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Sammanfattning  
 
Den kritik som medföljde finanskrisen 2008 och tidigare branschskandaler inom 
revisionsyrket har gjort att kraven på revisorer höjts, där bland annat IAASB och 
Europeiska Kommissionen krävt mer detaljerade revisionsberättelser från revisorerna. 
För kalenderåret 2016 kommer samtliga bolag att få en ny revisionsberättelse som är 
strukturerad med ett nytt innehåll sett till dess deskriptiva delar. För börsbolag 
kommer det ytterligare direktiv som innebär att de måste rapportera om ’Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ som regleras av ISA 701. Detta är specifikt för respektive 
bolag och varje enskild revisor skall anpassa detta efter bolaget i fråga.  
 
Studien tar sitt ursprung under våren 2017 där svenska revisorer för första gången 
arbetar enligt de nya regelverken. Det empiriska gapet kan kortfattat förklaras som att 
det föreligger i hur svenska revisorer tillämpar ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och 
andra regler avseende den nya revisionsberättelsen. Det huvudsakliga syftet med 
studien är att förstå hur revisorn väljer ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ för ett bolags 
mening. Det innebär att förstå processen och tillvägagångssättet en revisor går igenom 
för att välja specifika områden för respektive bolag. För att förstå hur revisorn 
identifierar och väljer vilka områden som är särskilt betydelsefulla har studien som 
syfte att förstå vilka kontexter som påverkar revisorns identifiering och beslutsfattande 
avseende ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Vidare är det att förstå hur man förberett 
sig inför de nya regelverken för att få helhetsbilden av det hela.   
 
Den huvudsakliga frågeställningen som studien skall besvara lyder: 
  

• “Hur ser processen för svenska revisorer ut när det kommer till 
identifiering och beslutsfattande avseende ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’?”  

  
De slutsatser studien återger kan kort förklaras med att revisionsprocessens struktur 
inte är förändrad i och med införandet av den nya revisionsberättelsen och ’Särskilt 
Betydelsefulla Områden’. Identifiering av riskområden sker i planeringsstadiet där 
revisorn med hjälp av sin professionella bedömning avgör vilka områden som behöver 
särskild granskning. Arbetet med ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ är en successiv 
process som pågår under hela revisionen där riskområden kan tillkomma eller 
försvinna under tidens gång. Det avslutande arbetet med ’Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ görs efter bokslutsgranskning där revisorn kan göra den sammanställda 
slutsatsen av revisionen. Det produktiva arbetet sker i avrapporteringsstadiet där 
revisorn framställer revisionsberättelsen och formulerar text för respektive område. 
Det är framförallt områden med bedömningar, komplexitet eller udda transaktioner 
som tenderar att bli särskilt betydelsefulla och där det finns risk för en väsentlig 
påverkan på ett bolags finansiella rapportering. Vi konstaterar att arbetet med ’Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ är ingenting nytt för revisorn i avseende till att identifiera 
risker och utföra granskningsåtgärder på dessa. Det tillförande arbetet handlar mer om 
att kommunicera och dokumentera dessa områden på ett mer konkret sätt än tidigare. 
Revisorerna är eniga i att den nya revisionsberättelsen har ett ökat mervärde för 
användarna, och att det framförallt är ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ som ger det 
ökade mervärdet. Vidare är de eniga i att revisionsberättelsen idag är originell för 
respektive bolag och att processen för ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ utförs för 
respektive bolag.  
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ISA – International Standards on Auditing.  
 
IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board 
 
IFAC – International Federation of Accountants 
 
FRC - Financial Reporting Council 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
BIG 4 – Fyra största revisionsbyråerna i världen (PwC, EY, Deloitte, KPMG) 
 
SFS – Svensk författningssamling 
 
JOA – Justification of Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	   

Förord 
 
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Lars Hassel för ett gediget 
stöd och vägledning under uppsatsarbetet. Vi väl även tacka de respondenter som 
ställt upp då studien inte hade kunnat genomföras utan er hjälp. 
 
Umeå, 12 maj 2017 
 
Marcus Ivarsson & Isac Bechir Dahlstedt
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1 Inledning  
  

 
Inledningskapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund till studien. Vi presenterar i 
detta kapitel en problembakgrund, problemdiskussion, empiriskt gap, 
problemformulering och syfte. I detta kapitel så skall läsaren få en grundläggande 
förståelse gällande problemet som skall undersökas i studien. Kapitlet avslutas sedan 
med de avgränsningar som gjorts.  

  
1.1 Problembakgrund  
 
En utvald person vars syfte är att revidera bolag, föreningar och sammanslutningar 
benämns som revisor. Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska ett bolags 
årsredovisning samt styrelsens förvaltning av dess organisation. (Revisorsnämnden, 
2017). Man talar ofta om revisorn som den slutande länken mellan bolaget och 
intressenten där revisionen utgör en kvalitetsstämpel gentemot tredje part (FAR, 2017). 
De senaste decennierna har branschen och yrket kritiserats och hållits ansvarig för 
internationella och globala misslyckanden där bland annat stora skandaler och 
finanskriser hamnat i fokus. Branschorganisationer, Standardsättare och Europeiska 
Kommissionen har tagit initiativ för att förbättra standarder, regelverk och revisorns 
arbetsuppgifter för att fylla i luckorna för vad man ansett varit problemen. Bolag vars 
räkenskapsår som avslutas i december 2016 eller senare kommer att följa nya regelverk 
avseende revisionen. Det finns därför ett intresse att studera hur revisorer tillämpar 
dessa standarder och direktiv.   
  
Revisorns roll i samhället kan beskrivas som en tredje part med syfte att framställa en 
oberoende försäkran mellan bolag och dess intressenter avseende bolagets finansiella 
information och bolagsstyrning (Carrington, 2010, s. 226). Bolag och organisationer 
omges av intressenter som vill veta hur bolaget har presterat eller hur bolaget är 
organiserat. Intressenter kan exempelvis vara myndigheter som är intresserade i att 
beskatta bolaget för dess vinst eller privata investerare som är intresserade av att 
investera i bolaget, ytterligare intressenter kan exempelvis vara kunder, leverantörer 
eller finansiella institutioner. (Freeman & McVea, 2001, s. 3).   
  
De två senaste decennierna kännetecknas av finanskrisen 2007-2008 samt omfattande 
skandaler inom branschen med bland annat stora bolag såsom Enron och World-Com 
(Carrington, 2010, s.218). Som en konsekvens av dessa skandaler har samhället och 
politiker kritiserat revisionsyrket och dess oberoende, vilket har bidragit till ett 
sjunkande förtroende för revisorerna och dess byråer. Ett ständigt påtryck om förändring 
har kännetecknat branschen där revisionsberättelsen i många fall legat i fokus (Eilifsen 
et al., 2014, s. 3). Som en följd av finansiella kriser och bransch-skandaler har det 
skapats en ökad efterfrågan på högre informationskrav avseende revisionsprocessen och 
riskområden (Lennartsson, 2016, s. 22). Vidare har man ifrågasatt lagar, funktionen av 
revisorn samt dess oberoende (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 3). Enligt 
Lennartsson (2016, s. 22) har revisions- och rådgivningsbranschen fått ta den största 
smällen för den finansiella krisen 2007-2008. Samhället har frågat sig hur banker som 
framställdes som pålitliga, varaktiga samt hade genomgått revisioner senare kunde gå i 
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hastiga konkurser som hade ödeläggande konsekvenser för både bolaget och dess 
intressenter.   
  
Vidare beskriver Bédard et al. (2014, s. 5) att stor kritik riktades mot att 
revisionsberättelsen var standardiserad och innehöll för lite information. Kritiken som 
följde finanskrisen 2008 innebar att kraven på revisorer höjdes där IAASB, PCAOB och 
Europeiska Kommissionen krävde mer detaljerade revisionsberättelser från revisorerna 
(Bédard et al., 2014, s. 5). Dessutom beskriver Simnett & Huggins. (2014, s. 726) att 
IAASB identifierade ett informations- och förväntningsgap. Förväntningsgapet kan 
beskrivas som skillnaden i vad användarna av revisionen förväntar sig och vad den 
faktiska revisionen innehåller. Informationsgapet kan förklaras som skillnaden i den 
information investerare, kreditgivare eller institutioner behöver för att fatta beslut och 
den informationen de blir tillhandahållna med (Simnett & Huggins, 2014, s. 726).  Som 
ett tillägg till de två ovannämnda gapen, beskriver Simnet & Huggins (2014, s. 726) att 
IAASB också har identifierat ett kommunikationsgap som berör vad användarna av 
informationen förstår och önskar och vad de får kommunicerat av revisorerna. De 
identifierade gapen har sedan utnyttjats för att införa och förbättra nya standarder som 
revisorer ska tillämpa i deras arbete i syfte att förminska dessa gap.  
  
Efter finanskrisen publicerade Europeiska Kommissionen “Grönbok - Revisionspolitik: 
Lärdomar av krisen” som var startskottet för nya direktiv avseende revision och 
redovisning. Här framfördes kritik mot revisorer där man ifrågasatte hur revisorer kunde 
godkänna sina kunders revisionsberättelser trots att de visade enorma förluster i sina 
årsredovisningar (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 3). De nya reglerna skulle 
innebära att mer fokus gällande revisionsberättelsen skulle läggas på innehållet istället 
för utformningen (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 6). De nya reglerna bestämdes av 
medlemsstaterna och EU-parlamentet med villkoret att implementeras av alla 
medlemsstater inom EU senast juni 2016 (Balans, 2016). Exempel på regler som blev 
gällande med det nya revisionspaketet är att revisionsberättelsen skall innehålla mer 
information, börsbolag måste byta revisionsbyrå efter ett visst antal år samt skärpta 
regler kring revisorns opartiskhet och självständighet (KPMG, 2016).  
  
Den bakomliggande problematiken kring tidigare innehållslösa revisionsberättelser och 
standardisering har föranlett att en ny revisionsberättelse kommer användas för främst 
börsnoterade bolag och bolag av allmänt intresse (IAASB, 2017). De nya direktiven från 
IAASB som avser revisionsberättelsen kan i mångt och mycket härledas till 
EUdirektiven, då både IAASB och EU-kommissionen har som syfte att stärka 
informationsvärdet, öka uppmärksamheten hos bolagsstyrelser samt öka 
kommunikationen mellan investerare och revisorer (IAASB, 2017; Europeiska 
Kommissionen, 2010). IAASB beskrivs bäst som ett, oberoende internationellt 
standardsättande organ, som i huvudsak skall säkerställa höga krav på revision, 
försäkring och övriga rådgivningstjänster (IAASB, 2017). De nya direktiven avser 
”International Standards on Auditing”, hädanefter benämnt ISA. Det mest essentiella för 
uppsatsen är den nyinförda standarden ISA 701 som omfattar “Key Audit Matters”, 
översatt “Särskilt Betydelsefulla Områden” (IFAC, 2015a) samt den reviderade 
standarden ISA 700.    
  
Den nya standarden ISA 701 innebär att revisorn ska beskriva iakttagna riskområden, 
vart i årsredovisningen det går att läsa om dessa, vad revisorn har gjort för att hantera 
risken i dessa områden och slutligen de viktigaste iakttagelserna från granskningen 
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(Lennartsson, 2016, s. 22). ISA 700 behandlar revisionsberättelsen och hur revisorn ska 
lämna kvalificerade åsikter (IFAC, 2015b). Revisorn också fått som uppgift att 
rapportera annan information, det vill säga information som inte är finansiell vilket kan 
vara att rapportera hur intern kontroll och riskbedömning går till (Lennartsson, 2016, 
p.22).   
	   
Den svenska motsvarigheten till ISA är FAR, vilket är branschorganisationen för bland 
annat revisorer. Samlingsvolymen för år 2017 kommer att innehålla översättningar av 
de nya direktiven från EU och IAASB. Kapitel RevR 709 samt RevU 709 kommer att 
omfatta de nya direktiven. (FAR, 2017).  

1.2 Problemdiskussion  
 
Då revisorer först nu har börjat arbeta enligt de nya regelverken så kvarstår det att 
studera och förstå tillämpningen av detta. Det kända inom ämnet är det fundament som 
legat till grund för de nya direktiven, det vill säga en lång process där IAASB och 
Europeiska Unionen har bearbetat och hanterat den problematik och kritik som varit 
riktad mot revisorer och dess arbete. Utöver detta finns det ett par exempel på snarlika 
regelverk och revisionsberättelser som blivit implementerade i andra länder. FRC 
(2013) införde nya regelverk avseende revisionsberättelsen i Storbritannien och Irland 
under 2013 som i mångt och mycket påminner om de nya regelverken från IAASB och 
EU. Vidare beskriver Bédard et al. (2014) att den tidigare problematiken inom 
revisionen föranlett att Frankrike tillämpat ett liknande regelverk under tidigt 2000-tal. 
Vi är på väg in i en tid där vi först nu kan studera det okända inom ämnet vilket är 
tillämpningen och eventuella konsekvenser av den nya revisionsberättelsen. Studien tar 
sitt ursprung då de första revisionerna görs med de nya regelverken vilket skapar 
möjligheter att studera hur revisorn jobbat med den nya revisionsberättelsen och 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ samt vilken inverkan den kan tänkas ha nu och i 
framtiden.  
  
Som nämnt i problembakgrunden så finns riktlinjer för hur revisorer i sin process ska 
identifiera ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och tydliggöra varför det anses vara ett 
sådant riskområde. Revisionsbyråer har i dagsläget börjat bekanta sig med de nya 
direktiven och under våren kommer den nya revisionsberättelsen att presenteras för 
bolagen vid bolagsstämmorna. Det finns ett intresse i att undersöka hur revisorerna har 
identifierat ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och hur värdefull denna information är 
för revisionsberättelsen. Ytterligare något som kan vara av intresse är hur revisorerna 
uppfattar att ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ skiljer sig mellan bolag och mellan 
branscher. Enligt Bo Hjalmarsson som är auktoriserad revisor på PwC så finns risken att 
den nya revisionsberättelsen blir standardiserad även då tanken är att den ska vara 
företagsspecifik (Lennartsson, 2015). Därför är det intressant att se om ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ som revisorer har identifierat är företagsspecifika snarare än 
branschspecifika.   
  
Efter införandet av nya direktiv och standarder behöver nu revisorn redogöra för 
särskilda riskområden vilket Brasel et al. (2016, s. 2) förklarar har blivit kritiserat av 
olika institutioner. Man oroar sig över att revisorer och revisionsbyråer kommer bli 
inblandade i rättstvister och att revisorn kommer bli ifrågasatt utifrån de riskområden 
man väljer att redogöra för. Vidare förklarar Öhman (2007, s. 91) som studerar 
revisionsperspektiv att majoriteten av respondenterna i hans arbete hade en negativ 
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inställning till mer uttalanden avseende årsredovisningar och kvartalsrapporter. Vi anser 
att det finns ett intresse att förstå hur revisorn ställer sig till att arbeta enligt de nya 
regelverken.  
  
1.3 Empiriskt Gap  
 
I tidigare avsnitt har det poängterats att de nya regelverken kan tänkas förändra 
revisorsyrket. Gällande den forskning som redan finns inom området så handlar det om 
studier i framförallt Storbritannien och Frankrike som har jämförelsebara regelverk som 
redan implementerats. Bland annat Reid et al. (2016) och Gutierrez et al. (2016) har 
studerat utfallet av de införda regelverken i Storbritannien. Reid et al. (2016) påvisar att 
investerare uppfattar en högre kvalité av revisionen efter de införda regelverken. 
Gutierrez et al. (2016) finner empiri som visar det motsatta, det vill säga att revisionens 
kvalité inte har ökat efter de införda regelverken. Som tidigare nämnt har Brasel et al. 
(2016) studerat problematiken relaterat till mer yttranden av revisorer, Öhman (2007) 
som konstaterar att revisorer har en negativ inställning till att yttra sig mer i 
revisionsberättelsen samt Bédard et al. (2014) som beskriver hur liknande regelverk har 
påverkat revisorsyrket i Frankrike.  
  
Vår studie inriktar sig på de nya regelverken som kommer att gälla för Sverige. Trots att 
regelverken är jämförelsebara med Storbritanniens och Frankrikes kan inte tidigare 
forskning för dessa länder anses vara direkt relaterat, då dels regelverken inte är 
detsamma och dels för att länderna skiljer sig åt. Reid et al. (2016) nämner att resultaten 
från deras studie skall relateras till hur Storbritannien är som land och att skillnader 
mellan länder måste tas i beaktning. Ser man till forskning som avser utfallet av de nya 
regelverken från IAASB och EU är det mer eller mindre obefintligt vilket enkelt 
förklaras med att införandet av regelverken pågår just nu. Det saknas forskning om hur 
revisorn har förhållit sig till riktlinjerna i det nya regelverket, det vill säga den praktiska 
processen. Det sistnämnda är något som inte varit möjligt att veta förrän nu, eftersom 
revisorn inte har börjat bekanta sig med den nya revisionsberättelsen förrän nu.  
  
Med det som diskuterats ovan så går det att konkludera att det är svårt att se hur det nya 
regelverket kan tänkas påverka revisorns process utan vidare undersökning. För att 
kunna ta reda på detta så anser vi att en bra start är att börja där den praktiska 
tillämpningen börjar, det vill säga hos revisorn. Sammanfattningsvis så går det att 
konstatera att det finns en snäv teoretisk forskning gällande de nya regelverken från 
IAASB och EU, däremot så saknas det helt praktisk forskning och det är där vi har 
identifierat ett empiriskt gap. Det vill säga, för att förstå mer av de nya regelverken och 
hur de kan tänkas förändra revisorsyrket så behövs forskning som studerar hur revisorn 
praktiskt arbetar med de nya regelverken som i mångt och mycket härstammar från 
IAASB och EU.  Det empiriska gapet föreligger i hur svenska revisorer tillämpar 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och andra regler avseende den nya 
revisionsberättelsen.  
  
1.4 Problemformulering  
 
Vi avser att studera svenska revisorers tillvägagångssätt samt beslutsfattande avseende  
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ i revisionsprocessen. Det huvudsakliga är att studera 
hur tillämpningen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ ser ut bland svenska revisorer.   
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Den huvudsakliga frågeställningen är:  
  

• “Hur ser processen för svenska revisorer ut när det kommer till identifiering och 
beslutsfattande avseende ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’?”  

  
Relaterat till den huvudsakliga frågeställningen har två delfrågor framställts för att 
enklare kunna besvara den huvudsakliga frågan samt få en djupare förståelse. Dessa 
frågor behandlar vad som påverkar revisorns val samt hur förberedelsearbetet och 
implementeringen sett ut, detta för att få en djupare förståelse i revisorns process 
avseende  
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Frågeställningarna lyder:  
  

• Vilka kontexter och omständigheter påverkar revisorns identifiering och 
beslutsfattande avseende av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’?  

  
• Hur har förberedelsearbetet och implementering av den nya revisionsberättelsen 

och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ sett ut?  
  
Vidare har vi funnit intresse att studera vad revisorerna tror ligger till grund för den nya 
revisionsberättelsen samt vilka åsikter och spekulationer de har avseende hur de nya 
regelverken kan tänkas påverka mervärdet för användarna och hur kan det kan komma 
att utveckla sig med tiden. Vidare föreligger det ett intresse att se huruvida det 
föreligger en risk att revisionsberättelsen återigen blir standardiserad och slutligen hur 
revisionsyrket har förändrats av de nya regelverken. Nedanstående frågor är studiens 
delfrågor och är framställda för att besvara delsyften till studien.   
  

• Vilka bakomliggande faktorer anser revisorn varit påtryckande för en ny 
revisionsberättelse?  

  
• Anser revisorn att den nya revisionsberättelsen bidrar till ökat mervärde för 

användarna av revisionsberättelsen?  
  

• Anser revisorn att den nya revisionsberättelsen har en originalitet eller har den 
standardiserats i den rådande revisionsprocessen för större byråer?  

  

• Hur har revisionsyrket förändrats efter implementeringen av den nya 
revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’?  

1.5 Syfte  
 
Det huvudsakliga syftet med studien är att förstå hur revisorn väljer ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ för ett bolags mening. Det innebär att förstå processen och 
tillvägagångssättet en revisor går igenom för att välja specifika områden för respektive 
bolag. Ett huvudsakligt objektiv är därför att få insyn i revisionsprocessen och förståelse 
för hur revisorn bearbetar de nya regelverken och hur slutligen valen av ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ blir. För att förstå hur revisorn identifierar och väljer vilka 
områden som är särskilt betydelsefulla har studien som syfte att förstå vilka kontexter 
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som påverkar revisorns identifiering och beslutsfattande avseende ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’. Det åligger ett intresse att förstå hur olika omständigheter 
kring specifika bolag kan påverka utfallet av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Detta 
syfte har som objektiv att förstå den sociala verkligheten för revisorn där det finns ett 
intresse att förstå hur revisorn identifierar riskområden och specifika kontexter som 
påverkar valet av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. För att förstå tillämpningen av 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ är det viktigt att förstå bakgrunden till hur införandet 
av de nya regelverken har sett ut. Det är därför ett syfte med studien att förstå hur 
förberedelsearbete och implementering med den nya revisionsberättelsen och framförallt 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ har sett ut. För att få helhetsbilden av hur man arbetar 
med den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ kräver det en 
förståelse för hur man förberett sig inför detta.   
  
Ett ytterligare syfte med studien är att förstå varför revisorn tror att vi har en ny 
revisionsberättelse samt vilka åsikter och spekulationer revisorn har om huruvida den 
nya revisionsberättelsen har ett ökat värde för användarna av revisionen. Objektivet är 
att förstå om revisorn anser att användare av den nya revisionsberättelsen har ett högre 
värde än tidigare. 
 
Studien har som fortsatt syfte att förstå om revisorn anser att nya revisionsberättelsen 
har en originalitet för respektive bolag eller om det finns en underliggande risk att den 
återigen blir standardiserad. Detta innebär att erhålla en förståelse för 
revisionsprocessen och huruvida revisorn självständigt bearbetar respektive bolags 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ eller om det föreligger en standardiserad mall för 
exempelvis branscher eller typer av bolag. Det slutliga syftet med studien är att skapa en 
förståelse för hur revisionsyrket har förändrats i och med de nya regelverken. Det 
slutliga syftet har ingen direkt koppling till någon specifik del av revisionsyrket som till 
exempel revisionsprocessen, utan det handlar snarare att se om det finns några tydliga 
förändringar överlag.  
  

1.6 Studiens bidrag  
 
Tidigare avsnitt av uppsatsen har beskrivit att ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ är ett 
relativt outforskat område, därför är förhoppningen att kunna bidra med ökad förståelse 
till detta forskningsområde. Genom att studera hur revisorn identifierar och fattar beslut 
avseende ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ så är målet att kunna fylla det empiriska 
gapet som är definierat i tidigare avsnitt. Vi söker en djupare förståelse i revisorns 
process genom att hålla intervjuer där förhoppningen är att den empiri som erhålls av 
dessa intervjuer ska kunna användas för att bidra med ny teori till det aktuella 
forskningsområdet. Ytterligare, att studera revisorn och dennes process möjliggör för att 
identifiera skillnader och likheter i processen, dessa skillnader och likheter kan sedan 
utgöra en teoretisk utgångspunkt vid fortsatt forskning inom området. Det vill säga, det 
teoretiska bidraget grundar sig i att skapa en förståelse för revisorns process, denna 
förståelse kan sedan kunna användas som utgångspunkt för att beskriva eller förklara 
revisorns process.  
 
Genom att hålla intervjuer och på så vis föra dialog med olika revisorer så går det att ta 
reda på hur den nya revisionsberättelsen har förändrat deras arbetsprocess. Att sedan få 
svar på vad som förändrats kan vara av intresse för exempelvis revisionsbyråer som vill 



	   
	   

7 

utveckla deras utbildningsplan gällande hanteringen av ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’. Akademiska institutioner kan också ha nytta av att veta hur processen har 
förändrats när de ska skapa läroplaner som ett exempel. Detta bidrag kan vara viktigt för 
att skolor ska kunna integrera de nya reglerna i läroplanen och säkerställa att studenter 
har tillräckligt med kunskap inom revision vid examination. Dessutom kan bidraget vara 
viktigt för att se hur arbetsbelastningen har förändrats av processen, detta kan 
exempelvis användas för att se över prissättning av revisionstjänster i framtiden.  
 

1.7 Avgränsningar   
  
Studien fokuserar på svenska revisorer som jobbar mot börsnoterade bolag eller bolag 
som är av allmänt intresse, eftersom det är frivilligt för övriga bolag att använda den 
nyligen införda standarden ISA 701. Urvalet i studien kommer att omfatta svenska 
revisorer som jobbar inom “Big 4” då majoriteten av samtliga börsbolag i Sverige 
revideras av de större byråerna. En ytterligare avgränsning är att endast en av de fyra 
största byråerna kommer att ingå. Motiveringen till att endast använda en byrå är att 
författarna av studien har haft personlig kontakt med byrån och har därför möjlighet att 
få tillgång till värdefulla intervjuer och data. Revisorerna i urvalet kommer vara 
verksamma på de större kontoren i Sverige som i huvudsak jobbar med börsbolag 
(Stockholm, Göteborg, Malmö).   
  
Då studien framförallt syftar till att undersöka ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och 
hur revisionsberättelsen har förändrats så är det ISA 701 och EU-direktiv avseende 
revisionsberättelsen som kommer att vara i fokus. Vidare är ISA 700 av intresse då den 
behandlar strukturen av revisionsberättelsen vilket studien också omfattar. Det finns 
många nya regelverk avseende revision och revisionsberättelsen från ISA och EU, dessa 
kommer dock inte att studeras eftersom studiens syfte inte omfattar dessa.    
  
Studien genomförs under det första halvåret av 2017, vilket är samtidigt som revisorerna 
för första gången arbetar med de nya regelverken och den nya revisionsberättelsen. 
Revisionerna gjorda i enlighet med de nya regelverken kommer att avse räkenskapsåret 
2016, därför avgränsas studien till revisorns arbete avseende 2016 och 2017. 
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2. Teoretisk Metod  
 

I metodkapitel redogör vi för vilka forskningsmetoder som används i denna studie. Vi 
gör detta genom att beskriva kunskapssyn, verklighetssyn, angreppssätt, metodval, 
forskningsstrategi och slutligen forskningsdesign. Vidare så diskuterar vi också hur 
litteratur har använts, hur källor har använts och hur vi förhåller oss till etiska 
aspekter. Tanken med detta är att ge läsaren en förståelse i hur och varför vi valt en viss 
metod samt varför dessa val är lämpliga för vår studie.  
 

2.1 Förförståelse och synvinkel  
 
Thurén (2013, s. 58) förklarar att vi människor uppfattar verkligheten på olika sätt, där 
verkligheten inte bara beror på våra sinnesintryck, utan även på vår förförståelse. Han 
förklarar att vår verklighet grundar sig i tidigare upplevelser och erfarenheter vi erhållit 
under vår livstid. Det vi tolkar som ett sinnesintryck bygger på någon form av tidigare 
förkunskap, vilket benämns som förförståelse.   
  
För att förstå hur författarnas förförståelse kan påverka studien krävs en detaljerad 
redogörelse om vår bakgrund samt våra upplevelser och erfarenheter. Båda författarna 
har jämbördig akademisk bakgrund vid Umeå Universitet där ena författaren inriktat sig 
mot redovisning och revision och den andra författaren mot finansiering. Den 
märkvärdiga skillnaden i den akademiska bakgrunden skiljer sig därmed i de avancerade 
kurserna där ena författaren anses ha högre förkunskap inom ämnet revision. Båda 
författarna har akademiska förkunskaper inom vetenskaplig metod och statistik vilket 
bidrar till en ökad förståelse inom uppsatsskrivandet.  
  
En av författarna har praktisk erfarenhet inom revision efter att ha läst 
‘Företagsekonomisk Praktik C ‘där en praktik på 10 veckor utfördes på ett av Deloittes 
kontor. Av dessa 10 veckor utfördes 5 veckor på revisionsavdelningen där en mer 
praktisk och djupare förståelse inom ämnet erhölls. Vidare har samma författare jobbat 
timmar på revisionsbyrån EY under fyra månader där ytterligare kunskaper och 
förståelse erhållits. De mest användbara förkunskaperna författaren har som kan 
härledas till uppsatsämnet avser revisionsberättelsen och revisionsprocessen. Det 
författaren uppmärksammat är att revisionsberättelsen i de flesta fall varit utformad på 
ett standardiserat sätt där revisorn utgår från en färdig mall och där endast ett fåtal 
bolagsspecifika uppgifter skall adderas. Författaren har reflekterat över huruvida 
revisionsberättelsen har ett värdefullt syfte eller om den endast utgör ett formellt 
kriterium. Författarna har i dagsläget erhållit anställning från och med hösten 2017 vid 
revisionsbyråerna Deloitte och PwC vilket redan givit en insyn i branschen och revision 
och en direkt kontakt med revisorer.   
  
De förkunskaper och den förförståelse författarna besitter har lett fram till ämnesvalet 
där även personliga kontakter inom revisionsbranschen beskrivit ämnet som nytt och 
intressant. I samband med bolagsstämmor under våren kommer de första nya 
versionerna av den nya revisionsberättelsen att träda i kraft vilket öppnar upp 
möjligheten att studera utfallet och åsikterna av den. Det finns en risk att författarna har 
förutfattade meningar om den nya revisionsberättelsen där dels personlig kontakt med 
revisorer och dess åsikter om revisionsberättelsen ligger till grund men även tidigare 
erfarenheter.   
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För att läsarna skall kunna förstå hur författarna har tolkat svaren från intervjustudien så 
är det också viktigt att de förstår vilket perspektiv studien har. Det huvudsakliga 
perspektivet i studien grundar sig i samhällsvetenskaplig forskning, vilket sedan 
smalnas ned i företagsekonomisk forskning. Slutligen smalnas studien ned till ett 
perspektiv som grundar sig i revisionsyrket, detta då studien syftar till att söka svar 
avseende revisionsprocessen och revisionsberättelsen. Då vi utgår från revisorns 
perspektiv så går det att söka svar i hur den praktiska arbetsprocessen ser ut för revisorn, 
hur de nya regelverken har förändrat revisionsprocessen, hur revisorn uppfattar att de 
nya regelverken fungerar samt hur revisorn anser att de nya regelverken kan förändra 
revisionsberättelsens värde. 
 
Då förförståelse har erhållits genom tidigare studier samt praktisk erfarenhet av yrket så 
är det viktigt att poängtera för läsarna, att författarna omedvetet eller medvetet kan tolka 
svaren av respondenterna baserat på tidigare förförståelse eller uppfattningar. 
Förförståelsen har klargjorts tidigare i avsnittet, tanken med detta är att läsarna skall 
förstå varför svaren av intervjuer har tolkats på ett visst sätt och hur mycket 
förförståelsen spelar in i tolkning av svaren. Slutligen genom att redogöra för studiens 
perspektiv samt förförståelse ger det läsaren en förståelse för hur och varför empiri 
tolkas på ett visst sätt, dessutom kan det underlätta för forskare att utveckla fortsatta 
studier då de förstår perspektivet av studien men också författarnas påverkan på det 
slutgiltiga resultatet.  
  
