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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet,  
redovisning, EKR362, VT 2007 
 
Författare: Helene Taber och Alexandra Tengius 
Handledare: Karin Jonnergård 
 
Titel: Revisionsstandardens effekter på revisionsbranschen - En effektstudie på alla 
Sveriges revisionsbyråer exklusive de fyra största 
 
Bakgrund: Revisionsbranschen är i förändring med fokus på snabbare internationell 
harmonisering, komplexa regelsystem och allmänhetens intresse. Från och med 
räkenskapsåret 2004, kom Revisionsprocessen, som gav stort utrymme för eget professionellt 
omdöme och bedömningar, att ersättas av Revisionsstandard (RS) med syftet att minska 
riskerna för fel och brister i revisionen.  
 
Syfte: Vårt syfte är att beskriva och förklara vilka effekter standardiseringen med 
Revisionsstandard har på revisionsbranschen i Sverige. Med revisionsbranschen avser vi i 
detta sammanhang samtliga revisionsbyråer i Sverige utom de fyra största. 
 
Avgränsningar: Vi kommer att i vår empiriska undersökning innefatta alla revisionsbyråer 
utom de fyra största. Ingen fördjupande redogörelse ges över ISAs innehåll, utan dess lydelse 
och omfattning kommer endast att beskrivas överskådligt.  
 
Metod: En enkätundersökning till 1730 godkända och auktoriserade revisorer har genomförts. 
Det empiriska materialet har analyserats utifrån teoretiskt belagda hypoteser. Bearbetning av 
empiriskt material har utförts i SPSS genom chi-tvåtester. 
 
Resultat och slutsatser: RS leder enligt vår undersökning till ökade kostnader, ökad 
arbetsbelastning och ökad kvalitet på revision. Professionens arbete har blivit mer 
standardiserat efter införandet av RS. Framförallt har byråernas mindre kunder påverkats 
negativt av ökade kostnader. Möjligen har RS lett till jämnare kvalitet på revisioner sett över 
hela branschen, men även till högre kostnader för revision. 
 
Förslag till fortsatt forskning: En kvalitativ undersökningsmetod och djupintervjuer skulle 
kunna ge en diskussion kring de kommentarer som framkom i vår studie. Fler uppslag är en 
studie av revisionskvalitet och professionens påverkan. Även avskaffandet av revisionsplikten 
är ett aktuellt ämne och där vore det intressant att studera Revisionsstandardens inverkan. 
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Förteckning över förkortningar 
 
FAR Föreningen Auktoriserade revisorer 

FAR SRS Branschorganisationen för revisorer och rådgivare i Sverige, sammanslagning 

 av Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorssamfundet 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IFAC International Federation of Accountants 

IREV Institutet för Revisorsutbildning 

ISA International Standards on Auditing 

RP Revisionsprocessen 

RS Revisionsstandard 

SME Små och medelstora företag enligt EUs definition 

 

Med ”de fyra stora” revisionsfirmorna avses i uppsatsen Deloitte, Ernst & Young, KPMG och 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer vi att göra en kortfattad historiebeskrivning om hur revisions-

branschen har vuxit fram i Sverige. Därefter leder vårt resonemang fram till dagens datum 

och den lagstiftning som styr revision i Sverige idag. Vidare presenterar vi en redogörelse för 

vår teoretiska problematisering, vårt problem och syfte. 

 

1.1 Revisionsbranschen 

1.1.1 Revisionsbranschens historia  
I och med industrialiseringen följde ett stort antal förskingringar och vid mitten av 1800-talet 

hölls intensiva debatter i riksdagens dåvarande båda kamrar om behovet av självständiga 

revisorer. 1895 antogs en ny aktiebolagslag, där det för första gången föreskrevs att förvalt-

ningar och bolags räkenskaper skulle granskas av en eller flera revisorer med skriftligt ut-

låtande. I och med detta blev Sverige det första landet i världen där revisorn skulle granska 

styrelsens förvaltning utöver den siffermässiga granskningen. 1912 inrättades Revisors-

nämnden vid Stockholms Handelskammare. Utav ett femtiotal sökande blev endast sex 

personer auktoriserade revisorer, detta för att avvakta hur den nya yrkeskåren skulle mottas av 

marknaden. Det visade sig att företagarna var ovilliga att byta lekmannarevisorn mot en 

auktoriserad revisor.1 

 

1923 bildades Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Trots ansträngningar i form av 

annonsering i dagstidningar med budskap om behovet att anlita auktoriserade revisorer, för-

blev efterfrågan revisorers tjänster svag i decennier. Revisionsarbete räckte inte som enda 

försörjningskälla utan revisorerna arbetade även med konsultuppdrag.2 

 

1932 blev Kreugerkraschen den kritiska händelse som blev ett incitament till flera viktiga 

förändringar inom revisionsprofessionen. Det framkom kraftig kritik mot revisionsin-

stitutionen med antydningar i svensk press om att revisorsauktorisationer delats ut på 

felaktiga grunder. Till följd av detta kom 1934 nya skärpta antagningskrav för auktorisation.3 

