat sin
finansiering 12 månader framåt, förklarade Dahlbom och Kronqvist. Cederlöf påpekade att det
finns situationer där företag kommer för sent till banken och då vill banken inte skriva på. Det
medför att företaget måste redovisa det som en kortfristig finansiering. Om företaget inte har
långfristiga lån blir det mer osäkert, förklarade Cederlöf och Dahlbom. Respondenterna hävdade att finansiering brukar vara lösbart, antingen en förlängning av bankavtalen eller att aktieägarna tillför pengar. Vidare bedömer revisorer vilka kreditgivare och ägare det finns samt om
de är villiga att tillföra kapital vid behov, förklarade Hasselgren.
Kronqvist tittade bland annat på företagets soliditet vid bedömning av fortsatt drift. Nyckeltal
kan användas vid bedömning av företagets fortsatta drift visar tidigare forskning (Carson et al.,
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2013). Flertalet av respondenterna påpekade att likviditet är viktigt att bedöma för att se om
företagen kan betala utgifterna. Fagerlund förklarade att revisorer måste bedöma om företagets
likviditet kommer att klara av de ekonomiska påfrestningarna. Respondenterna menade att revisorer granskar om företaget har tillräckligt med likviditet 12 månader framåt. Om det föreligger
likviditetsproblem måste företaget visa en tillfredställande plan. Företag gör en likviditetsprognos som sedan granskas av revisorer, betonade respondenterna. Tidigare forskning visar att
företag med ekonomiska påfrestningar löper större risk för optimistiska prognostiseringar (Feng
& Li, 2014). Om företag har stora skuldsättningar tenderar siffrorna att vara manipulerade i
större utsträckning för att undvika att revisorer upplyser om företagets konkursrisk (Gaynor et
al., 2016). Här ansåg Grönholm och Hasselgren att företagets budgetprocess granskas för att
bedöma hur väl utfallen stämmer överens med utförda budgetar eller prognoser.
Om det finns indikationer på att det finns osäkerhet kring fortsatt drift måste revisorer besluta
om den är väsentlig och diskutera med företaget, nämnde många respondenter. Enligt ISA 570
ska revisorer samla in tillräckliga revisionsbevis för att kunna bedöma om det är väsentligt (p.
16). Grönholm förklarade att det handlar om att få mer information om vad som har hänt i
företaget och vilka åtgärder som företaget hittills har gjort. Ifall företaget har gjort bedömningar
måste revisorer ta del av den dokumentationen och granska bedömningsunderlaget, menade
Fagerlund och Hasselgren. Blomberg omtalade att företagets prognoser och bedömningar av
framtiden granskas, exempelvis kassaflödesprognoser. Enligt ISA 570 ska revisorer bedöma
företagsledningens planer för att hantera den osäkerhet som finns (p. 19). Därefter tar revisorer
ställning till företagets fortsatta drift, påpekade Blomberg. Revisorer ska dra slutsatser om det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan medföra att det finns tvivel om fortsatt drift (ISA
570, p. 9). Uttalanden ska göras när det finns en väsentlig osäkerhet angående företagets fortlevnad 12 månader framåt, hävdade respondenterna.
5.2.3 Revisionskvalité
Kvalitetssäkring används för att uppnå tillfredsställande revisionskvalité, belyste respondenterna. Det vanligaste är att det finns en särskild avdelning internt, där äldre och erfarna auktoriserade revisorer som inte är involverade i uppdraget kontrollerar den utförda revisionen före
revisionsberättelsen lämnas in, beskrev respondenterna. Anledningen att revisionskvalité behöver säkerställas är att det råder informationsasymmetri mellan intressenter och revisorer.
Revisorer får snabbare information om företagets resultat (Boolaky & Quick, 2016). Om revisorer ger bättre information till intressenter minskar informationsasymmetrin (Antle, 1982;
Baiman et al., 1987; Boolaky & Quick, 2016; Jensen & Meckling; 1976). Ekström omtalade
behovet av att kvalitetssäkra bara växer i samhället med anledning av det ökade informationsflödet. Revisionsbranschen påverkas av regelverket (Arnold et al., 2001). Här berörs att det
finns skillnader gällande storleken på revisionsbyråer och det granskade företaget (GonthierBesacier et al., 2016). Stora revisionsbyråer accepterar inte uppdrag från företag som har låg
kvalité i de finansiella rapporterna (Gaynor et al., 2016). Istället menade Almblad att skillnader
inte beror på revisionsbyrån, utan på vem som är revisor i företaget. Forskare har likartad syn
på att förhållandet mellan revisor och klient är av lika stor betydelse som förhållandet mellan
revisor och revisionsbyrå. Ett bidragande problem är om revisorer tror att revisionsbyrån skadas
om en klient förloras (Hardies et al., 2016). Vidare kan revisionskvalité minska om revisorer
sedan tidigare har en lång relation med företagsledningen (Ball et al., 2015).
Några respondenter menade att i ISA standarder får revisorer vägledning att förstå olika nivåer
på revisionsbevis. ISA 200 beskriver att revisorer ska ha tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att dra slutsatser och kunna uttala sig i revisionsberättelsen (p. 7). Dock förbättras
inte revisionskvalitén av fler revisionsbevis (ISA 200, p. A31). Exempelvis starka revisions47