2.2 Kunskapssyn  
  
Positivism och interpretativismen är två olika sätt att se på kunskap där den förstnämnda 
är ett naturvetenskapligt synsätt som innebär att man använder naturvetenskapliga 
metoder för att studera den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 35-38). Med 
andra ord utgår man ifrån teorier och testar om dessa överensstämmer med verkligheten. 
Interpretativismen grundar sig i att det finns skillnader mellan naturvetenskapen och 
människor vilket innebär att forskaren behöver förstå den subjektiva delen av den 
sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 38).   
  
Enligt Saunders et al. (2012, s. 134) utgår en forskare som har ett positivistiskt synsätt 
från det mätbara och observerbara av insamlat data. Vidare beskriver han vikten av att 
vara objektiv och opartisk av det insamlade datat, vilket tyder på att det inte finns 
utrymme för tolkning av den sociala verkligheten.  En forskare med ett 
interpretativistiskt synsätt utmanas att sätta sig in och förstå den sociala värld som 
forskningsämnet avser och utifrån denna världs synvinkel (Saunders et al., 2012, s. 
137). Ytterligare så beskriver Bryman (2011, s. 32) att den huvudsakliga ingrediensen i 
det positivistiska synsättet handlar om att försöka förklara mänskligt beteende, medan 
den huvudsakliga ingrediensen i det interpretativistiska synsättet handlar om att söka 
förståelse i det mänskliga beteendet.   
  
Vår studie bygger på att förstå och utforska hur revisorn väljer ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ samt hur processen för detta ser ut. Detta innebär att vi behöver skaffa en 
djupare förståelse av revisorn i dennes arbete vilket berättigar ett interpretativistiskt 
synsätt där vi har möjligheten att förstå den sociala kontexten och inte enbart mätbar 
data som kan förklara det essentiella i studien.  
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2.3 Verklighetssyn  
  
Bryman (2011, s. 35) beskriver ontologier som de sociala tingens art eller natur och hur 
de ska uppfattas, med andra ord vad som anses verkligt och vad som existerar. Huruvida 
individer uppfattar sociala ting kan delas in i en objektivistisk ståndpunkt och en 
konstruktionistisk ståndpunk (Bryman, 2011, s. 36). Objektivism kan beskrivas som 
ståndpunkten då vi möter sociala företeelser i form av fakta som vi inte kan påverka, 
medan konstruktionism kan beskrivas som ståndpunkten där verkligheten ständigt 
formas om beroende på tolkning och samspel mellan olika parter (Bryman 2011, s.36; 
Flick, 2015, s. 25).  
  
Genom att studien grundar sig på bestämmelserna i ISA 701, ISA 700 samt EU 
direktiven som skall tillämpas av börsnoterade bolag runt om i världen, oberoende av 
regelverk för specifika länder så finns inslag av objektivism. Denna studie utgörs genom 
en kvalitativ forskningsansats där intervjuer genomförs, Bryman (2011, s. 40) beskriver 
att kvalitativ forskning ofta tar en ontologisk inriktning som är konstruktionistisk. 
Bryman (2011, s. 40-41) menar också att när man tar avstånd från det naturvetenskapens 
lagar och istället fokuserar på individens tolkning av verkligheten, dennes förmåga att 
konstruera och skapa så är det förenligt med ett konstruktionistiskt synsätt.   
  
Återkopplar man till vår problemformulering och syfte är inte tanken att kvantifiera, 
utan snarare att förstå och analysera revisorns process gällande den nya 
revisionsberättelsen. Det finns anledning att ifrågasätta oberoendet mellan de nya 
regelverken från ISA och revisorn, då vi tror att revisorn kommer att utgöra en del av 
konstrueringen av den nya revisionsberättelsen och dess tillhörande standarder. Med 
ovanstående diskussion och argument så anser vi att vårt synsätt är mest förenlig med 
ontologin konstruktionism.   
  

2.4 Angreppssätt  
 
Saunders et al. (2012, s. 144-145) förklarar att det finns flera olika angreppssätt som kan 
beskriva sambandet mellan teorier och empiri i en studie. Kortfattat kan forskaren utgå 
från teorier som testas i empirin vilket benämns som deduktiv ansats, eller tvärtom, utgå 
från empirin för att skapa och utveckla teorier vilket innebär en induktiv ansats. Vidare 
finns det ett tredje angreppssätt som benämns abduktiv ansats vilket är en kombination 
av den deduktiva och induktiva ansatsen. Bryman & Bell (2013, s. 31-32) beskriver att 
den deduktiva ansatsen utgår ifrån befintlig teori där forskaren deducerar och utvecklar 
hypoteser som skall granskas empiriskt. Beroende på om hypoteserna förkastas eller inte 
kommer den existerande teorin att kunna styrkas eller möjligtvis utvecklas. Den 
induktiva ansatsen innebär att forskaren, genom att gå motsatt håll från den deduktiva 
ansatsen utgår ifrån praktiken och de observationer som studerats. Följden av den 
induktiva teorin innebär att forskaren utvecklar en teori baserat på empirin som 
studerats.  Fortsättningsvis beskriver Saunders et al. (2012, s. 48) att den induktiva 
ansatsen innebär att forskaren inte förlitar sig på befintlig teori men fortfarande behöver 
bekanta sig med den. Det anses nödvändigt att förstå de teorier som tillhör 
ämnesområdet när forskaren ska formulera forskningsfrågor och att det därför är 
nödvändigt att förstå och i vissa fall utgå från befintlig teori. Vidare beskrivs den 
induktiva ansatsens som ett tillvägagångssätt för att identifiera mönster och förhållanden 
i det data som samlats för att kunna skapa eller utveckla en teori.   
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Som utgångspunkt i studien bekantade vi oss med befintliga teorier och 
kunskapsområden vilket har legat till grund för både problembakgrund och 
problemformulering. Ställer man befintliga teorier mot studiens ämne kan man 
konkludera att teorier som agentproblemet, förväntningsgapet, informationsgapet och 
kommunikationsgapet ligger nära till hands och att många argument i 
problembakgrunden bygger på dessa. Trots att studiens ämnesområde kan kopplas till 
existerande teorier har vi valt att utgå ifrån en induktiv ansats. Motiveringen till detta är 
att syftet med studien snarare handlar om att förstå och identifiera mönster i 
revisionsprocessen med koppling till de nya standarderna än att göra en direkt koppling 
mellan befintlig teori och den empiri som studien tar fram.  
  
Sammanfattningsvis har befintliga teorier inom ämnesområdet haft en betydande roll i 
att framställa problembakgrund och forskningsfråga men studien kommer att bygga på 
en induktiv ansats där målet är att förstå och identifiera mönster i revisorns agerande 
snarare än att pröva teorier eller regleringar kopplade till teorier. Ett ytterligare 
argument för att använda en induktiv ansats är att det inte finns några tidigare studier 
utförda på detta specifika ämnesområde vilket simpelt kan förklaras med det faktum att 
den nya revisionsberättelsen träder i kraft i samband med studiens utförande.  

2.5 Metodval  
 
Flick (2015, s.9) beskriver att det huvudsakligen finns två metoder man kan utgå ifrån i 
sin forskning, där det ena är kvalitativ forskning och det andra är kvantitativ forskning. 
Grunden i kvantitativ forskning är att utgå ifrån en teori som du sedan använder för att 
framställa hypoteser och pröva dessa (Bryman 2011, s. 40; Flick, 2015, s. 9). Den andra 
metoden är att ha en kvalitativ forskningsstrategi, här förklarar Flick (2015, s. 11) att 
man nödvändigtvis inte behöver ha en teoretisk modell som utgångspunkt utan att 
istället utgå ifrån empiri för att bilda teori. Kvalitativa studier syftar till att förstå 
komplexa situationer snarare än att försöka mäta och kvantifiera (Bryman, 2011, s. 40). 
Vidare menar Zikmund et al. (2009, s. 134) att kvalitativ forskning kan uppnå syften 
som kvantitativ forskning inte kan och att kvantitativ forskning kan uppnå syften som 
inte kvalitativ forskning kan. Detta innebär att vald forskningsstrategi är essentiell för 
att uppnå bra resultat i studien vilket Saunders et al. (2012, s. 161) också beskriver.  
  
Gällande kvantitativ forskning så är den ofta objektiv i jämförelse med en subjektiv 
kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning kan göras med en enkätstudie vilket innebär 
standardiserade svar och mindre möjlighet till att tolka, till skillnad från kvalitativ 
forskning där svaren inte är standardiserade och det finns rum för mer tolkning 
(Zikmund et al., 2009, s. 134-135). Dessutom menar Zikmund et al. (2009, s. 134-135) 
att olika individer som följer samma procedur kommer att generera lika resultat eller 
komma till samma slutsats oavsett vem som genomför studien. Detta skiljer sig från 
kvalitativ forskning då olika slutsatser och resultat produceras beroende på intervjuaren. 
Kvantitativ forskningsstrategi förknippas ofta med en deduktiv ansats, ett positivistiskt 
synsätt och en ontologisk inriktning som är objektiv (Bryman, 2011, s. 40).  
  
När det kommer till kvalitativ forskning så är den kunskapsteoretiska inriktningen ofta 
tolkande, den ontologiska inriktningen konstruktionistisk och forskningsansatsen 
induktiv (Bryman, 2011, s. 40). Då kvantitativa studier ofta anses ha standardiserade 
frågeformulär, så är kvalitativa studier ofta icke-standardiserade när det kommer till hur 
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intervjuer genomförs, dessutom är urvalet för kvalitativa studier generellt mindre i 
jämförelse mot kvantitativa studier (Zikmund et al., 2009, s. 136).  
  
Denna studie har som syfte att försöka förstå revisorns processer gällande hantering av 
de nya regelverken. Fortsättningsvis vill vi försöka förstå hur revisorn identifierar 
särskilt betydelsefulla områden och om revisorn ser skillnader i områden för bolag i 
samma bransch. För att ta reda på detta måste det finnas rum för tolkning och diskussion 
snarare än att försöka mäta insamlad data. För att därmed uppnå syftet med studien, så 
anser vi att det mest lämpliga för att undersöka problemet är att använda sig av en 
kvalitativ forskningsstrategi.  
  

2.6 Forskningsstrategi  
  
Saunders et al. (2012, s. 173) beskriver begreppet forskningsstrategi som den plan en 
forskare har för att kunna besvara en studies forskningsfråga. Det är därför logiskt att 
utgå ifrån forskningsfrågan och studiens syfte när man beslutar vilken forskningsstrategi 
man skall använda. Detta är en kvalitativ studie och det är vanligt att forskare inom det 
kvalitativa synsättet använder sig av bland annat följande forskningsstrategier: 
“Archival Research”, “Case Study”, “Ethnography”, “Action Research”, “Grounded 
Theory” vilket fortsättningsvis är översatta till svenska.  
  
Arkivforskning innebär att använda sig utav lagrade uppgifter och dokument som den 
huvudsakliga insamlingen av data. Termen “Arkiv” förknippas vanligen med något som 
är historiskt men strategin tillbakavisar inte att de uppgifter och dokument som utnyttjas 
kan vara nyligen lagrad information. (Saunders et al., 2012, s. 178).   
  
En fallstudie har sitt ursprung i det verkliga livet och de kontexter som tillhör den 
sociala verkligheten (Saunders et al., 2012, s. 179). En av de främsta fördelarna med att 
använda en fallstudie är att forskarna kan skaffa sig en djupgående förståelse för den 
organisation man studerar genom att på studera enheten och ämnet på detaljnivå 
(Zikmund et al., 2009, s. 140). Enligt Bryman & Bell (2013, s. 85) förknippas ofta en 
fallstudie med en viss plats eller miljö, vilket till exempel kan vara en arbetsplats eller 
ett företag.   
  
Etnografi benämns ofta som den äldsta forskningsstrategin inom det kvalitativa synsättet 
där det huvudsakliga syftet är att studera grupper och olika typer av sammansättningar 
(Saunders et al., 2012, s. 181). Bryman & Bell (2013, s. 393-394) beskriver etnografi 
som ett sätt att studera kulturen hos en social grupp, vilket görs genom att engagera sig 
och observera den sociala miljön där gruppen befinner sig. Enligt Zikmund et al. (2009, 
s.138) kan kulturen som studeras vara bred som till exempel amerikansk kultur eller 
snäv som en organisation eller en specifik grupp människor.  
  
Aktionsforskning beskrivs som en iterativ och framväxande process som har som 
grundläggande syfte att skapa och utveckla lösningar på verkliga problem som företag 
och organisationer har. Genom att identifiera problem och producera lösningar främjar 
man organisationen i fråga som studien omfattar. (Saunders et al., 2012, s. 183).   
  
Grundad teori har som utgångspunkt att utveckla teorier utifrån den sociala verkligheten 
som observeras i studien. Blickar man tillbaka till teorins ursprung kan man konkludera 
att strategin utvecklades för att analysera processer samt tolka och förstå den sociala 
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verkligheten bland dess aktörer där huvudsyftet var att förstå deras vardagliga 
perception. Strategin behandlar såväl beteenden hos ledning, anställda och kunder samt 
större kontexter inom en organisation där vissa problem inom verksamheten kan vara av 
intresse. (Saunders et al., 2012, s. 185). Vidare beskriver Bryman & Bell (2013, s. 34) 
att grundad teori är en vanlig forskningsstrategi bland induktiva forskare och att teorin 
ofta benämns som teoribildning på empirisk grund. Zikmund et al. (2009, s. 139) 
beskriver att den mest signifikanta egenskapen med grundad teori är att ursprunget inte 
är teoretiskt utan grundar sig i observationer eller undersökningar av diverse typer.   
  
Enligt Saunders et al. (2012, s. 187) betyder ordet narrativ en berättelse, vilket innebär 
en person som berättar om exempelvis en händelse eller en upplevelse. Det är därför 
logiskt att koppla termen narrativ till kvalitativa studier där ofta observationen 
behandlar en typ av berättande från deltagaren i fråga, till exempel ett intervjuobjekt. 
Bryman & Bell (2013, s. 538) förklarar att narrativ analys inte endast handlar om enbart 
berättandet utan även om att frambringa och förstå hur olika perspektiv och skildringar 
kan göras på diverse kontexter som intervjupersonen berättar om. Strategin kan därför 
anses vara relativt abstrakt och ansvaret för förståelsen ligger inte endast hos personen 
som intervjuas utan också hos intervjuaren som behöver vara delaktig och kompetent 
nog att tolka berättelsen (Bryman & Bell, 2013, s. 538).  
  
Vår studie har en kvalitativ ansats med syfte att förstå processen bakom revisorns 
identifiering och beslutsfattande avseende ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Den har 
vidare en induktiv ansats där målet är att den observerade empirin ska ligga till grund 
för de teoretiska slutsatser som kan göras. Det innebär att vi behöver förstå och tolka 
den sociala verkligheten som revisorn upplever och hur revisorn agerar i olika 
situationer. Med detta som bakgrund berättigas en strategi som dels stödjer en kvalitativ 
och induktiv ansats men även en öppenhet i att försöka förstå och tolka ett socialt 
scenario. Vår studie kommer med ovanstående motivering att huvudsakligen utgå ifrån 
grundad teori men ha inslag från den narrativa analysen vid utförandet av intervjuerna 
med anledning att kunna tolka revisorernas olika skildringar av ämnet.  
  

2.7 Forskningsdesign  
  
Att välja rätt forskningsdesign i en studie är viktigt, detta då vald forskningsdesign bör 
relatera till studiens syfte, det vill säga, försöker man utforska, beskriva eller förklara 
olika företeelser så innebär detta ofta att forskningsdesignen skiljer sig (Saunders et al., 
2012, s. 170). Vidare beskriver Zikmund et al. (2009, s. 54) att beroende på vad syftet 
med studien är, så kan antingen studien vara beskrivande, utforskande eller förklarande.   
  
Beskrivande studier innebär att skaffa en sådan exakt bild som möjligt av olika 
händelser, personer, situationer, organisationer eller miljöer (Zikmund et al., 2009, s. 54; 
Saunders et al., 2012, s. 170). Det är här viktigt att på förhand har en klar bild av det 
fenomenet eller den företeelsen du ska samla data ifrån, detta för att efter 
datainsamlingen kunna redogöra för hur eller varför vissa situationer ser ut som de gör 
(Zikmund, et al., 2009, s. 55-56). Denna typ av forskningsdesign används ofta som en 
påbyggnad på en tidigare gjord utforskande studie, dessutom görs datainsamlingen ofta 
med hjälp av enkäter för att nå så många respondenter som möjligt (Saunders et al., 
2012, s. 171). Ytterligare karaktäriserande drag för beskrivande studier är att det är 
kritiskt att datainsamlingen är noggrann gjord för att beslutsfattande gällande datat inte 
blir felaktig (Zikmund et al., 2009, s. 57).  
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Som namnet indikerar så syftar utforskande studier till att försöka förstå tvetydiga 
situationer genom att ställa öppna frågor för att sedan kunna bilda sig en uppfattning om 
vad som sker (Saunders et al., 2012, s. 171; Zikmund et al., 2009, s. 55-56). En 
utforskande studie kan genomföras genom att hålla djupintervjuer med experter inom 
ämnesområdet, där intervjuerna är ostrukturerade, det vill säga, följdfrågor i en intervju 
kan se olika ut beroende på situationen (Saunders et al., 2012, s. 170). Vidare beskriver 
Zikmund et al. (2009, s. 54) att den utforskande studien ofta ligger till grund för att 
ytterligare forskning ska kunna genomföras inom ämnet, då den utforskande studien inte 
innebär att man nödvändigtvis behöver dra slutsatser gällande vissa företeelser.  
  
Gällande en studie som är förklarande så försöker en sådan typ av studie förklara 
samband mellan olika variabler i en given situation (Saunders et al. 2012, s. 172).  
Zikmund et al. (2009, s. 57) menar att forskaren försöker beskriva orsak och verkan, det 
vill säga, varför en viss typ av händelse leder till en viss typ av utfall. Likasom den 
beskrivande studien, så är det viktigt att på förhand ha en klar bild om vad det är du ska 
studera, vilket kan erhållas från tidigare utforskande studier eller beskrivande studier i 
det ämne som studeras.  
  
Vår studie genomförs genom att intervjua revisorer som har börjat arbeta med den nya 
revisionsberättelsen, detta för att söka förståelse i deras process, försöka klargöra om det 
finns skillnader i deras process samt huruvida de anser att den nya revisionsberättelsen 
tillför originalitet. Vår studie syftar inte till att ge en exakt bild av hur det nya ISA 
regelverket kommer förändra revisionsyrket och inte heller varför det nya ISA 
regelverket kan tänkas förändra yrket. Tidigare har vi nämnt ett empiriskt gap, och för 
att fylla detta gap måste vi förstå den bakomliggande processen, innan vi kan beskriva 
företeelsen, eller förklara varför företeelsen är som den är. Detta innebär att en 
utforskande studie är den som bäst kan uppnå syftet med uppsatsen.  
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2.8 Sammanfattning av metodologiska val  
  

 
Typ av metodologi            Vald för denna studie           Motivering till vald strategi  
Kunskapssyn	   Interpretativistisk	  	   Med	  anledning	  till	  att	  vi	  

försöker	  förstå	  revisorns	  
process	  i	  att	  identifiera	  
särskilt	  betydelsefulla	  
områden.	   

Verklighetssyn	   Konstruktionistisk	  	   Verkligheten	  formas	  
beroende	  på	  revisorns	  
tolkningar	  	   

Angreppsätt	   Induktiv	  ansats	   Utifrån	  empirin	  försöker	  vi	  
förstå	  och	  identifiera	  
mönster.	   

Metodval	  	   Kvalitativ	  metod	   Då	  det	  möjliggör	  för	  
tolkning	  och	  diskussion	   

Forskningsstrategi	   Grounded	  Theory/Narrativ	  
analys	   

Stödjer	  kvalitativ	  metod	  
och	  induktiv	  ansats	  men	  
också	  öppenhet	  att	  tolka	  
och	  förstå	  olika	  scenarion	   

Forskningsdesign	   Utforskande	   Vi	  försöker	  bilda	  oss	  en	  
uppfattning	  om	  revisorns	  
process	  	  	  	   

   Tabell 2.1 metodologier  
    
  

2.9 Litteratursökning  
 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 111) behöver forskare alltid göra en genomgång av 
existerande litteratur för att skaffa sig den kunskap, kännedom och trovärdighet som är 
nödvändigt för forskningsområdet och studien. Enligt Saunders et al. (2012, s. 71-72) är 
det essentiellt för forskare att förstå och kritiskt granska tillgänglig litteratur inom 
forskningsområdet. Syftet med att bearbeta tidigare litteratur är bland annat att förstå 
vad som redan är känt inom området, vilka teorier och modeller som är relevanta, vilka 
metoder och strategier som finns samt huruvida det finns frågor inom ämnet som ännu 
inte är besvarade (Bryman & Bell, 2013, s. 111). Vidare förklarar Bryman & Bell (2013, 
s. 123) att studenter som börjar ett uppsatsskrivande normalt vis har låg kunskap och 
kännedom inom området och det därför är av betydande vikt att göra en noggrann och 
omfattande litteratursökning.   
  

Under studien har vi genomgående utfört en omfattande och noggrann litteratursökning 
för att införskaffa de kunskaper och den förståelse som krävs för studiens ämnesområde. 
Vi har sökt och studerat litteratur genom att använda oss utav diverse databaser där 
framförallt Umeå Universitetsbibliotek (www.umu.ub.se) har använts samt Google 
Scholar och Business Source Premier (EBSCO).  Genom att utnyttja dessa databaser har 
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vi funnit vetenskapliga artiklar, kurslitteratur samt övrig litteratur som vi använt i form 
av antingen direkta källor i studien eller som stöd för förståelse och kunskap. Under 
litteratursökningen har vissa kriterier använts för att säkerställa trovärdigheten i källor 
och dess lämplighet. Genom att begränsa sökningen efter artiklar som är Peer-reviewed, 
vilket kan beskrivas som expertgranskade eller sakkunniga artiklar har vi säkerställt att 
den litteratur vi använder är trovärdig.   
  
Litteratursökningen har omfattat både svensk och engelsk litteratur för att vidga den 
litterära basen som kan vara relevant för studien, och därmed har sökorden varit en 
blandning av svenska och engelska termer. De sökord som anses vara mest använda 
under studien är: ”Audit Key Matters”, ”Särskilt Betydelsefulla Områden”, ”Den nya 
revisionsberättelsen”, ”Revisor”, ”Revision”, ”ISA 700”, ”ISA 701”, “RevR 700”, 
“RevR 701”, ”IAASB”, “Audit standards”.  
  

2.10 Källkritik  
 
Att vara källkritisk är något som är viktigt och författare måste säkerställa huruvida 
fakta som samlas har en relevans, validitet och reliabilitet gentemot läsaren (Bryman, 
2011, s. 351). Det vill säga författare skall tydliggöra hur man valt att tolka, man måste 
se om studien går att replikera, se om observationer stämmer överens med de teoretiska 
idéer man utvecklar och huruvida resultatet av studier och artiklars resultat går att 
generalisera (Bryman, 2011, s. 352). Detta är generellt för att studier ska anses vara en 
bra källa att hänvisa till, däremot finns andra källkritiska principer som kan tänkas 
fungera bättre i kvalitativa studier (Thurén, 2013; Thurén 2004).  
  
Gällande källkritik beskriver Torsten Thurén att det är enkelt att inte vara kritiskt och 
skriver:  
“Ofta gör vi det lätt för oss när vi hör, ser eller läser något. Vi tror gärna på det våra 
sinnen uppfattar” (Thurén, 2004, s.3).  
  
Vidare beskriver Thurén (2013, s. 7) de källkritiska principerna och menar att det är fyra 
kriterier som ska uppfyllas, dessutom menar han att dessa kriterier är självklara och 
logiska. Det första kriteriet är äkthet, vilket beskriver huruvida källan beskriver det den 
utger sig för att vara, vidare beskriver han det andra kriteriet som tidssamband vilket 
innebär att ju äldre källan är desto större skäl finns det till att ifrågasätta den (Thurén, 
2013, s. 7). Det tredje och fjärde kriteriet är oberoende respektive tendensfrihet, där 
oberoende innebär att källan ska stå för sig själv, det vill säga inte vara referat av en 
annan källa, vara en avskrift eller ha traderats (Thurén, 2013, s. 8).  Det sista kriteriet 
Thurén (2013, s. 8) beskriver handlar om tendensfrihet och innebär att individer inte ska 
ha anledningar till att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten.  
  
Källorna som använts i vår studie är vetenskaplig litteratur som är skriven av 
exempelvis professorer eller docenter. Dessutom har vi använt oss av regelverken som 
släppts av IAASB, FAR och andra Branschorganisationer inom revision, detta är alla 
förstahandskällor. I litteratursökningsavsnittet nämner vi vilka databaser som vi främst 
har använt och i dessa databaser har vi använt källor som är publicerade och ‘peer 
reviewed’, vilket innebär att de är granskade och kvalitetssäkrade av forskare inom det 
specifika fältet.  
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För att kontrollera källornas äkthet så försöker vi hitta så många källor som möjligt som 
beskriver samma objekt, subjekt eller situation på samma vis. Exempel på detta är 
metodavsnittet där vi använder flertal källor för att beskriva skillnader i kvalitativ metod 
kontra kvantitativ metod. När det kommer till tidssamband så kan det vara bra att 
kontrollera vilket år källan är ifrån, hur som helst så innebär detta inte att äldre källor är 
sämre utan det handlar snarare om hur källan används idag inom forskning. Källorna vi 
använder är spridda på flera decennier, men vi kontrollerar hur många som använder 
källan idag, hur många citeringar källan har, därefter kan vi säkerställa källans 
reliabilitet och validitet.  
  
Gällande kriteriet oberoende så undviker vi sekundärkällor i den omfattning det går, på 
det viset undviker vi att källan har traderats genom ett led av författare. Exempel på när 
sekundärkällor använts är när vi nyttjar oss av tidningen balans, här redogör de för hur 
de nya ISA bestämmelserna fungerar med hjälp av en auktoriserad revisor. På detta vis 
säkerställer vi sekundärkällor med hjälp av primärkällan då vi har tillgång till ISA-
regelverket. Thurén (2013, s. 45) menar att primärkällor alltid är mer tillförlitliga än 
sekundärkällor, det vill säga ISA-regelverket är mer tillförlitlig än vad revisorn som 
tillämpar ISA är.  Däremot då vi har sekundär- och primärkälla och informationen i 
dessa stämmer överens så kan källan i sig anses vara tillförlitlig.  
  
Tendensfriheten i vårt arbete uppnås på det vis att vi undviker de källor som inte är 
tydliga om hur de fått fram informationen, eller om vi själva känner oss osäkra på 
huruvida det källan beskriver, är så i verkligheten. Detta görs genom att studera hur 
partisk författaren av källan är, det vill säga försöker författaren i fråga snarare lyfta sina 
egna åsikter än att presentera det fakta som tagits fram. Detta kan relateras till Thurén 
(2004) citat ovan, det vill säga även fast en författare har skrivit något så måste vi 
säkerställa att det finns en opartiskhet innan vi använder den. Slutligen, baserat på hur vi 
motiverat val av källor och hur vi använder oss av dessa i studien så anser vi att vi 
samlat källor som är relevanta och har en sådan reliabilitet och validitet för att hjälpa oss 
att reda ut det huvudsakliga problemet i studien. Dessutom anser vi att databaserna, 
tidningarna och den vetenskapliga litteratur vi använt oss av uppfyller alla de kriterier 
som beskrivs av Thurén (2013).  
  

2.12 Etiskt perspektiv  
Bryman & Bell (2013, s. 136) beskriver att den etiska diskussionen inom 
företagsekonomisk forskning framförallt handlar om hur man skall behandla de 
individer som studeras samt om det finns särskilda aktiviteter som forskarna inte bör 
engagera sig i tillsammans med intervjuobjekten. Vidare beskriver Bryman & Bell 
(2013, s. 137) att det finns diverse etiska principer som kan anses omfatta framförallt 
svensk forskning. Dessa etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar.   
  
Bryman & Bell (2013, s. 137) förklarar att informationskravet innebär att de 
intervjuobjekt som ingår i studien skall ha information om studiens syfte och hur 
undersökningen går till, exempelvis hur en intervju kommer att vara strukturerad. 
Samtyckeskravet betyder att personerna som är berörda av studien skall ha full förståelse 
för huruvida deras medverkan är frivillig samt om de kan välja att avbryta deras 
medverkan. Det är av yttersta vikt att de som medverkar i studien behandlas med 
konfidentialitet och anonymitet avseende information och uppgifter som kan kopplas till 
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de deltagande personerna samt att dessa uppgifter lagras så att endast behöriga har 
tillgång till dom. Vidare innebär nyttjandekravet att de uppgifter som lagras endast skall 
nyttjas för studien och dess syfte. Falska förespeglingar återkopplar till 
informationskravet och innebär att forskaren aldrig får vilseleda personerna som deltar i 
studien med falsk information.   
  
Studien har från ett etiskt perspektiv utgått från att uppfylla de etiska principer som 
ställs på svensk forskning för att säkerställa att personerna som deltar i studien samt 
läsarna anser att de blivit behandlad på ett etiskt och korrekt sätt samt att ingen sedlighet 
blivit överskriden. Vi har varit tydliga med att tillhandahålla information om studien, 
dess struktur samt hur intervjuerna kommer att vara till de personer som intervjuats. De 
deltagande personerna har varit införstådda med att deras medverkan är frivillig samt att 
de kan lämna återbud om så önskas. Vidare har de deltagande personerna blivit 
informerade om att deras personliga uppgifter och tillhörigheter behandlas med yttersta 
konfidentialitet. Detta har varit av stor betydelse då det kan vara till både revisorns samt 
byråns bästa intresse att inte blotta sina åsikter som skulle kunna skada revisorns rykte 
eller dess professionalitet. De uppgifter som intervjupersonerna lämnat har endast 
använts i studiens syfte samt att det har under inga omständigheter har spridits falsk 
information till dessa.  
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3. Koncept och teoretisk referensram  
  

 
Detta kapitel syftar till att redogöra för läsaren vad revision och revisorns roll är samt 
presentera hur revisionsberättelsen utformas och hur den nya revisionsberättelsen ser 
ut. I detta kapitel kommer också de regelverk som ligger till grund för studien 
presenteras och redogöras för, vidare kommer agentteorin, förväntningsgapet, 
informationsgapet samt kommunikationsgapet presenteras och förklara vilken roll de 
spelar i utformningen av de nya regelverken. Kapitlet avslutas med en tydlig 
litteraturgenomgång där tidigare forskning presenteras.  
 

  
3.1 Revision och revisorn  
 
FAR (2017) beskriver att revisorns huvudsakliga uppgift är att granska ett bolags 
årsredovisning och ledningens förvaltning. Revisorn kan ses som den slutande länken 
mellan ett bolag och dess intressenter där revisionen utgör en kvalitetsstämpel gentemot 
tredje part. Öhman (2007, s. 27) förklarar att relationen mellan revisorn, kunden och 
samhället är essentiellt och om revisorn ska lyckas skapa och bibehålla långsiktiga 
relationer krävs ett förtroende. När man talar om förtroendet inom det svenska 
revisionsyrket anses det omfattas av kompetens, oberoende och tystnadsplikt. Öhman 
(2007, s. 27) förklarar vidare att svenska revisorer omfattas av bland annat 
revisorslagen, aktiebolagslagen samt regelverk och rekommendationer från FAR. 
Revisorn skall enligt revisorslagen bland annat vara självständig, opartisk, ha god 
revisionssed, förhålla sig till de krav avseende jäv som finns samt inneha tystnadsplikt 
(SFS 2001:883).   
  