 

                                                
1 Wallerstedt (2005), sid. 25-26 
2 Wallerstedt (2005), sid. 27 
3 Wallerstedt (2005), sid. 30-31 
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I och med Kreugerkraschen vaknade frågan kring revisorers oberoende. 1944 ersattes den 

gamla aktiebolagslagen med en ny och den anses av FAR vara den viktigaste markeringen för 

betydelsen av auktoriserade revisorer som gjorts i Sverige.4 

 

Sedan 1970-talet och fram tills nu har nya lagar och förordningar med anknytning till redo-

visning och revision medfört att kraven på revisorernas kunskaper har ökat väsentligt. Statens 

intresse i att använda revisorer för att få insyn i företag, näringslivets komplexitet och anpass-

ningen till EGs bolagsrätt är några exempel på orsaker. Under åren 1982-1991 hade de stora 

revisionsbyråerna stor tillväxt till följd av internationaliseringen av de svenska företagen. De 

hade resurser att möta behoven på specialisering och kunde leverera service inom olika 

managementområden. Konkurrensen om att vara störst och att vara attraktiva samarbets-

partners för internationella byråer ökade bland de största bolagen för att möta efterfrågan på 

revisionstjänster nationellt och internationellt.5 

1.1.2 De fyra stora revisionsbyråerna 
De tre största revisionsbyråerna är idag även de tre äldsta, de bildades alla på 1910-, 1920- 

och 1930-talen, vilket kan antyda att de har haft en fördel av att vara först och kunnat försvara 

sina positioner. Deras utveckling har präglats av strategier som organisk tillväxt, uppköp av 

byråer eller samgåenden och de har alltmer fått en international prägel och ett internationellt 

ägande. På 1990-talet övertogs de internationella partnernas namn på de svenskgrundade 

byråerna.6 

 

De fyra största revisionsfirmorna internationellt är idag tillika de fyra största revisions-

byråerna i Sverige. De är Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG och Deliotte & 

Touche. Det är att jämföra med 1990 då de största revisionsbyråerna refererades till som ”The 

Big Eight”. 1990 slogs Deloitte, Haskins and Sells och Touche Ross ihop. Ernst & Whinney 

och Arthur Young bildade tillsammans Ernst & Young. 1998 reducerades antalet stora byråer 

ytterligare då Price Waterhouse fusionerades med Coopers & Lybrand.7 

1.1.3 Revisionsbranschen idag– en bransch i utveckling 
Revisionsbranschen genomgår för närvarande omfattande förändringar. De utvecklingslinjer 

som FAR SRS noterar är bland annat en allt snabbare internationell harmonisering, 

                                                
4 Wallerstedt (2005), sid. 32 
5 Wallerstedt (2005), sid. 39-40 
6 Wallerstedt (2005), sid. 41 
7 Arens, Elder ooch Besly (2006), sid. 26-27  
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utveckling mot komplexa regelsystem, ökad fokusering på att revisionen ska tillgodose 

allmänhetens intresse och större uppmärksamhet kring oberoendefrågor.8 

1.1.4 Internationell påverkan  
Den internationella revisorsorganisationen IFAC, International Federation of Accountants, 

har till uppgift att utveckla och stärka revisionsprofessionen över hela världen. IFAC har 

vidare inrättat IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board, för att 

utveckla standarder och uttalanden om revision och närliggande tjänster. De har uttalat en 

ambition att deras revisionsstandarder ISA, International Standards on Auditing, ska vara 

rådande standarder i hela världen. 1996 publicerade EU sin grönbok om den lagstadgade 

revisionen i Europa. En utgångspunkt i denna skrift är att ISA ska vara rådande 

revisionsstandard.9 I och med den internationella förändringen tog revisorernas 

branschförening FAR fram Revisionsstandard (RS) som baserades på ISA. Införandet av RS 

skall minska riskerna för fel och brister i revisionen och trygga säkerheten i årsredovisningen.10 

 

I Sverige anses revisorsprofessionen har stort inflytande som normgivare. I sin själv-

reglerande roll har professionen aktivt påverkat redovisningens och revisionens nuvarande 

innehåll och utformning. I motsats till vad man kanske skulle kunna förvänta sig tycks yrkes-

kåren ha stärkts av de redovisningsskandaler som revisorer varit inblandade i genom åren. 

Även om kritiska röster har höjts har kraven på allt mer revision visat sig vara starkare och 

därmed vunnit genomslag.11 

1.1.5 Lagstiftning om revision och ”god revisionssed” 
Revisorn ska granska företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens 

förvaltning, enligt 5§ revisionslagen. Granskningen ska utföras så omfattande som god 

revisionssed kräver. God revisionssed har funktion som en ramlagstiftning och inom dessa 

ramar är det revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden uppgift att genom 

rekommendationer och yttranden ge närmare vägledning för revisorns granskning. 

Revisorsnämnden är ansvarig för att utveckla och främja god revisionssed och för att genom 

uttalanden och beslut ansvara för att normeringen på området utvecklas på önskvärt sätt. 