bevis kan komma från externa parter medan svaga revisionsbevis kan vara om företagsledningen har angett informationen, menade respondenterna. Grönholm ansåg att ett engagemangsbesked från banken var starkt jämfört med ett utdrag från företagets egen redovisning.
Skälet var att företag kan manipulera om något vill döljas. Enligt agentteorin strävar individer
bland annat efter egenintresse (Eisenhardt, 1989). Fagerlund upplyste att ibland kan det vara
omöjligt att få bättre revisionsbevis och då måste företagsledningen intyga om att det verkligen
är på det här sättet. Almblad ansåg att företagsledningen bör vara öppen och berätta om händelser som påverkar revisorers bedömning. Generellt sett har stora börsnoterade företag insett att
det är betydelsefullt att ha nära kontakt med huvudansvarig revisor, påpekade Dahlbom och
Fagerlund. ISA 200 nämner att företagsledning och styrelse måste ge all relevant information
till revisorer och inte förhindra arbetet under uppdraget (p. A2). Därefter gör revisorer en
professionell bedömning och tolkning av materialet, omtalade några respondenter. Ekström
betonade att om det finns felaktigheter i de finansiella rapporterna eller inte tillräckligt tillfredsställande revisionsbevis, ska revisorer bedöma om det är väsentligt. Enligt ISA 705 ska revisorer göra uttalande med reservation om det inte har kunnat inhämtats revisionsbevis eller det
finns felaktigheter i företagets finansiella rapporter som inte utgör avgörande betydelse. (p. 7).
Dahlbom exemplifierade att speciellt transaktioner med närstående granskas. För företagen
spelar det kanske mindre roll om verkställande direktören tar ut mer pengar än avtalet, men för
intressenter kan det vara av betydelse. Om revisorer påpekar och företaget inte rättar sig efter
det, resulterar det i en oren revisionsberättelse. ISA 705 belyser att det är viktigt för intressenter
att förstå anledningen till att revisorer gör modifierade uttalanden (p. 29 och p. A26).
Blomberg beskrev att en ren revisionsberättelse kan avges om de finansiella rapporterna som
helhet är acceptabla utifrån bedömd väsentlighet. Exempelvis kan det vara en situation där
många synpunkter har rapporterats till företaget, men uttalande i revisionsberättelsen refereras
till de finansiella rapporterna som helhet. I likhet menade Ekström om det inte finns några
avvikelser i revisionsberättelsen ger det komfort för intressenter. Forskare anser att revisorer
ska basera uttalanden på tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis enligt ISA standarder
(Gaynor et al., 2016). ISA 705 förklarar att avvikande mening innebär att det finns väsentliga
felaktigheter i de finansiella rapporterna som har avgörande betydelse (p. 8). Om istället inget
uttalande görs föreligger avgörande betydelse gällande att tillräckliga revisionsbevis saknas
(ISA 705, p. 9). Cederlöf ansåg att revisorer ska redovisa att det har gjorts tillräckligt. Om det
skrivs omfattande texter tror intressenter att det har varit mycket svårt att bedöma. Annorlunda
förhåller det sig om det skrivs minimalt, för då tänker intressenter att revisorerna inte har
ansträngt sig, menade Cederlöf. Det beror på hur intressenter uppfattar revisionskvalité, vilket
kan förbättras genom oberoende, kompetens och förtroende (Knechel, 2016).
Oberoende
Cederlöf och Fagerlund påpekade att revisorer bör hålla starkt på integritet och våga stå upp för
sig. Ibland behöver revisorer få företag att agera på ett visst sätt genom att ledningen själva ska
fatta det beslutet, ansåg Fagerlund. Informationsasymmetri kan minskas om parterna kommer
överens om att agenten ska informera principalen (Antle, 1982; Baiman et al., 1987), då principalen inte har all information sedan tidigare (Eisenhardt, 1989). Om principalen anlitar revisorer
kan informationsasymmetrin minskas ytterligare (Baiman et al., 1987). Almblad menade att det
finns ett värde att upplysa och ha samma ambition. Några respondenter betonade att revisorer
inte ska styras av vad andra parter tycker utan bör ha en egen gränsdragning och göra sin
bedömning. Annars blir följden att revisorns oberoende och trovärdighet förloras. Revisorer
behöver ta åtagande professionellt och oberoende för att förbättra revisionskvalitén (GonthierBesacier et al., 2016). Gällande SBO, presenterar revisorer fokusområden på en riskkarta till
styrelsen, beskrev Hasselgren. Fokusområden fastställs utifrån väsentlighet och risk. Områden
som väljs ut krävde särskild uppmärksamhet under revisionen, menade Cederlöf och Fagerlund.
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De här områden har varit mest signifikanta under revisionen enligt revisorers bedömning (ISA,
p. 2).
Om revisorer inte gör uttalanden om fortsatt drift och företag sedan går i konkurs kan det uppstå
kostnader i form av rättstvister för revisorer (Carson et al., 2013; Hardies et al., 2016; Nogler,
2006; Rodgers et al., 2009). Respondenterna nämnde att revisorer kan bli stämda. De personer
som har förlorat pengar till följd av konkursen vill få tillbaka sina pengar, menade Fagerlund.
Oavsett om revisionsberättelsen har innefattat felaktigheter kan revisorer bli stämda, påpekade
Ekström. Risken för att revisorer hamnar i rättstvister påverkar inte bedömningen av företagets
fortsatta drift (Guiral et al., 2010). Om företag vill förhandla sig fram revisionsberättelsen, uppstår konflikter (Arnold et al., 2001). För att få stabilitet och förtroende behövs oberoende revision (Ball et al., 2015; Boolaky & Quick, 2016). Almblad betonade att revisorer ska ifrågasätta
vem som har gjort dokumentet samt varför och hur det har skapats. Hasselgren framhöll att trots
revisorn är oberoende får uttalande inte skada företag eller gynna en konkurrent. Tidigare
forskning visar att oberoende revision påverkar sannolikheten att revisorer gör modifierade
uttalanden (Knechel, 2016).
Kompetens
Almblad menade att skepticism är viktigt, då egenskaper såsom analytisk förmåga och kritiskt
tänkande är av betydelse för revisorer. ISA 200 beskriver att revisorer ska göra en professionell
bedömning och tolkning av ISA standarder utifrån tidigare kunskap och erfarenheter (p. 16 och
p. A25). Grönholm omtalade att grunden är att revisorer förstår företagen som granskas för att
kunna göra en professionell bedömning. Revisorer granskar agentens information (Baiman et
al., 1987) och minskar agentkostnaderna (Boolaky & Quick, 2016). Revisorer bör inte överskatta sin egen förmåga (Maksymov, 2015). Dahlbom nämnde att revisorer har fått utbildning
när det gäller förmedling av SBO i revisionsberättelsen. Cederlöf förklarade att revisorer först
fick identifiera ett antal SBO som fanns i företaget. Därefter kontrollerade kollegorna på revisionsbyrån som återkom med respons. Vägledning, från bland annat Storbritannien, har också
hämtats för inspiration, nämnde respondenterna.
I det empiriska underlaget beskrevs uttalanden om fortsatt drift som en framåtriktad fråga som
revisorer ska försöka bilda sig en uppfattning om. Almblad förklarade att revisorer har kärnkompetens i att granska historisk finansiell information. Grönholm och Hasselgren nämnde att
beroende på hur bra företag har varit historiskt sett att uppnå budgetar eller prognoser kommer
det att påverka revisorernas bedömning. Revisorer får ta ställning utifrån egen erfarenhet och
kunskap om det är rimligt och tillförlitligt. ISA 200 nämner att revisionsrisken minskar om
revisorer förstår företag, miljö och intern kontroll (p. A40 och p. A41). Anledningen är att revisorer kan identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter (Boolaky & Quick, 2016).
En auktoriserad revisor ska besitta rätt kompetens, ansåg Hasselgren, men hos stora revisionsbyråer gäller flerårig praktisk utbildning, menade Kronqvist. Ekström framhöll att revisorer inte
bara använder egen kunskap och Dahlbom ansåg att det finns experter som hjälper revisorer.
Vidare kan revisorer beakta marknadsfaktorer vid bedömning av fortsatt drift (Carson et al.,
2013). Flertalet av respondenterna nämnde att revisorer måste förstå både företagets verksamheten och dess omvärld. Det är viktigt att veta var de största riskerna är, menade Grönholm.
Fagerlund förklarade att kunskap om branschen medför att revisorer kan fastställa hur känsliga
företag är mot ekonomiska svängningar och förstå hur företag genererar kassaflöde. Tidigare
forskning visar att revisorers kompetens ökar över tiden, då företagsspecifik kunskap samlas
in. Revisionskvalitén kan förbättras om revisorer har en god kunskap om branschen (Ball et al.,
2015). Omvärlden kan påverka företagets likviditet, lån och eget kapital, menade Kronqvist.
Revisorer ska bedöma företagets affärsmässiga beslut eller möjligheter som kan vara en förutsättning för företagets fortsatta drift, påpekade Almblad. Fagerlund betonade att vid bedömning
49

av fortsatt drift behöver det inte endast handla om företagets finansiering. I vissa fall behövs
det tillstånd för att kunna bedriva verksamheten.
Blomberg menade att en kunnig revisor inte alltid har lika bra förmåga att förmedla information
i revisionsberättelsen. Blomberg och Dahlbom ansåg att det är viktigt att kommunicera budskapet på ett pedagogiskt sätt för att öka trovärdigheten. Dahlbom menade att det är av betydelse
om en revisor kan uttrycka sig i tal och skrift. I det här sammanhanget omtalade Dahlbom och
Hasselgren att styrelser söker efter vissa kompetenser hos revisorer. Hasselgren ansåg att en
revisor som är specialiserad på en viss bransch är betydelsefull. Samtidigt är det av betydelse
att vara nyfiken samt intresserad av personer och situationer, menade Ekström. Tidigare
forskning framkom att revisorns egenskaper och branscherfarenhet ökar trovärdigheten både
indirekt och direkt (Gaynor et al., 2016). Företag tenderar att välja revisorer med anledning av
egenskaper. En annan faktor som påverkade kompetensen är vilken komplexitet som finns i
uppdraget och hur revisorer granskar företagen (Gaynor et al., 2016). Grönholm ansåg att en
ökad förståelse av företagets verksamhet bidrar till att revisorer förstår vilka risker som kan
finnas och vilka granskningsåtgärder som behöver göras. ISA 200 pekar på att det bland annat
behövs planering, professionell skepticism och övervakning (p. A45). Cederlöf förklarade att
det finns många krav på att revisorer ska kunna metodiken. Därtill finns det interna och externa
övervakningsmyndigheter som kontrollerar att revisorer utför arbetet korrekt. I den tidigare
studien fanns ytterligare en faktor som gällde omvärldens egenskaper som påverkar revisorers
bedömning av risken hos klienten samt effekten av intressenters förväntningar och revisorers
kommunikation (Gaynor et al., 2016). Dahlbom ansåg att grunden är att förstå redovisningsfrågor, men det tillkommer andra område som beskattning, hållbarhet och pensioner. I det här
sammanhanget följer revisorer regelverk, menade Ekström och Fagerlund, alltså är det viktigt
att vara tydlig med vilka regler som gäller, ansåg Almblad.
Förtroende
Blomberg omtalade att förtroende blir allt viktigare i samhället i takt med alla skandaler och
dess spridning i media. Ett viktigt led är att marknaden har förtroende för det som presenteras,
ansåg Hasselgren. Ekström förklarade att det är bättre att skriva om risken för fortsatt drift och
att osäkerheten sedan försvinner året därpå. Almblad nämnde om företag befinner sig i rekonstruktionsförfarande upplyser revisorer om det i revisionsberättelsen. Revisionskvalité kan
påverkas positivt om kommunikationen ökar från revisorer till intressenter. Även informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning kan minska (Ball et al., 2015). Hasselgren påtalade
att revisorn är tillsatt av bolagsstämman. En stor anledning är agentproblematiken, då det finns
olika mål och intresse (Baiman et al., 1987; Jensen & Meckling, 1976). Om principalen inte vet
revisorers incitament kan moral hazard uppstå (Baiman et al., 1987; Eisenhardt, 1989). Om
företaget går i konkurs och det inte har gjorts uttalanden om fortsatt drift sänder det varningssignaler, nämnde Dahlbom. Revisorer ifrågasätts, menade Almblad, och uppmärksamhet riktas
mot revision i media eller av ägare, förklarade Kronqvist.
Flertalet av respondenterna ansåg att revisionen har en given plats framåt för att den skapar
grundförtroende i näringslivet. Skälet är att parterna behöver kunna lita på redovisningen. Revisionens uppgift är att säkerställa förtroende. Det medför att företag kan göra affärer på ett tryggt
sätt som gynnar båda parter, framgick det av respondenternas svar. En väsentlig skillnad är att
revisorer nu måste förmedla SBO i den nya revisionsberättelsen, påpekade Cederlöf. Tidigare
har det gjorts muntligt, menade Almblad. Förväntningarna hos intressenter påverkar revisionskvaliteten indirekt genom förtroende (Gaynor et al., 2016). ISA 200 beskriver att syftet är att
öka graden förtroende till intressenter. För att det ska ske bör revisorer använda korrekt väsentlighetsnivå och göra bedömning om rättvisande bild (ISA 200, p. 3). Revision ökar försäkran
att företagets interna kontroller fungerar tillfredsställande (Jensen & Meckling, 1976). Enligt
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ISA 200 är det viktigt att följden inte blir att intressenter tror det är en försäkran om företagens
framtid (p. A1).