Carrington (2010, s. 14) förklarar att det finns tre teorier som kan förklara revision och 
dess bakomliggande syfte, vilket är försäkran, förbättring och försäkring. Den 
förstnämnda teorin försäkran ser revision som ett överenskommet avtal mellan parter 
där revisorn fungerar som den slutande länken. Det fundamentala inom teorin är att det 
finns en separation mellan ägare och ledning, vilket skapar problematiken med att ägare 
inte vet om verksamheten bedrivs på ett korrekt och hänsynsfullt sätt. Förbättring 
förklarar revisorn som en informationsmedlare där syftet är att kvalitetssäkra ett bolags 
redovisade information. Den tredje teorin försäkring ser revision som ett 
försäkringsbolag där revisorn fungerar som den ersättande parten i situationer där 
felaktigheter påträffas i redovisningen. Eilifsen et al. (2014, s. 12) beskriver revision 
som “a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding 
assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence 
between those assertions and established criteria and communicating the results to 
interested users”. Öhman (2007, s. 42) förklarar att revision är starkt reglerad av lagar, 
regler och riktlinjer. Trots det så baseras den på revisorns professionella bedömning, 
vilket kan anses vara omfattat av revisorns kunskap, erfarenhet och integritet. Öhman 
(2007, s. 43) beskriver att genomförandet av revisionen i mångt och mycket handlar om 
revisorns professionella omdöme och bedömning. Detta omfattar även revisorns 
avgörande kring vad som är väsentligt och vad som är riskfyllt. Eilifsen et al. (2014, s. 
112) förklarar att revisorn behöver avgöra vilka av de identifierade riskerna i ett bolag 
som kräver särskild granskning. Dessa risker kallas vanligtvis för signifikanta eller 
väsentliga risker och identifieras med hjälp av revisorns professionella bedömning. 
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Revisorn behöver avgöra vilken typ av risk det är och hur troligt det är att det kan 
medföra felaktigheter och en väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapportering.   
  
Eilifsen et al. (2014, s. 17) beskriver att revisionsprocessen kan brytas ned till olika 
faser som revisorn genomgår under revisionen och som ofta framställs som en successiv 
och följdriktig process. Däremot kan revisionsprocessen i praktiken ha en helt annan 
utformning där flera faser kan utgöras i ett och samma steg. Eilifsen et al. (2014, s. 
1720) förklarar att revisionsprocessen börjar med att revisionsbyrån inleder kontakt med 
nya eller befintliga kunder där man utgör en kontroll på kunden i fråga för att säkerställa 
att man kan ha dessa som kund. Vidare inleder revisorn preliminära aktiviteter för 
uppdraget där storleken på revisionsteamet bestäms, vilka typer av tjänster som ska 
utföras för kunden samt säkerställer att de personer som ingår i uppdraget uppfyller de 
oberoendekrav som finns.  
  
Vidare skaffar revisorn en förståelse för bolaget och dess omfattning, vilken typ av 
industri bolaget verkar inom, vilka riskområden som finns, etc. Inom denna fas bestäms 
också hur och när revisionen ska utföras samt hur stora revisionsarvoden som uppdraget 
förväntas omfatta. Nästa steg i revisionsprocessen är att planera revisionen där 
revisionsteamet identifierar riskområden samt bestämmer väsentlighetstal, vilket är 
grunden till avgöra om det finns felaktigheter i bolagets finansiella information. Eilifsen 
et al. (2014, s. 14) beskriver att felaktigheter i bolagets finansiella information är 
väsentliga om de individuellt eller tillsammans rimligtvis kan förväntas påverka 
ekonomiska beslut av användaren av den finansiella informationen. Genom revisorns 
professionella bedömning bestämmer denne det väsentliga beloppet i planeringen av 
revisionen, och detta görs genom att överväga hur stor felaktighet som skulle ha en 
signifikant påverkan på användarens beslut. Vidare beskriver Eilifsen et al. (2014, s. 
1720) att ska revisorn därefter ska fastställa hur bolagets interna kontroller fungerar, 
vilket innebär att förstå vilka interna kontroller som finns samt att bedöma huruvida 
dessa ökar pålitligheten av den finansiella informationen, ökar effektiviteten i 
verksamheten samt överensstämmer med lagar och regleringar.   
  
Efter att tidigare steg är genomförda påbörjar revisorn löpande granskning av relevanta 
konton för att minska risken för materiella felaktigheter. Revisorn utför slutligen 
bokslutsgranskning, där årsredovisning samt balans- och resultatkonton granskas. 
Avslutningsvis lämnar revisorn en revisionsberättelse där revisorn yttrar sig om 
revisionens resultat.  
  
3.2 Revisionsberättelsen  
 
Enligt Revisorsnämnden (2017) är revisionsberättelsen den slutliga och materiella 
produkten av revisionen där revisorn uttalar sina åsikter om huruvida bolagets 
årsredovisning uppfyller tillämpliga lagar och om den ger en rättvisande bild av bolagets 
sanna resultat och ställning. Det uttalande som revisorn ger i revisionsberättelsen 
avspeglar en hög, men inte absolut försäkran på att bolagets finansiella information inte 
innehåller materiella felaktigheter. Revisorn kan aldrig lämna en absolut försäkran på att 
inga materiella felaktigheter existerar eftersom revisorn inte granskar samtliga 
transaktioner som skett i ett bolag. Uttalandet som revisorn gör i revisionsberättelsen 
ska vara baserat på en rimlig mängd bevis som ligger till grund för revisionen.  
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Det inledande innehållet i revisionsberättelsen ska redogöra uppgifter om bolagets firma 
och organisationsnummer, vilken räkenskapsperiod som revisionen avser, vilka 
normsystem som bolagets redovisningsstruktur har samt revisorns etableringsort. 
Revisionsberättelsen skall vara underskriven av revisorn där det skall framgå vilken dag 
som revisionen avslutats. Vidare skall revisorn ange vilka normsystem som använts för 
revisionen. I de fall som revisorn har en mening som avviker från styrelsen eller en 
annan revisor skall detta anges i revisionsberättelsen samt om revisionen anses vara 
begränsad eller sakna tillräckligt med underlag för att göra ett uttalande om bolaget 
(SFS 2005:551).  
  
Revisorn skall i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida bolagets årsredovisning har 
upprättats och uppfyller tillämpliga lagar. Revisorn skall uttala sig om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild om bolagets resultat och ställning samt om 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen. Vidare skall 
revisionsberättelsen, om det råder tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet innehålla ett uttalande om de väsentliga osäkerhetsfaktorer som ligger till 
grund för detta. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om bolagsstämman bör 
fastställa balansräkning och resultaträkning, om bolagsstämman bör besluta om 
dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust samt om verkställande direktör och 
styrelsen har upprättat förteckningar över lån och säkerheter. (SFS 2005:551).  
  
Revisorn skall även uttala sig i revisionsberättelsen om huruvida den verkställande 
direktören och styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Det skall även uttalas om revisorn 
anser att den verkställande direktören eller någon i styrelsen gjort sig skyldig till något 
som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vidare skall revisorn anmärka om denne 
finner att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har handlat i strid med 
lagar. (SFS 2005:551)  
  
Revisorn skall uttala sig om huruvida bolaget har hanterat följande enligt 
skatteförfarandelagen: skatteavdrag, anmäla sig för registrering, lämnat 
skattedeklaration samt betalat skatter och avgifter i tid. Utöver det som följer ovan får 
revisorn uttala sig om sådan information som anses relevant och väsentlig för 
aktieägarna. Revisionsberättelsen får under inga omständigheter innehålla försäkringar 
eller uppmaningar avseende bolagets framtida lönsamhet och hur verksamheten kommer 
att drivas. (SFS 2005:551)  
  

3.3 Den nya revisionsberättelsen  
 
FAR (2016) förklarar att svenska bolag som har ett räkenskapsår som avslutas 31 
december 2016 eller senare kommer att vara omfattade av den nya revisionsberättelsen. 
Styrelsen i FAR beslöt under hösten 2016 att nya rekommendationer gällande 
revisionsberättelsen kommer att träda i kraft och de första versionerna av den nya 
revisionsberättelsen kommer därmed att läggas fram inför bolagsstämmorna våren 2017. 
De rekommendationer som har blivit implementerade är RevR 700 som behandlar 
revisionsberättelsens utformning, RevR 705 som reglerar modifierade uttalanden, 
upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen samt RevR 701 som är 
kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning vilket gäller för bolag 
av allmänt intresse. Rekommendationerna bygger framförallt på nya lagar och direktiv 
från den Europeiska Kommissionen (EU) som beslutade om revisionspaketet 2014 samt 
regelverk från International Standards on Auditing (ISA) som trädde i kraft tidigt 2015.   
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För kalenderåret 2016 kommer samtliga bolag att få en ny revisionsberättelse som är 
strukturerad med ett nytt innehåll sett till dess deskriptiva delar. För börsbolag kommer 
det ytterligare direktiv som innebär att de måste rapportera om ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ som regleras av ISA 701. Detta är specifikt för respektive bolag och varje 
enskild revisor skall anpassa detta efter bolaget i fråga. För kalenderår 2017 kommer 
dessutom bolag som är av allmänt intresse, börsnoterat bolag eller inte, att kräva 
rapportering av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Utöver detta implementeras 
information som är relaterat till direktiven från EU-förordningen. (FAR, 2016).   
  
PwC (2017) beskriver att förändringarna i revisionsberättelsen skiljer sig beroende på 
vilket typ av bolag det är. För de flesta bolag är förändringarna inte särskilt utmärkande. 
Det centrala är att uttalandet från revisorn kommer först, vilket är tvärtemot hur det var 
upplagt i tidigare revisionsberättelse. Vidare är omfattningen av texten betydligt längre 
vilket ska ge mer information till användarna av revisionsberättelsen. Utöver detta skall 
revisorn beskriva om så kallade ”annan information”, vilket är sådant som inte är 
inkluderat i årsredovisningen.   
  
Ser man till förändringarna för bolag som är av allmänt intresse, vilket kan vara 
börsbolag, banker och försäkringsbolag så är förändringarna mer omfattande. Revisorn 
ska för dessa bolag rapportera om ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ vilket kortfattat 
innebär att: (PwC, 2017)  

• Revisorn skall identifiera och beskriva riskområden.  
• Revisorn skall beskriva hur man hanterat riskerna i revisionen.  
• Revisorn ska tydliggöra vart i årsredovisningen det går att läsa om de 

identifierade riskområdena.  
• Revisorn skall redogöra för de viktigaste iakttagelserna man gjort under 

granskningen.    

I kommande avsnitt kommer förändringarna för revisionsberättelsen att beskrivas mer 
ingående där både ISA-standarder och EU-direktiven ligger till grund.  

3.4 Regelverk  
 
IAASB är ett av största standardsättande organen i världen som jobbar med bland annat 
revision, försäkring och rådgivningstjänster. Ett huvudsakligt syfte är att se till att 
revisorer och dess byråer följer de riktlinjer som är gällande för att på så vis garantera 
hög kvalitet på redovisningen och revisionen (IAASB, 2017). Genom att revisorer måste 
jobba i enlighet med de standarder som finns kan IAASB stärka kvaliteten i revisionen 
och därmed också agera i allmänhetens intressen. För att IAASB ska kunna skapa nya 
regelverk och standarder så krävs en längre process. Processen inleds med att IAASB 
får tillgång till information från olika intressenter, sedan bearbetas denna information 
för att ta fram ett förslag (IAASB, 2017). Efter att ett förslag lagts fram så publiceras 
detta på deras hemsida och intressenter kan då kommentera och lämna åsikter gällande 
förslaget. När åsikterna och kommentarerna har sammanfattats så fattas ett beslut kring 
ett nytt eller reviderat regelverk samt för vilket räkenskapsår regelverket ska gälla. Det 
är IAASB som framställer standarden för revision vilket benämns ‘International 
Standards on Auditing’, förkortat ISA. (IAASB, 2017)  
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Riktlinjerna och regelverken som härstammar från ISA är regler och rekommendationer 
som ska tillämpas av revisorer när de jobbar med kundens räkenskaper och förvaltning. 
Vidare så ska varje ISA följa en förutbestämd struktur där det ska framgå en 
introduktion av ISA:n, vad syftet med denna ISA är, definitioner av termer ska klargöras 
som relaterar till syftet med ISA:n, vilka krav revisorn har i förhållande till given ISA 
och slutligen varför dessa krav finns och vad som är tanken med kraven (IAASB, 2017). 
Varje ISA går sedan att läsa separat och bygger på strukturen som är nämnd ovan.  
  
Ser man till Sverige är FAR branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, 
lönekonsulter och skatterådgivare. FAR har som uppgift att tillhandahålla revisions- och 
rådgivningsbranschen med uppdaterade regelverk, kompetens och tillförlitlig 
information. Årligen släpper FAR den så kallade ”FARs samlingsvolym” som bland 
annat innehåller ISA som är översatt till svenska, RevR och RevU, regelverk från 
revisorsnämnden samt lagar som omfattar revision. Det är FAR som regelbundet 
utvecklar god yrkessed för diverse yrken, där bland annat god revisionssed omfattar 
revisionsyrket. (FAR, 2017).   
  
De nya och reviderade regelverken innebär att revisionsberättelsens utformning och 
innehåll förändras främst för börsbolag och bolag av allmänt intresse. Revisioner 
utförda på börsbolag avseende räkenskapsåret 2016 kommer att ha en ny 
revisionsberättelse, däremot kommer bolag av allmänt intresse ha en ny 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017. Hur revisionsberättelsen är utformad 
beskrivs i stora drag i ISA 700, vilket handlar om revisorers kvalificerade åsikter 
relaterat till företags räkenskaper. ISA 701 är ett nytt regelverk gällande ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’, denna bland andra förändringar utgör en del till den nya 
revisionsberättelsen (Reviderade ISA 700). I kommande avsnitt redogörs det på en 
detaljerad nivå vad ISA 700 samt ISA 701 innebär.  

3.4.1 Reviderad ISA 700: Forming an opinion and reporting on  
financial statements  
  
Den reviderade ISA 700 behandlar ansvaret revisorn har för att lämna kvalificerade 
åsikter gällande bolags finansiella information. Dessutom behandlas också 
utformningen och innehållet av revisorns slutgiltiga rapport baserat på informationen 
som hittas i företags årsredovisningar (IFAC, 2015b, s.2). Syftet bakom detta regelverk 
är att via en skriftlig revisionsberättelse kunna forma kvalificerade åsikter gällande 
företags räkenskaper (IFAC, 2015b, s.2). För att kunna uppnå syftet så behöver revisorn 
se över huruvida det bolag som blir reviderat har förhållit sig till redovisningsregler 
samt om redovisningen har varit konsekvent och att redovisningen befinner sig inom 
ramarna för hur exempelvis tillgångar och skulder ska redovisas (IFAC, 2015b, s.3). Det 
huvudsakliga kravet på revisorn är att lämna en åsikt på huruvida allt material relaterat 
till företags räkenskaper är förberedda enligt tillämpat ramverk för finansiell 
rapportering (IFAC, 2015b, s.4). Innan revisorn kan bilda sig en uppfattning och lämna 
en åsikt så måste det vara säkerställt av revisorn att olika bolagets finansiella 
rapportering är fri från felaktigheter (IFAC, 2015b, s.4).  
  
Detta regelverk hjälper revisorn att få en klar bild av tillvägagångssättet för att bilda sig 
en uppfattning och på så vis kunna lämna kvalificerade åsikter gällande olika företag. 
Ytterligare så hjälper detta revisorn att få en uppfattning av vad revisionsberättelsen ska 
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innehålla och hur dess utformning bör se ut. Denna ISA berör hela revisionsberättelsen 
och därmed också ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, däremot så står det specifikt hur  
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ ska hanteras i ISA 701.   
  
Gällande förändringar i ISA 700 så har den första sektionen i revisionsberättelsen 
ändrats till ”Uttalande” och den andra sektionen till ”Grund För Uttalande” (IFAC, 
2015b, s.6; IFAC, 2009, s.6). I sektionen grund för uttalande ska det tydligt framgå 
huruvida revisionen är genomförd i enlighet med ISA, dessutom ska revisorn styrka sitt 
oberoende och hur revisorn förhåller sig till etiska regler. Ytterligare ska det också 
framgå om revisorn anser att den erhållna finansiella informationen är tillräcklig för att 
bilda sig en uppfattning och lämna åsikter och slutligen ska det också framgå vad 
revisorns ansvar i revisionen har varit (IFAC, 2015b, s.6-7).  
  
Ytterligare förändringar i revisionsberättelsen är att i sektion tre ska revisorn nu 
beskriva företags fortlevnad och i sektion fyra ska revisorn beskriva ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ som identifierats. I dessa sektioner ska revisorn förhålla sig till 
ISA 570 respektive ISA 701, vilket är specifika ISA regelverk för fortlevnad och 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ (IFAC, 2015b, s.7; IFAC, 2009, s.7).  
  
3.4.2 ISA 701: Key Audit Matters  
 
ISA 701 behandlar revisorns ansvar att kommunicera ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ 
i revisionsberättelsen där syftet är att ge intressenter en bild av vilka riskområden som 
revisorn identifierat för ett visst bolag och varför dessa är viktiga (IFAC, 2015a, s.1-2). 
Relaterat till syftet så klargörs definitionen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och 
beskrivs som:  
  
“Key audit matters—Those matters that, in the auditor’s professional judgment, were of 
most significance in the audit of the financial statements of the current period. Key audit 
matters are selected from matters communicated with those charged with governance” 
(IFAC, 2015a, s.2)  
  
Revisorn ska identifiera signifikanta händelser eller transaktioner som ägt rum under 
räkenskapsåret, vilket benämns som riskområden, samt redogöra för hur dessa påverkat 
revisionen (IFAC, 2015a, s.2). Slutligen så ska revisorn belysa de områden som anses 
vara mest signifikanta, vilket slutligen benämns som ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ 
(IFAC, 2015a, s.3).  
  
När revisorn sedan har identifierat områden som kan anses vara av betydelse för 
intressenter så ska dessa områden kommuniceras. Gällande ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ så måste revisorn i sin revisionsberättelse ge en detaljerad beskrivning till 
varje identifierat riskområde under rubriken ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ (IFAC, 
2015a, s.2). Vidare så ska varje identifierat riskområde ha en passande delrubrik, 
dessutom ska det framgå vart i årsredovisningen man kan läsa om denna risk (IFAC, 
2015a, s.3). I vissa fall bör inte heller revisorn kommunicera ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’, exempelvis när det strider mot lagen eller när konsekvenserna av att 
kommunicera denna information är större än nyttan intressenterna får ut av 
informationen (IFAC, 2015a, s.3).  Vidare om revisorn uppfattar att ett företags 
fortlevnad anses hotat, det vill säga bolagets ‘going concern’, så är även detta ett 
‘Särskilt Betydelsefullt Område’. Revisorn ska ta upp detta i ISA 570 som behandlar 
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företags fortlevnad, däremot så ska de i ISA 570 hänvisa till ISA 701 då det handlar om 
ett företags fortlevnad som är hotat och anses utgör en signifikant risk (IFAC, 2015a, 
s.3). Skulle revisorn anse att ett företag för räkenskapsåret saknar ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ så måste revisorn lämna en redogörelse för varför företaget 
kan anses sakna riskområden (IFAC, 2015a, s.4). Gällande de områden som är nämnda 
ovan så ska revisorn förutom att kommunicera till intressenter också säkerställa att 
bolagsledningen får samma information som intressenterna (IFAC, 2015a, s.4).  
  
Det nya regelverket baseras dels på att användare av årsredovisningar har haft som 
önskemål att få reda på mer av vad som diskuterats mellan bolagsledningar och 
revisorer, det vill säga att dessa kommunikationer blir mer öppna för tredje part (IFAC, 
2015a, s.5). Dessutom att kommunicera ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ möjliggör 
för ökad uppmärksamhet relaterat till de områden revisorn har identifierat (IFAC, 
2015a, s.5). Sammanfattningsvis, det som beskrivits ovan är hur strukturen för ISA 701 
ser ut och som nämndes i tidigare kapitel så följer varje regelverk samma struktur, 
däremot är innehållet olika beroende på vad regelverket behandlar. Ovan så har syftet 
med ISA 701 klargjorts, definitionen av särskilt betydelsefulla områden, vilka krav 
revisorn har på sig gällande regelverket och slutligen varför ISA 701 har ansetts vara 
nödvändig.  
  
3.5 Nya Direktiv och förändringar från EU  
 
FAR (2016) förklarar att riksdagen under våren 2016 beslutade att tillämpa EU:s 
revisionspaket avseende nya regler. Det huvudsakliga syftet med revisionspaketet är att 
öka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. KPMG (2016) beskriver vidare att 
syftet är förbättra revisorernas opartiskhet och självständighet. Det ställs högre krav på 
revisorer som har uppdrag hos börsbolag, banker och försäkringsbolag. Ett övergripande 
syfte från EU-kommissionen med revisionspaketet är att upprätta stabilitet i 
förebyggande syfte mot finansiella kriser och Europas konkurrenskraft. De nya 
bestämmelserna avser bland annat byrårotation, revisorns rådgivning, förändringar för 
revisionsutskottet samt en ny revisionsberättelse (FAR, 2016). Nedan beskrivs de mest 
aktuella förändringarna för studien vilket avser revisionsberättelsen. Dessa förändringar 
finns beskrivna i Europaparlamentets och rådets förordning, nr 537/2014, artikel 10 som 
behandlar särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. 
Artikeln beskriver att:  
  

• Revisorer och revisionsbyråer som är omfattade av lagstadgad revision skall i 
revisionsberättelsen redovisa resultatet av revision i det fall bolaget är av allmänt 
intresse.  

• Revisorn skall ange vem eller vilket organ som utsett de lagstadgade revisorerna 
till revisionsbyrån.  

• Det skall framgå ett exakt datum när utnämningen utfördes samt hur lång tid 
som spenderats på uppdraget där förlängningar skall vara inkluderat.  

  
När det kommer till revisorns uttalande skall det finnas särskilda underlag som stöd till 
uttalandet:  
  

• Revisorn skall beskriva de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 
felaktigheter samt risker kopplade till bedrägeri som kan ligga till grund för 
väsentliga felaktigheter.  
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• Det skall framgå vilka åtgärder revisorn utfört till följd av de beskrivna riskerna.  
• Revisorn skall upplysa om de viktigaste iakttagelser som gjorts på grund av 

riskerna i de fall det är förekommande.  
• Ovan nämnd information skall vid relevanta fall ha en tydlig hänvisning till vart 

i årsredovisningen det går att finna dessa.  
  
Fortsättningsvis skall detta framgå i revisionsberättelsen:  
  

• Revisorn skall klargöra i vilken utsträckning man i revisionen lyckades upptäcka 
oegentligheter där bedrägeri är inkluderat.  

• Eventuella tjänster som utöver revisionen har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller dess dotterbolag skall anges i revisionsberättelsen. Detta är i de fall 
då denna information inte finns angiven i förvaltningsberättelsen eller i de 
finansiella rapporterna.  

• Det skall finnas en försäkring avseende förbjuda icke-revisionstjänster som finns 
angivet i artikel 5.1. Revisorn skall försäkra att dessa inte har tillhandahållits av 
revisorn eller byrån som revisorn arbetar för. Utöver försäkringen skall en 
bekräftelse på opartiskhet och att det finns ett självständigt förhållande till det 
granskade bolaget finnas.  

• Revisionsberättelsen får inte innehålla några korshänvisningar till den 
kompletterande rapport som revisionskommittén ska erhålla. 
Revisionsberättelsen skall var formulerat på ett klart och entydigt sätt.   

  
FAR (2016) förklarar att den nya revisionsberättelsen har påverkats av både 
revisionspaketet från EU men även de nya bestämmelserna från IAASB. FAR har därför 
implementerat en revisionsberättelse som beaktar båda regelverken och där till exempel 
”Särskilt Betydelsefulla Områden” som härstammar från IAS-standarden är 
jämförelsebart med EU:s direktiv om ”de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 
felaktigheter”.  
  

3.6 Agentteorin  
 
Jensen & Meckling (1976, s. 308) beskriver relationen inom agentproblemet som ett 
kontrakt mellan en principal part och en agent där agenten i fråga anlitats för att utföra 
ett uppdrag eller tjänst åt principalen. Syftet är att agenten skall, för principalens räkning 
delegera och styra verksamheten i deras frånvaro. En principal part kan vara en ägare av 
något slag och agenten en verkställande direktör, chef eller annan typ av ledning. I de 
fall där både principalen och agenten avser att maximera nyttan med avtalet finns det 
skäl att anta att agenten inte alltid kommer agera så som principalen vill, eftersom 
intresset för parterna kommer att skilja sig åt.  
  
Eilifsen et al. (2014, s. 5-6) beskriver agentproblemet utifrån att det finns skiljaktigheter 
mellan principalen och agenten. I de flesta fall föreligger informationsasymmetri mellan 
chefer och ägare i bolag vilket innebär att chefen normalt vis har mer information och 
kunskap om bolagets finansiella information och verksamheten än vad ägarna har. 
Vidare finns det risk att det föreligger en intressekonflikt mellan chefer och ägare, vilket 
innebär att det finns skillnader i de målsättningar som respektive part har för bolaget och 
för egen del. Chefer kan ha som incitament att manipulera finansiella resultat för att 
erhålla en bonus och höga löner eller att expandera verksamheten för att på kort sikt 
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erhålla goda finansiella resultat. Ägare av bolaget har ofta mer långsiktiga mål där 
omsättningstillväxt, utdelningar och stabilitet kan vara eftertraktat.  
  
Antle (1982, s. 512-513) förklarar att det finns tre alternativ för att motverka 
agentproblemet. Det första är att betala en fast lön till agenten där inga bonusar eller 
övriga kompensationer ingår. Risken med detta är att agenten endast anstränger sig till 
en minimal nivå för att uppnå de krav som ställs, eftersom ingen ytterligare ersättning 
erbjuds. Det andra alternativet är att anpassa kompensationen efter verksamhetens 
resultat, det vill säga hur agenten och bolaget presterar. Risken föreligger hos agenten 
som har sin kompensation korrelerad med bolagets resultat. Det tredje alternativet är att 
anställa en revisor som granskar bolagets finansiella rapportering.    
 
Eilifsen et al. (2014, s. 6) förklarar att revisorn utgör funktionen som den oberoende 
tredje part, som sluter länken mellan ägare och chefer. Detta kan även ses som den 
efterfrågan som finns för revision. Genom att revisorn granskar och styrker att den 
finansiella informationen är rättvist redovisad skapar det en trovärdighet till bolagets 
finansiella rapporter och minskar informationsasymmetrin. Antle (1982, s. 513) menar 
att anlitandet av en revisor är det mest effektiva sättet att förhindra agentproblemet. 
Agenten får incitament att sköta den finansiella rapporteringen på ett bra sätt, eftersom 
denne löper risken att bli upptäckt om denne försöker manipulera bolagets information. 
Revisorns styrkande av den finansiella informationen blir indirekt en granskning av 
agenten, vilket ökar trovärdigheten för ägarna och deras förtroende för agenten.  
  
3.7 Förväntningsgap, informationsgap och kommunikationsgap  
 
Som nämnt i kapitel ett så har tidigare forskning identifierat ett förväntningsgap, 
kommunikationsgap och ett informationsgap. Simnett & Huggins (2014, s. 723-724) 
beskriver de ovannämnda gapen mer ingående och menar att dessa gap har identifierats 
av bland annat IAASB och andra branschorganisationer. Författarna av artikeln 
beskriver att informationsgapet och förväntningsgapet är de mest centrala, där det 
förstnämnda innebär skillnaden i den information intressenter kan hitta i ett bolags 
årsredovisning och den information som finns tillgänglig. Förväntningsgapet innebär 
skillnaden i vad intressenter förväntar sig av revisionen och vad de slutligen får ut av 
revisionen. Slutligen beskriver författarna om ett kommunikationsgap, vilket beskrivs 
som skillnaden i vad intressenter önskar och vad som kommuniceras av revisorn eller 
rådgivaren. I uppsatsens första kapitel har dessa gap beskrivits, nedan kommer en 
beskrivning av vad dessa gap spelar för roll i den nya revisionsberättelsens utformning.  
  
Bédard et al. (2012, s. 1) beskriver att det länge förts diskussioner kring vilken 
information som revisorn bör kommunicera till intressenter i samband med den 
reviderade årsredovisningen. Författarna beskriver att branschorganisationer har 
undersökt detta genom att bland annat söka svar från investmentbolag, svaren blev att 
den dåvarande revisionsberättelsen inte var tillräckligt informativ. Det vill säga, det 
fanns incitament om att göra revisionsberättelsen mer informativ då den slutgiltiga 
revisionsberättelsen ofta var under intressenternas förväntan. Detta går att relatera till 
argumenten Simnet & Huggins (2014) förde gällande gapen, alltså att intressenter 
förväntar sig mer och vill ha mer information i revisionsberättelsen. Vidare beskriver 
IFAC (2015a, s. 5) att intressenter har önskat mer öppen kommunikation gällande 
bolags finanser och förvaltning, vilket går att härleda till kommunikationsgapet som 
Simnet & Huggins (2014, s. 724) beskriver.   
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att de ovannämnda gapen kan användas för 
att identifiera problematik gällande revisorer och intressenter, det vill säga gapen kan 
hjälpa branschorganisationer att se vad som bör förbättras för att stärka värdet i 
revisionsberättelser. Dessa gap har med sannolikhet använts för att kunna utveckla en ny 
revisionsberättelse och på så vis också möta intressenternas behov.  
  

3.8 Tidigare studier  
 
Bédard et al. (2014) beskriver i deras forskning ‘Justification of Assessment’ (JOA) 
vilket är ett regelverk som är snarlikt ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och har 
tillämpats i Frankrike sedan 2003. Den bestämmelse som tillämpats i Frankrike har som 
syfte att stärka informationsvärdet i revisionsberättelser vilket också är syftet bakom att 
informera intressenter om riskområden i revisionsberättelsen. Studien har genomförts 
genom att studera finansmarknadens reaktion då utvalda franska bolag släpper sina 
årsredovisningar för allmänheten. Författarna beskriver också att det finns två synsätt 
gällande JOA som talar emot varandra, det ena är att redovisning av JOA minskar 
informationsasymmetrin mellan revisor och användare vilket innebär att det finns ett 
informationsvärde gällande redovisning av JOA, det andra synsättet är att redovisning 
av JOA enbart har ett symboliskt värde vilket innebär att den extra information som 
finns i revisionsberättelsen inte påverkar intressenters beteende eller beslutsfattande.  
  
Bédard et al. (2014) beskriver att resultatet för deras studie indikerar på att redovisning 
av ytterligare information inte ger någon signifikant värdeökning hos användarna. De 
menar också att redovisning av JOA har ett symboliskt värde för användarna snarare än 
ett informationsvärde.  
  
Ytterligare studier inom fältet har gjorts av Simnett & Huggins (2014) som beskriver 
den problematik gällande standardiserade revisionsberättelser som legat till grund för att 
branschorganisationer har drivit igenom förändringar gällande ISA regelverk. Vidare 
menar författarna att dessa branschorganisationer har poängterat att den tidigare 
revisionsberättelsen innehöll för lite information och behövde stora förändringar för att 
möta intressenternas informationsbehov. Författarna i denna studie grundar sin studie på 
det teoretiska ramverk som släppts av IAASB, där författarna menar att IAASB har 
definierat ett förväntningsgap och ett informationsgap. Förutom ovannämnda gap så 
menar författarna också att IAASB har identifierat ett kommunikationsgap. Deras studie 
syftar alltså till att pröva huruvida förslagen från IAASB förväntas minska gapen 
gentemot intressenterna.  
  
Gällande resultatet av studien så beskriver Simnett & Huggins (2014) att majoriteten av 
respondenterna trodde att initiativet från IAASb kunde tänkas minska dessa gap och 
stärka informationsvärdet i revisionsberättelsen. Författarna jämförde också resultaten 
demografiskt där de skiljde respondenterna beroende på kontinent, de konstaterade att 
nordamerikanerna var mest negativa till huruvida direktiven från IAASB skulle uppfylla 
syftet.  
  
Mer studier relaterat till revision är av Öhman (2007) som bland annat studerar vad 
revisorer har för synpunkter kring att lämna mer åsikter än de tidigare gjort. Vidare 
undersöktes också huruvida revisorn ansåg att vissa delar i årsredovisningen behövde 
mer granskning. Dessa var de huvudsakliga frågeställningarna i denna forskning, det vill 
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säga hur revisorn ansåg att vissa områden behövde mer granskning och revisorn ställde 
sig till att uttala sig mer gällande dessa områden.  Öhman (2007, s. 86-90) undersökte 
först om revisorn ansåg att de granskade vissa områden för mycket och om intressenter 
skulle ha tillräckligt med information om de minskade mängden granskning. Därefter 
vilka områden de granskade för lite och om ökad granskning skulle innebära ökat 
informationsunderlag för intressenter. Slutligen ställde han frågan om revisorn skulle 
kunna tänkas lämna mer information i revisionsberättelsen för att på så vis öka 
informationsunderlaget.  
  
Öhman (2007, s. 91) beskriver att majoriteten av de intervjuade revisorerna ansåg att om 
mer information skulle lämnas så skulle detta vara värdefullt för intressenterna. Däremot 
så hade majoriteten av revisorerna en negativ inställning till att lämna mer information 
än vad som krävdes. Vidare konstaterades det att ingen revisor ansåg att mer 
information skulle vara obetydlig, hur som hels förklarade revisorerna att det var för 
svårt att säga vad mer information skulle innebära, eller att mer information skulle öka 
värdet för intressenterna.  
  
Ytterligare studier har genomförts i Storbritannien och Irland där man införde en ny 
revisionsberättelse under 2012. Bland annat Reid et al. (2016) och Gutierrez et al. 
(2016) har studerat utfallet av detta. Reid et al. (2016) studerar faktorerna 
revisionskvalitet, investerares reaktion, arvoden samt fördröjningen av revision ligger i 
fokus. De finner signifikanta bevis på att investerarna anser att revisionskvaliteten har 
ökat efter införandet av den nya revisionsberättelsen. Fortsättningsvis finner de att 
revisionsarvoden har ökat, men att det inte kan fastställas att det endast beror på 
införandet av den nya revisionsberättelsen utan att det följer en ökande trend som varit. 
De finner inga bevis som tyder på att någon förändring i fördröjningen av 
revisionsuppdragen har förändrats.   
  
Gutierrez et al. (2016) studerar hur revisionsarvoden, revisionskvalitet och investerares 
reaktioner till den nya revisionsberättelsen förändrats. Studien har sitt ursprung två år 
innan förändringarna och sträcker sig till två år efter införandet. De finner blandade 
resultat avseende revisionsarvoden där det sträcker sig från en oförändrad ökning till en 
ökning på 4%, vilket förklaras med skillnader av revisionsuppdrag och modellen av 
uppdragen. De finner inga förändringar i kvalitén på revisionen och inte heller att 
investerare reagerar på ett förändrat sätt sedan införandet. Vidare finner de att 
revisionsarvoden har en positiv korrelation med längden på revisionsberättelsen, 
längden på beskrivning av riskområden samt antalet valda riskområden.   
  
Gutierrez et al. (2016) förklarar att skillnaderna mellan resultaten från Reid et al. (2016) 
och deras studie beror på tidsaspekten av studierna. Gutierrez et al. (2016) utspelar sig 
två år innan förändringarna och två år efter, vilket är en längre tidsperiod. Med denna 
tidsaspekt kunde man studera effekterna utöver det första året efter införandet av 
regelverken. Utöver detta utfördes tvärsnittstester där man kunde studera effekterna på 
revisionsarvoden, revisionskvalitet och marknadsreaktioner.  
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4. Praktisk metod  
 

I detta kapitel presenteras det hur vi som författare av denna studie har gått till väga för 
att praktiskt samla den data vi behöver. Kapitlets inledande avsnitt redogör för vilket 
urval vi har, därefter hur vi valt respondenter och slutligen för de tillgång och bortfall 
studien haft. Det andra avsnittet behandlar hur intervjuerna har bedrivits från start till 
slut och hur vi sedan transkriberat datat. Det näst sista avsnittet behandlar kodning och 
hur vi gått tillväga för att koda datat vi erhållit under intervjuerna och i det sista 
avsnittet presenterar vi hur vi förhållit oss till olika kvalitetskriterier.  
 

4.1 Urval   
  
Zikmund et al. (2009, s. 387) beskriver begreppet urval som en del av en större 
population, där populationen kan vara en fullständig grupp, exempelvis en grupp 
människor, ett folkslag eller diverse organisationer. Syftet med att välja ett urval är för 
att skapa sig en uppfattning om något okänt hos en population. Bryman & Bell (2013, s. 
188-189) förklarar att det nästan är omöjligt att intervjua en hel population och att det 
därför är det nödvändigt att ta fram ett urval eller stickprov från populationen. Saunders 
et al. (2012, s. 261) förklarar att beroende på vilken typ av studie forskaren gör finns det 
diverse urvalstekniker att utgå ifrån. Gällande urvalsteknik förklarar Bryman & Bell 
(2013, s. 189) att den teknik man väljer beror på om man vill ha ett generaliserande 
resultat eller inte. Teknikerna för urval kan delas in två olika typer vilket benämns som 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2012, s. 261).   
  
Bryman & Bell (2013, s. 190) förklarar att i ett sannolikhetsurval innebär det att 
samtliga enheter i populationen har lika stor chans att bli valda, detta genom att den 
mänskliga faktorn elimineras i urvalsprocessen. Detta innebär att urvalet baseras från en 
slumpmässig utgångspunkt. Saunders et al. (2012, s. 262) förklarar att i ett 
ickesannolikhetsurval är det okänt hur stor chans varje enhet i en population har att bli 
utvalda. Det är möjligt att generalisera resultaten, men det är däremot inte möjligt att 
besvara forskningsfrågor som kräver statistiska slutsatser om vissa egenskaper från 
populationen. Sannolikhetsurval är vanligt vid kvantitativa studier där man vill 
undersöka och testa hypoteser hos en population och kunna generalisera de resultat man 
finner, vilket gör det mer lämpligt att använda ett icke-sannolikhetsurval vid en 
kvalitativ studie (Ritchie et al., 2014, s. 112).   
  
Bryman & Bell (2013, s. 204) förklarar att det finns tre huvudsakliga urvalsmetoder 
inom icke-sannolikhetsurval, vilket är bekvämlighetsurval, snöbollsurval (kedjeurval) 
samt kvoturval. Bekvämlighetsurval innebär att forskarens urval består av personer som 
finns i forskarens närhet och som därmed rent bekvämligt finns tillgängliga. 
Snöbollsurval innebär att urvalsprocessen bli en typ av kedjereaktion, där forskaren 
initialt får kontakt med diverse personer som kan tänkas medverka i studien och att 
dessa personer sedan används för att få kontakt med fler respondenter. Kvoturval 
innebär att urvalet består av ett stickprov som speglar en population där vissa 
egenskaper kan vara inkluderade såsom kön, härkomst, ålder eller andra tänkbara 
egenskaper. Hur som helst är det fortfarande forskarens uppgift att hitta respondenter 
som matchar de kriterier man har framställt för kvoturvalet, vidare innebär detta att det 
inte är ett slumpmässigt.  
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Vi har i vår studie använt oss utav ett icke-sannolikhetsurval eftersom det anses mest 
relevant vid en kvalitativ studie. Denscombe (2016, s. 74) förklarar att genom att 
utnyttja ett subjektivt urval kan forskaren finna det relevanta och mest nyttiga för 
studien eftersom forskaren själv får friheten att välja vilka respondenter som ska 
medverka i studien, man kan då välja respondenter med rätt kunskap och erfarenheter av 
ämnet. Vår urvalsmetod kan närmast jämföras med snöbollsurval eftersom vi initialt 
tagit kontakt med en person som vidarebefordrade intervjuförfrågningar till personer 
som omfattades av de kriterier som beskrivs i nästa avsnitt. Vi har med ett subjektivt 
urval samlat lämpliga respondenter för vår studie och på så sätt kunnat säkerställa att det 
var personer som var tillräckligt sakkunniga för att delta i studien.  
  
4.1.1 Val av respondenter  
  
Vi inledde kontakt med en auktoriserad revisor som fanns tillgänglig i vårt kontaktnät 
vilket var den personen som ursprungligen ledde oss vidare till den personen som skulle 
komma att bli den huvudsakliga källan för att hitta respondenter.  Innan vi tog kontakt 
med denna person hade vi förberett ex antal kriterier som vi ville att revisorerna skulle 
uppfylla för att vara passande för studien och fick därefter ett antal personer som ansågs 
uppfylla dessa. Vi kunde sedan välja vilka av dessa personer vi ansåg vara mest 
lämpade för vår studie.   
  
Vi ansåg att nedanstående kriterier var lämpliga för att hitta de respondenter som 
behövdes för att kunna besvara studiens forskningsfrågor:  
  

• Personen skall vara auktoriserad revisor  
• Revisorn skall ha arbetat med både nya och gamla revisionsberättelsen, vilket 

kräver att revisorn har varit auktoriserad mer än ett år.  
• Revisorn arbetar aktivt med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, vilket indirekt 

leder till dessa kriterier:  
• Revisorn arbetar mot börsbolag eller bolag av allmänt intresse.  
• Revisorn arbetar med bolag som har räkenskapsår som avslutades 31 december 

2016 eller senare.  
• Personen har varit inblandad i någon typ av förberedelsearbete eller haft god 

insyn i införandet av de nya EU-direktiven och ISA-standarderna.  

4.1.2 Tillgång och bortfall  
  
Dalen (2015, s. 58) förklarar att inom kvalitativ forskning är valet av respondenter 
essentiellt för studien. Man bör i studien ha ett lagom antal respondenter så att det går 
att hantera, verkställa och transkribera intervjuerna. Vidare är det viktigt att intervjuerna 
är av sådan kvalitet att man som forskare får tillräckligt med underlag som kan 
användas för tolkning och analys.   
  
Vi kontaktade tre stycken respondenter som vi ansåg skulle passa vår studie och som 
uppfyllde de kriterier vi tagit fram. Anledningen till att vi utgick från tre respondenter 
var för att vi ville fokusera på kvalitét och inte kvantitet. Våra kriterier har krävt att 
studien finner sakkunniga och aningen yrkesspecifika respondenter, vilket medfört att vi 
valt att ha relativt få intervjuer. I slutändan utförde vi två intervjuer, då vi dels kände att 
vi uppnått teoretisk mättnad i och med den andra intervjun samt att tidshorisonten för 
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studien inte räckte till för att kunna slutföra den sista intervjun. Vi hade därmed inga 
bortfall under studien, eftersom vi självmant valde att inte genomföra den sista 
intervjun.   
  

4.2 Intervjuer  
  
Empiri kan samlas genom att hålla intervjuer och Saunders et al. (2012, s. 372) menar 
att en intervju går att förklara som en dialog mellan intervjuare och respondent, där 
intervjuaren ställer koncisa och otvetydiga frågor för att sedan sammanställa resultatet i 
en rapport. Syftet är att ställa frågor som relaterar till frågeställningen i en studie och 
sedan lyssna på vad respondenten svarar, detta för att sedan kunna utforska 
respondentens svar ytterligare genom att exempelvis gå djupare i efterkommande 
intervjuer. Saunders et al. (2012, s.372) menar också att intervjun måste vara 
strukturerat på ett sådant sätt som går att relatera till syftet, frågeställningen och 
forskningsstrategin. Rowley (2012, s. 261) menar att intervjuer används för att samla 
fakta eller söka förståelse i åsikter, attityder, erfarenheter eller beteenden. Vidare 
beskriver författaren att intervjuer ofta omfattar ett mindre urval och att syftet inte är att 
generalisera datat som man samlat genom att hålla intervjuer. Författaren menar att 
intervjustudier snarare handlar om att få en bredd och djup i sin forskning.  
  
När det kommer till längden på intervjuerna och antalet respondenter så beskriver 
Rowley (2012, s. 263) att detta kan härledas till studiens syfte och frågeställning men 
också vilken tid respondenterna är villiga att erbjuda intervjuaren. Däremot finns inget 
rätt eller fel utan forskarna måste själva avgöra när man kan anses ha fått en teoretisk 
mättnad, detta begrepp kommer tydliggöras i kommande avsnitt mer detaljerat. När 
datat väl är insamlat så beskriver Rowley (2012, s. 267) att forskarna måste skriva ner 
viktiga detaljer från intervjun, identifiera olika mönster som påträffats i alla intervjuer, 
detta görs ofta i samband med transkriberingen av intervjun.  
  
Som beskrivits i kapitel två i uppsatsen så är vår valda forskningsstrategi en 
kombination av grundad teori och narrativ analys vilket innebär att intervjuerna måste 
bedrivas på ett sätt som dels stödjer en kvalitativ studie men också revisorernas olika 
skildringar avseende ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och den nya 
revisionsberättelsen. Detta avsnitt har kortfattat beskrivit hur man bedriver intervjuer 
och vad som karaktäriserar intervjuer och vad intervjustudier innebär.  I kommande 
avsnitt kommer det redogöras för vilken intervjumetod som är vald, motiveringen till 
vald intervjumetod och hur detta går att relatera till syftet och frågeställningarna i denna 
studie. Det kommer också redogöras för hur vi förberett intervjuerna samt hur vi 
genomfört intervjuerna med hjälp av en intervjumall. Slutligen redogör vi för hur 
transkriberingen av intervjuerna gått till.  
  
4.2.1 Intervjumetoder  
  
Saunders et al. (2012, s. 374-376) beskriver att intervjuer i kvalitativ forskning kan vara 
strukturerade, ostrukturerade eller en kombination av dessa och att välja hur man ska 
bedriva intervjun måste baseras på syftet med studien. Bryman (2011, s. 241) förklarar 
att forskare bör ställa sig frågan huruvida intervjufrågorna ska ställas på ett öppet sätt, 
det vill säga att respondenten får svara fritt, eller att ställa frågorna på ett slutet sätt 
vilket innebär att det redan finns klara svarsalternativ för varje fråga, återigen så går det 
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att konstatera att studiens syfte styr huruvida frågor ställs på ett öppet eller slutet sätt. 
Saunders et al. (2012, s. 374) beskriver tre typer av intervjuer, Strukturerade intervjuer, 
semistrukturerade intervjuer och slutligen djupintervjuer, dessutom går dessa att 
beskriva som standardiserade intervjuer kontra icke standardiserade intervjuer.  
  
Saunders et al. (2012, s. 374) beskriver standardiserade eller strukturerade intervjuer 
som intervjuer där intervjuaren har färdiga svarsalternativ som respondenten får ta 
ställning till, detta görs genom att intervjuaren verbalt kommunicerar frågan och dess 
svarsalternativ till respondenten. Vidare menar författarna att användning av färdiga 
svarsalternativ ofta innebär att författaren försöker samla kvantifierbar data. Greener 
(2008, s. 89) beskriver att strukturerade intervjuer ofta förknippas med kvantitativ 
forskningsmetod, men att det tillkommer ett socialt samspel mellan intervjuaren och 
respondenten som gör att man kan söka svar på sådant som man inte kunde fått svar på 
via en enkät. Slutligen beskriver Saunders et al. (2012, s. 377) att strukturerade 
intervjuer passar bäst till studier med en forskningsdesign som är beskrivande eller 
förklarande.  
  
Gällande semistrukturerade intervjuer menar Saunders et al. (2012, s. 374) att dessa 
bygger på listor med frågor som intervjuaren söker svar på, däremot så kan frågorna 
samt ordningen man ställer frågorna variera beroende på vilken respondent man 
intervjuar. Greener (2008, s. 91) beskriver att intervjuaren kan ställa följdfrågor som 
leder till nya upptäckter samt att intervjuaren kan ställa frågor som väckts i tidigare 
intervjuer, på detta vis blir intervjuerna anpassade efter den respondent som man 
intervjuar. Saunders et al. (2012, s. 374-375) beskriver att man sällan har klara 
svarsalternativ utan att man ställer frågor och följdfrågor utan konkreta svar som 
respondenten sedan får svara på samtidigt som man spelar in intervjun. 
Semistrukturerade intervjuer är vanligast då studien syftar till att förklara olika fenomen 
eller händelser, men kan också användas för att utforska områden som saknar eller har 
begränsad forskning (Saunders et al., 2012, s. 377).   
  
Det sista sättet att genomföra en kvalitativ intervjustudie är genom att hålla 
djupintervjuer, detta beskriver Saunders et al. (2012, s.375) som informationsintervjuer 
då det inte finns färdiga listor med frågor som ska behandlas. Istället ställs abstrakta 
frågor som kretsar kring frågeställningen som definierats i det inledande kapitlet av en 
studie, vidare så måste frågorna vara anpassade till det forskaren i fråga vill utforska 
(Greener, 2008, s. 90; Saunders et al., 2012, s. 375). Bryman (2011, s. 413-415) 
poängterar att öppna frågor inte styr respondentens tankar i någon speciell inriktning, 
dessutom kan man få information om hur viktiga specifika frågor är för respondenterna 
samt ett grepp om vad respondenten anser vara intressant, slutligen är dessa frågor också 
bra för att utforska nya områden. Gällande djupintervjuer så beskriver Saunders et al. 
(2012, s. 377) att dessa oftast förknippas med studier som syftar till att vara utforskande.   
  
Denna studie har i kapitel två presenterat att vald forskningsansats är induktiv samt att 
studien är utforskande snarare än beskrivande eller förklarande. Vidare har det nämnts 
tidigare i detta avsnitt att strukturerade intervjuer ofta används för att kunna kvantifiera 
svaren från respondenterna, dessutom används strukturerade intervjuer då man försöker 
beskriva olika företeelser. Att använda strukturerade intervjuer talar emot syftet med 
denna studie då tanken inte är att beskriva revisionsprocessen genom kvantifierbar data, 
dessutom förloras möjligheten till att förstå revisorns process gällande ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ och revisionsberättelsen. Däremot att hålla djupintervjuer kan 
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ge oss en förståelse hur revisorn arbetar med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ vilket 
skulle innebära att syftet med studien skulle kunna uppnås. Däremot så vill vi söka svar 
på specifika frågor och områden men lämna det öppet för revisorn att själv tolka och 
lämna personliga åsikter, detta innebär att det mest lämpliga för denna studie är att 
använda sig av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi redan innan 
intervjuerna har en färdigställd mall med frågor som kan tänkas ställas under intervjun.  
  
4.2.2 Intervjuförberedelser  
  
Förberedelserna av intervjuerna inleddes med att kontakta revisorer som jobbar mot 
börsbolag och som aktivt har börjat arbeta med den nya revisionsberättelsen och 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. När vi ansåg att tillräcklig många intervjuer blivit 
inplanerade så förbereddes ett informationsblad som sedan skickades ut till 
respondenterna i god tid innan intervjun var schemalagd. Saunders et al. (2012, s. 246) 
förklarar att informationsblad bör följa vissa etiska riktlinjer, dessa riktlinjer är 
exempelvis att man ska informera respondenten om dennes anonymitet, hur lång tid 
intervjun kan tänkas ta, att intervjun spelas in samt att intervjun enbart används i vår 
studie. Ovan nämnda riktlinjer var något vi följde när vi skickade ut informationsbladet 
till alla respondenter för att på så vis säkerställa att vi agerat etiskt gentemot 
respondenterna   
  
Saunders et al. (2012, s. 246) beskriver också att det är viktigt att frågeställningen och 
syftet med studien ska framgå i informationsbladet som skickas ut till respondenterna. I 
vårt informationsblad så presenterade vi våra problemformuleringar och vad syftet med 
studien är (Se appendix 1). Det beskrevs också i informationsbladet att deltagande var 
frivilligt och respondent när som helst kunde välja att avsluta eller avböja intervjun. 
Förutom informationsbladet skickades också information ut gällande det som skulle 
beröras under intervjun, detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig på vilka 
områden som skulle behandlas under intervjun. Däremot så skickades inte de färdiga 
frågorna ut, detta för att svaren inte skulle vara förberedda på förhand, utan att 
respondenterna istället fick svara spontant och utifrån deras erfarenheter. Intervjuerna 
var strukturerade så att respondenterna på ett narrativt sätt fick berätta deras erfarenheter 
kring de frågeställningar vi hade, detta i syfte till att få ett större perspektiv och en 
helhetsbild av området. Genom att inte tillhandahålla direkta frågor till respondenten 
ansåg vi att intervjun skulle bli mer narrativ, hur som helst så fick respondenterna 
informerat de olika frågeställningarna i studien för att få en klar bild av vad som skulle 
behandlas under intervjun.  
  
4.2.3 Intervjumall  
 
I tidigare avsnitt har vi redogjort för valet av en semistrukturerad intervju samt beskrivit 
att vi under intervjuerna har använt oss av en intervjumall.  Gällande frågorna i mallen 
så har vi använt riktlinjer som har hjälpt oss strukturera frågor på ett sådant sätt som gör 
att respondenterna förstår vad som efterfrågas. Rowley (2012, s. 265) beskriver 
exempelvis att intervjufrågor måste vara ställda på ett sätt som undviker jargong som 
respondenten inte förstår. Dessutom beskrivs av författaren att forskarna måste se över 
huruvida frågorna som ställs i intervjun uppfyller syftet med studien. För att kunna 
strukturera en intervjumall som är tydlig och innehåller bra frågor, så måste vi som 
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författare säkerställa att vi kan uppfylla det som tidigare beskrivits gällande hur frågor 
bör vara utformade.  
  
Vi har kontrollerat att frågorna i intervjumallen inte innehåller akademisk jargong och 
ord som kan framstå som förvirrande för respondenten. Efter detta gäller det att skapa 
en intervjumall för att på så vis göra att intervjuerna följer ett liknande mönster. Mason 
(2002, s. 67) beskriver att man ska utgå ifrån studiens frågeställningar när man skapar 
en intervjumall, därefter gäller det att utifrån frågeställningar skapa olika områden som 
ska behandlas i intervjun. Genom att förbereda sig på detta viset menar Mason (2002, s. 
67) att studiens författare undviker att avvika från frågeställningarna i studien och på så 
vis undvika förvirring gentemot respondenten. Hur som helst så beskriver Mason (2002, 
s. 73) att intervjufrågorna kan ha olika bredd och djup beroende på hur mycket man vill 
ta reda på, däremot kan det ibland vara svårt att få ett djup eller en bredd i svaren av 
respondenten. För att lösa problem kring djup och bredd, måste författarna kunna fatta 
snabba beslut under själva intervjun, dessa beslut kan exempelvis vara frågor som 
avviker från intervjumallen menar Mason (2002, s. 73).  
  
Genom att beakta vad Mason (2002) samt Rowley (2012) har beskrivit så har vi format 
en mall som vi använt under intervjuerna (Se Appendix 2). Mallen har använts för att 
underlätta för oss författare under intervjun samt för att säkerställa att intervjun följer ett 
någorlunda liknande mönster. Hur som helst så är inte mallen till för att alla frågor och 
följdfrågor ska ställas under alla intervjuer, mallen ska snarare användas för att vi som 
författare kan identifiera tänkbara följdfrågor samt se om vi fått svar på de 
frågeställningar vi problematiserat fram i kapitel ett i uppsatsen. Själva intervjumallen 
är strukturerad på det viset att den först behandlar revisorns bakgrund, därefter 
behandlas den nya revisionsberättelsen, efter detta ställs frågor som relaterar till 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och slutligen behandlas revisionsyrket som helhet. I 
dessa ovannämnda delar så finns frågor och följdfrågor som kan ställas, däremot kan 
nya frågor ställas under intervjun om vi finner det relevant för studien. Varje intervju är 
individuell och frågorna från mallen kan ställas i olika ordning och vissa frågor kan i 
vissa fall inte ställas överhuvudtaget, detta beror på hur respondenten svarar och om vi 
bedömer att vi behöver mer djup eller bredd i respondentens svar. Sammanfattningsvis 
går det att konstatera att intervjumallen kommer att användas som ett verktyg snarare än 
ett standardiserat frågeformulär.  

4.2.4 Genomförande av intervjuer  
 
Intervjuerna inleddes med att informera respondenterna att intervjun i sig skulle ta 
ungefär 60 minuter. Intervjuerna varierade däremot i tid, detta förklaras dels av hur 
villiga respondenterna var på att svara, huruvida detaljerade respondenternas svar var 
och hur snabbt respondenten pratade och så vidare.  Intervjuerna kunde också variera i 
tid beroende på vilka frågor vi ställde till respondenterna, generellt så var de större och 
mer öppna frågorna mer tidskrävande, dessutom fick respondenten ofta många 
följdfrågor relaterat till dessa. Som beskrivits i tidigare avsnitt så genomfördes 2 
intervjuer i denna studie för att sedan kunna sammanställa en empiri.  
  
I tabell 2 nedan presenteras en lista med de respondenter som blivit intervjuade. För att 
behålla anonymiteten hos respondenterna så presenteras enbart län, tid, titel och 
slutligen datumet intervjun genomfördes. Respondenterna presenteras som A till B där 
A är den första respondenten intervjuad och B är den sista respondenten som intervjuats.  
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Respondent  Län  Tid  Titel  Datum  
A  Stockholms 

län  
62 
minuter  

Auktoriserad revisor/ Partner  2017- 
03-14  

B  Skånes län  50 
minuter 
 
  

Auktoriserad revisor/Partner  2017- 
03-22  

Tabell 2: Lista med respondenter  
  

Samtliga intervjuer i denna studie är gjorda via telefonkontakt, förklaringen till detta är 
att respondenterna är bosatta på olika orter i Sverige och att det inte fanns ekonomiska 
resurser för oss författare att kunna resa och genomföra intervjuerna på plats vid 
respektive kontor. Saunders et al. (2012, s. 404) beskriver att fördelarna med en 
telefonintervju kan vara att man sänker kostnader associerade med studien samt att man 
får bättre access. Hur som helst menar Saunders et al. (2012, s. 404) att det också finns 
nackdelar med telefonintervjuer relaterat till djupintervjuer eller semistrukturerade 
intervjuer, detta kan vara att man inte får samma personliga kontakt och att chansen till 
att tyda respondentens kroppsspråk försvinner. Däremot var vi medvetna om för- och 
nackdelar med att bedriva telefonintervjuer redan innan vilket innebar att vi redan visste 
att vi skulle missa kroppsspråk och ha svårt att kontrollera tempo under intervjuerna.  
  
Intervjuerna inleddes med att vi författare presenterade oss själva för att sedan 
presentera syftet med studien. Vi kontrollerade så att respondenterna hade fått 
informationsbrevet och var införstådd med dess innebörd, därefter tydliggjorde vi hur 
värdefull respondenternas medverkan i studien var. Vidare så informerade vi 
respondenten om att dennes medverkan var frivillig, att de kunde avsluta intervjun när 
som helst och att intervjun skulle spelas in. Slutligen informerades också att 
respondenterna hade möjlighet att få den slutgiltiga versionen av uppsatsen mailade till 
dem. Efter att respondenterna fått all nödvändig information både muntligt och skriftligt 
påbörjades frågeställningar. Intervjun följde strukturen på intervjumallen där vi inledde 
med revisorns bakgrund följt av, den nya revisionsberättelsen i ett bredare perspektiv 
och hur den har implementerats av revisorerna. Efter detta ställdes frågor relaterat till 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Slutligen behandlades hur revisionsyrket har 
förändrats i och med införandet av de nya regelverken.  

4.3 Transkribering   
  
Bryman & Bell (2013, s. 489) förklarar att kvalitativa forskare ofta spelar in och 
transkriberar sina intervjuer. Det finns flera fördelar med att göra detta, bland annat att 
forskaren åtskilliga gånger kan gå igenom intervjun och analysera respondenternas svar. 
Genom att spela in intervjun och därmed kunna gå igenom den i efterhand öppnar upp 
för att forskaren kan upptäcka något som minnet inte registrerat, det vill säga något som 
varit svårt att tolka eller som det omedvetna har registrerat. Vidare kan man få en större 
bild av en inspelad intervju då ens första intryck kan bli motbevisat vid flera lyssningar. 
Det som däremot kan anses negativt med inspelningar och transkriberingar är 
tidsaspekten. Transkribering är en tidskrävande process och inspelningar kräver att den 
tekniska utrustningen fungerar som den ska.   
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Saunders et al. (2012, s. 550) förklarar att transkribering innebär att återge en inspelad 
intervju i text. Bryman & Bell (2013, s. 492) förklarar att det vid transkribering är 
essentiellt att lyckas återge en så exakt beskrivning som möjligt av vad respondenten 
sagt i intervjun. Det är därför viktigt att inte återge något som inte sant, det vill säga om 
det är problem att höra eller tyda vad personen säger ska man undvika att försöka 
chansa vad som sägs. Man ska istället ange att det saknas till exempel en mening, eller 
att det inte är möjligt att höra.   
  
Bryman & Bell (2013, s. 107) rekommenderar att löpande transkribera och koda 
intervjuer eftersom det dels är tidskrävande men också för att den kan vara givande. 
Bryman & Bell (2013, s. 491) förklarar att genom att kontinuerligt analysera den data 
man samlat ger möjligheter att få nya synvinklar av intervjun som kan ge möjligheter 
till bättre intervjuer senare i studien, där till exempel frågor byts ut, redigeras eller läggs 
till. Vi har därför under vår studie successivt transkriberat varje intervju i samband med 
att vi utfört intervjuerna. Genom att ha transkriberat löpande så har vi efter intervjun 
kunnat identifiera tänkbara följdfrågor eller nya frågor som använts i nästkommande 
intervju. Dessutom har löpande transkribering hjälpt oss att se var det kan behövas 
revideringar i de frågor vi ställt, eller om vissa frågor har ansetts nödvändiga 
överhuvudtaget.  
  