5.3 Revisorers förmedling i revisionsberättelsen
5.3.1 Förväntningsgap
Revision är mer komplext än vad revisionsberättelsen kan innehålla, menade Almblad. Några
respondenter framhöll att det första som händer om någonting går fel i ett företag är att allmänheten undrar varför revisorn inte har funnit felaktigheten. Här ger det upphov till förväntningsgap. Tidigare forskning visar att orsaken är att intressenter har en begränsad förståelse av revisorns roll och ansvar (Gonthier-Besacier et al., 2016). Hasselgren menade att varken revisionsbranschen eller FAR försöker göra en bild av att revisorer gör allt. Almblad ansåg att branschen
måste ta en diskussion om komplexiteten. Det finns en brist på förståelse av vad revisorn gör
och det kunde noteras av respondenternas svar. En skillnad mot intressenters förväntningar är
att revisorer gör uttalande med en viss grad av säkerhet (Gold et al., 2012). Dahlbom menade
att intressenter gärna vill känna trygghet. Flertalet av respondenterna framförde att det stora
problemet är att intressenter därmed tror att revisorer har ett större ansvar än de faktiskt har.
Tidigare forskning håller med om att det är ett vanligt förekommande problem (Gold et al.,
2012; Gonthier-Besacier et al., 2016). Cederlöf och Hasselgren belyste att ibland förstår inte
styrelsen vad revisionens uppgift är. Forskningen visar att många individer inte förstår styrelsens, företagsledningens eller revisorns ansvar (Gold et al., 2012).
Cederlöf och Hasselgren nämnde att ambitionen borde vara att beskriva mer utförligt vad som
har gjorts i den nya revisionsberättelsen. Samtidigt kan det noteras att Blomberg omtalade att
det kan vara svårt för många intressenter att förstå kopplingen till det nya området med SBO.
Mot den bakgrunden ansåg Ekström och Fagerlund att om revisorer förklarar vilka granskningsåtgärder som görs kring SBO ökar intressenternas förståelse. Det kan minska förväntningsgapet, då det ger legitimitet, nämnde Fagerlund och Kronqvist. Den nya revisionsberättelsen
kommer, enligt Grönholm, att ge mer information som är företagsspecifik, vilket bidrar till skillnader mellan företag inom samma bransch. Det tidigare standardformatet var avsett att öka
trovärdigheten av finansiella rapporter för intressenter (Asare & Wright, 2012). Följden av den
nya revisionsberättelsen blir mer transparens och kommunikation, vilket medför en bättre helhet och utökad längd på revisionsberättelsen, ansåg Grönholm. Emellertid påpekade Dahlbom
att det kommer att ske en normalisering över tid, då revisionsbyråer tittar på varandra.
Respondenterna ansåg inte att förväntningsgapet kan minskas för att det behövs både utbildning
och arbetslivserfarenhet hos allmänheten. Dessutom hävdade Blomberg och Hasselgren att
bilden som media framställer är felaktig, vilket bidrar till ett ökande förväntningsgap. Forskarna
anser att gapet kan minskas genom att utbilda allmänheten (Boolaky & Quick, 2016). Grönholm
och Kronqvist förespråkade istället ökad kommunikation från revisorer och en diskussion på
exempelvis bolagsstämman med intressenter. Till exempel belyste Kronqvist att speciellt analytiker kommer att få det svårt att ta till sig de nya revisionsberättelsernas varierande innehåll
och struktur. Ett problem är emellertid att intressenter inte läser revisionsberättelsen, påpekade
Cederlöf. Tidigare forskning förklarar att problemet beror på att intressenter har en förutfattad
mening att innehållet är detsamma varje år (Asare & Wright, 2012).
Vidare såg respondenterna ett problem med att den nya revisionsberättelsen är mellan fyra och
sju sidor lång. Ett viktigt led som Dahlbom hävdade är att intressenter tror till en början att det
är dåligt om det är långt, men sedan kan allting vara godtagbart. Skälet är de långa standardtexterna som beskriver styrelsens och revisorns ansvar, framförde respondenterna. Kronqvist ansåg
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att istället borde revisorer hänvisa till revisorsinspektionens hemsida (tidigare revisorsnämnden) för att minska sidantalet med standardtext. Tidigare forskning undersökte om en
längre revisionsberättelse kunde minska förväntningsgapet, men kunde inte dra någon slutsats
vid tidpunkten (Asare & Wright, 2012).
5.3.2 Särskilt betydelsefulla områden
Kronqvist nämnde att antalet SBO kommer att variera beroende på företag och vem som är
revisor. Enligt ISA 701 ska ett fåtal SBO förmedlas i revisionsberättelsen (p. A9). Antalet SBO
bestäms utav revisorers professionella bedömning (ISA 701, p. A30). Det kommer att innehålla
olika antal SBO i revisionsberättelser för börsnoterade företag, eftersom det inte nämns i ISA
701 hur många SBO som ska förmedlas (EY, 2013). Det ställs för få krav när det gäller
förmedling av SBO, vilket medför att det finns risk för att revisorers professionella bedömning
inte blir konsekvent angående vilka områden som bör inkluderas (Land, 2013). Enligt ISA 701
ska revisorer besluta vilka områden som var mest betydelsefulla under revisionen och därmed
anses vara SBO (p. 10). Ordet mest i definitionen för SBO indikerar att det ska finnas minst ett
SBO (Kilesse & Boutellis-Taft, 2013). Ekström hävdade att alla områden inte kan vara lika
betydelsefulla. Respondenterna menade att det är svårt att fastställa hur många SBO som ska
förmedlas i revisionsberättelsen, samt identifiera vilka som var mest betydelsefulla. Om revisionsberättelsen innehåller för många SBO kan kommunikationen bli ineffektiv (Sirois et al.,
2014). Ju fler SBO som förmedlas, desto högre risk för att kommunikationen förlorar sitt värde
(Sabater, 2013). Anledningen är att intressenter får sämre fokus vid informationsinsamling när
flera SBO förmedlas (Sirois et al., 2014). Almblad nämnde att de flesta har beskrivit mellan två
till fyra SBO i varje revisionsberättelse. Fagerlund menade att företag som har en fokuserad
verksamhet, där det finns en eller två risker, kommer att ha en eller två SBO. Enligt respondenterna påverkades antalet SBO av faktorer som företagets storlek och omfattning, samt vilka
typer av risker som finns. Blomberg nämnde att antal SBO som förmedlas i revisionsberättelsen
kommer att variera över tid på grund av olika trender. Enligt ISA 701 påverkar bland annat
faktorer som företag, komplexitet och verksamhetens omgivning, bedömning av antal SBO som
ska förmedlas i revisionsberättelsen (p. A30).
Revisionsmässigt är SBO inget nytt för revisorer, nämnde Cederlöf. Revisorer har tidigare
arbetat utifrån de riskområden som bedöms i planeringsfasen, förklarade Blomberg. Fagerlund
påpekade att SBO-avsnittet i revisionsberättelsen inte är en standardtext, vilket medför att
revisorer själva skriver texten. Tidigare forskning visar att förmedling av SBO förväntas att öka
kommunikationsvärdet genom att det ska hjälpa intressenter att fokusera på områden som
revisorer bedömer som utmanande (Sirois et al., 2014). Enligt ISA 701 ska SBO-avsnittet
innehålla en förklaring över varför området bedömdes som ett SBO och hur området har hanterats i revisionen samt en referens till de finansiella rapporterna om det finns (p. 13). Revisorer
bedömer hur detaljerad informationen ska vara (ISA 701, p. A46). Dahlbom och Hasselgren
ansåg att en svårighet är att hitta en rimlig nivå om vad som ska upplysas. Intressenter ska kunna
få en översiktlig inblick utan att få för mycket information (Sexton, 2013). Det finns inte något
krav på hur detaljerad informationen ska förmedlas, vilket medför att nivån inte blir enhetlig
(EY, 2013). Revisorer kan ha olika tillvägagångsätt när det gäller samma företag. Det medför
att förmedling av SBO blir varierande (Brooks & Hicks, 2013). SBO kan beskrivas kort eller
långt och generellt eller detaljerat. En del revisorer väljer att beskriva granskningsåtgärder som
har genomförts, menade Kronqvist. En svårighet är att kortfattat beskriva revisorers genomförda granskningsåtgärder relaterat till SBO. Revisorer måste hitta en balans mellan att beskriva
de utförda granskningsåtgärderna och tillhandahålla tillräckligt med information i revisionsberättelsen (EY, 2013). Fagerlund påpekade att förmedling av SBO inte ska tillföra ny information som inte finns i årsredovisningen. Dahlbom menade att SBO ska förmedlas på ett sätt som
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inte skadar företaget. Några respondenter nämnde att förmedling av SBO inte ska vara ett specifikt uttalande till varje enskild post. Uttalanden ska referera till de finansiella rapporterna som
helhet, menade Blomberg. Det ska framgå att de SBO som förmedlas i revisionsberättelsen
gäller revisionen av de finansiella rapporterna som helhet och det är inte några särskilda uttalanden till de här betydelsefulla områden (ISA 701, p. 11).
5.3.3 Fortsatt drift
Dalbom nämnde att om revisorer upplyser om att företaget inte kommer att överleva om ägarna
inte tillför kapital är det svårt för företaget att fortleva. Det har oftast pågått under flera år innan
det börjar bli allvarligt för företaget och då har alla möjligheter uttömts. Det är konceptuellt
möjligt att företaget överlever trots uttalanden, menade Dahlbom. Upplysningar om osäkerhetsfaktor kring företagets fortsatta drift är inte samma sak som att säga att företaget kommer att gå
i konkurs inom 12 månader, påpekade Blomberg. Revisorer ska inte först upplysa om fortsatt
drift när det är säkert att företaget kommer att gå i konkurs eftersom det är för sent då, betonade
Kronqvist. Syftet med uttalanden om fortsatt drift är att uppmärksamma intressenter om företagets konkursrisk (Guiral et al., 2015). I likhet menade Blomberg att det är en upplysning till
intressenter för att uppmärksamma om att det kan finnas en väsentlig risk. Revisorer som ser
uttalanden om fortsatt drift som användbar för intressenters beslutsfattande betraktade, i en
tidigare studie, negativ finansiell information som mer betydelsefull (Guiral et al., 2010).
Kronqvist nämnde att det är förekommande att företaget inte går i konkurs trots att revisorer
har gjort uttalanden om fortsatt drift i revisionsberättelsen. Det finns risk för att revisorer gör
typ I-fel vid uttalanden om fortsatt drift. Typ I-fel uppstår när revisorer gör uttalanden om
fortsatt drift och företaget sedan inte går i konkurs (Carson et al., 2013; Hardies et al., 2016;