4.4 Dataanalys   
  
Bryman & Bell (2013, s. 574) förklarar att det vid kvalitativa undersökningar finns 
svårigheter med att analysera den stora mängd datamaterial som snabbt samlas in när 
intervjuerna väl sätter igång. Grundad teori är den mest framhållna analysmetoden vid 
kvalitativa studier och används när man utgår från en empirisk grund för att bilda teori. 
Det finns flera olika analysmetoder att välja mellan och som nämnt i det andra kapitlet 
använder vi oss av grundad teori samt narrativ analys för att analysera den data vi 
samlar in.  
  
4.4.1 Grundad teori - kodning  
  
Charmaz (2006 s. 45-46) förklarar att den initiala kodningen med grundad teori inte bara 
är startskottet på studiens kodning, utan också starten till att bygga upp det analytiska 
ramverk som man baserar sin analys på. Genom att börja koda det insamlade datat kan 
man definiera dess innebörd och skapa sig en förståelse för det. Bryman & Bell (2013, 
s. 580) förklarar att det finns tre former av kodning inom grundad teori, vilket är öppen 
kodning, axial kodning samt selektiv kodning. Öppen kodning beskrivs som en process 
där man inledningsvis bryter ner och studerar data för att kunna kategorisera den och 
göra jämförelser. Axial kodning innebär att man gör kopplingar mellan kategorier från 
den öppna kodningen och för samman dessa. Genom att koppla kodningen till diverse 
kontexter, mönster, etc kan man knyta ihop dessa kategorier. Den selektiva kodningen 
innebär att välja ut en kärnkategori för att utforma en central ram, eller så kallad röd tråd 
för beskrivningen. Genom att välja en kärnkategori kan man sedan relatera den till andra 
kategorier för att se vad som behöver utvecklas och bearbetas.   
  
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 580) bör kodningen av data påbörjas så fort som möjligt 
när man påbörjat datainsamlingen. Vi inledde vår kodning i samband med att första 
intervjun var transkriberad. Vi utgick ifrån kodningsprocessen där vi initialt använde oss 
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utav öppen kodning för att bryta ner och studera den data vi samlat. Genom att 
kategorisera och jämföra datat kunde vi på ett effektivt sätt sortera och förstå den 
insamlade datan. Efter att vi gjort den öppna kodningen utförde vi axial kodning där vi 
kopplade samman diverse kategorier till ett större perspektiv genom att se till diverse 
kontexter och mönster som vi identifierat. Avslutningsvis utförde vi selektiv kodning 
där vi kopplade samman det mest essentiella för att skapa det huvudsakliga ramverket. 
Utifrån det huvudsakliga ramverket skapade vi diverse sektioner som tillhör ramverket.   
 
Bryman & Bell (2013, s. 580) beskriver begreppet teoretisk mättnad som en punkt i 
granskningen av data där man inte längre får information som bidrar till något nytt i 
studien, det vill säga där man inte längre tjänar på att bearbeta informationen. Det är 
forskaren för studien som avgör när man anses ha fått teoretisk mättnad. Under vår 
kodningsprocess utvärderade vi successivt om något saknades och vad som kunde 
utvecklas. I samband med att vi kodade den andra intervjun konstaterade vi att vi nått 
teoretisk mättnad, det vill säga där vi inte längre tjänade på att samla in mer 
information. Vi märkte under kodningsprocessen för den andra intervjun att svaren och 
diskussionerna kring frågorna var väldigt lika, sett till samtliga intervjuer. Vi kände 
därmed efter kodandet av den andra intervjun att vi uppnått teoretisk mättnad.   
  
Nedan är en tabell som sammanfattar strukturen på kodningen av intervjuerna ser ut. 
Det första steget var att dela in datat från intervjuerna i fyra huvudsakliga kategorier. 
Dessa fyra kategorier benämnde vi som revisorns bakgrund (RB), den nya 
revisionsberättelsen (DNR), ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ (SBO) och slutligen 
förändringar inom revisionsyrket (FR).  Gällande området den nya revisionsberättelsen 
samt ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ så delades dessa in i olika indikatorer för att 
lättare förstå vad respondenten i fråga har svarat på. Den första indikatorn i den nya 
revisionsberättelsen (DNR 1) valde vi att beskriva som syfte och bakgrund, DNR 2 
beskrivs som implementering och förberedelsearbete. Gällande ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ så delades dessa in fyra indikatorer (SBO 1-4). Indikator ett beskrivs som 
särskilt betydelsefullt område, indikator två beskrivs som revisionsprocessen, indikator 
tre beskrivs som värde, originalitet och oberoende och den fjärde indikatorn kan 
beskrivas som problematik och utmaningar.  
  
  
   

Huvudsaklig kategori  Indikatorer  

Revisorns bakgrund (RB)   /  

Den nya revisionsberättelsen (DNR)  /  

DNR 1  Syfte och bakgrund  

DNR 2  Implementering och förberedelsearbete  

Särskilt Betydelsefulla Områden (SBO)  /  
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SBO 1  Särskilt betydelsefulla områden 

SBO 2  Revisionsprocessen  

SBO 3  Värde och originalitet   

SBO 4  Problematik och utmaningar  

Förändringar inom revisionsyrket (FR)  /  

  
Tabell 3: kodning av intervjuer  
  
4.5 Kvalitetskriterier  
  

I kapitel två av denna uppsats i avsnittet källkritik nämnde vi Thurén (2013) som 
beskriver dels hur källor bör vara för att anses reliabla samt valida. Lika som för de 
källor vi använt under denna studie, så måste vi kunna styrka att denna studie är reliabel 
och valid. Bryman (2011, s. 351) beskriver att det finns tidigare forskning som 
ifrågasätter reliabilitet och validitet relaterat till forskning med kvalitativ metod. Vidare 
beskriver Bryman (2011, s. 352) att bland annat Lincoln & Guba (1985) och Guba & 
Lincoln (1994) har identifierat andra kvalitetskriterier som är bättre för att värdera och 
bedöma kvalitativ forskning. Bland annat beskriver Guba & Lincoln (1994, s. 107) att 
samhällsvetenskaplig forskning ofta inkluderar ett samspel mellan olika parter, detta 
innebär bland annat att kvalitetskriterierna blir annorlunda i jämförelse med kvantitativ 
forskning.   
  
Guba & Lincoln (1985, s. 290) beskriver bland annat kriteriet “trustworthiness” eller 
Tillförlitlighet på svenska. Detta kriterium kan delas in i fyra delkriterier vilket är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Dessa kan jämföras med den kvantitativa forskningens validitet och 
reliabilitet menar författarna. Trovärdighet kan beskrivas som kriterier där författarna 
måste säkerställa att empirin och dess analys kan anses vara trovärdigt för en extern 
läsare. Vår studie bygger på intervjuer med revisorer som är sakkunniga inom området 
och alla dessa respondenter kommer ha uppsatsen tillgänglig och kan därmed säkerställa 
att ingenting har förvrängts eller liknande. På så vis uppnås en trovärdighet då resultatet 
inte kan förvrängas utan att respondenterna vet det.  
  
Överförbarhet är det andra kriteriet och Guba & Lincoln (1985, s. 290) beskriver detta 
som ett kriterium som ska ska spegla validitet. Det vill säga, om vi hade gjort samma 
datainsamling men använt oss av andra respondenter, hade då resultatet blivit 
detsamma. I denna studie har vi använt oss av auktoriserade revisorer som jobbar med 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Bryman (2011, s. 355) beskriver att en studie som 
utförs på en liten grupp individer med gemensamma egenskaper ofta föranleder 
detaljerade beskrivningar av ett visst fenomen eller kultur. Dessa detaljerade 
beskrivningar ska sedan kunna användas som en kunskapsbas för att kontrollera hur de 
överensstämmer med verkligheten. Gällande denna studie så försöker vi förklara 
processen relaterat till ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och intervjuerna vi genomfört 
beskriver hur denna process ser ut på ett detaljerat plan. Vi beskriver en tydlig bild av 
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hur processen ser ut vilket innebär att andra revisorer bör kunna relatera till den process 
vi beskriver och därmed berättigar överförbarhet. Hur pass bra revisorer kan relatera till 
vår beskrivning av processen avgör hur pass överförbar resultatet är, det är därför vi har 
beskrivit processen så pass detaljerat och tydligt vilket bör spegla verkligheten.  
  
Enligt Guba & Lincoln (1985, s. 290) är det tredje kriteriet för att uppfylla tillförlitlighet 
pålitlighet. Det kan beskrivas som forskarnas transparens i deras studie, det vill säga har 
forskarna i fråga redogjort tydligt för alla faser i deras forskning. Bryman (2011, s. 355) 
beskriver att detta kriterium uppnås genom att tydligt redogöra för vad problemet är, 
vilka metoder man använt, hur intervjuerna har gått till och huruvida de teoretiska 
slutsatser forskarna har dragit kan anses vara berättigade. Denna studie har inletts med 
en tydlig problematisering och vi har redogjort för våra metodval i tidigare kapitel, 
dessutom har vi tidigare i detta avsnitt redogjort för hur intervjuerna genomfördes, 
vidare har vi också en intervjumall (se appendix 2) samt ett informationsbrev (se 
appendix 1) som läsare kan se. Det vill säga andra forskare har det som behövs för att 
försöka att replikera denna studie och på så vis uppfyller vi kriteriet pålitlighet.  
  
Det sista kriteriet Guba & Lincoln (1985, s. 290) beskriver är möjlighet att styrka och 
konfirmera eller neutralitet. Neutralitet beskrivs bäst som kriteriet där forskarna ska 
säkerställa att resultatet är fritt från partiskhet. Bryman (2011, s. 355) beskriver det som 
att forskarna ska säkerställa att de agerat i god tro, det vill säga det ska vara uppenbart 
att inte personliga värderingar eller åsikter ska ha påverkat studiens resultat. I kapitel två 
har vi diskuterat vår bakgrund och hur den omedvetet kan tänkas påverka studiens 
resultat. Vi har under studien och främst datainsamlingen inte tolkat datat på ett sätt som 
vinklar resultaten till vår fördel, vi har inte försökt påverka studiens resultat och 
slutligen har vi inte dragit slutsatser om saker som är tvetydiga. Genom att ha jobbat på 
detta sätt så har vi uppnått neutralitet i våra bedömningar.   
  
Bryman (2011, s. 357) beskriver också “authenticity” eller på svenska äkthet. Detta är 
också något som relaterar till kvalitativ forskning men behandlar istället hur rättvis bild 
forskningen ger, hur respondenterna med hjälp av forskningen kan komma till bättre 
förståelse gällande sin sociala situation. Förutom dessa, så beskriver också äkthet 
huruvida deltagarna fått en klarare bild i hur andra individer i undersökningen uppfattar 
saker och ting, huruvida deltagarna kan förändra sin situation med hjälp av forskningen 
och slutligen om deltagarna har fått möjligheter att vidta åtgärder som krävs för 
förändring. Äkthet är något som i denna studie blir svårt att förklara innan 
respondenterna har fått uppsatsen tillgänglig, äktheten går först att styrka när 
respondenterna har lämnat sina åsikter och kunna se vad andra respondenter tycker om 
de olika frågeställningarna i denna uppsats. Hur som helst så kommer vi genom att inte 
förvränga information klargöra en rättvis bild av respondenternas svar och på så vis 
hoppas att de förstår sin sociala verklighet mer än de gör idag.  
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5. Empiri  
  

 
I detta kapitel presenteras den empiri vi samlat under intervjuerna. Kapitlet är uppdelat 
på ett sådant vis som speglar hur vi valt att koda det insamlade datat. Kapitlet inleds 
med revisorernas bakgrund och erfarenheter följt av den nya revisionsberättelsen och 
dess tillhörande indikatorer. Vidare så presenteras ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ 
och dess indikatorer och slutligen presenteras avsnittet förändringar inom 
revisionsyrket.  

5.1 Revisorns bakgrund och erfarenheter  
 
Respondent A  
  
Respondent A jobbar som partner för en större revisionsbyrå i Sverige och är 
auktoriserad revisor. A har jobbat ca 15 år inom yrket och arbetar framförallt med stora 
bolag där både börsnoterade och statligt ägda bolag är inkluderade. A jobbar aktivt inom 
byrån med utveckling och kvalitetssäkring av revision. A har varit en del av gruppen 
som jobbat med förberedelsearbetet för bland annat den nya revisionsberättelsen. A 
beskriver sin arbetsfördelning som 40-40-20, där 40 procent består av offerter för nya 
klienter, 40 procent för befintliga klienter och 20 procent med internt arbete. Det interna 
arbetet behandlar bland annat utvecklingsarbete och kvalitetssäkring med den nya 
revisionsberättelsen samt interna utbildningar.   
  
Respondent B  
  
Respondent B är partner inom byrån och har jobbat inom revisionsyrket i cirka 20 år. B 
är auktoriserad revisor sedan en längre tid tillbaka och jobbar med ett brett sortiment av 
bolag där mindre bolag (K2), lite större bolag (K3) samt noterade bolag ingår. B ingår i 
den kvalitetssäkrande gruppen för revisionsberättelser inom byrån som jobbar med att 
skapa enhetlighet inom firman där bland annat tolkning av dom nya regelverken ingår. 
Respondent B beskriver sin fördelning av arbetsuppgifter som 80-20, där 80 procent 
består av ren revision och 20 procent består av andra typer av arbetsuppgifter, bland 
annat marknadsbearbetning, kvalitetssäkring och jobb mot universitet.   
  
5.2 Den nya revisionsberättelsen  
 

Syfte och bakgrund  
  
Respondent A  
  
Respondent A förklarar att bakgrunden till den nya revisionsberättelsen härstammar från 
fyra olika drivande faktorer. A beskriver att följande faktorer har varit drivande både 
utifrån ett svenskt och internationellt perspektiv: Det första är att det funnits en 
efterfrågan från investerare och andra intressenter för börsbolag att få mer information 
om vad som faktiskt revisorer kommer fram till under revisionen, detta benämner A 
som intressentperspektivet och marknadsperspektivet. Det andra är att det etablerats ett 
större krav på transparens och att man skall vara mer öppen om vad man kommit fram 
till från ett revisionsperspektiv, detta benämner A som en förändring i miljön av 
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finansiell rapportering. A förklarar från ett historiskt perspektiv att revisionsberättelsen 
har varit intetsägande för börsbolag där samma format och skrivningar har sett likadan 
ut för samtliga bolag. Vidare säger A att “det inte har varit något unikt i vad som är 
särskilt viktigt för det här bolaget”. Det tredje är att det har funnits en efterfrågan att 
revisionsberättelsen skall vara mer informativ vilket indirekt också anger en mer 
omfattande revisionsberättelse. Det fjärde är att revisionskåren också vill lyfta 
relevansen i att ha en revisor samt stärka förtroendet för revisionsyrket.  A förklarar att 
man vill tydliggöra att det faktiskt gör en skillnad att ha en revisor. Vidare beskriver A 
att genom att revisorn tydliggör vilka risker som finns i bolaget så framhäver man 
relevansen med revisionen.  
  
A förklarar att den nya revisionsberättelsen är nödvändig och att den framhåller högre 
transparens än tidigare, men att det endast är början på en resa. A säger att “det är ett 
steg i rätt riktning givet dom förändringar som man ser i just regelverk i finansiell 
rapportering, och vad vi ser att finansinspektionen efterfrågar”. Vidare förklarar A att 
man i bland annat England och Sydafrika redan implementerat liknande 
revisionsberättelser och där de är betydligt mer omfattande och mer unika för respektive 
bolag än vad dom är i Sverige idag. A tror att man kommer se en utveckling de 
kommande åren där man kommer att bygga på revisionsberättelsen med mer och mer 
information.   
  
Respondent B  
  
Respondent B beskriver att bakgrunden till den nya revisionsberättelsen härstammar i en 
efterfrågan som kommit från olika håll över tid, som i mångt och mycket handlar om att 
man behövde förtydliga revisorns roll och dess ansvar. Intressenter och användarna har 
frågat sig vad det är revisorn faktiskt gör i revisionen. Det har därför varit viktigt att 
tydliggöra för användare och intressenter av den finansiella rapporten vad som har 
granskats i bolaget, vad som inte har granskats och skapa en tydligare bild för läsaren 
om bolaget. Revisionsberättelsen är det som ligger till grund för att kunna ge läsaren 
den här informationen, och B förklarar att man nu vill ge en tydligare bild av vad 
revisorn faktiskt gör.   
  
B anser att det med jämna mellanrum är nödvändigt att se över revisionsberättelsens 
text, uttalanden och anpassa den till rätt språkbruk. Vidare anser B att det är bra att 
anpassa revisionsberättelsen efter hur intressenter faktiskt vill ha den och hela tiden 
modernisera och utveckla den.   
  
  
B anser att revisionsberättelsen bidrar med ett ökat informationsvärde och säger:   
  
“Ja, men det är väl för dom noterade bolagen nu, det här med Särskilt Betydelsefulla 
Områden, att där blir det ju inte standardiserat, utan där måste verkligen varje 
revisionsteam anpassa och verkligen spetsa till formuleringarna utifrån dess respektive 
uppdrag.”  
  

Vidare beskriver B att troligtvis kommer en del användare tycka att det är bra att veta 
vilka områden som har granskats men att det finns risk för standardisering, varpå B 
säger:  
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“En del kanske tycker det är bra det här med att man beskriver mer specifikt vilka 
områden som granskats, men risken är ju att blir det för standardiserade texter så 
kommer det inte ge någonting ytterligare, utan då blir det copy-paste på dom områdena, 
så det kommer väl bli intressant att se hur det kommer hanteras”.  
  

Implementering och förberedelsearbete  
  
  

Respondent A   
  
  
Respondent A förklarar att startskottet för den nya revisionsberättelsen påbörjades i 
internationella sammanhang under hösten 2015. Det hela inleddes med internationella 
möten för grupper som sitter med riskhantering och kvalitetsarbete och där 
representanter från länderna inom byrån träffas och diskuterade dom här frågorna och 
hur respektive land har applicerat de nya direktiven. Ser man till Sverige hade partners 
ett informationsmöte under slutet av 2015 där man gick ut med information om 
utbildningar och hur man ska kommunicera ut informationen till bolagen. Man hade 
både interna och internationella utbildningar där bland annat en person från det engelska 
kontoret var utsedd mentor eftersom dom har erfarenhet av den här typen av regelverk. 
Det som det engelska kontoret lärt sig av deras regelverk kunde man föra vidare till 
andra länder vilket också Sverige tagit del av. A genomgick även en internationell 
utbildning som sedan lanserades som utbildning inom byrån under våren 2016.   
  
A var med och bildade en projektgrupp som hade ansvaret för att kvalitetssäkra alla 
revisionsberättelser som skulle skrivas enligt det nya formatet. Projektgruppen bestod av 
fem personer och arbetet bestod av att läsa och kommentera revisionsberättelser samt 
uppdatera teamen om nya versioner och förändringar. Syftet med projektgruppen är att 
skapa en enlighet genom firman hur man skall presentera och formulera sig i den nya 
revisionsberättelsen och gällande ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. A förklarar att man 
insett att man kommer behöva fortsätta arbeta med den här typen av kvalitetssäkring 
även framöver, dels för att byrån ständigt knyter nya kunder där nya revisionsberättelser 
behöver kvalitetssäkras men även för att utveckla och skapa en trygghet i nuvarande 
arbete med den nya revisionsberättelsen. Det finns som mål att externa parter ska känna 
att byråns revisionsberättelse håller en hög kvalité.   
  
A förklarar att när man ser till utbildningen inom byrån är det framförallt partners och 
managers som genomgått den. För de börsnoterade bolagen är det partners som skriver 
på och sätter sin signatur på revisionsberättelsen, så det är viktigt att dom är väldigt 
involverade i det. Det har därför vara tidskrävande för partners och managers att bli 
tillräckligt duktiga på detta. Ser man till byråns helhet har samtliga fått tillgång till 
utbildning i form av elektronisk lärdom, där man får göra en utbildning via nätet. För 
assistenter som jobbar mot börsbolag har den varit obligatorisk, däremot inte för övriga 
eftersom alla inte jobbar mot börsbolag.   
  
A beskriver att man utgått från både EU-direktiven och ISA när man förberett den nya 
revisionsberättelsen. Man har även utnyttjat internationella tillgångar inom byrån för att 
få praktisk vägledning avseende bland annat ISA 701 och hur man ska göra vissa 
överväganden.  
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Respondent B  
  
B förklarar att förberedelsearbetet för den nya revisionsberättelsen började redan tidigt 
2016. Man började diskutera frågorna kring de nya direktiven och göra upp en plan för 
dem. Det började väckas frågor från bolagen, revisionsutskott och revisorerna emellan. 
Frågorna kunde vara hur man skulle angripa det, vad det kommer få för effekter och 
liknande. Tanken var att man skulle ha en diskussion med nästan alla noterade bolag där 
man skulle informera och diskutera att det kommer en ny revisionsberättelse med 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och att revisorerna nu skulle lyfta fram detta. B 
förklarar att man till och med tog fram en revisionsberättelse för räkenskapsår 2015 där 
revisionsberättelsen var utformad enligt den nya. Man gjorde detta i ett pedagogiskt 
syfte för att öva på bolaget och visa att såhär hade det kunnat se ut för räkenskapsår 
2015 om dom hade omnämnt ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Så B menar att det 
fanns ett intresse att tidigt informera bolagen och revisionsutskottet om de nya 
direktiven.   
  
B förklarar att samtliga inom byrån som på något sätt är berörd av de nya reglerna har 
utbildats internt för det. Det vill säga auktoriserade revisorer och de som jobbat mer än 
fyra år och kanske är på väg att bli auktoriserade. B menar att även om det är vald 
revisor som skriver på och tar diskussionen med revisionsutskottet så är det fler i teamet 
som bistår och jobbar med utkast och tar fram de första versionerna. Utbildningsmässigt 
har man internt haft utbildningar, det har skickats ut nyhetsbrev och det har även varit 
diskussioner om hur man ska diskutera det här med klienter och vad man ska tänka på 
och så vidare. Vidare har man haft den kvalitetssäkrande gruppen som ska läsa alla 
noterade bolags utkast av revisionsberättelsen för att på något sätt få en bank av 
jämförelser och kunna utveckla och anpassa revisionsberättelsen så att den blir enhetlig 
för byrån. B förklarar att det även varit diskussioner mellan byråerna, så det är inte så att 
byrån är helt  unik från dom andra. 
 
B förklarar att även vissa noterade bolag i offerterna för revisionen velat ha ett utkast på 
revisionsberättelsen för att kunna se hur den skulle komma att se ut. B förklarar att vissa 
bolag har de ingen kännedom där det till exempel är en helt ny klient och då gäller det 
att skaffa sig en uppfattning om bolaget och dess områden för att kunna ta fram ungefär 
hur en revisionsberättelse skulle komma att se ut. B förklarar att detta är något helt nytt, 
att bolagen vill ha med ett utkast i offerten, vilket B menar är på grund av att tidigare 
revisionsberättelse har varit generisk.     
  
B förklarar att man utgått från både EU-direktiven och ISA när man förberett den nya 
revisionsberättelsen eftersom det är regelverk och lag som man måste förhålla sig till. B 
förklarar att när det däremot kommer till bedömningar så har det varit diskussion länge 
om hur man ska agera och tolka regelverken. Man har försökt göra exempel på 
tolkningar så det blir mer applicerbart, så det går att ställa i relation till sina uppdrag.   
  
B förklarar att man diskuterat mycket om hur man ska förhålla sig till gränsdragningen 
för väsentliga områden, det vill säga vilka väsentliga områden där det finns en 
signifikant risk att det är ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’. Det handlar mycket om 
tolkning och avvägningar förklarar B.  
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Vidare förklarar B att dom stora revisionsbyråerna i Sverige har grupper som träffar 
FAR där man sitter tillsammans och diskuterar dom här ISA-standarderna. Från dessa 
möten tar byråerna med information och kunskap till deras interna process där man 
sammanväger dels det som kommer fram på mötena men även till exempel hur man 
implementerat liknande regelverk i England och hur omfattande det är där. B förklarar 
att man försöker dra lärdom från bland annat England.  
 
5.3 Särskilt Betydelsefulla Områden  
  

Särskilt Betydelsefulla Områden  
  
Respondent A  
  
A beskriver ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ som ett område som har en stor betydelse 
för den finansiella rapportering där fel kan leda till en väsentlig påverkan på den 
finansiella rapporteringen. Basen är att det måste vara väsentligt utifrån ett 
beloppsmässigt perspektiv. A förklarar dessutom att man inte kan stirra sig blint på 
balansräkningen, eftersom det kan vara så att det inte är väsentligt idag men att det 
skulle kunna bli det i framtiden. Exempelvis så är avsättningar för tvister av den typen 
av karaktäristiska områden där man skulle kunna tänka sig att det blir ett väsentligt fel, 
trots att det inte speglas på balansräkningen i dagsläget. Det kan därmed bero på 
omständigheter runt omkring bolaget och vilka risker som finns för till exempel tvister 
som är pågående.   
  
A poängterar att områden där företagsledningen har ett högt inslag av bedömningar och 
uppskattningar kan vara väsentliga och bör uppmärksammas. Poster som till exempel 
goodwill, upplupna kostnader, förutbetalda intäkter och garantiavsättningar är ofta 
aktuellt. Även successiv vinstavräkning är av den typen där mycket bedömningar görs 
av projektledarna som ansvarar för uppdraget. A beskriver att som revisor måste man ta 
ställning till om företagsledningen är tillräckligt duktiga och har rätt kompetens för att 
göra korrekta bedömningar. I övervägandet behöver man analysera vilka modeller de 
använder för att estimera belopp och liknande. Revisorn behöver göra ett antal olika 
överväganden i denna typ av situation och det kräver en hög involvering av den revisor 
som är påskrivande hos bolaget.   
  
A beskriver att för avgöra om ett riskområde är ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ så 
tittar man på olika parametrar men väger även in de diskussioner man fört med styrelse 
och företagsledning under året gällande dessa riskområden. Där det finns överväganden 
kring bedömningar och en viss osäkerhet så för man ofta diskussioner med 
företagsledning för att komma fram till vissa slutsatser. Det är därmed sällan det 
förekommer ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ som inte företagsledningen är 
medveten om, eftersom en diskussion redan förts om det. Sedan finns det områden som 
ligger i “gränslandet” om huruvida det ska rapporteras som ett ‘Särskilt Betydelsefullt 
Område’ eller inte och där kan det vara så att man diskuterat det och att det kan anses 
som ett riskfyllt område, men att det inte avrapporteras som ‘Särskilt Betydelsefullt 
Område’ eftersom det inte uppfyller de kriterier som krävs.   
  
A förklarar vidare att det finns svårigheter i att avgöra vad som faktiskt är ett ‘Särskilt 
Betydelsefullt Område’ i vissa fall. Det kan till exempel vara när man granskar 
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periodisering av intäkter som har blivit vald granskningsåtgärd under revisionen. Det 
kan då vara så att det råder osäkerheter i klientens IT-system och att IT bör vara ett 
‘Särskilt Betydelsefullt Område’, men att det i slutändan är periodisering av intäkter 
som blir det, eftersom det är den posten som granskas och inte IT.   
  
A förklarar att de svårigheter som finns med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ 
framförallt föreligger i de gränsdragningar som måste göras. Det finns krav att revisorn 
ska skriva ett memo till vilka ställningstaganden som revisorn har gjort och fastställa 
vilka områden som är Särskilt Betydelsefulla. Årligen kräver man att företagsledningen 
skall skriva ett uttalande från bolaget där det framgår att ledningen delgivit revisorn all 
information och inte undanhållit någonting, och där kan revisorn kräva specifika 
beskrivningar av hur till exempel de intygar att goodwill är värderat till verkligt värde 
enligt deras bästa bedömning. Vidare är estimeringar av framtida kassaflöden relevanta 
eftersom det handlar om bedömningar om hur mycket bolaget kommer att tjäna i 
framtiden. När det kommer till bedömningar och estimeringar om framtiden råder alltid 
en viss osäkerhet och man kan tänka sig att det borde vara ett ‘Särskilt Betydelsefullt 
Område’.  A beskriver att man vidare tittar på signifikanta händelser eller udda 
transaktioner som kan vara av särskild betydelse. Det kan handla om stora förvärv i 
bolaget eller andra typ av transaktioner som kan trigga att det blir ett ‘Särskilt 
Betydelsefullt Område’.   
  
A förklarar slutligen att processen med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ är något som 
hon måste göra årligen, där en ny utvärdering behöver göras för varje nytt år som hon 
står som revisor hos bolaget. A beskriver det som ett ständigt levande mål.   
  
Respondent B  
  
B beskriver att ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ kan vara områden som är komplexa, 
där det krävs olika typer av bedömningar som till exempel värdering av Goodwill eller 
en udda transaktion som klienten inte tidigare haft eller har hanterat. B säger gällande 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’: “Så det är väl framförallt mycket komplexitet, 
bedömning eller udda transaktioner. “.  B förklarar att det är just områden med 
komplexitet, bedömningar och särskilda överväganden som kan göra att posten blir svår 
att granska. Exempelvis där företagsledningen behöver göra egna bedömningar behöver 
man på något sätt utvärdera företagsledningens bedömningsförmåga.   
  
B förklarar att bolagen har ett ansvar enligt IFRS att upplysa om specifika områden i 
årsredovisningen. Ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ är därför inget nytt, utan det ska 
redan finnas upplyst om detta i årsredovisningen av bolaget. Man kan säga att det 
hänger ihop lite, vilka områden vi bedömer vara riskfyllda och det som redan finns 
upplyst om i årsredovisningen. Det är också där diskussionen kommer in, alltså att man 
diskuterar med en kund om vad vi uppfattat som ett ‘Särskilt Betydelsefulla Område’. 
Ibland kan det vara så att de inte omnämnt det i årsredovisningen, då kanske de får 
förståelse för det och upplyser om det i sin årsredovisning.   
  
B säger följande avseende vilka poster som varit mest vanliga under det här året:   
  
“Så skulle jag säga dom jag sett mest är egentligen värdering av goodwill, skatter, det 
kan ju vara lager om det kanske är svårinventerat eller att det är svårt att veta om det 
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säljbart på nya året pga att det kommer nya modeller eller att teknologin utvecklas eller 
sådär”  
  
Vidare anser B att going concern problem kan bli ett vanligt område eftersom det krävs 
bedömningar om bolagets fortlevnad. Vidare tror B att skatter i framförallt 
internationella koncerner kommer kunna vara ett område, eftersom det är komplext och 
det är lätt att göra fel. B förklarar att det beror på att det är många skattemyndigheter 
från många olika länder inblandade och olika regelverk att förhålla sig till. B spinner 
vidare på att varulager kan vara ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’, om det är 
svårinventerat eller att det kan vara svårt att veta om produkterna är säljbara på det nya 
året, om nya modeller kommer till marknaden eller att teknologin utvecklas. B förklarar 
att i diskussionerna inför de nya regelverken trodde man att intäkter alltid skulle vara ett 
‘Särskilt Betydelsefullt Område’, men där menar B att man får avvakta lite och se hur 
det blir.   
  