Nogler, 2006; Rodgers et al., 2009). Revisorer kan göra felbedömningar (Shvyreva & Kruglyak,
2016). Hasselgren nämnde att för företag är det mindre roligt att revisorer upplyser om
osäkerhet kring fortsatt drift i revisionsberättelsen. Om det är första gången det nämns i
revisionsberättelsen påverkar det företaget negativt, menade Kronqvist. Typ I-fel är kostsamt,
eftersom allmänheten kan betrakta företaget som osäkert (Carson et al., 2013; Hardies et al.,
2016; Nogler, 2006; Rodgers et al., 2009). Det kan även vara svårt för företag att få lån, menade
Hasselgren. Företag kan få ökade finansieringskostnader, eftersom banken ser lån som mer
riskfyllt, ansåg Almblad. Uttalanden påverkar kreditgivarens riskbedömning, låneränta och
kreditbelopp (Rodgers et al., 2009). Dessutom kan leverantörer och aktieägare bli osäkra gällande företag, nämnde Kronqvist. Uttalanden om fortsatt drift påverkar både nuvarande och potentiella intressenter (Guiral et al., 2015; Rodgers et al., 2009). Typ I-fel kan därmed påskynda
konkursrisken (Guiral et al., 2010).
Cederlöf nämnde att revisorer har angivit en felaktig revisionsberättelse när inte någon upplysning har gjorts om fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs. Grönholm förklarade att det
beror på att revisorn inte har gjort en bra revision. Det finns brister i en eller flera komponenter
i revisionsprocessen (Arnold et al., 2001). Typ II-fel uppstår när revisorer inte gör uttalanden
om fortsatt drift och företaget sedan går i konkurs. Revisorer kan göra typ II-fel när det gäller
uttalanden om fortsatt drift (Carson et al., 2013; Hardies et al., 2016; Nogler, 2006; Rodgers et
al., 2009). En anledning är att revisorer inte har tillräckligt med erfarenheter för att kunna förutsäga framtida konkursutfall (Carson et al., 2013). Ekström menade att en konkursförvaltare för
det mesta förmodar att revisorn borde ha gjort något annat. Revisorer tenderar att samla in generell information, vilket medför att revisorer fokuserar på hur företaget fick ekonomiska påfrestningar istället för att fokusera på företagets förmåga att fortleva (Arnold et al., 2001). Respondenterna nämnde att bedömning av företagets fortlevnad för de kommande 12 månader är svårt.
Utmaningen är att komma fram till vilka faktorer som kan påverka företaget i förväg. All fakta
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är inte känd när revisorer bedömer företagets fortsatta drift utan svaret får revisorer i efterhand,
förklarade Ekström. Hasselgren menade att det kan hända saker i företaget efter att revisionsberättelsen har publicerats och som var oförutsägbart. Revisorer kan inte se in i framtiden.
Enligt ISA 570 är det inte någon garanti för att företaget kommer att fortleva trots att revisorer
inte har gjort något uttalande om fortsatt drift. Revisorer kan inte upptäcka alla väsentliga
felaktigheter eftersom det finns begränsningar. Ibland kan det uppstå händelser eller villkor som
medför att företag går i konkurs som är omöjligt att förutsäga (ISA 570, p. 7). Kronqvist menade
att det finns grund för att revisorer väljer att inte göra uttalanden om fortsatt drift. Almblad och
Kronqvist nämnde att det är ovanligt att företaget går i konkurs inom kommande 12 månader
när revisorer inte har uttalat sig om fortsatt drift i revisionsberättelsen.
5.3.4 Kommunikationsgap
Hasselgren ansåg att den nya dispositionen är mer logisk och följer en tråd från början till slut
i revisionsberättelsen. Några respondenter nämnde att den nya revisionsberättelsen börjar med
slutsatserna först. Revisorer talar om vad deras syn är och sedan varför och hur slutsatsen har
framkommit. ISA 700 anger att en förändring i den nya revisionsberättelsen är att dokumentet
börjar med rubrikerna uttalande och grund för uttalande (p. 23 och p. 28). Grunden för uttalande är speciellt betydelsefullt för intressenters förståelse (ISA 700, p. A32). Almblad betonade
att det inte är någon slutsats i uttalande, emellertid borde det här vara tydligare för att intressenterna ska förstå. Det avgörande, menade Fagerlund, är om revisorer kan uttrycka sig så att budskapet förs fram. Tidigare forskning visar att intressenters tolkning kan underlättas av en lättförståelig revisionsberättelse (Fakhfakh, 2016). Många intressenter vill ha mer öppenhet och information om genomförandet i revisionsberättelsen (Boolaky & Quick, 2016). Om revisorer
förklarar begripligt inom vilka områden som mest tid har lagts ned på ger det trygghet för
intressenter, annars blir det motsatt effekt, hävdade Dahlbom. Därtill skriver revisorer på olika
sätt, en del skriver kort och kärnfullt medan andra mer uttömmande, menade Ekström. Till
exempel tog Dahlbom hjälp för att verifiera om språket var acceptabelt. Ett annat problem som
Almblad och Blomberg lyfte fram är otydligheten, så att intressenter förstår att revisorer inte
uttalar sig om en specifik balans- eller resultatpost. Istället borde revisionsberättelsen vara tydlig, kärnfull och enkel för att intressenter ska vilja läsa och kunna förstå, ansåg Blomberg.
Blomberg menade att revisionsberättelsens innehåll och struktur är tvångsstyrt. Respondenterna
framhöll att revisionsberättelsen aldrig får upplysa om ny information som företaget själva inte
skriver om i årsredovisningen. I början är balansen svår att finna, nämnde Ekström. I det här
sammanhanget betonade Fagerlund att revisorer ska se till att företagen själva beskriver problemen i årsredovisningen och därefter kan revisorer hänvisa till det avsnittet. Om företaget inte
beskriver risker på ett tydligt sätt ska revisorer påpeka det, menade Dahlbom. Oavsett, ansåg
Almblad och Cederlöf, ska revisorer diskutera med företagen för att vara överens när revisionsberättelsen lämnas in. Tidigare forskning visar att många intressenter anser att revisionsberättelsens uppgift är att utgöra användbarhet vid investerings- och lånebeslut (Asare & Wright,
2012). Dahlbom menade att banktjänstemän använder företagets årsredovisning vid lånebeslut
och behöver veta att det ger en rättvisande bild.
Tidigare har FAR författat en mall för revisionsberättelse, angav Hasselgren. Respondenterna
framförde att ett kvarvarande och ökande problem är den omfattande standardtexten om vad
styrelsens och revisorns ansvar är. Blomberg och Fagerlund konstaterade att det är dålig svenska och många facktermer. Enligt ISA 700 råder en ökad beskrivning av styrelsens och verkställande direktörens ansvar samt revisorns ansvar i den nya revisionsberättelsen (p. 33 och p.
34). Rubriken revisorns ansvar hamnar i slutet i den nya revisionsberättelsen och ska förklara
om att identifiera och bedöma risker, förstå intern kontroll och kontrollera rättvisande bild med
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professionell skepticism (ISA 700, p. 39). Fagerlund gav förslag att texten borde kunna hänvisas
och plockas bort från revisionsberättelsen. Enligt forskare bör kommunikationen vara tvåvägs
(Asare & Wright, 2012). Kronqvist menade att det inte förekommer, då revisorer träffar företagets intressenter en gång om året på bolagsstämman.
Olika typer av kommunikationsgap
Hasselgren och Kronqvist beskrev att i den nya revisionsberättelsen är det viktigt att revisorer
lägger fokus på intressenternas förståelse och använder ett språk som alla kan ta till sig. ISA
700 anger att revisionens uppgift är att kontrollera att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild (p. A6). Därtill ska intressenter förstå termerna och ge nytta (ISA 700, p. A5). Ett problem som Kronqvist nämnde är att intressenter inte förstår de ekonomiska termerna. Mot den
bakgrunden borde revisorer tänka på vem de skriver åt som inte har samma terminologi och
kan misstolka innebörden, menade Hasselgren. Det benämns som kommunikationsgap på
mikronivå i tidigare forskning, vilket handlar om att intressenter inte förstår begreppen som
revisorer förmedlar (Asare & Wright, 2012). Grönholm nämnde att syftet inte alls är att alla
individer ska förstå de ekonomiska termerna. Dessutom finns det både regelverk och ISA standarder som förklarar definitioner av begreppen. Stora företag använder svåra ord i årsredovisningen, vilket medför att rapporterna inte uppfyller funktionen (Asare & Wright, 2012). Språket
i revisionsberättelsen anpassas till företagens årsredovisning för att göra det enhetligt, nämnde
Grönholm.
Almblad ansåg att begreppet materialitet var svårt att förmedla så att intressenter förstår innebörden. Ekström förklarade att den nya förändringen med SBO kommer att utgöra problem för
intressenter. Den svenska översättningen av key audit matter säger inte om särskilt betydelsefulla områden gäller revisionen, företaget eller ledningen. Vidare nämnde Fagerlund att den
kvarvarande rubriken revisorns ansvar börjar med att förklara om målet med revisionen, även
om intressenter tror att det handlar om ansvaret hos revisorer. För att underlätta förståelsen och
öka användbarheten hos intressenter behöver det finnas en tydlig struktur och ett begripligt
språk i revisionsberättelsen (Asare & Wright, 2012). Ett möjligt förslag är att revisions- och
finansspråket behöver omvandlas till vanlig svenska, men det är en utmaning, ansåg Kronqvist.
Almblad förklarade att vissa revisorer exemplifierade med siffror i revisionsberättelsen, vilket
troligen kan påverka förståelsen positivt hos intressenter.
Almblad lyfte fram att en annan svårighet är att intressenterna har olika förkunskaper och förväntningar. Revisionsbranschen utgår från att mottagaren har en rimlig kunskap och därmed
inte använder ett språk som alla förstår. Flertalet av respondenterna nämnde att allmänheten
inbördes har en begränsad kunskap. I en tidigare studie benämns det som kommunikationsgap
på makronivå. Om förståelse mellan intressenter och revisorer skiljer sig åt uppstår det typ I
kommunikationsgap (Asare & Wright, 2012). Vidare menade respondenterna att styrelse och
de största ägarna är förhållandevis insatta gentemot andra investerare. När en intressentgrupp
skiljer sig från revisorer och en annan intressentgrupp föreligger det typ II kommunikationsgap
på makronivå. Det medför att intressenter, beroende på vilken kunskapsnivå, tror att revisorer
kan göra bedömningar att räkenskaperna är fria från bedrägerier (Asare & Wright, 2012).

5.4 Sammanställning av analysen
För att framhäva och klargöra studiens resultat presenteras sammanställningen i tabellform.
Revisorers bedömning enligt revisionsstandarder sammanställs och presenteras i en tabell (se
tabell 5.1). Tabellen är uppdelad efter ordningen i studiens analysavsnitt 5.2 (se ovan). SBO
och fortsatt drift sammanställs först för att öka förståelse för revisorers bedömning inom respektive område. Utgångspunkten och faktorer som revisorer beaktar vid bedömning lyfts fram.
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Därefter presenteras revisionskvalité som utgörs av oberoende, kompetens och förtroende. De
här faktorerna påverkar revisorers bedömning och bidrar till en viss nivå av revisionskvalité
efter utförd revision.

Revisorers bedömning enligt revisionsstandarder
Särskilt betydelsefulla områden
•
•

•
•
•

Utgångspunkten är områden som har kommunicerats huvudsakligen med styrelsen
under revisionen.
Det finns flera faktorer som avgör revisorers bedömning om områden är SBO, vilka är
följande:
o de mest väsentliga riskområden som har identifierats eller inträffats under året,
o hög risk för väsentliga felaktigheter,
o områden som mycket tid har lagts ned under revisionen,
o komplexa områden, och/eller
o beloppsmässigt stora poster.
Det finns bransch- och företagsspecifika SBO.
Företag inom samma bransch behöver inte ha samma SBO.
Delad uppfattning om IT är ett SBO.

Fortsatt drift
•
•
•

•
•

Revisorer bedömer fortsatt drift 12 månader framåt.
Utgångspunkten är att göra en helhetsbedömning.
Det finns flera faktorer som påverkar revisorers bedömning av fortsatt drift, vilka är
följande:
o kassaflöde,
o resultat,
o finansieringsform, främst bankfinansiering, och/eller
o nyckeltal, såsom soliditet och likviditet.
Revisorer granskar företagens budgetar och prognoser i jämförelse med utfall samt
företagens bedömningar av framtiden.
Om det finns väsentlig osäkerhetsfaktor diskuterar revisorer med företagsledningen
och styrelsen.

Revisionskvalité
•
•
•
•
•
•

•

Revisorer använder kvalitetssäkring för att uppnå tillfredsställande nivå av
revisionskvalité.
Om revisorer förmedlar bättre information till intressenter minskar rådande
informationsasymmetri.
En lång relation mellan revisorer och företagsledning påverkar revisionskvalité.
Det finns olika nivåer på revisionsbevis.
Om det inte är möjligt att få tillräcklig nivå på revisionsbevis, behöver
företagsledningen intyga.
Revisorer ska ha tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra
slutsatser och uttala sig i revisionsberättelsen.
Förändring av oberoende, kompetens eller förtroende påverkar revisionskvalité.
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Oberoende
•
•
•
•
•
•
•

Integritet är betydelsefullt.
Revisorers bedömning ska inte påverkas av andra parter.
Revisorer ska göra en egen bedömning.
SBO ska diskuteras med styrelsen, men det är revisorer som bedömer vilka områden
som presenteras i revisionsberättelsen.
Om företag går i konkurs trots inget uttalande om fortsatt drift i revisionsberättelsen,
finns det risk för revisorer att hamna i rättstvist.
Risken för att hamna i rättstvist påverkar inte bedömning av fortsatt drift.
Revisorers uttalande får inte skada företag.

Kompetens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att vara skeptisk är betydelsefullt.
Bedömning sker utifrån revisorers tidigare erfarenhet och kunskap.
Revisorer har fått utbildning kring SBO och vägledning har inhämtats från andra
länder.
Revisorer har kärnkompetens i att granska historisk finansiell information, men har
problem med att fortsatt drift är en framåtriktad fråga.
Hos stora revisionsbyråer krävs det flerårig praktisk utbildning för att revidera
börsnoterade företag.
Revisorer kan använda sig av experter.
Om revisorer har tillräcklig kunskap om branschen kan revisorer fastställa
känsligheten mot ekonomiska svängningar och hur kassaflöde genereras i företag.
Det är betydelsefullt att kommunicera budskap på ett pedagogiskt sätt.
För att kunna göra en professionell bedömning måste revisorer förstå företagens
verksamhet och omvärld.

Förtroende
•
•
•
•
•

Det är viktigt att marknaden har förtroende för revisionsbranschen.
Om företaget går i konkurs och inget uttalande om fortsatt drift har gjorts ifrågasätts
revisorer.
Det är bättre att upplysa om risken för fortsatt drift och att osäkerheten sedan
försvinner.
Revisorer är tillsatta av bolagsstämman.
Revisionens uppgift är att säkerställa förtroende och skapa grundförtroende i
näringslivet.