Respondent B förklarar att det finns diverse olika faktorer/kontexter som påverkar vilka  
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ ett bolag har. Det handlar framförallt om 
verksamheten, om det är en specifik bransch eller liknande. B tror att 
fastighetsbranschen är en bransch där ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ kommer att se 
likadana ut för alla. Vidare förklarar B att bolag som omfattas av komplexitet och där 
det är mycket bedömningar påverkar valen. Vidare handlar det mycket om historiken 
med bolaget, det vill säga om man har jobbat med bolaget tidigare och vet med sig 
ungefär vilka områden som är komplexa och svåra. Det blir då naturligt att kika närmare 
på dessa. B förklarar att när det är komplext och mycket bedömningar så kan man ta in 
specialister som är experter på det specifika området. B menar att man säkert kommer 
att se att på de ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ som omfattas av komplexitet har det 
varit en specialist inne på. I revisionsberättelsen ska man ange om man haft en 
ytterligare specialist i revisionen. För att kunna hantera revisionen och de komplexa 
områdena så behöver man ta in en specialist.   
  

Revisionsprocessen  
  
Respondent A  
  
Respondent A inleder med att säga “För att när man börjar planera revisionen, så tittar 
man, var finns riskerna i revisionen och vi skiljer då på signifikanta och normala 
risker.”  
  
A fortsätter att förklara att arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ påbörjas i 
planeringsstadiet och att det är där den första analysen görs. När man börjar planera 
revisionen så tittar man vart man har riskerna i bolaget och då skiljer man på normala 
och signifikanta risker. De risker som är signifikanta och som har hög väsentlighet och 
hög sannolikhet för fel kan vara områden som anses vara särskilt betydelsefulla. A 
förklarar vikten att i ett tidigt stadie sätta granskningsåtgärder för de identifierade 
riskerna, vad man ska göra för att hantera riskerna och se till att man faktiskt gör det. 
Genom att göra detta sätter man en press på revisorn eftersom man skall skriva om detta 
i revisionsberättelsen vilket också medför en press att man faktiskt utfört åtgärderna.   
  
A förklarar vidare att man kanske har en plan för vilka riskområden man ska skriva om, 
och att den planen finns med redan från början. Det kan däremot hända att under 
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revisionens gång så förändras denna plan och de riskområden man initialt tänkt skriva 
om. A förklarar att desto mer man kommer in i ett bolag och efter att ha granskat mer av 
bolaget så kan det vara något som gör att man ändrar bedömning och anser att områden 
som man trodde var riskfyllda inte var det eller vise versa. A sammanfattar genom att 
förklara att arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ inleds i planeringsstadiet, 
men det är en successiv process som är pågående under hela revisionen och de områden 
som slutligen rapporteras som särskilt betydelsefull kan komma att förändras under 
vägen.   
  
A förklarar att om man ser processen från ett externt perspektiv så gjordes ett utkast på 
de noterade bolagen redan i somras. Detta var för att bolagen skulle få en chans att 
komma med synpunkter på det som skrevs och att man ville använda terminologi som 
bolaget gör i sin årsredovisning, detta för att använda samma begrepp så att läsaren ska 
känna igen sig i skriftspråket, om det exempelvis står transportmedel så ska revisorn 
också använda transportmedel när man refererar till den posten.   
  
A beskriver att i jämförelse med den tidigare revisionsberättelsen, som en assistent mer 
eller mindre kunde skriva är det stor skillnad i år. Den nya revisionsberättelsen kräver 
att seniors är mycket mer involverade.   
  
A förklarar att när det kommer till revisionsprocessen så ser hon ingen förändring i den 
efter införandet av den nya revisionsprocessen. A anser att revisionsprocessen som 
sådan inte har ändrats utan man har redan tidigare jobbat med riskidentifiering och vilka 
signifikanta risker som finns i bolaget. Man har även övervägt och funderat vilka 
områden som är viktigast och lagt mest fokus på dessa under revisionen. Det som 
däremot har förändrats är att man blivit mer tydlig i sin riskidentifiering. A beskriver 
som ett exempel att man tidigare kunnat säga att intäktsredovisningen är en signifikant 
risk, men att det är ganska brett beskrivit. Efter införandet är man mer specifik och säger 
att det handlar om periodiseringar av intäkterna. Man har med andra ord blivit mer 
specifik i sin angivelse av vad som är särskilt betydelsefullt. A anser detta vara en 
förmån för både revisorn och användare av revisionsberättelsen och avslutar med att 
säga:  
  
“För att det innebär ju också att man blir mer träffsäker i sina revisionsåtgärder och det 
blir mer att man verkligen skräddarsyr granskningsåtgärder till det området, så på det 
sättet har det ju fått en påverkan tycker ändå jag i vissa fall. Men i många fall hade man 
redan det där på plats då, så.”  
  
Respondent B  
  
När det kommer till revisionsprocessen och hur man jobbar med ‘Särskilt Betydelsefulla  
Områden’ säger B att: “Då är det ju egentligen att vi redan i planeringen gör vår 
identifiering av väsentliga områden, och vi gör ju en riskkarta där vi mappar upp vilka 
områden som är väsentliga och måste omfattas av granskningen och sen gör man ju en 
prioritering och ser vilka områden av dessa är, eller kan bli, där det finns hög 
sannolikhet och också hög risk för väsentligt fel i finansiella rapporterna.”  
  
B förklarar då att det blir en typ av gradering för vart man måste lägga mest tid och vart 
det finns högst risk för väsentliga fel för rapporten. B förklarar dock att man under hela 
året fram tills årsbokslutet har med detta i bakhuvudet och att den här risk-kartan kan 
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komma att förändras under tiden. B menar att det kan dyka upp nya områden eller att till 
exempel en transaktion inte blir av, och då måste man höja eller sänka risken för ett 
visst område. B avslutar med att förklara att det är en utvärderingsprocess under hela 
året, men att det tar störst avstamp redan i planeringsfasen.   
  
B förklarar att det slutgiltiga beslutet om vilka områden som ska vara särskilt 
betydelsefulla tas i samband med att man granskat årsbokslutet. Det är här revisorn drar 
den sammanställda slutsatsen av hela revisionen. B förklarar dock att arbetet med 
riskområden har gjorts från starten och att en ny risk kan dyka upp längs vägen eller 
försvinna. B exemplifierar med att ett bolag kan ha haft going concern problem och att 
under perioder kan det ha sett bra ut, men att under vid årsbokslutet visar det sig att man 
inte fick förlängd kredit, förlorat stora kunder eller förlorad finansiering vilket gör att 
going concern blir ett faktum igen. B förklarar att det är en riskutvärdering över hela 
året men att den slutliga bedömningen görs efter årsbokslutet.   
  
B förklarar att det är vald revisor och granskningsledare som jobbar med ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden. Granskningsledaren är den näst seniora i revisionsteamet. Det 
är de på hög nivå i teamet som jobbar med detta och det är också dessa som har möten 
med revisionsutskottet.  
  
B förklarar att det är ingenting som har förändrats sett till revisionsplanering och hur 
man diskuterar väsentliga områden där det kan uppstå väsentliga fel. B förklarar att 
denna process har man årligen haft med klienterna.   
  
B förklarar att det som förändrats är att man förtydligat ännu mer med kund, det vill 
säga revisionsutskottet, vilka de väsentliga områdena i revisionen är. Man har diskuterat 
ännu mer risk och väsentlighet med klient. Med andra ord är det kommunikationen som 
har förändrats, men inte revisionsprocessen.   
  
 

Värde och originalitet 
  
Respondent A  
  
A ser risker inom framförallt fastighetsbranschen att det kan standardiseras eftersom det 
inom branschen finns snarlika områden i respektive bolag. A framhäver att det på sikt 
finns en risk att branschen harmoniseras och att byråer och revisorer skriver och tar lite 
från varandra. A förtydligar dock att hittills så har man lyckats hålla revisionsberättelsen 
relativt individuell även inom fastighetsbranschen, men att det finns tendenser just här 
att låna från varandra.   
  
A tror att utifrån ett externt perspektiv så kommer den nya revisionsberättelsen att 
upplevas som mer informativ än tidigare. A förklarar att de nya tilläggen med bland 
annat ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ ger mer information om vilka riskområden som 
finns, varför det är ett särskilt betydelsefullt område och vilka granskningsåtgärder man 
vidtagit för att hanterat risken. Däremot så beskriver A att “vår aggregerade slutsats, 
den är egentligen i mångt och mycket oförändrad”. A sätter sig i perspektiv som extern 
läsare och förklarar att A hade förväntat sig att man skrivit slutsatser om riskområden, 
men att som revisionsberättelsen ser ut nu så lämnar man det öppet. A tror att 
marknaden möjligtvis kan bli något besviken på detta, att revisorerna säger A men inte 
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B i sammanhanget. A tror att man kommer att utveckla vad man ska informera om och 
hur det ska formuleras i revisionsberättelsen. A anser att det anges mer information än 
vad det någonsin har gjorts tidigare, men att det inte är tillräckligt mycket information 
för att stilla nyfikenheten.   
  
A säger att den nya revisionsberättelsen ger mer upplysningar om själva bolaget i form 
av “vilka riskerna är”, men att man inte ska glömma att när revisorn skriver 
revisionsberättelsen så hänvisar revisorn alltid till vad bolaget har skrivit om det här 
riskområdet. Bolaget skall i notupplysningarna och tilläggsupplysningarna skriva om ett 
så kallat riskavsnitt som finns i de redovisningsprinciper som gäller för börsnoterade 
bolag idag.  
  
A beskriver att informationen har funnits tillgänglig tidigare för externa läsare, men i 
och med revisionsberättelsen så blir det ännu mer tydligt för en extern läsare att förstå 
vilka risker bolag har och hur man ska värdera och uppskatta när man tittar på det. 
Revisionsberättelsen ger “highlights” över riskområden vilket ger en mer tydlig 
vägledning för externa läsare än tidigare.  
  
  
A beskriver att det varit förvånansvärt lite kommentarer från bolagen angående vad de 
skrivit i revisionsberättelsen. A tror att det beror på att bolagen känner att de redan 
upplyst läsarna och att det därför inte blir kontroversiellt att revisorn också gör det. A 
förklarar att hon uppskattar att bolagen i sin portfölj har så pass transparent rapportering. 
A förklarar att de statligt ägda bolagen ofta skriver väldigt mycket och informerar 
läsaren. Angående kommentarerna säger A:  
  
Det som vi får som oftast som kommentar vilket är förvånande, men det ju är antalet 
sidor som revisionsberättelsen ska vara på, det är det som oroar bolagen mest, att det 
här tar sån tid och plats i årsredovisningen och de har sin kommunikation med sin 
investorrelations avdelning om hur många sidor de ska vara och så får man inte göra 
ändringar sent”.   
  
A förklarar att när man diskuterat den nya revisionsberättelsen med revisionsutskottet 
och företagsledningar har det varit positiva reaktioner och att eftersom de nya direktiven 
slagit i kraft måste man efterleva dom. Det har förekommit kommenterar om att man 
vill harmonisera språket i revisionsberättelsen och hur man skall uttrycka sig. Överlag 
positiva kommentarer och framförallt gällande antalet sidor på revisionsberättelsen.   
  
Respondent B  
  
B anser att det som ökar informationsvärdet för användarna är ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ och att det då gäller för de noterade bolagen. B menar att här blir det inte 
standardiserat, utan att här behöver varje revisionsteam verkligen anpassa och spetsa till 
formuleringarna utifrån respektive uppdrag. B anser att dom här avsnitten kommer bli 
intressant att se när bolagen nu börjar släppa sina årsredovisningar. B förklarar att det 
över tid finns en risk att man börjar släppa standardtexter även där, men anser att det i år 
har varit att alla byråer har utgått och tänkt ifrån sitt eget. B säger följande “Alltså dom 
som jag sett, som är för 161231, dom är ju skräddarsydda, för att där har man verkligen 
tänkt till, i år, eftersom det är första året liksom.” Däremot förklarar respondenten att 
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det finns en risk att vissa branscher blir nischade och att man har de där specifika 
områdena för att det förväntas att de ska vara med i revisionsberättelsen.  
  
B förklarar att fastighetsbranschen är en sådan bransch där det finns risk för 
standardisering. B förklarar att eftersom affären oftast är väldigt samstämmig, det vill 
säga stort fastighetsbestånd, uthyrning, hyreskontrakt, det kanske är låg risk för 
intäkterna och going concern. Respondenten säger istället “Utan det är värderingen av 
fastigheterna som är hela businessen så att säga.”. B förklarar att det säkert kommer bli 
standardiserat i denna bransch och B tror att man till viss del redan har börjat snegla på 
varandra, det vill säga i den mån byrån har egna fastighetskunder. Trots att det kan bli 
standardiserat anser B att det är ett steg i rätt riktning, eftersom inget av det här fanns 
med i den tidigare revisionsberättelsen.  
  
B anser att den nya revisionsberättelsen bidrar med ett ökat mervärde till läsaren. B 
menar att den förtydligar vad styrelsens och revisorns ansvar är och vilken ansats 
revisorn har i revisionen. B ställer sig dock frågan hur många som faktiskt läser 
revisionsberättelsen och hur många som är intresserade. B förtydligar dock att dom som 
är intresserade och läser får en bättre bild av bolaget och revisionen.   
  
B anser att den nya revisionsberättelsen ibland kan innehålla lite väl långa texter, kring 
vad som är väsentligt och inte. B förväntar sig att vissa kanske tycker att det är mycket 
friskrivning, det vill säga att revisorerna vill friskriva sig istället för att skriva vad dom 
faktiskt har gjort. B betonar dock att det återstå att se hur det tolkas, dels eftersom B inte 
hunnit läsa så många än samt att folk inte hunnit reagera på revisionsberättelsen än. B 
förklarar att revisionsberättelsen idag redan är två-tre sidor och det är exklusive ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’.   
  
B anser att ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ ger ett ökat mervärde till användarna. B 
menar dock att man får se hur många som faktiskt läser den och hur standardiserat det 
kommer att bli med tiden. B anser att det nu finns en ansats till att revisionsberättelsen 
inte bara ska vara färdigtryckt och inlagd utan att den ska anpassas och utvecklas över 
åren. B förklarar att ett mervärde till exempel är att man highlightar i 
revisionsberättelsen vilka dom väsentliga områdena är för den finansiella 
rapporteringen. Jämför man med årsredovisningen som är 100 sidor kan man snabbt få 
en bild av revisionsberättelsen som kanske bara är tre sidor. B förtydligar att bolaget 
redan har omnämnt det själva, men att revisionsberättelsen kan fungera som en 
checklista där man snabbt kan stämma av vilka riskområden som finns. Så respondenten 
säger följande:  
  
“Så då kan du ju ändå få en bild av, väldigt snabbt i revisionsberättelsen vilka är dom 
väsentliga områden för den finansiella rapporteringen.”  
  
Respondent B förklarar att det finns förväntningar från till exempel finansanalytiker och 
liknande att revisorer ska kunna ge en bild av framtiden och hur det ska gå för bolagen, 
likaså som att bolagen ska lämna prognoser. B menar att en del kanske tycker det är bra 
att man beskriver mer specifikt vilka områden som granskats och vart riskerna finns, 
men att det dock kvarstår risken att det kan bli standardiserade texter och att det inte 
kommer gå något ytterligare. B tror det kommer vara en blandad mix på mottagandet av 
den nya revisionsberättelsen.  
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B anser inte att oberoendet har förändrats på något sätt i och med införandet av den nya 
revisionsberättelsen. B förklarar att byrån har ett gediget system med oberoenderegler 
som man jobbar efter och att man jobbat på det sättet tidigare. B menar att ser man till 
hela paketet med EU-direktiven och hur man ska rapportera oberoendet till 
revisionsutskottet och den formalia så går det att diskutera, men ser man till 
revisionsberättelsen eller revisionen så är inget förändrat.  
  
B förklarar att man inte sett några speciella reaktioner från intressenter eller externa 
parter än eftersom revisionsberättelsen inte är släppta riktigt än. De reaktioner som varit 
är från revisionsutskotten där man haft diskussioner om vilka ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ man har valt. Det kan till exempel vara så att revisionsutskottet frågar varför 
man har ett speciellt område som särskilt betydelsefullt men inte ett annat. Man har fått 
motivera varför man har valt området och förklara för revisionsutskottet hur det ligger 
till.   
  

Problematik och utmaningar 
  
Respondent A  
  
A förklarar att svårigheterna och utmaningarna med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ 
är så kallade “Close Calls” och säger att: “Jag tycker nog att det är de här, vad jag 
skulle kalla för ‘Close Calls’. Alltså när man står och väger lite, ska det här vara ett 
‘Särskilt Betydelsefullt Område’ eller ej”. När det kommer till exempelvis finansiella 
bolag så förlitar man sig väldigt mycket på den finansiella rapporteringen och deras 
system. Man anser att det finns korrekt information och automatiska kontroller på plats 
som säkerställer att saker och ting går rätt till. Det man kan fråga sig är om inte dessa 
områden då är särskilt betydelsefulla områden. Det vill säga det som skapar det 
förtroende vi har för finansiella bolag kan också vara ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.   
  
Vidare beskriver A att till exempel ett förlustkontrakt kan vara ett problematiskt område, 
eftersom man ännu inte vet utfallet förrän det slår igenom. Det finns en potentiell risk 
med kontraktet, men det råder en osäkerhet om utfallet. Detta är så kallade “Close 
Calls” och problematiken föreligger i att man funderar på om vissa av dessa parametrar 
är uppfyllda och ställer sig frågan om det ska vara ett särskilt betydelsefullt område eller 
inte. Det kan vara så att vissa parametrar för särskilt betydelsefulla områden är 
uppfyllda och andra inte, då krävs det i slutändan en professionell bedömning för att 
bestämma om det ska rapporteras eller inte. Det krävs att man har dokumentation som 
stödjer de beslut man tar vare sig man väljer att ta upp området som särskilt 
betydelsefullt eller inte. A förklarar att det är klurigt när det kommer till den här typen 
av beslutsfattande och att revisorer gör olika bedömningar. Det har därför varit viktigt 
att utmana revisionsteamen när det kommer till arbetet med kvalitetssäkring att tänka 
steget längre och utmana dom med frågor som “har vi verkligen gjort analysen 
tillräckligt noga för att komma fram till de här områdena?”.  
  
A förklarar när det kommer till rapportering av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och 
framförallt i situationer som nämnts ovan så visar revisorn på transparens. A menar att 
man då visar att man är opartisk och att man är oberoende. A beskriver att i de fall där 
revisorns oberoende kan bli äventyrat är om till exempel revisionsutskottet säger att de 
inte vill att man rapporterar om ett särskilt område. A förtydligar att hon inte varit med 
om en sådan situation, men att man skulle kunna tänka sig ett sådant fall om det är 
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väldigt känsligt för bolaget. A förklarar att det i en sådan situation är viktigt att stå upp 
som revisor och säga att det måste rapporteras.   
  
Respondent B  
  
B förklarar att det funnits svårigheter i hur man ska formulera sig i ett ‘Särskilt 
Betydelsefulla Område’. B menar att man inte kan lämna ut kunden. Det är viktigt att 
det är tydligt och konkret och att det inte på något sätt kan misstolkas, det vill säga att 
det blir en större risk än den som man som revisor vill lyfta fram. Ordalydelsen är 
väldigt viktig att den blir korrekt.   
  
På frågan om ISA-standarden och “skada större än nytta” förklarar respondent B att om 
det handlar om ett område där man som revisor behöver göra en polisanmälan, till 
exempel vid oegentligheter så vet inte B om revisionsberättelsen är rätt forum för att 
upplysa om detta.   
  
På frågan om revisorn vill rapportera när det finns osäkerheter förklarar B följande: I 
dessa situationer tar vi en diskussion med klienten, alltså att bolaget måste upplysa om 
det är så att det finns till exempel ett going concern problem. Det får inte vara så att det 
blir en nyhet i vår revisionsberättelse, det vill säga att bolaget inte upplyser om det men 
att vi gör det, då kan det bli den här skadan, att vi ger en bild som inte stämmer överens 
med bolagets. Det är därför viktigt att man redan innan lyfter fram problematiken så det 
också framgår av bolagets förvaltningsberättelse. Även fast vi som revisorer är 
fristående och vi gör vår självständiga bedömning och formulering så vill vi att det man 
läser i revisionsberättelsen ska höra ihop med årsredovisningen.   
  
B anser att det mest utmanande med införandet av KAM är att man fått argumentera 
ännu mer mot kund. Det kan vara så att man identifierat ett område som vi bedömt att vi 
behöver nämna i revisionsberättelsen, men att bolaget inte vill blotta att det är ett 
bedömningsområde eller att det komplext. Klienten kan anse att det får fel fokus för 
bolaget eller liknande och då krävs det att man motiverar och diskuterar för att få 
klienten att förstå.  

5.4 Förändringar inom revisionsyrket  
  

Respondent A  
  
A anser att revisionen och revisionsprocessen inte har förändrats i och med införandet 
av den nya revisionsberättelsen. Det som har förändrats är antalet timmar som behöver 
läggas ner i revisionen. När det kommer till att skriva revisionsberättelsen och formulera 
sig avseende de specifika områdena så tar det upp mycket tid för seniors och partners, 
eftersom man behöver formulera sig på ett helt annat sätt i den nya revisionsberättelsen. 
För A har även kvalitetssäkringen tagit tid för att analysera och komma fram till de 
bästa sätten att formulera sig. Så den stora skillnaden ligger i att faktiskt skriva 
revisionsberättelsen och arbetet kring den som till exempel kvalitetssäkrande, däremot 
har inte själva revisionen eller revisionsprocessen förändrats.   
  
A förklarar också att revisionsarvodet inte har förändrats. A säger att “Vår ambition var 
ju att vi skulle försöka fakturera ut den tiden som det tar extra, men det är väldigt få 
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klienter där vi lyckats med det, för att klientens perspektiv är ju ofta att ni har ju 
offererat ett arvode för att göra det här”. A menar att om man ser från klientens 
perspektiv så fakturerar man ett arvode för att göra ett revisionsuppdrag, och även fast 
nya direktiv slagit i kraft så påverkar inte det revisionen som helhet. Det vill säga, de 
nya regelverken är något som revisorer måste efterleva och vi har inget val annat än att 
följa dom. A avslutar med att förklara har det blivit en lägre lönsamhet på uppdragen, 
trots att det ligger i bolagens intresse att vi revisorer upplever direktiven.  
  
Respondent B  
  
Sett till revisorns arbetsprocess anser B att revisionsprocessen endast är en liten del i 
hela det nya revisionspaketet och att den inte har förändrats. B menar att det istället är 
andra saker från revisionspaketet där det kanske är mer tydligt att det har förändrats. Det 
mest tydliga som förändrats är diskussionerna med revisionsutskottet och lite om deras 
ansvarsområde och hur de ska förhålla sig till styrelsen och vad dom måste rapportera 
vidare. Förtydligandet i ansvarskedjan har gjort att det blivit lite tätare möten.   
  
På frågan om revisionens helhet har blivit omfattande svarar respondent B: “Alltså, i 
grunden, nej”. B menar att dom att dom här områdena inte är några nya områden, utan 
att dom här områdena har funnits på vår revisionskarta redan innan. Skillnaden är att vi 
nu ska skriva mer specificerat i revisionsberättelsen vad vi har gjort. Med andra ord har 
dokumenteringen blivit aningen mer omfattande.  
  
Sett till antalet timmar på uppdragen så ser B ingen skillnad. B förklarar dock att man 
kan se en skillnad på själva formuleringen av revisionsberättelsen, att det är mer 
omfattande arbete. Men sett till revisionen och arbetet med väsentliga områden så är det 
ingen skillnad. B förklarar det som att arbetet med dom här områdena är så väsentliga 
att B inte kunnat skriva på den gamla revisionsberättelsen utan att ha gjort det här 
arbetet. Sammanfattningsvis föreligger skillnaden i att förtydliga vad revisorn har gjort 
och det speglar sig i revisionsberättelsen och diskussioner med revisionsutskottet, och 
det är i så fall där man kan se den skillnaden i omfattningen av arbete.   
  
Respondenten förklarar att det förmodligen har förts diskussioner avseende 
revisionsarvodet, men att det varit svårt att höja arvodet på de noterade bolagen. Vidare 
tror B att detta beror på att arbetet med dessa områden redan ingått i revisionen tidigare.   
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6. Analys  
 

Detta kapitel har samma struktur som föregående kapitel, till skillnad från föregående 
kapitel så analyseras inte varje enskild intervju för sig utan analysen bygger på alla 
respondenter. Vi börjar med att analysera den nya revisionsberättelsen och dess 
indikatorer följt av ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ och dess indikatorer. Slutligen 
analyseras förändringar inom revisionsyrket.   
 

6.1 Den nya revisionsberättelsen  
  

Syfte och bakgrund   
  
Genom att knyta samman respondenternas åsikter om vad som ligger till bakgrund för 
den nya revisionsberättelse har vi identifierat fyra huvudområden, vilka benämns som 
extern efterfrågan, transparens/öppenhet, revisorns förtroende och informationsvärde 
& originalitet (Se Figur 1). Den externa efterfrågan härstammar från att investerare, 
intressenter och användare av revisionsberättelsen har efterfrågat en ny 
revisionsberättelse, vilket samtliga respondenter var överens om och vilket bland annat 
A benämnde som intressent- och marknadsperspektivet. Vidare går det att konstatera att 
som en påföljd av en tidigare intetsägande revisionsberättelse, vill man nu se en mer 
transparent och öppen revisionsberättelse där användaren faktiskt får veta vad revisorn 
gör under revisionen, det vill säga vad har revisorn granskat och vad har man inte 
granskat. Ser man till Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som reglerar 
revisionsberättelsen kan man snabbt dra slutsatsen att den inte varit påtryckande för 
transparens och öppenhet. Det vill säga, det har inte funnits några påtryckningar från 
lagen att man ska berätta mer ingående för användarna av revisionsberättelsen vad man 
faktiskt har granskat, utan endast ge ett uttalande om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med lag. Som A förklarar har det inte funnits något unikt med vad 
som är viktigt för respektive bolag och detta kan förklaras av att inte funnits något som 
reglerat detta. Det är förståeligt att man tidigare använt sig av standardiserade mallar 
eftersom det dels kan vara tidseffektivt och att det inte krävts att man behövt specificera 
sig.   
  
Öhman (2007, s. 27) förklarar att relationen mellan revisorn, kunden och samhället i 
mångt och mycket handlar om förtroende. Den tredje kategorin vi identifierat benämns 
som revisorns förtroende, vilket handlar om att tydliggöra relevansen med att faktiskt ha 
en revisor och att stärka förtroendet för revisionsyrket. En av respondenterna förklarar 
det som ett påtryck från revisionskåren att lyfta relevansen med att ha en revisor och en 
annan respondent som att man vill ge en tydligare bild av vad revisorn faktiskt gör. Ser 
man tillbaka på revisionsyrket har det varit präglat av bransch-skandaler och fått tagit 
ansvar för finanskriser. Den nya revisionsberättelsen ger möjligheten att faktiskt på nytt 
stärka revisorns förtroende och tydliggöra vikten av att faktiskt ha en revisor, vilket 
många kan ha glömt längs vägen.   
  
Den sista huvudkategorin informationsvärde & originalitet grundar sig mångt och 
mycket i att man efterfrågat en mer informativ och unik revisionsberättelse. Vad som 
anses med informativt kan vara ett aningen diffust begrepp, eftersom det både kan avse 
mer information, det vill säga omfattningen av revisionsberättelsen men även det 
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specifika i informationen. Respondenterna är eniga i att man har efterfrågat en mer 
informativ revisionsberättelse och det går även att konstatera att det handlar om ett 
innehåll med faktiskt värde, det vill säga snarare specifik information än mer 
information. Vidare har man efterfrågat en revisionsberättelse som ska vara unik för 
respektive bolag och som ger mer specifik information om bolaget än tidigare.  
 

 
 

 
Figur 1: Faktorer som ligger till bakgrund för den nya revisionsberättelsen 

  
FAR (2016) beskriver att det huvudsakliga syftet med EU:s revisionspaket var att öka 
revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Ser man till revisionskvalitet är det ett 
aningen svårdefinierat begrepp som denna studie inte behandlar. Det går dock att säga 
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att vissa av de faktorer som respondenterna i studien nämner som bakomliggande kan 
anses vara påverkande för revisionskvaliteten på ett positivt sätt. Ser man till revisorns 
oberoende är det inget som respondenterna nämner som bakomliggande för den nya 
revisionsberättelsen, detta kan dock förklaras av att EU:s revisionspaket inte endast 
innehåller en ny revisionsberättelse utan även andra omfattande förändringar som har 
med revisionsyrket att göra. KPMG (2016) beskriver vidare att syftet är förbättra 
revisorns självständighet. Detta går att koppla till dels transparens och öppenhet, 
eftersom revisorn nu behöver vara mer öppen och tydlig i revisionsberättelsen, men 
även informationsvärde & originalitet som innebär att varje revisionsberättelse ska vara 
unik för respektive bolag. Detta innebär att revisorn behöver vara mer självständig 
genom att verkligen redovisa de specifika riskerna för respektive bolag.    
  
Respondenternas åsikter om bakgrunden till revisionsberättelsen är i mångt och mycket 
detsamma och kan jämföras med argumenten Simnett & Huggins (2014) för angående 
förväntningsgapet, informationsgapet och kommunikationsgapet och hur dessa gap 
utgör en anledning till varför en ny revisionsberättelse idag finns. Den externa 
efterfrågan på en mer informativ revisionsberättelse kan anses vara nära till 
informationsgapet, det vill säga att intressenten har känt ett gap mellan den 
informationen revisionsberättelsen anger och den information som faktiskt finns om 
bolaget, vilket kan vara till exempel riskområden. Vidare finns det tydliga kopplingar 
till det så kallade förväntningsgapet, det vill säga vad intressenterna förväntar sig av 
revisionen och vad de slutligen får ut. Här nämner respondenterna bland annat att 
intressenterna vill veta vad revisorn faktiskt gör under revisionen, det vill säga vad man 
granskar, vad man inte granskar och så vidare. Bilden är att man tidigare inte riktigt 
förstått eller fått givet vad revisorn faktiskt har gjort, eftersom den tidigare 
revisionsberättelsen var väldigt intetsägande och likadan för samtliga bolag. 
Avslutningsvis går det att konstatera att kommunikationsgapet också ligger nära till vad 
respondenterna anser vara bakomliggande till den nya revisionsberättelsen, det vill säga 
att externa parter önskar att revisorn kommunicerar en tydligare bild av bolaget och vad 
man faktiskt har gjort under revisionen.   
  
Ser man till agentproblemet som bland annat Jensen & Meckling (1976), Eilifsen et al. 
(2014) och Antle (1982) behandlar kan man utifrån respondenternas åsikter dra 
slutsatsen att det inte har rått ett agentproblem. Bakgrunden till den nya 
revisionsberättelsen handlar snarare om externa parter som investerare, intressenter och 
branschorganisationer än interna parter som företagsledning och chefer. Med andra ord 
föreligger det inte ett agentproblem internt inom bolagen, utan det handlar snarare om 
en extern efterfrågan.   
  

Implementering och förberedelsearbete  
  
Det var viktigt för studien att dels förstå bakomliggande syften med den nya 
revisionsberättelsen men även få en överblick över hur man förberett och implementerat 
den. Från ett internationellt perspektiv började man med representanter från diverse 
länder inom byrån att träffas och diskutera den nya revisionsberättelsen redan under 
2015, vilket (FAR, 2016) förklarar var samma år som de nya standarderna från IAS 
trädde i kraft. Det går att konstatera att det finns ett gediget förberedelsearbete inför den 
nya revisionsberättelsen där man redan under hösten 2015 påbörjade arbetet. Det 
berättigas genom att man dels påbörjade förberedelsearbetet tidigt samt att man redan 
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under 2016 framställde den nya revisionsberättelsen för vissa klienter i pedagogiskt 
syfte.   

  

Figur 2: Tidslinje - implementering och förberedelsearbete  
  

Respondenterna är entydiga i att det varit en kombination av EU:s revisionspaket, IAS 
och FAR när man förberett den nya revisionsberättelsen. Det går vidare att konstatera att 
det funnits andra bidragande parter till att förbereda sig för den nya revisionsberättelsen, 
dels internationella kontakter där bland annat England har varit framträdande samt att 
man diskuterat det byråerna emellan (Se figur 3). B förklarar att revisorer emellan har 
ställt sig frågor som “vad kommer effekterna av detta att vara?”. Ser man till Gutierrez 
et al. (2016) samt Reid et al. (2016) är effekterna av de nya regelverken i England 
skiljaktiga, vilket dock inte är särskilt relevant för denna studie och inte heller helt 
applicerbara på Sverige eftersom det förekommer institutionella skillnader. Det som är 
intressant och applicerbart är att England onekligen hunnit skaffa sig erfarenheter av de 
nya regelverken och att Sverige kan lära sig utav dom. Byrån som respondenterna i 
fråga tillhör har möjligheten att ta ett språng genom att utnyttja de engelska kontakterna 
på ett bra sätt. Det går att konstatera att byrån uppenbarligen har gjort detta eftersom 
man, som A förklarade hade en utsedd mentor från det engelska kontoret som kunde 
bidra med deras erfarenheter. Om man lyckas applicera den erfarenhet som England fått 
sedan införandet kan man möjligtvis lyckas uppfylla de bakomliggande syften som de 
nya regelverken har på ett snabbare sätt.   
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Figur 3: Kombination av direktiv, lagar och kontakter  

  

  

6.2 Särskilt Betydelsefulla Områden  
  

Särskilt Betydelsefulla Områden  
  
För att förstå den bakomliggande processen gällande de val revisorer gör när det 
kommer till ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ var det viktigt att se hur respondenterna 
valde att beskriva dessa områden.  Respondenterna är eniga om att ett ‘Särskilt 
Betydelsefullt Område’ är något som kan tänkas ha en väsentlig påverkan på företags 
finansiella rapportering. Om man ser till Eilifsen et al. (2014, s. 14) så förklarar 
forskarna att felaktigheter som har en väsentlig påverkan ska med rimlighet förväntas 
påverka användarnas ekonomiska beslut gällande den finansiella informationen. Det går 
därmed att konstatera att ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ ska vara så pass väsentligt 
att det kan tänkas påverka användaren av den finansiella informationens ekonomiska 
beslut om bolaget. Ser man till hur IFAC (2015a, s. 2) definierar ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ går det också att konstatera att det ligger nära till hur respondenterna 
definierar det. Likt resonemanget Eilifsen et al. (2014, s. 14) för angående väsentlig 
påverkan finner vi att de områden som blir av särskild betydelse ska vara riskfyllda på 
en signifikant nivå. Om man ser till ‘Särskilt Betydelsefulla Områdena’ så identifierar vi 
att det kan handla om områden eller poster som är komplexa, som involverar 
bedömningar eller vid tillfällen där det råder udda transaktioner. Nedan beskrivs på ett 
detaljerat plan vilka kontexter som påverkar valen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, 
därefter redogör vi för signifikans, väsentlighet och revisorns professionella bedömning 
samt vilka roller dessa har i att avgöra ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.  
  
För att vidare förstå ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och dess innebörd så ville vi 
också med hjälp av revisorerna söka en förståelse i de val de gör, det vill säga vilka 
områden är signifikanta och blir slutligen särskilt betydelsefulla. Respondenterna var 
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eniga om att poster där det krävs mycket bedömning eller uppskattningar bör 
uppmärksammas, exempelvis värdering av goodwill, successiv vinstavräkning eller 
upplupna intäkter. Den logiska förklaringen till detta kan exempelvis vara att bolag 
använder olika värderingsmodeller och diskonteringsräntor för att uppskatta värdet på 
en post. Det kan också handla om osäkerheten i företagsledningens prognoser, 
exempelvis hur de bedömer att framtida kassaflöden kommer att se ut. Vidare kan vi 
också se att kompetensen bolagsledningen besitter kan vara avgörande för huruvida 
revisorn anser att deras värderingar och uppskattningar kan anses vara en risk.  
  
Vidare nämner respondenterna udda transaktioner, vilket kan vara större förvärv eller 
substantiella transaktioner. När det kommer till udda transaktioner så väljer vi att tolka 
det som transaktioner som bolaget i fråga normalt sett inte har, vi ser att transaktioner av 
utmärkande slag mellan konton exempelvis kan väcka revisorns intresse, detta kan anses 
viktigt för att kunna säkerställa att transaktionerna har gått rätt till, är lagliga och så 
vidare. Dessutom är respondenterna eniga om att komplexitet kan spela roll vid valen av 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, exempel på komplexa situationer är när en av 
respondenterna beskriver att skatter kan vara problematiska för företag i internationella 
koncerner.  Om man ser till bolag som verkar i många länder så måste delvis bolagen 
förhålla sig till landets skatteregler och lagar, vidare så skulle man kunna se valutakurser 
som komplexa situationer i internationella koncerner, detta då det alltid föreligger en 
risk att göra valutakursförluster som kan leda till förluster och osäkerheter i bolaget.   
  
Från analysen förd ovan har vi funnit mönster i hur revisorn väljer områden som kan 
tänkas bli ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Dessa mönster har vi delat in i tre olika 
delar, vilket anses vara kontexterna som påverkar revisorns val av ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’. Den första kontexten väljer vi att namnge bedömningar, 
vilket som tidigare nämnt är områden som involverar uppskattningar och bedömningar 
genomförd av företagsledningen eller där revisorn behöver göra gränsdragningen om 
huruvida ett område ska vara särskilt betydelsefullt eller inte. Den andra kontexten är 
komplexitet, vilket kan vara situationer som medför risker för felaktigheter gällande till 
exempel skatter i internationella koncerner. Vidare kan det vara till exempel 
komplexiteten och svårigheterna med ny teknologi såsom ett bolags IT-system. Den 
tredje och sista benämner vi udda transaktioner, vilket innebär att ovanliga 
transaktioner tenderar att få revisorns uppmärksamhet och kan eventuellt bli av särskild 
betydelse. Nedan finner ni en sammanställning av de kontexter som vanligtvis påverkar 
revisorns val av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.  
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Figur 4: Kontexter som påverkar val av signifikanta riskområden  
  
Eilifsen et al. (2014, s. 112) beskriver signifikanta risker som de risker inom ett bolag 
som behöver särskild granskning och som vid felaktigheter kan tänkas ha en väsentlig 
påverkan på ett bolags finansiella rapportering. Revisorn använder sig utav sin 
professionella bedömning för att identifiera dessa risker. Det framgår också av IFAC 
(2015a, s. 2) att revisorn med hjälp av sin professionella bedömning ska avgöra vilka 
risker som är signifikanta. Återigen handlar det om revisorns professionella bedömning 
som (Öhman, 2007, s. 42-43) beskriver och kan därmed ha skiljaktiga utfall beroende på 
vilken revisor som granskar bolaget. Vi finner att udda transaktioner, bedömningar och 
komplexitet ofta medför att det kan råda osäkerheter inom ett område som behöver 
särskild granskning. Detta kan tänkas förklara att signifikanta risker ofta identifieras till 
värderingar, förvärv eller skatter och slutligen benämns som områden av särskild 
betydelse av revisorn.  Slutligen ser vi att de signifikanta riskerna som blir särskilt 
betydelsefulla speglar sig i revisorn professionella bedömning där olika revisorer kan 
tänkas fatta olika beslut. Signifikanta risker kan därmed sägas vara grunden för ett 
område som slutligen blir särskilt betydelsefullt, eftersom det råder större osäkerheter än 
i andra områden och utfallet av en felaktighet kan ha en väsentlig påverkan på bolagets 
finansiella rapportering.   
  
Sammanfattningsvis konstaterar vi att det finns mönster i vilka kontexter som påverkar 
valen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, vilket är komplexitet, bedömningar och 
udda transaktioner (Se Figur 4). Vidare skall risken vara av signifikant nivå, vilket 
innebär att den kan ha en väsentlig påverkan på den finansiella informationen. Med 
detta som grund och slutligen revisorns professionella bedömning är det som avgör 
vilka områden som är särskilt betydelsefulla. Nedan presenteras en modell (Se Figur 5) i 
hur revisorn kan tänkas identifiera och välja ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Denna 
modell är en utvidgning av föregående modell men tar hänsyn till det vi funnit gällande 
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revisorns professionella bedömningar samt signifikanta risker och hur detta speglar sig i 
utfallet av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.  
  

  
  

Figur 5: Särskilt Betydelsefulla Områden  
  

Revisionsprocessen  
  
Ser man till revisionsprocessen och arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ (Se 
Figur 3) är samtliga respondenter överens om att det initiala arbetet med ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ påbörjas i planeringsstadiet. Det är vid detta stadie man för 
första gången kommer i kontakt med de risker och områden som möjligtvis kan vara 
särskilt betydelsefulla. Det går att se att det huvudsakliga arbetet med att identifiera 
risker och riskområden föreligger i planeringsstadiet och att det är här revisorn sätter 
prägel för hela revisionen. Från planeringsstadiet tar revisorn med sig vad en av 
respondenterna benämner som riskkarta, det vill säga en karta med risker som revisorn 
identifierat och som man tar med sig under revisionen. Det går vidare att konstatera att 
arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ är en pågående process under hela 
revisionen och att områden som funnits på riskkartan initialt kan försvinna, förändras 
eller läggas till. Vidare handlar planeringsstadiet och arbetet med att identifiera risker 
mycket om revisorns professionella bedömning som bland annat Öhman (2007) 
diskuterar. Öhman (2007, s. 43) förklarar att när revisorn ska avgöra vad som är riskfyllt 
och vad som är väsentligt utgår revisorn från sin professionella bedömning. Med andra 
ord är det en subjektiv bedömning som är baserad på revisorns kompetens och 
erfarenheter, vilket i både teorin och praktiken kan innebära att samma bolag skulle 
kunna få olika risker identifierade beroende på vilken revisor det är. Vidare kan det 
förekomma skillnader i vad som faktiskt är väsentligt och inte eftersom det är upp till 
revisorn.  
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Det avslutande arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ färdigställs efter 
bokslutsgranskningen, i samband med att revisorn gör den sammanställda slutsatsen av 
hela revisionen. Som A förklarar så kan revisorns uppfattning förändras i och med att 
man kommer in i ett bolag och att man granskat mer av bolaget. Revisorn kan därmed 
under vägen ändra bedömning om ett riskområde som funnits med på riskkartan och att i 
den sammanställda slutsatsen inte finns med som ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’.  
  
Planeringsstadiet i revisionsprocessen som respondenterna beskriver kan anses vara 
jämbördigt med hur Eilifsen et al. (2014, s. 19) beskriver planeringsstadiet av 
revisionen. Det framgår att i planeringen av revisionen sker identifiering av riskområden 
och beslutande av väsentlighetstal. Med andra ord föreligger det ingen skillnad 
teoretiskt sätt och i praktiken. Ser man till hela revisionsprocessen beskriver inte 
respondenterna processen lika teoretiskt som Eilifsen, utan att den snarare består av 
planering, granskning, bokslutsgranskning och avrapportering. Eilifsen et al. (2014, s. 
17) resonerar även att revisionsprocessen rent praktiskt kan se ut på ett annorlunda sätt 
än vad den gör i teorin, vilket samstämmer i detta fall. Det vi benämner som 
avrapportering är det respondenterna beskriver som själva framställandet och 
formuleringen av revisionsberättelsen. 
 
Samtliga respondenter säger att de inte ser några förändringar i revisionsprocessen i och 
med införandet av de nya regelverken. Det som dock bör beaktas avseende detta är att 
samtliga respondenter förklarar att det varit mer tidskrävande sett till dokumentation och 
att förbereda revisionsberättelsen. Med andra ord har strukturen för revisionsprocessen 
inte förändrats, det vill säga de olika stadier revisorn går igenom för att utföra 
revisionen. Däremot har avrapporteringen och framställandet av revisionsberättelsen fått 
ett mer omfattande arbete, vilket naturligt kan förklaras av det skall skrivas mer än 
tidigare. Revisionsprocessens struktur har i sig inte förändrats, men stadiet för 
avrapportering har i termer av omfattning förändrats. Vidare finns det en entydighet i att 
det varit mer omfattande diskussioner med företagsledning och revisionsutskott 
avseende särskilt betydelsefulla områden vilket inneburit en mer omfattande 
kommunikation. Själva arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ är egentligen inte 
heller något nytt, förutom att faktiskt presentera det i revisionsberättelsen. Att identifiera 
risker och utföra granskningsåtgärder har varit revisorns arbete såväl före som efter 
implementerandet av den nya revisionsberättelsen. Begreppet ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ kan därmed anses låta mer speciellt än vad det egentligen är.   
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Figur 6: Revisionsprocessen  

  
Figuren ovan tydliggör hur processen med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ ser ut. 
Som helhet är arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ en successiv process som 
pågår under hela revisionen. I planeringsstadiet görs det mest essentiella arbetet med 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, som också utgör grunden för hela revisionen, denna 
del markeras därför med större beläggning. Vidare har bokslutsgranskning tydligare 
beläggning vilket beror på att i samband med att bokslutsgranskningen är klar kan 
revisorn dra den sammanställda slutsatsen om revisionen och i detta skede göra dom 
sista slutsatserna om vilka områden som bör vara särskilt betydelsefulla. I 
avrapporteringen sker det konkreta och produktiva arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’, vilket sker när påskrivande revisor framställer revisionsberättelsen och 
formulerar texten för respektive område. Det är revisorn tydliggör för användaren vilka 
specifika risker i bolaget som är särskilt betydelsefulla. Som helhet jobbar revisorn med 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ under hela revisionen, men vår åsikt är att det finns 
vissa delar sett till revisionsprocessen som är mer utmärkande (Se Figur 5).   
  

Värde och originalitet  
  
När det kommer till informationen i den nya revisionsberättelsen så är respondenterna 
eniga om att den bidrar med ett ökat informationsvärde. Bédard et al. (2012, s. 1) har 
lyft att branschorganisationer menar att tidigare revisionsberättelser inte varit tillräckligt 
informativa. Respondenterna anser att just ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ i den nya 
revisionsberättelsen leder till ökat mervärde. Vi ser därför att den nya 
revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ bidrar med mer information 
vilket skulle kunna vara en parameter i att förklara det ökade mervärdet intressenter får. 
Ser man till Bédard et al. (2012) förklaring ovan angående tidigare innehållslösa 
revisionsberättelser och det respondenterna säger angående ökat mervärde så ser vi att 
förändringarna med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ är ett steg i rätt riktning när det 
kommer till värdeskapande.  
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Vidare beskriver Bédard et al. (2014) att så kallade JOA:s, vilket motsvarar ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’, dels kan leda till minskad informationsasymmetri mellan 
användare och revisor vilket sedan leder till ökat informationsvärde. Det andra tänkbara 
utfallet är att JOA:s enbart bidrar med ett symboliskt värde gentemot intressenterna och 
inte bidrar till mervärde. I vår studie nämner respondenterna att bolag ibland inte vill 
blotta vissa risker för intressenter men att det är revisorns ansvar att redogöra för 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. På ett sätt innebär detta att intressenter får reda på 
information som bolaget kanske hade undanhållit sett till de gamla reglerna vilket kan 
förhindra informationsassymetrisk problematik då revisorn är skyldig att redogöra för 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.   
  
Tar man det ett steg längre så kan ett scenario vara att utan ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ finns det en chans att agentproblemet enligt Jensen & Meckling (1976) råder.  
Eftersom revisorn behöver redovisa ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ i 
revisionsberättelsen, som enligt B ska ge samma bild som bolagets beskrivning medför 
att även bolagsledningen behöver redovisa dessa områden. Revisorn kan därmed anses 
fungera som en påtryckande part till att tvinga bolagsledningen att redovisa riskområden 
som man annars inte hade valt att blotta, vilket också minskar agentproblemet mellan 
bolagsledningen och ägare. Ser man till Eilifsen et al. (2014, s. 6) beskrivs efterfrågan 
av revision genom agentproblemet, vilket också föranleder en slutsats om att ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ kan öka efterfrågan på revision om man nu lyckas minska 
agentproblemet och fungera som den oberoende tredje parten som behövs.   
  
Vidare tydliggör en av respondenterna att man i dagsläget inte skriver slutsatser och att 
detta kan vara något intressenter förväntar sig att man ska göra om de områden man 
lämnat. Ser man till IFAC (2015a) framkommer det inte att revisorn ska lämna 
slutsatser om de beskrivna områdena. Vi tolkar det som att slutsatser i termer av tex 
konsekvenser, möjliga utfall eller liknande är vad respondenten i fråga syftar till. Ser 
man till forskning av Simnett & Huggins (2014, s. 723-724) som beskriver att reduktion 
av förväntningsgapet kan detta leda till ett högre värde för intressenter, så finner vi att 
den nya revisionsberättelsen skulle kunna bidra med ökat värde för intressenter om 
revisorn exempelvis redogör för de slutsatser de dragit avseende ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’. Om revisorn skulle lämna slutsatser så skulle det ha sina för- och nackdelar. 
Fördelarna är som sagt att värdet skulle kunna öka, ser man till de nackdelarna så skulle 
bolaget och dess intressenter kunna få försämrat värde, exempelvis om lämnade 
slutsatser skulle innebära att aktiekursen sjunker eller liknande. IFAC (2015a, s. 3) 
redogör för att revisorn inte ska redovisa ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ om skadan 
överstiger nyttan. Detta är inte direkt tillämpbart i detta fall då det handlar om slutsatser 
och inte redovisningen av riskområdena, hur som helst så kan man se att risken för 
skada ökar om revisorn lämnar slutsatser, speciellt om slutsatserna är felaktiga gällande 
bolags fortlevnad eller liknande. Slutligen ser vi att även fast slutsatser kan bidra med 
ett ännu högre värde för intressenter så kanske det är bäst om exempelvis 
finansanalytiker är de som drar slutsatser gällande den finansiella information som 
framgår i årsredovisningen.   
  
Öhman (2007, s. 91) konstaterade i sin studie att majoriteten av hans respondenter ansåg 
att om mer information skulle lämnas av revisorer så skulle detta vara värdefullt för 
intressenter. Gällande denna studie så har vi tidigare beskrivit att våra respondenter 
anser att intressenter får ökat mervärde genom att bland annat redogöra för ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’. Det som måste poängteras från vår studie är dock att 
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respondenterna är tydliga med att information gällande riskområden har funnits i 
företags årsredovisningar redan tidigare, men att det som är nytt är att det nu finns i 
revisionsberättelsen också. Med detta så ligger alltså inte mervärdet i att riskområdena 
är något helt nytt utan det handlar snarare om att revisionsberättelsen tillför något nytt 
för externa läsare.  
  
Om vi sedan ser till huruvida den nya revisionsberättelsen kan anses vara originell för 
respektive bolag så säger respondenterna att det i år har varit bolagsspecifika områden 
som identifierats för varje bolag. Respondenterna är dock överens om att det finns en 
risk att fastighetsbranschen riskerar att få standardiserade riskområden. Att det handlar 
om just fastighetsbranschen förklaras med att verksamheten inom branschen är snarlik 
för respektive bolag och att man kan tänka sig att riskerna därmed är detsamma. Som 
tidigare nämnt menar respondenterna att man tänkt till gällande valen av ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ och att man anpassar sig efter respektive uppdrag. Däremot ser 
vi det inte som omöjligt att man börjar släppa standardtexter gällande ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ i framtiden, speciellt i branscher där bolagen är väldigt lika 
sett till verksamheten. Utifrån respondenternas svar har vi funnit att de identifierade 
riskområdena kan anses vara bolagsspecifika snarare än branschspecifika, med undantag 
för fastighetsbranschen. Detta är något positivt då Simnett & Huggins (2014, s. 720) 
poängterar att standardiserade texter är något som varit en stor problematik i tidigare 
revisionsberättelser. Ser vi då till svaren från respondenterna i denna studie så går det att 
konstatera att i dagsläget så föreligger ingen standardisering när det kommer till 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ utan att revisionsberättelsen idag är skräddarsydd. 
Däremot så ska inte detta generaliseras till andra delar i revisionsberättelsen och det går 
inte heller att säga att det kommer vara bolagsspecifika områden i framtiden.  
  
Ser man till hur Revisorsnämnden (2017) beskriver revisionsberättelsen är det bland 
annat att uttala sig om huruvida den ger en rättvisande bild av bolagets sanna resultat 
och ställning. Ser man till begreppet rättvisande bild kan man fråga sig om den tidigare 
revisionsberättelsen verkligen gav det. Det står bokstavligen dock att revisorn endast ska 
uttala sig om huruvida den ger en rättvisande bild, inte mer specifikt än så. Det går att 
konstatera att de riskområden som revisorn nu presenterar som ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ inte är nya riskområden eller något banbrytande. Det går därför att dra 
slutsatsen att revisionsberättelsen nu faktiskt kan ge en mer rättvisande bild om bolaget 
eftersom man upplyser om de risker som finns inom bolaget. En mer rättvisande bild om 
bolagets sanna resultat och ställning kan anses vara ett ökat mervärde för användarna. 
Tidigare skulle revisorn endast uttala sig om huruvida bolagets årsredovisning var 
rättvisande, nu kan revisorn faktiskt styrka det genom att tydliggöra vilka risker som 
finns inom bolaget.   
  

Problematik och utmaningar  
  
Ser man till utmaningarna respondenterna haft så handlar det mycket om komplexitet i 
poster och områden, hur man ska formulera sig och att man nu fått argumentera mer mot 
kund. En av respondenterna benämner “close calls” som utmanande, vilket vi tolkar som 
gränsdragningar i vad som är ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ och vad som inte är 
det. Vidare identifierar vi att dessa gränsdragningar speglar sig i revisorns professionella 
bedömning, exempelvis hur man ska hantera situationer där man inte med säkerhet kan 
fastställa utfallet.  Här tror vi också att professionella bedömningar hos revisorer 
kommer framgå tydligt, eftersom revisorer gör olika bedömningar när det kommer till 
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dessa gränsdragningar.  Öhman (2007, s. 43) förklarar att revisorns professionella 
bedömning är essentiellt i revisionen, detta kan kopplas till dessa gränsdragningar vi 
nämnt tidigare, det vill säga revisorns övervägande om vad som är och vad som inte är 
ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ avgörs av revisorns professionella bedömning. Det 
går vidare att konstatera att revisorns professionella bedömning visar sig när revisorn 
inser att denne inte är tillräckligt kompetent för att göra en bedömning om till exempel 
en tvist.  B nämner att man vid tillfällen tar in specialister när någonting är komplext 
eller innehåller mycket bedömningar. Man kan tänka sig att till exempel en jurist är mer 
lämplig att avgöra utfallet av en tvist där både bedömning av till exempel omfattningen 
av ett skadestånd eller sannolikheten att bolaget förlorar tvisten kan förekomma.   
  
Som nämnt tidigare så uppger respondenterna att det varit utmanande i hur man ska 
formulera sig för ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ samt att argumentera för sina val 
med klienten. Vidare finner vi att det nu gäller att vara tydligare i sina formuleringar och 
att man gör ett mer noggrant arbete gällande riskområden när det kommer till att 
specificera riskerna, detta i sig kan ses som en utmaning revisorer möter under de nya 
förändringarna. En av respondenterna poängterar att bolag ibland inte vill att man 
redogör för vissa områden, däremot att detta är revisorns skyldighet. Detta är något som 
vi kan relatera till att man måste argumentera mer gentemot kund vilket vi också har 
identifierat som en av de utmaningar revisorer ställs inför.  
  
För att sammanfatta de problem och utmaningar respondenterna har haft så handlar det i 
grund och botten om de gränsdragningar revisorn behöver göra, det vill säga att avgöra 
vad som är ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’ för bolaget. Det är alltså problematiskt 
att fatta beslut om saker som kan anses osäkert vilket är utmaningen revisorer ställs 
inför. Vidare handlar det sedan om huruvida externa läsare ska kunna förstå 
informationen som framgår i ett ‘Särskilt Betydelsefullt Område’, det ska alltså inte 
kunna misstolkas, detta innebär att en ytterligare utmaning är att formulera sig på ett 
korrekt sätt. Slutligen handlar det om att revisorn får argumentera för sina val med 
kund, det vill säga varför ett område väljs framför ett annat och så vidare.  

6.3 Förändringar inom revisionsyrket  
 
De förändringar som den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ föranlett föreligger inte i revisionsprocessens struktur som nämnt tidigare, 
utan snarare i dokumentationen och kommunikationen. Vad detta i sig bör förändra är 
möjligtvis omfattningen för uppdragen och revisionsarvodet. Ser man till Gutierrez et al. 
(2016) och Reid et al. (2016) finner de skiljaktiga resultat sett till hur revisionsarvodet 
har ökat där Gutierrez et al. (2016) finner både oförändrade arvoden men också en 
ökning och där Reid et al. (2016) finner att revisionsarvodet har ökat men att det inte 
endast kan förklaras av den nya revisionsberättelsen. Ser man till vad respondenterna i 
studien säger är har det ännu inte skett någon förändring för revisionsarvodet avseende 
byråns klienter. A förklarar att man fört diskussioner om att öka arvodet för klienterna, 
men att det inte skett någon förändring.   
  
Det kan tyckas logiskt att klienterna inte går med på ökade revisionsarvoden, dels 
eftersom revisionen i sig inte är förändrad i termer av att identifiera risker och utföra 
granskningsåtgärder på dessa. Dock kan det tyckas ologiskt att revisionsarvoden blir 
oförändrade om uppdragen blir mer omfattande, det vill säga i termer av mer 
dokumentation och kommunikation med klienten. Respondenterna är enig om att det 
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blivit mer omfattande dokumentation och kommunikation och detta gäller kanske 
framförallt påskrivande revisor som måste göra det slutgitliga arbetet med 
revisionsberättelsen. Detta borde i sin tur medföra fler timmar på uppdragen såvida man 
inte lyckas omstrukturera upplägget på uppdragen.  
  
Eftersom införandet är så pass nytt kan det tänkas att revisionsarvodet kommer att 
förändras med tiden och framförallt eftersom med tiden kan revisionsberättelsen komma 
att bli ännu mer omfattande. A nämner att man i England har betydligt mer omfattande 
revisionsberättelser och att det därför kan finnas tydliga skillnader i uppdragens 
omfattning.   
  
Ser man till revisionsyrket som helhet och hur arbetsuppgifterna har förändrats har 
respondenterna i studien arbetat mer med kvalitetssäkring av revisionsberättelsen än 
tidigare, detta är dock eftersom de ingår i kvalitetssäkringsgruppen och gäller inte för 
samtliga revisorer inom byrån. Detta kan inte anses bero på införandet av den nya 
revisionsberättelsen eller ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, utan endast att dessa 
personer medverkat i denna projektgrupp.  
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7. Slutsatser  
  

 
Det avslutande kapitlet presenterar slutsatser om de forskningsfrågor vi tidigare 
framställt baserat på den insamlade empirin. Inledningsvis svarar vi på den 
huvudsakliga forskningsfrågan och dess delfrågor och går sedan vidare med att 
besvara studiens övriga delfrågor. Vidare besvarar vi på huruvida studiens slutsatser 
uppfyller syftet med studien. Fortsättningsvis presenteras det teoretiska och praktiska 
bidraget studien har samt förslag för fortsatt forskning. Avslutningsvis behandlar 
kapitlet sociala implikationer samt begränsningar.  
 

7.1 Forskningsfrågor och syfte  
  

Det huvudsakliga syftet med studien handlar i sin helhet om att skapa en förståelse för 
hur revisorn identifierar och väljer ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ för ett bolags 
mening. Det innebär att få en insyn i revisionsprocessen och en förståelse för när och 
hur revisorn arbetar med ’Särskilt Betydelsefulla Områden’. Vidare är det att förstå 
vilka kontexter som påverkar revisorns beslut avseende ’Särskilt Betydelsefulla 
Områden’. För att förstå helheten av arbetet med ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ är 
det vidare ett objektiv att förstå tillämpningen av de nya regelverken där 
implementeringen och förberedelsearbete ligger i fokus. 
 
 För att uppfylla det huvudsakliga syftet med studien framställde vi en huvudsaklig 
forskningsfråga i det inledande kapitlet som lyder: Hur ser processen för svenska 
revisorer ut när det kommer till identifiering och beslutsfattande avseende ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’? Sett till revisionsprocessen är det entydigt att det initiala 
arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ inleds i planeringsstadiet. Det är här 
revisorn med hjälp av sin professionella bedömning bestämmer väsentlighetstal och 
identifierar de riskområden som respektive bolag har. I samband med att 
bokslutsgranskningen är färdig kan revisorn göra den sammanställda slutsatsen av 
revisionen och därmed göra det avslutande arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’. Beslutsfattandet av huruvida ett område ska vara särskilt betydelsefullt eller 
inte är en successiv process som pågår under hela revisionen. Det är därmed inte en 
följdriktig process där man avslutningsvis bestämmer vilka områden det ska vara, utan 
det kan ske under revisionens gång. Ser man till den när den slutliga produkten av 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ framställs så är det i avrapporteringen av revisionen, 
vilket är stadiet där revisorn framställer revisionsberättelsen och formulerar text för 
respektive område.   
  
Det går vidare att konstatera att arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ inte är 
någonting nytt för revisorn i avseende till att identifiera risker och utföra 
granskningsåtgärder på dessa. Det tillförande arbetet handlar mer om att kommunicera 
och dokumentera dessa områden på ett mer konkret sätt än tidigare. 
Revisionsprocessens struktur är inte förändrad i och med införandet av ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ utan det är snarare delar inom revisionsprocessen som har 
blivit mer omfattande där framförallt avrapporteringen har blivit en mer tidskrävande 
process för påskrivande revisor. Vidare handlar det om att vara tydligare i sin dialog 
med klienten och kunna motivera sina val för ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.  
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Tillhörande det huvudsakliga syftet framställdes följande delfråga: Vilka kontexter och 
omständigheter påverkar valen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’? I grund och 
botten går det att säga att de risker och områden som slutligen blir särskilt betydelsefulla 
är av signifikant art där det kan bli en väsentlig påverkan på den finansiella 
rapporteringen. Vidare går det att säga att komplexitet, bedömningar och udda 
transaktioner är generellt sett de huvudsakliga kontexter som ligger till grund för vad 
som kan bli särskilt betydelsefullt. Hur revisorn hanterar dessa kontexter och risker 
handlar i mångt och mycket om dess professionella bedömning. Med andra ord är det en 
subjektiv bedömning som baseras på revisorn kompetens och erfarenheter vilket 
indikerar att olika revisorer kan göra olika bedömningar avseende vad som är ett 
‘Särskilt Betydelsefullt Område’ och inte. När det kommer till bedömningar kan det 
handla om bolagsledningens förmåga att värdera vissa poster i bokslutet, vilket gör att 
revisorn måste avgöra huruvida man kan förlita sig på bolagslednings förmåga att göra 
denna typ av värdering. Det kan vidare ha att göra med gränsdragningar om huruvida ett 
område ska vara särskilt betydelsefullt eller inte. Komplexitet handlar om att ett område 
kan vara svårt eller tvetydigt, där både företagsledning och/eller revisor kan se 
svårigheter med området eller bakomliggande faktorer. Udda transaktioner innebär mer 
eller mindre transaktioner som är av betydande slag, till exempel stora förvärv eller 
liknande. Det kan vara en transaktion som är ovanlig för bolaget vilket kan frambringa 
revisorns uppmärksamhet. Revisorns professionella bedömning är essentiellt när det 
kommer till arbetet med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ för att dels lyckas identifiera 
områden som är av särskild betydelse men även för att lyckas ta sig an ovannämnda 
kontexter.   
  