Tabell 5.1. Sammanställning av revisorers bedömning enligt revisionsstandarder

Därefter presenteras en tabell med revisorers förmedling i revisionsberättelsen (se tabell 5.2).
Strukturen följer de övergripande rubrikerna i studiens analysavsnitt 5.3 (se ovan). Förväntningsgapet redogörs först för att det bidrar med en utmaning som revisorer behöver beakta vid
förmedling. Orsaken är att intressenterna förväntar sig detaljerad och transparent information.
Sedan förmedlar revisorer den tidigare bedömning av bland annat SBO och fortsatt drift i revisionsberättelsen. Beroende på hur kommunikationen mottas av intressenter, dels på språkets
nivå och dels på förståelsen av begreppen, påverkar det kommunikationsgapet. Punkterna nedan
lyfter fram det viktigaste för att ge en överblick.
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Revisorers förmedling i revisionsberättelsen
Förväntningsgap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad förståelse för revisorns roll och ansvar hos allmänheten ger upphov till
förväntningsgap.
Revision är mer komplext än vad revisionsberättelsen kan innehålla.
Ambitionen hos revisorer är att beskriva mer utförligt i revisionsberättelsen.
Det kan vara svårt för intressenter att förstå kopplingen till det nya avsnittet med SBO
i revisionsberättelsen.
Det blir mer transparens och kommunikation i den nya revisionsberättelsen.
Om media framställer en felaktig bild kan förväntningsgapet öka.
För att minska förväntningsgapet behövs det både utbildning och arbetslivserfarenhet
hos allmänheten.
Om kommunikation från revisorer ökar kan förväntningsgapet minska.
Längden på revisionsberättelsen kan medföra problem.
Avsnitten i den nya revisionsberättelsen om ansvar blir mer utförliga.

Särskilt betydelsefulla områden
•
•
•
•

•
•
•
•

Antalet SBO som förmedlas i revisionsberättelsen kommer att variera beroende på
företag och vem som är revisor.
Förmedling av för många SBO kan medföra att kommunikationen blir ineffektiv.
Det skrivs vanligen mellan två till fyra SBO i varje revisionsberättelse.
Det finns flera faktorer som påverkar antalet SBO som förmedlas i
revisionsberättelsen, vilka är följande:
o komplexitet,
o verksamhetens omgivning,
o företagets storlek och omfattning, och/eller
o typer av risker i verksamheten.
Hur detaljerat SBO ska förmedlas i revisionsberättelsen bestäms utifrån revisorers
professionella bedömning.
En utmaning är att hitta en rimlig nivå om vad som ska upplysas och hur utförligt.
Vid förmedling av SBO får inte ny information tillföras som inte finns i
årsredovisningen.
SBO gäller helheten i revisionen, inte enskilda poster i de finansiella rapporterna.

Fortsatt drift
•
•
•
•
•

Upplysning om osäkerhetsfaktorer kring fortsatt drift är inte samma sak som att säga
att företaget kommer att gå i konkurs inom 12 månader.
Det förekommer att företag inte går i konkurs trots uttalanden om fortsatt drift.
Uttalanden om fortsatt drift är ett sätt att uppmärksamma intressenter om företagens
konkursrisk.
Företag påverkas negativt första gången det görs uttalanden om fortsatt drift i
revisionsberättelsen.
Det finns brister i revisionsprocessen när inget uttalande om fortsatt drift görs och
företag sedan går i konkurs.
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•
•
•
•

En felaktig revisionsberättelse kan bero på bristande erfarenhet att kunna förutsäga
framtida konkursutfall.
Revisorer kan inte upptäcka alla väsentliga felaktigheter, då oförutsägbara händelser
kan inträffa.
Det finns grund för att revisorer inte väljer att göra uttalanden om fortsatt drift.
Det är inte förekommande att företaget går i konkurs när revisorer inte har gjort
uttalanden om fortsatt drift.

Kommunikationsgap
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Revisorer ska uttrycka sig på ett sätt så att budskapet förs fram.
Trygghet för intressenter är betydelsefullt.
I första hand ska företag skriva om problemen i sin årsredovisning och därefter
hänvisar revisorer till det avsnittet.
Det kan uppstå problem med en omfattande standardtext om styrelsens och revisorns
ansvar som innehåller många facktermer och är skriven på dålig svenska.
Olika intressentgrupper har olika förkunskaper och har inte samma terminologi.
Revisionsbranschen utgår från att mottagaren har en rimlig kunskap.
Stora företag använder svåra ord i årsredovisningen och språket i revisionsberättelsen
anpassas till den.
Det finns flera svåra begrepp som intressenter inte förstår innebörden, vilka är
följande:
o Materialitet som handlar om väsentlighetsnivå under revisionen som helhet.
o Särskilt betydelsefulla områden är den svenska översättningen av key audit
matters och säger inget om det gäller revisionen, företaget eller ledningen.
o Innehållet i revisorns ansvar förklarar först målet med revisionen.
För att underlätta förståelsen kan revisions- och finansspråket behöva omvandlas till
vanlig svenska och använda mer siffror i revisionsberättelsen vid exemplifiering.

Tabell 5.2. Sammanställning av revisorers förmedling i revisionsberättelsen
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6 Slutsats
Kapitlet presenterar studiens slutsatser från respondenternas svar med stöd från den tidigare
forskningen. Därifrån besvaras syftet och problemformuleringen genom att beskriva och
skapa förståelse för hur revisorers bedömning kan påverka förmedlingen i revisionsberättelsen. Vidare förs en diskussion om möjliga utmaningar och slutsatsernas betydelse. Därefter
avslutas kapitlet med bidrag och förslag till fortsatt forskning.