En andra delfråga framställdes för att besvara det huvudsakliga syftet lyder: Hur har 
förberedelsearbetet och implementering av den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ sett ut?  
  
Förberedelsearbetet för den nya revisionsberättelsen började under hösten 2015 för att ta 
fart på riktigt under 2016. Man har med en kombination av ISA, EU-direktiven och 
FAR tagit fram en revisionsberättelse som är anpassad efter de nya regelverk och 
direktiv som blivit gällande från och med 2017. Man har vidare använt sig utav 
internationella kontakter och byråer emellan när man förberett och implementerat den 
nya revisionsberättelsen. Man har haft kontakt med klienter där man redan för 
föregående räkenskapsår tagit fram en revisionsberättelse enligt de nya regelverken i 
pedagogiskt syfte. Revisorerna arbetar därmed utifrån vad som regleras i ISA och EU-
direktiven och har med tiden utnyttjat FAR för att anpassa sig efter hur man ska tillämpa 
de nya regelverken i Sverige.  
 
De syften som är bakomliggande till de alternativa frågor vi framställt handlar i mångt 
och mycket om att förstå vad revisorn har för åsikter om den nya revisionsberättelsen, 
där spekulationer om mervärde och framtida utveckling ligger i fokus. Vidare är det att 
förstå huruvida revisorn anser att den nya revisionsberättelsen är originell och 
avslutningsvis om revisorn anser att det har resulterat i några förändringar i 
revisionsyrket i och med införandet av de nya regelverken. 
 
Utöver den huvudsakliga frågeställningen och dess delfrågor framställde vi diverse 
alternativa frågor som var av intresse att besvara. Den första alternativa frågan lyder 
Vilka bakomliggande faktorer anser revisorn varit påtryckande för en ny 
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revisionsberättelse? De huvudsakliga faktorerna som revisorerna anser varit 
påtryckande för en ny revisionsberättelse har som vi identifierat som extern efterfrågan, 
transparens & öppenhet, revisorns förtroende samt informationsvärde & originalitet. 
Sammanfattningsvis handlar det om att intressenter och användare utav 
revisionsberättelsen efterfrågat en mer informativ, transparent och unik 
revisionsberättelse som kan ge en bättre bild av bolaget än tidigare. Ser man till den 
påtryckning som kommit internt inom revisionsyrket har det handlat om att stärka 
revisorns förtroende och relevansen av att ha en revisor.   
  
För att förstå revisorns åsikter och spekulationer om den nya revisionsberättelsen och  
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ framställdes följande frågeställning: Anser revisorn 
att den nya revisionsberättelsen bidrar till ökat mervärde för användarna av 
revisionsberättelsen?  
  
Revisorerna i studien anser att den nya revisionsberättelsen bidrar med ett ökat 
mervärde för användarna av revisionsberättelsen. Det är i huvudsak ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ som är den bidragande delen till ökat värde. Det ökade 
mervärdet kan i huvudsak beskrivas av ett så kallat informationsvärde, vilket innebär att 
revisionsberättelsen innehåller information av det slaget att det faktiskt ger ett ökat 
värde för användaren. Ser man till den tidigare innehållslösa revisionsberättelsen kan nu 
användaren faktiskt finna information som kan ge en bättre bild av bolaget än tidigare.    
  
För att förstå huruvida den nya revisionsberättelsen är originell för respektive bolag 
framställdes följande fråga: Anser revisorn att den nya revisionsberättelsen har en 
originalitet eller har den standardiserats i den rådande revisionsprocessen för större 
byråer?  
  
Den nya revisionsberättelsen som för första gången läggs fram vid bolagsstämman 
under 2017 är en skräddarsydd produkt som innehar en originalitet för respektive bolag. 
Det finns en risk att den kommer bli standardiserad inom fastighetsbranschen vilket 
beror på att samtliga verksamheter inom fastighetsbranschen är snarlika. Det finns 
därmed tendenser att branscher som har likartade verksamheter kan med tiden komma 
att få standardiserade revisionsberättelser eftersom riskerna är detsamma oavsett bolag. 
Revisorerna i studien beskriver att man i dagsläget jobbar med att utföra arbetet med 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ från start till slut för respektive bolag och att varje 
specifikt bolags revisionsberättelse är unik.  
  
Den avslutade delfrågan behandlar revisionsyrket som helhet och lyder: Hur har 
revisionsyrket förändrats i och med införandet av den nya revisionsberättelsen och  
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’?   
  
Ser man till vad en revisor tidigare gjort är det inte särskilt omfattande förändringar i 
och med införandet av de nya regelverken. Man kan konstatera att revisorns arbete i 
mångt och mycket är detsamma som innan och att arbetet med ren revision inte har 
förändrats. Ser man till revisionsyrket som helhet kan man säga att uppdragen har blivit 
mer omfattande och att skillnaden föreligger för framförallt påskrivande revisor som 
skall framställa revisionsberättelsen. Vidare har dialogen med revisionsutskotten blivit 
mer omfattande vilket naturligt kan förklaras med att man diskuterar ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ på ett mer genomgripande sätt än tidigare. Med andra ord har 
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kommunikationen och dokumentationen förändrats i och med införandet av den nya 
revisionsberättelsen.  

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
  

Det empiriska gapet som identifierats i inledande kapitel kan sammanfattas med att säga 
att det funnits en snäv teoretisk forskning bakom de nya regelverken från IAASB och 
EU. Det finns vidare ett tydligt gap när det kommer till tillämpningen av ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ i Sverige vilket förklaras med att är införandet är så pass nytt. 
Ser man till den befintliga forskningen som täcker Sverige går det att konstatera att den 
mer eller mindre är obefintlig. Det är först under våren 2017 som det för första gången 
är möjligt att studera tillämpningen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och den nya 
revisionsberättelsen vilket denna studie har syftat till att göra.  
  
Studien har bidragit med att skapa en förståelse för hur revisorer arbetar med ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ och hur processen för detta ser ut från start till slut. Vi har på 
ett djupare plan erhållit en förståelse för hur revisorn identifierar och fattar beslut 
avseende risker och väsentliga områden i bolag och vad som därmed är särskilt 
betydelsefullt och inte. Vidare har studien bidragit med en förståelse för vad revisorn 
anser varit de bakomliggande faktorerna till en ny revisionsberättelse såväl vad revisorn 
anser om den nya revisionsberättelsen. Avslutningsvis har studien bidragit med en bild 
över hur revisionsyrket har förändrats i och med införandet av den nya 
revisionsberättelsen och framförallt ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Det teoretiska 
bidraget grundar sig därmed framförallt i förståelsen för revisionsprocessen samt de 
kontexter som påverkar revisorns val av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Studien 
framhäver hur tillämpningen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ har fungerat rent 
praktiskt och kan därmed tänkas användas av olika institutioner, såsom universitet, 
revisionsbyråer eller andra typer av organisationer som kan tänkas vilja utnyttja denna 
förståelse. Ser man till akademiska institutioner kan dessa ha nytta av att till exempel 
utveckla kursplaner eller liknande som är mer anpassat efter hur revisorn arbetar med 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Vidare kan studien anses ha ett värde för externa 
parter, som till exempel investerare som är intresserad av att förstå hur respektive bolag 
behandlas enligt de nya regelverken. Det kan ge en ökad förståelse för huruvida 
revisorer faktiskt bidrar med ökat informationsvärde för respektive bolag.  
 
7.3 Fortsatt forskning  
  
Denna studie har riktat sitt fokus på den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ och mer specifikt den bakomliggande processen i revisorns 
arbete. Vi har under studiens gång identifierat andra tänkbara sätt som en studie relaterat 
till detta ämne skulle kunna bedrivas.  Under vår datainsamling har nya 
forskningsämnen visat sig, ett exempel är att specifikt studera standardisering av 
riskområden inom fastighetsbranschen. Något som också diskuterats av oss författare är 
möjligheterna till att i framtiden göra en kvantitativ studie, möjligtvis en kvantitativ 
innehållsanalys för att därefter se om det finns samband mellan olika variabler som kan 
tänkas påverka utfallet av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’.  
  
Respondenterna har också diskuterat hur England har tillämpat liknande regelverk i 
flertal år, detta innebär att en jämförande studie skulle kunna genomföras, där man 
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jämför de revisionsberättelser som skrivs i England och de revisionsberättelser som 
skrivs i Sverige. Att studera dessa skillnader och likheter skulle sedan kunna bidra med 
praktisk och teoretisk relevant forskning för branschorganisationer som IAASB. Det 
som också kan vara av intresse att studera i framtiden huruvida den nya 
revisionsberättelsen fortfarande behåller sin originalitet, det vill säga utvecklas 
revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ och hålls bolagsspecifik eller 
återgår detta till att bli standardiserat återigen. Denna studie skulle kunna hjälpa 
branschorganisationer att identifiera olika aspekter som saknas i dagens 
revisionsberättelse. I och med att vår studie har bedrivits med revisorer från en byrå så 
har vi också diskuterat huruvida resultaten skiljer sig beroende på vilken byrå i Sverige 
som skriver revisionsberättelsen, detta innebär att en jämförande studie på byråer skulle 
kunna genomföras. Den jämförande studien skulle kunna göras genom att jämföra 
revisionsberättelser skrivna av de olika bolagen och då identifiera skillnader. Vidare 
skulle en intressant studie kunna vara att söka svar på varför revisionsberättelsen skiljer 
sig beroende på den byrå som skrivit den.  
  
Något som identifierats under intervjuerna är att revisorns professionella bedömning har 
stor betydelse för utfallet av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Därmed skulle en studie 
som riktar sig mot revisorns professionella bedömning vara aktuell för att på så vis bilda 
sig en ännu bredare uppfattning om varför och hur revisorn gör sina val av signifikanta 
riskområden.  
 
7.4 Sociala implikationer  
  
Forskningsfrågorna i denna studie har grundat sig i ett samhälleliga aspekter där 
studiens ändamål hela tiden varit att tillföra forskningen inom revision med ny och 
relevant information. Denna studie bygger på revisorns tolkningar och erfarenheter i 
yrket vilket sedan har använts för att skapa en förståelse för hur verkligheten ser ut när 
det kommer till arbetet med de nya standarderna. Genom att söka svar i hur arbetet med 
de nya standarderna ser ut så har målet varit att återspegla revisorn process på ett så 
korrekt sätt som möjligt. Med hjälp av denna studie ska läsare av finansiell information 
kunna förstå revisorn val av exempelvis ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, detta då vi 
redogjort för revisorn process samt vad som påverkar revisorns val. Så en positiv social 
implikation som denna studie har är att läsare av finansiell information eller övriga 
intressenter får en klarare bild av hur och varför revisorn gör ett specifikt val.  
  
Något som är viktigt att poängtera för läsaren av denna studie är att i resultatet så måste 
man särskilja på vad som är konkreta fakta och vad som är spekulativt, detta då det 
ibland handlar om vad revisorn tror kommer att hända och i vissa fall handlar det om 
hur revisorn beskriver att något är. Gällande spekulationer så är exempel på detta att 
revisorn tror att den nya revisionsberättelsen bidrar med ökat mervärde. Så läsaren 
måste skilja på forskningsfrågorna där några forskningsfrågor är spekulativa och några 
konkreta. Hur som helst, att vidare förstå vad revisorn har för åsikter gällande 
exempelvis risk för standardisering samt mervärde är något som kan anses vara en 
social implikation denna studie bidrar med. Den positiva social implikationen grundar 
sig i att denna studie ger samhället en bild angående revisorns åsikter vilket kan vara 
användbart för diverse intressenter.  
  
Tidigare i uppsatsen har vi diskuterat att den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ är något som härstammar från tidigare innehållslösa 
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revisionsberättelser. Direktiv från EU och nya standarder från IAS har skapats för att 
bidra med en ny och mer informationsrik revisionsberättelse. Denna studie bygger på 
revisorns tolkningar och erfarenheter i yrket vilket sedan har använts för att skapa en 
förståelse för hur verkligheten ser ut när det kommer till arbetet med de nya 
standarderna. Respondenternas svar på frågor har i denna studie både varit konkreta 
men också spekulativa, detta innebär att i vissa fall handlar det om vad revisorn tror 
kommer att ske i framtiden, men i vissa fall beskriver revisorn hur något är eller ser ut i 
praktiken. Vidare innebär detta att läsaren måste skilja på vad som är spekulativt och 
vad som är ren fakta i vårt resultat, genom att göra detta kan läsaren få en bättre bild av 
revisorns verklighet, uppfattningar och åsikter.  
  
Genom att förstå hur och varför revisorn fattar vissa beslut är bland annat av intresse för 
användare av finansiell information när de ska fatta beslut, men också av intresse för 
branschorganisationer som ständigt utvecklar sina standarder. Vår studie målar upp en 
bild av revisorns process samt varför de fattar vissa beslut, informationen i denna studie 
kan därför användas av investerare som vill förstå revisorns val av exempelvis ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’. Vidare kan denna studie användas av branschorganisationer 
för att utveckla sina regelverk ytterligare. Så de positiva implikationer denna studie har 
är dels att intressenter kan använda denna studie för att bilda en förståelse för revisorns 
val, dessutom kan branschorganisationer använda den för att se vad som eventuellt 
saknas i nuvarande regelverk. De negativa aspekterna ur ett samhällsperspektiv skulle 
kunna vara att revisorer anser att vi som författare inte målat upp en rättvisande bild, 
eller på något sätt inte presenterat ett trovärdigt resultat.  
  
Hur som helst så anser vi att bilden vi återgett när det kommer till den nya 
revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ stämmer överens med 
revisorns verklighet. Så vi anser att studien har positiva implikationer för samhället, dels 
på grund av det vi tidigare beskrivit men också då denna studie kan tänkas hjälpa att 
utveckla teori som i framtiden kan användas för att undervisa revision som exempel.  

7.5 Begränsningar  
  
Tidigare i uppsatsen har vi beskrivit att studien inte syftar till att beskriva eller förklara 
olika situationer, objekt eller fenomen utan studien syftar snarare till att utforska ett 
tämligen nytt område. Som vi redogjorde i kapitel ett av uppsatsen så handlar studien 
om att förstå den bakomliggande processen gällande den nya revisionsberättelsen och 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. I denna studie har vi dels framställt modeller för hur 
processen ser ut när det kommer till ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, vidare har vi 
också presenterat vad som kan tänkas påverka revisorn i dennes val av dessa områden 
samt förarbetet innan den revisionsberättelsen blev aktuell. Vi har alltså utforskat hur 
revisorns process avseende den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ kan tänkas se ut i praktiken.  
  
Denna studie har däremot sina begränsningar och dessa är som tidigare nämnt att vi inte 
kan förklara hur eller varför processen ser ut som den gör, dessutom kan vi inte 
generalisera resultatet vi funnit i denna studie. Detta kan dels förklaras av att urvalet inte 
är tillräckligt stort, därmed kan inte heller resultatet användas för att beskriva processen 
relaterat till den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ på ett 
generellt plan. Hur som helst så är tanken att denna studie ska kunna användas för att 
pröva huruvida den bilden av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ vi beskrivit håller i 
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praktiken. Så slutligen går det att konstatera att begränsningen handlar om att studien 
saknar en beskrivande förmåga som går att generalisera till majoriteten av byråerna i 
Sverige.   
  
En ytterligare begränsning är att studiens resultat inte heller är förklarande. Det vill säga 
att vi inte syftat till att förklara orsak och verkan mellan olika variabler. Exempelvis så 
kan vi inte säga att det finns ett samband mellan den bransch bolag verkar i och de val 
revisorn gör av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ för det bolaget. Vi har däremot 
utforskat varför revisorn gör sina val och vi tror att en förklaring av revisorns val skulle 
kunna göras med en kvantitativ studie där man statistiskt kan säkerställa olika faktorer 
som kan påverka revisorns val. Eftersom vi i denna studie har använt “Grundad Teori” 
och “Narrativ analys” har det medfört att vi bedrivit färre intervjuer men fokuserat på 
djupet i den insamlade empirin. För att kunna förklara sambandet hade det behövts ett 
större urval respondenter med konkreta svarsalternativ för att på så vis kunna mäta och 
analysera samband, på detta vis hade vi däremot tappat det narrativa i studien vilket var 
något vi inte ville göra.  
  
De huvudsakliga begränsningarna i denna studie beskrivs ovan och går i mångt och 
mycket att relatera till studiens forskningsdesign. Däremot finns fler begränsningar, 
dessa kan exempelvis vara att resultatet inte kan generaliseras till andra länder, andra 
byråer och små bolag, vidare har vi också haft begränsat med tid för att bedriva denna 
studie.  
Det vill säga det går inte att säga att resultatet skulle bli detsamma om förutsättningarna 
och omständigheterna såg annorlunda ut.  
  
För att sammanfatta så går det att säga att resultatet inte speglar en sådan exakt 
beskrivning av en händelse, person, situation eller miljö som Saunders et al. (2012, s. 
170) eller Zikmund et al. (2009, s. 54) beskriver. Vidare försöker inte heller studien 
förklara orsak och verkan som Zikmund et al. (2009, s. 57) beskriver. Så det som 
slutligen poängteras för läsaren är att studien är begränsad till att försöka bilda sig en 
uppfattning om hur verkligheten kan tänkas se ut för revisorer i deras process och 
beslutsfattande gällande den nya revisionsberättelsen och ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’.  
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Uppsatsens syfte 
 
Vi två som skriver uppsatsen studerar för tillfället civilekonomprogrammet på Umeå 
universitet där vi under höstterminen läst redovisning och finansiering på D-nivå. 
Detta examensarbete skrivs inom ämnet revision där den nya revisionsberättelsen 
studeras och mer specifikt ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ (Key Audit Matters). 
Syftet med uppsatsen är att söka förståelse i hur och vilka ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’ en revisor väljer för olika bolag. Detta innebär att få en insyn och förståelse 
för revisionsprocessen vilket kommer vara utgångspunkten för studien. Vidare söker 
vi förståelse för vad revisorerna har för personlig uppfattning om den nya 
revisionsberättelsen, till exempel vilket mervärde den har för användarna samt om den 
innehar en originalitet. Anledningen till att vi valt att genomföra examensarbetet 
gällande ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ beror på att det är ett aktuellt ämne att 
undersöka detta då revisorer har börjat arbeta med detta i praktiken. Vi tror därmed att 
vi kan tillföra praktisk kunskap till ämnet genom att studera revisorns process gällande 
’Särskilt Betydelsefulla Områden’. Kunskapen kommer erhållas genom att hålla öppna 
intervjuer med revisorer där de får berätta om sina erfarenheter. 
 

• Problemformuleringen lyder: Hur ser processen för svenska revisorer ut när 
det kommer till identifiering och beslutsfattande avseende ’Särskilt 
Betydelsefulla områden?’  

 
Relaterat till den huvudsakliga frågeställningen har två delfrågor framställs för att 
enklare kunna besvara den huvudsakliga frågan samt få en djupare förståelse: 
 

• Vilka kontexter och omständigheter påverkar revisorns identifiering och 
beslutsfattande avseende ’Särskilt Betydelsefulla Områden’? 
 

• Hur har förberedelsearbetet och implementering av den nya 
revisionsberättelsen och ’Särskilt Betydelsefulla Områden’ sett ut? 

 
Vidare har studien ett par alternativa delfrågor som ska svara på delsyftet med studien 
vilket lyder: 
 

• Anser revisorn att den nya revisionsberättelsen bidrar till ökat mervärde för 
användarna av revisionsberättelsen? 

 
• Anser revisorn att den nya revisionsberättelsen har en originalitet eller har 

den standardiserats i den rådande revisionsprocessen för större byråer? 
 

• Hur har revisionsyrket förändrats efter implementeringen av den nya 
revisionsberättelsen och ’Särskilt Betydelsefulla Områden’? 

 
• Vilka bakomliggande faktorer anser revisorn varit påtryckande för en ny 

revisionsberättelse? 
 

Vad din medverkan i studien innebär 
 
I och med att vi söker revisorer från olika delar av Sverige så kommer intervjuerna i 
första hand hållas via telefon. Intervjuerna i sig kommer att äga rum från mitten av 
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mars 2017 till mitten/slutet av april 2017. Intervjuerna beräknas ta cirka 60-80 minuter 
och intervjuerna kommer att bli inspelade och transkriberade där citat kan komma att 
användas i examensarbetet. Du som deltar har full anonymitet och dina handlingar 
kommer enbart användas av oss (Isac och Marcus), vidare är ditt deltagande i studien 
frivilligt och du kan när som helst välja att avböja intervjun. Du kan också när som 
helst under intervjun välja att avbryta. Innan intervjun börjar så kommer vi begära en 
verbal bekräftelse på att du förstår innebörden av din medverkan i studien, dessutom 
bekräfta din tillåtelse till att intervjun spelas in. 
 
Användning av Intervjumaterial 
 
De inspelade intervjumaterialet kommer enbart vara tillgängligt för oss (Isac och 
Marcus). Vi kommer analysera intervjumaterialet och presentera detta i 
examensarbetet. Datat presenteras på ett sådant sätt som inte undanröjer din identitet 
som deltagare. När examensarbetet godkänns av Umeå universitets betygskommitté så 
kommer den att publiceras på digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), detta innebär att 
dokumentet blir tillgängligt för allmänheten. 
 
Appendix 2- Intervjuguide   
 
Muntlig information till respondenterna 
 
Vi kommer till en början förklara lite kort vad studien handlar om, hur intervjun 
kommer att gå till samt vad din medverkan i studien innebär.  
 
Studien handlar i grund och botten om den nya revisionsberättelsen där vi bestämt att 
lägga mest fokus på ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’. Det huvudsakliga syftet med 
studien är att förstå hur revisorn väljer ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ för ett 
bolags mening, vilket innebär att få insyn och förståelse för revisionsprocessen men 
även andra aspekter inom yrket. Vidare söker vi att förstå huruvida revisorer anser att 
den nya revisionsberättelsen har ett ökat värde i termer av revisionskvalité, 
informationsvärde, opartiskhet, ökat mervärde för användarna, originalitet, etc.  
 
Du som deltar har full anonymitet och dina handlingar kommer enbart användas av oss 
och för studiens syfte. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta intervjun. Vi kommer transkribera, analysera och presentera 
intervjumaterialet i examensarbetet på ett sådant sätt som inte undanröjer din identitet 
som deltagare.  
 
Vi skulle behöva en verbal bekräftelse på att du förstår innebörden av din medverkan i 
studien och att du tillåter att intervjun spelas in. 
 
Eftersom det här är vår första intervju så får vi se hur lång tid det kommer att ta. Vi 
siktar på att ha ungefär en timme. Strukturen på intervjun är att vi kommer börja med 
din bakgrund inom yrket, vi kommer sedan gå in på den nya revisionsberättelsen i ett 
bredare perspektiv där även implementeringen och förberedelsearbetet är av intresse. 
Vi kommer sedan gå vidare och gå in mer i detalj avseende ‘Särskilt Betydelsefulla 
Områden’. Vi kommer avslutningsvis kolla med dig hur du tyckt intervjun har varit 
och om du har några synpunkter eller funderingar om studien eller intervjun. 
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Revisorns bakgrund och erfarenheter  
 

• Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom revisionsyrket? 
• Vad är din roll inom din organisation idag?  
• Vilken är din nuvarande titel inom organisationen? 
• Vad har du haft för tidigare roller? 
• Vad är dina arbetsuppgifter?-Fördelat mellan ren revision och andra typer av 

arbetsuppgifter? 
• Vilka typer av klienter har du i huvudsak?  

 
Den nya revisionsberättelsen - Syfte och bakgrund 
 

• Varför tror du att vi har en ny revisionsberättelse? 
Ø Vad tror du är syftet med en ny revisionsberättelse? 
Ø Anser du att den nya revisionsberättelsen är nödvändig? 

 
• Vad tycker du om Den nya revisionsberättelsen?  

Ø Har du en positiv eller negativ inställning till den? 
Ø Varför tycker du så? 

            
• Anser du att den nya revisionsberättelsen ger användarna av 

revisionsberättelsen mer relevant information angående revisionen och bolaget 
än tidigare? 

Ø Om ja, vilken information anser du har ett större informationsvärde 
för användare? 

Ø Om nej, varför inte? 
 

• Tror du att den nya revisionsberättelsen kommer uppfylla användarnas krav 
och behov?  
 

• Anser du att den nya revisionsberättelsen bidrar med ökad revisionskvalitet, 
informationsvärde, revisorns oberoende och opartiskhet?   

 
Den nya revisionsberättelsen - Implementeringen 
 

• Hur har förberedelsearbetet med den nya revisionsberättelsen sett ut? 
 

• När började ni arbeta med att implementera de nya regelverken? 
 

• Vilken typ av utbildning får revisorer avseende den nya revisionsberättelsen? 
Utbildas samtliga inom byrån eller är det endast större kontoren? Endast 
auktoriserade revisorer? 

• Har ni utgått ifrån FAR (RevR) i förberedelsearbetet eller ISA/EU-direktiven? 
Finns det något regelverk ni använt mer än något annat? 
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Särskilt Betydelsefulla Områden’ - Revisionsprocessen  
 

• Kan du beskriva vad ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ innebär för dig? 
 

• Om du utgår från revisionsprocessen, hur arbetar ni med ’Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ från start till slut? (Eventuellt ha en mall med 
revisionsprocessen) Tänkbara följdfrågor: 

o Vad När Hur och Varför: (Beroende på ovanstående svar!) 
Ø Identifieras olika riskområden i revisionsprocessen?’ 
Ø Fattas beslut om att ett identifierat riskområde anses 

’Särskilt Betydelsefullt’ men inte ett annat? 
 

• Finns det några konton eller områden som är mer vanliga än andra, som 
slutligen blir särskilt betydelsefulla? 

Ø Varför blir dessa särskilt betydelsefulla? 
Ø Periodisering av intäkter?  

  
• Har revisionsprocessen förändrats i och med införandet av ‘Särskilt 

Betydelsefulla Områden’? 
Ø Om ja, hur har revisionsprocessen förändrats?  
Ø Om nej, har processen av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ 

redan varit en del av revisionsprocessen och att den enda 
skillnaden är att det nu rapporteras i revisionsberättelsen? 

  
• Vem/vilka arbetar med ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’? Är det endast du 

som ansvarig revisor för bolaget eller jobbar t.e.x revisorsassistenter med 
detta? 
 

• Vad har varit mest utmanande eller problematiskt med att välja och rapportera 
‘Särskilt Betydelsefulla Områden’? 

Ø Varför har det varit utmanande eller problematiskt? 
Ø Hur har ni löst detta? 
Ø Finner du att de nya regelverken riskerar att försämra ditt oberoende 

eller opartiskhet gentemot dina kunder?  
 

• I vissa fall bör inte revisorn kommunicera ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’, 
exempelvis när det strider mot lagen eller när konsekvenserna av att 
kommunicera denna information är större än nyttan intressenterna får ut av 
informationen (IFAC, 2015a, s.3) 

Ø Har du som revisor stött på detta?  
Ø Varken ja eller nej, kan du beskriva hur man skulle hanterar 

denna typ av problematik?  
Ø Hur avgör du som revisor om skadan är större än nyttan?  

 
 

• Vilka faktorer/kontexter påverkar de val av ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ 
som ni gör för bolagen? 
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Ø Anser du att det förekommer skillnader i arbetet med ‘Särskilt 
Betydelsefulla Områden’ beroende på vilket bolag/bransch det är eller 
andra förutsättningar som kan påverka?  

Ø Vilka svårigheter finns i processen för detta? Beror det på vilket bolag 
(storlek, livslängd, varumärke, styrelse, marknad, bransch) det är? 
Kan Dvs, utgör bolagsspecifika kontexter/faktorer skillnad? 

• Vill revisorn rapportera om något riskområde som kan anses osäkert? 
(Exempelvis going concern, tillgång till finansiärer etc.) 

Ø Hur tar man beslut avseende detta? 
Ø Hur resonerar man kring osäkerhetsområden gällande särskilt 

betydelsefulla områden?  
 
Särskilt Betydelsefulla Områden - värde, syfte, förändring 
 
 

• Anser du att ‘Särskilt Betydelsefulla Områden’ har ett ökat mervärde till 
revisionsberättelsens användare i jämförelse med den gamla? 

Ø Om ja, hur och varför anser du att den ger ett ökat mervärde till 
användarna? 

Ø  Om nej, varför anser du att den inte ger ökat mervärde? 
            

• Anser du att den nya revisionsberättelsen innehar en originalitet för respektive 
bolag? 

Ø Varför? 
Ø Varför inte?  

 
• Om du ser till framtiden, hur tror du att utvecklingen av den nya 

revisionsberättelsen och särskilt betydelsefulla områden kommer att se ut? 
Ø Varför tror du det? 

 
• Finns det en risk att revisionsberättelsen kommer att bli standardiserad? Med 

standardiserad åsyftas att mallar och riskområden finns angivna för respektive 
bransch.  

Ø Varför? 
Ø Varför inte?  

            
• Vilka svårigheter ser du med rapportering av ‘Särskilt Betydelsefulla 

Områden’? 
I termer av konsekvenser av rapportering, tex. revisorns oberoende, skada för 
kunder, skada för byrån, etc.  
 

• Ser du som revisor några tydliga reaktioner från användare/intressenter 
gällande den nya revisionsberättelsen/’Särskilt Betydelsefulla Områden’? 

 
• Ser du som revisor några tydliga reaktioner från bolagsägare/bolagsledningen 

gällande den nya revisionsberättelsen/’Särskilt Betydelsefulla Områden’? 
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Förändringar revisionsyrket 
 

• Har arbetsprocessen förändrats för dig som revisor efter införandet av den nya 
revisionsberättelsen? 

Ø Om ja, hur har den förändrats i jämförelse mot tidigare? 
 

• Är revisionen som helhet mer omfattande i och med införandet av den nya 
revisionsberättelsen? 

Ø Om ja, vad är det i sådant fall som gör revisionen mer omfattande? 
 

• Har du ställts inför nya utmaningar som revisor i och med införandet av den 
nya revisionsberättelsen? Vilka?  

Ø På vilket sätt har du hanterat dessa?  
 

• Ser du några tydliga förändringar avseende revisionsarvodet? Har införandet av 
de nya regelverken medfört att uppdragen tar längre tid? Vad är klienternas 
åsikter om detta?  

 
Övrigt  
 

• Har du något att tillägga som du anser vara relevant för studien eller som vi 
missat att fråga? 
 

• Har du några frågor om studiens innehåll eller det som vi diskuterat under 
intervjun? 
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