6.1 Slutsatser
Studiens syfte är utifrån revisorers perspektiv beskriva och skapa förståelse för revisorers bedömning enligt revisionsstandarder. Därtill hur bedömningen kan påverka förmedlingen av information i den nya revisionsberättelsen för börsnoterade företag. Nedan följer slutsatserna.
För det första, företag inom samma bransch behöver inte ha samma SBO. Det finns företagsspecifika SBO. Anledningen är att SBO baseras utifrån verksamheten och det förekommer olika
riskområden i börsnoterade företag beroende på hur riskfylld verksamheten är. En annan anledning är att det inträffar händelser i företag under året som påverkar revisorers riskbedömning,
vilket också medför att SBO blir företagsspecifika. Därtill kan det finnas branschspecifika SBO.
Anledningen är att det finns liknande risker hos flera företag inom samma bransch. Vidare kan
revisorers bedömning om ett område är SBO skilja sig, till följd av att revisorer har olika tidigare erfarenheter och kunskap. För att kunna bedöma riskområden bör revisorer utgå från sin
kompetens för att förstå verksamheten och branschen som helhet. Om revisorer gör en bättre
bedömning på grund av att det finns en förståelse för helheten kan därmed revisionskvalitén
öka. Revisorer är tillsatta av bolagsstämman, vilket speglar agentproblematiken. Då informationsasymmetri råder, medför det att revisionskvalitén måste säkerställas. Om revisorer bedömer med en korrekt precision kan intressenters förtroende för revision öka. Därtill är det betydelsefullt att revisorer är oberoende i bedömningen för att intressenter senare inte ska ifrågasätta
utförandet av revisionen.
För det andra, antalet SBO som förmedlas i den nya revisionsberättelsen kommer att variera
beroende på företag och vem som är revisor. Anledningen är att antalet SBO bestäms av revisorers professionella bedömning. Studien visar att det finns flera faktorer som påverkar bedömningen. Följande faktorer är: företagets storlek och omfattning, verksamhetens omgivning,
komplexitet och/eller vilka typer av risker som förekommer i verksamheten. För att bedöma ett
område som SBO behöver inte alla faktorer vara uppfyllda, utan det räcker med att en faktor
anses vara väsentlig under revisionen. En utmaning för revisorer är att besluta om att förmedla
det optimala antalet SBO. Det bör förekomma minst ett SBO som följd av att definitionen i ISA
701 innehåller ordet mest. Emellertid bör revisorer inte förmedla för många SBO i företag där
revisionen var okomplicerad. Alltså är det viktigt att ta hänsyn till omfattningen i den genomförda revisionen. Om revisorer förmedlar för många SBO finns det också risk för att intressenter
inte förstår värdet med förmedlingen. Det försvårar även intressenters informationsinsamling
ju fler SBO revisorer väljer att förmedla i revisionsberättelsen. Anledningen är att helheten över
de väsentliga områden blir otydligt för intressenter.
För det tredje, varje SBO ska refereras till de finansiella rapporterna om det är möjligt, vilket
kräver att företag beskriver riskområden på ett tillfredsställande sätt. Anledningen är att revisorer inte får förmedla ny information i revisionsberättelsen utan hänvisar till årsredovisningen.
Revisorer utgår från en professionell bedömning över hur detaljerat SBO ska förmedlas i den
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nya revisionsberättelsen. Därmed är det betydelsefullt att revisorer förmedlar kort och koncist
samt använder ord som är allmängiltiga. Ett av målen med den nya revisionsberättelsen är att
vara lättförståelig, vilket kan uppfyllas om intressenterna förstår informationen. Emellertid
finns det standardtexter i revisionsberättelsen som innehåller facktermer från ISA standarder
som inte går att ändra på för en enskild revisor. Alltså förutsätter regelverket att intressenter har
tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet för att kunna förstå. Därför kan revisionsberättelsen endast till viss del hjälpa till med att minska förväntningsgapet. Förutom att intressenter
inte förstår innebörden av förmedlingen så är en annan anledning att intressenter tenderar att
inte läsa hela revisionsberättelsen om den är ren.
För det fjärde, revisorer granskar företagens kassaflöde, resultat, finansieringsform och/eller
nyckeltal för att kunna göra en helhetsbedömning 12 månader framåt. En helhetsbedömning
görs på grund av att en faktor inte enskilt kan påverka företagens förmåga att fortleva, men
tillsammans med andra faktorer kan utgöra en väsentlig osäkerhet. Studien visar att företagens
framtida in- och utbetalningar är avgörande vid bedömning av fortsatt drift. En förutsättning
för att revisorer ska kunna göra professionell bedömning är att revisorer förstår företagens
verksamhet och omvärld. Anledningen är att revisorer som har väsentlig kunskap om branschen
kan bedöma företagens känslighet mot ekonomiska svängningar. En annan anledning är att
revisorer kan med bättre precision bedöma faktorer som är svåra att förutsäga i förväg. Dessutom är löpande kontakt med företagsledningen av betydelse för att revisorer ska vara informerade om vad som händer i företagen. En utmaning är om företagsledningen inte kommunicerar
korrekt information. Det leder till att det inte kan vara absolut säkerhet kring att bedömningen
är korrekt. Emellertid är det viktigt att revisorer är oberoende vid bedömning. När det gäller
bedömning av fortsatt drift påverkas revisorer inte av risken för att hamna i rättstvist. Därtill
finns det ISA standarder som anger olika grad av betydelse av revisionsbevis som revisorer
samlar in. En förbättring av revisionskvalité behöver inte betyda att revisorer bedömer fler revisionsbevis, men det kan styrka vid komplexa situationer. Det ska medföra tillräckligt förtroende
till intressenter att bedömningen är korrekt utförd.
För det femte, uttalande om fortsatt drift handlar om avvägningar utifrån revisorers professionella bedömning. Om revisorer bedömer att företag kan fortleva är det inte någon garanti att företagen klarar en tillkommen omständighet. Det är bättre att förmedla i revisionsberättelsen om
det förekommer väsentlig osäkerhet i företaget, även om det kan ge konsekvenser för företagens
verksamhet. En utmaning är om intressenter tolkar uttalanden om fortsatt drift felaktigt. Sedan
tidigare har intressenter en bild av att revisorer bedömer allt och förmedlar hög säkerhet, vilket
beror på okunskap och medias snedvridna bild. Förväntningsgapet som finns omfattar, även
okunskapen hos vissa styrelser, att revisorer ska upptäcka alla felaktigheter i företagen. Det
medför att det är av betydelse att samtliga intressenter förstår att uttalanden om fortsatt drift
inte betyder att en konkurs kommer att inträffa. För att underlätta intressenters förståelse blir
strukturen och språket av betydelse för hur uttalanden i revisionsberättelsen uppfattas. Om
revisorer förmedlar på ett tydligt sätt, minskar det risken för att intressenter misstolkar. Det är
viktigt att det finns tillit för revision med anledning av att information behöver kvalitetssäkras,
samt fortsätta att ge legitimitet till allmänheten. Om revisorers förmedling har framgång kommer transparensen att öka i den nya revisionsberättelsen. Det kan leda till att intressenter får
större insyn i företagen gällande risker. Studien visar på delad mening när revisorer ska uttala
sig om fortsatt drift. Antingen är det när företag sannolikt kommer att gå i konkurs eller när
tillfälliga osäkerheter uppkommer som vanligen kan lösas med nya finansieringsmöjligheter.
Dock saknade det empiriska underlaget erfarenhet av att uttala om fortsatt drift i den nya revisionsberättelsen. Vid tidpunkten för studien kan inte någon slutsats dras, angående förmedling
av fortsatt drift, med tanke på att det är första året.
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6.2 Diskussion
Först och främst är vår uppfattning att det finns en risk att styrelsen vill påverka bilden av riskområden som revisorer presenterar. Vi anser att professionell skepticism kommer att vara av
betydelse vid kommunikation med styrelsen för att inte revisorer ska vara för överseende och
förlora oberoende. Det finns en delad mening om IT kan vara SBO. Vi menar att det beror på
risken i verksamheten och i vilken utsträckning företag har komplexa IT-system. Bedömningen
om IT är ett SBO kan påverkas av om revisorer har tillräckligt med IT-kompetens eller kan ta
hjälp av experter som kan uttala sig att systemen inte har blivit utsatta för manipulation. Därför
är vår mening att revisorer kommer att få lägga allt mer tid på att övervaka IT för att testa
processer och verktyg. Vår uppfattning är om IT bedöms som SBO förutsätts det att informationen finns i årsredovisningen, då det inte får tillföras ny information i revisionsberättelsen.
Därutöver är vår mening att i början kommer det finnas skillnader mellan revisorer, hur detaljerat SBO förmedlas i revisionsberättelsen, men som senare bli en likartad nivå inom revisionsbyrån. Vi anser att det kommer bli konsekvenser för revisorers förmedling av SBO vid revisorsrotation. Om en annan revisor eller revisionsbyrå tar över ett företag och lägger till eller tar bort
SBO kommer det att ge effekter på intressenters beslutsfattande och tillit till revision. Det kan
bero på att intressenter har svårigheter att förstå vad som påverkar hur SBO presenteras. För att
minska den risken behöver revisorer inte bara ha teknisk kunskap utan även vara pedagogiska
och kunna uttrycka sig i tal och skrift. Vår uppfattning är att det kommer bli förnyade krav på
revisorer, eller i alla fall riktlinjer, för att bemöta intressenters oro. En utmaning kan uppstå om
SBO blir normaliserat i framtiden, även mellan revisionsbyråer på liknande sätt som den gamla
revisionsberättelsen bara var ren eller oren. Det kan leda till att SBO-avsnittet inte tillför något
värde till intressenterna i längden om revisionsberättelsen inte förblir företagsspecifik.
Vidare anser vi, till följd av kommunikationsgapet, att revisorer behöver tänka på hur kommunikationen sker till intressenter. Det beror på att det är en text i revisionsberättelsen och inte en
direkt dialog. Det är svårt att veta var gränsen går för vilken kunskapsnivå revisorer kan förvänta sig av intressenter. Exempelvis är facktermer svåra att definiera på ett mer lättförståeligt
sätt. Vår uppfattning är att SBO behöver belysas i större utsträckning för att öka transparensen.
Dock är svårigheten att revisorer och intressenter bör vara eniga om vad som anses vara en
rimlig nivå för hur mycket information som ska förmedlas. Å ena sidan, intressenter vill veta
mer om komplexa frågor och inte få informationen för sent. Å andra sidan, revisorer behöver
ta hänsyn till företag och regelverk samt tystnadsplikt. Därför kan det vara svårt att hitta en
samsyn. Enligt vår mening ska revisorer sträva efter kvalitet, framför kvantitet, när det gäller
antalet SBO som förmedlas. Om revisorer förmedlar för många SBO förloras värdet. Orsaken
är att om revisionsberättelsen upplevs som lång kan intressenter tro att något är felaktigt.
Därtill menar vi att förutom att aktieägare till börsnoterade företag väljer större revisionsbyråer
är det betydelsefullt att revisorer har tillräcklig kompetens för att bedöma exempelvis fortsatt
drift. Enligt vår mening är revisorers kommunikation med företagsledningen av stor betydelse.
En utmaning är om företagsledningen är karismatisk och förespråkar en för optimistisk framtid.
I en sådan situation blir professionell skepticism viktig för att bedöma att företagens nuvarande
och framtida planer är realistiska. Anledningen varför vissa företag väljer att vara mer transparenta än andra beror, enligt vår uppfattning, på kulturer. Allmänhetens förtroende gentemot
företag varierar och vill därmed ha tillfredsställande information av revisorer i revisionsberättelsen. Vi menar att allmänheten inte är insatt i större utsträckning eller har ett för högt förtroende
till revisionsbranschen, vilket har gett upphov till förväntningsgapet. Det kommer att behövas
en diskussion i revisionsbranschen om det kan finnas andra parter eller andra sätt att informera
intressenter om revisionens uppgift för att minska förväntningsgapet.
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Slutligen fordras det kunskap hos revisorer om vilka omvärldsfaktorer som kan påverka företagens fortsatta drift. Många börsnoterade företag befinner sig på den globala marknaden. Till
exempel menar vi att företagen påverkas av förändrad konkurrens, konjunktursvängningar,
skatter och valuta. Om revisorer är medvetna om vilka faktorer som påverkar kan en bättre bedömning göras och därmed fatta rätt beslut att uttala om fortsatt drift. Om revisorer inte gör uttalande om fortsatt drift och företagen sedan går i konkurs kan intressenters förtroende till
revision minskas. Dessutom är vår uppfattning att när revisorer, i börsnoterade företag, blir
stämda gäller det generellt sett höga skadestånd, då det finns många investerare och stora belopp. Det leder till ytterligare publicitet i media som kan öka förväntningsgapet. Det går både
lättare och snabbare att öka förväntningsgapet än att minska, därför behövs det ett långtgående
arbete anser vi.

6.3 Bidrag
Studiens bidrag presenteras nedan i punktform:
•

Revisorer behöver beakta att antalet SBO som förmedlas ska spegla omständigheterna
under revisionen. Den nya revisionsberättelsen har flexibilitet gällande beskrivning av
SBO. En riktlinje kan behövas för att ge en rimlig nivå för hur detaljerat varje SBO ska
beskrivas. Orsaken är att intressenter ska kunna förvänta sig en likartad nivå bland revisorer.

•

Revisorer behöver vara insatta i företagens verksamhet och bransch vid bedömning av
fortsatt drift. Därtill behöver revisorer ta hänsyn till vilken betydelse omvärlden har på
företagens förmåga att fortleva. Det finns behov av en vidgad helhetsförståelse ur ett
globalt perspektiv, då börsnoterade företag vanligen är verksamma på internationella
marknader.

•

Revisorer behöver vara medvetna om att kommunikationen i revisionsberättelsen är
enkelriktad. Standardtexten har blivit mer omfattande, men innehåller fortfarande svåra
begrepp beroende på vilken kunskap intressenter besitter sedan tidigare. Delarna i den
nya revisionsberättelsen som inte är standardtext kan revisorer påverka språket för att
göra informationen tydligare för intressenter.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
När revisorer har fått mer erfarenhet av den nya revisionsberättelsen kan en fallstudie göras
över hur SBO-avsnittet kan påverkas när börsnoterade företag byter revisor eller revisionsbyrå.
I en fallstudie kan det studeras om revisorer gör samma bedömning om ett område är SBO när
villkoren är lika. I studien kan det också studeras hur många SBO som revisorer bedömer anses
vara optimalt för situationen, samt hur detaljerat varje SBO bör förmedlas i revisionsberättelsen.
Studien kan vidareutvecklas genom att undersöka om revisorer som har spetskompetens inom
företagets verksamhetsområde kan påverka bedömningen och förmedlingen av SBO.
Det empiriska underlaget visade att längden på den nya revisionsberättelsen kan bli problematisk för intressenternas förståelse. Det gäller både det nya SBO-avsnittet och den större omfattningen av standardtext om exempelvis revisorns ansvar. Först behövs en studie om problemet
med vilka termer som är svåra för intressenter att förstå innebörden av. Det kan skapa förståelse
inför att studera möjliga lösningar om eventuell utbildning för allmänheten. Studien kan också
undersöka om intressenter själva tar initiativ att ta reda på revisorns ansvar, eftersom en del av
standardtexten kan hänvisas till revisorsinspektionens hemsida.
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Bilaga 1 – Nya revisionsberättelsen RevR 700

Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ
(räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]1
Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC AB:s
finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och
kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina (våra) uttalanden.
[Annan information än årsredovisningen
Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för den andra informationen.
Den andra informationen består av [rapport X (men innefattar inte årsredovisningen och min
(vår) revisionsberättelse avseende denna)].
Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi)
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag
(vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att
rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]
Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar
1

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och
verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.”]
Revisorns ansvar
Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som
helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

•

skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den
interna kontrollen.

•

utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören]
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
•

utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag
(vi) identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av
styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ
(räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter [och verkställande
direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs
i aktiebolagslagen.]
Grund för uttalanden
Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till
ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina (våra) uttalanden.
Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.]

Revisorns ansvar
Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om
ansvarsfrihet, är att skaffa revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval
av underlagen för detta för att kunna bedöma]2 om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
[Namn på revisionsföretaget]3
A.A.
Auktoriserad/Godkänd revisor

Källa: FAR (2016)
2

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

3

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

Bilaga 2 – Gamla revisionsberättelsen RevR 709

Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern
Revisionsberättelse
Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx
Rapport om årsredovisningen
Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ
(räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna x–y.]4
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen på grundval av min (vår)
revision. Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina (våra) uttalanden.
Uttalanden
Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs
finansiella ställning per den 31 december 201X och av dess finansiella resultat [och

4

Om årsredovisningen ingår i ett tryckt dokument som innehåller annan information än års- och
koncernredovisningen.

kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår)
revision. Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval
av underlagen för detta för att kunna bedöma]5 om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina (våra) uttalanden.
Uttalanden
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs
i aktiebolagslagen.]
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
[Namn på revisionsföretaget]6
A.A.
Auktoriserad/Godkänd revisor

Källa: FAR (2012)
5

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

6

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

Bilaga 3 – Sammanställning av respondenter
Respondent

Revisionsbyrå

Plats

Eva Melzig

KPMG Malmö

Malmö

Johan Engstam

PwC Stockholm

Johan Rippe

Datum

Tidsåtgång Intervjuform

3 mars 2017

39 minuter

Personlig intervju

Halmstad

13 mars 2017

39 minuter

Skype-intervju

PwC Göteborg

Göteborg

15 mars 2017

57 minuter

Personlig intervju

Anonym

Anonym

Halmstad

16 mars 2017

55 minuter

Telefonintervju

Anonym

Anonym

Halmstad

16 mars 2017

48 minuter

Telefonintervju

Anonym

Anonym

Halmstad

21 mars 2017

32 minuter

Telefonintervju

Hamish Mabon

EY Stockholm

Halmstad

21 mars 2017

45 minuter

Telefonintervju

Maria Åberg

Deloitte Göteborg

Göteborg

28 mars 2017

64 minuter

Personlig intervju

Anders Bäckström

KPMG Stockholm

Halmstad

29 mars 2017

62 minuter

Telefonintervju

Tabell. Samtliga respondenter är auktoriserade revisorer som granskar börsnoterade företag.

Bilaga 4 – Intervjuguide
Hur kan revisorers bedömning, enligt de nya och omarbetade revisionsstandarderna,
påverka förmedlingen av information i den nya revisionsberättelsen?
•

Kan du berätta hur du ser på den nya revisionsberättelsen?

•

Vad anser du om den nya dispositionen i revisionsberättelsen?

•

Vad har ni gjort för förändringar i revisionsprocessen för att anpassa er till de nya
revisionsstandarderna?

•

Finns det något ni upplever svårt att bedöma i de nya och reviderade ISA? I så fall
vad?

•

När ISA standarder kräver att ni ska komma i kontakt med företagsledningen. Kan du
beskriva hur ni gör för att kommunicera med företagsledningen?

•

Hur bedöms att de insamlade revisionsbevisen är tillräckligt tillfredsställande för att
kunna dra slutsatser utifrån?

•

När det gäller uttalande om företagets förmåga till fortlevnad. Vilka delar i de
finansiella rapporterna granskas? Insamlas andra typer av information utöver det som
förekommer i de finansiella rapporterna?

•

Om det finns väsentlig osäkerhet om företagets förmåga att fortleva. Kan du berätta
hur ni går tillväga?

•

Ett möjligt scenario. I revisionsberättelsen görs uttalande om fortsatt drift är osäkert,
men företaget går inte i konkurs. Hur hanteras den här osäkerheten?

•

Ett annat scenario. Revisorn gör inte uttalande om företagets konkursrisk i
revisionsberättelsen, men företaget visar sig gå i konkurs. Vilka konsekvenser kan
uppstå enligt din bedömning?

•

Finns det andra svårigheter när det gäller uttalanden om företagets fortsatt drift? Hur
hanteras dessa svårigheter?

•

Key audit matters (KAM) kan översättas till särskilt betydelsefulla områden (SBO)
och är nytt för revisionsberättelsen i år. Kan du berätta om det?

•

Vilka svårigheter finns det med att bedöma vilken områden i granskningen av
företagets årsredovisning som är KAM?

•

Vad är det som avgör urvalet av KAM som ska redovisas i revisionsberättelsen? Hur
detaljerat ska dessa presenteras enligt din bedömning?

•

Hur resonerar du kring betydelsen av KAM? Vad är viktigt att tänka på vid
förmedlingen i revisionsberättelsen?

•

Hur bedöms osäkra situationer där intressekonflikter uppstår mellan företagsledningen
och intressenter via uttalanden i revisionsberättelsen?

•

Det finns förväntningsgap hos allmänheten, då de inte alltid förstår vad revisorns
uppgift är. Hur tänker du kring det? Hur tror du att den nya revisionsberättelsen
kommer att påverka dem?

•

Det finns även ett kommunikationsgap mellan revisorer och intressenter, då de inte
förstår termerna i revisionsberättelsen. Vad finns det för svårigheter med förmedlingen
av information i revisionsberättelsen? Hur kan förståelsen underlättas?

•

Vilka är de viktigaste kompetenskraven som ställs på revisorn? Finns det några
personliga egenskaper som utmärker sig? Gärna ett resonemang om varför.

•

Vad skulle du vilja se om revisionsberättelsen förändras framöver?

•

Hur ser du på revisionens relevans framöver?

•

Har du något mer du vill tillägga?

Vi kommer att anonymisera svaren, men önskar ni stå med i uppsatsen som respondent med
namn och revisionsbolag?