Genom att riktlinjerna för granskning har knutits till god revisionssed, kan den fortlöpande 

anpassas till rådande utveckling. FAR SRSs regler anger en skyldighet för FAR SRSs 

                                                
8 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL. Hämtat den 7 maj 2007. 
9 FAR (2005), sid. 282 
10 “Auditors under pressure…” (2006) 
11 Öhman (2004), sid. 9-12 
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medlemmar att beakta god revisionssed. Att utföra revision enligt Revisionsstandard är att 

följa god revisionssed.12 

1.1.6 Revisionsstandard i Sverige 
Revisionsprocessen (RP), som var FARs grundläggande revisionsrekommendation, fick sin 

form 1991 och byggdes sedan på alltefter utvecklingen inom revisionsområdet. 1998 

beslutade FARs styrelse efter en utredning att Revisionsprocessen skulle ersättas av ISA med 

nödvändiga anpassningar till svensk lag. Från och med räkenskapsåret 2004, kom således 

Revisionsprocessen att ersättas av Revisionsstandard (RS). RS kompletteras löpande med 

uttalanden av FARs revisionskommitté. Numrering och struktur i RS följer ISA. 

Revisionslagstiftningens krav på granskning av bokföringen anses uppfyllda om granskning 

utförts enligt RS.13 

 

RP gav stort utrymme för eget professionellt omdöme och bedömningar, genom att den var 

kortfattad. Yrkesegenskaper som integritet och självständighet kom därför att vara mycket 

viktiga. RS är mycket tydligare i kraven på en revisor än RP, liksom även i riktlinjer för hur 

revisorn uppfyller kraven. Danielsson och Larsson låter förstå att RS leder till enhetligare 

revisioner och därmed en kvalitetshöjning.14 RS ska tillämpas vid revision av ett företags års-

redovisning och bokföring samt företagsledningen och styrelsens förvaltning. Med 

anpassning ska RS även användas vid revision av andra finansiella rapporter. I undantagsfall 

kan en revisor frångå RS på någon punkt för att uppnå en mer effektiv revision, men detta 

måste då tydligt anges. Standarden ska ses som grundläggande principer och exakt hur dessa 

ska uppnås i varje enskilt fall är upp till den enskilda revisorns omdöme.15  

1.2 Standardisering 
Standarder kan motiveras med alltifrån att de är till fördel för den enskilda mottagaren till att 

de är bra för samhället i stort.16 Standarder kan vara utfärdade för vad något är, för vad någon 

gör och för vad någon har. Argument för standardisering är att standarder är ett effektivt 

verktyg för informationsöverföring. Om en känd standard följs, ger det direkt information 

utan att några detaljer om det enskilda fallet delgivits. Vidare är standarder en metod för sam-

ordning och förenkling och skapar därmed överblick och förståelse. Även stordriftsfördelar 

har lyfts fram som en fördel. Motståndare till standardisering ifrågasätter om de mål som 

                                                
12 FAR (2005), sid. 281-282 
13 FAR (2005), sid. 283 
14 Danielsson och Larsson (2004) 
15 FAR (2005), sid. 284-285 
16 Brunsson & Jacobsson (1998), sid. 14-16 
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uppges i standarder verkligen är önskvärda. Ett ytterligare argument mot standarder är att de 

leder till likriktning och kväser utrymme för innovationer. Vidare kan ifrågasättas om stan-

dardiserarna vet bättre än marknaden vilka krav som ska råda.17 

 

Power framhåller att då det är svårt att bedöma kvaliteten på en utförd revision, är det istället 

kvaliteten på revisionsarbetet som bedöms och då i huvudsak den dokumentation som skapas 

under en revision. Att reglera och standardisera revisionsarbetet ger legitimitet.18 Brunsson 

och Jacobsson hävdar att standardisering har en större betydelse för både organisationer och 

samhället i stort, än vad som ofta framförs. Forskning om standardisering handlar allt mer om 

organisationers beroende av sin omgivning och därmed av de krav som omgivningen ställer 

på dem.19 

1.2.1 Vad driver utvecklingen mot standardisering i revisionsbranschen? 
Revisionsbranschen är en av de branscher som alltmer präglas av standardisering. Bland de 

förklaringar som framförts kan nämnas att utvecklingen sanktioneras av professionen, att 

redovisningsskandaler styr utvecklingen, att kravet på kvalitetsstämplad revision ökat, att den 

professionella kulturen blandas med affärskultur och att branschen och branschens kunder 

internationaliserats. 

 

1. Utvecklingen sanktioneras av professionen 

Utvecklingen går med andra ord mot en ökad standardisering av revision i och med imple-

menteringen av ISA. Öhman ger en möjlig förklaring till att utvecklingen går mot ökad detalj-

styrning. Han menar att granskningsobjekt som omfattas av ett utförligt regelverk ges hög 

prioritet och att detta leder till ännu utförligare riktlinjer, varpå ännu större vikt läggs vid 

denna granskning. Utvecklingen följer således en uppåtgående spiral vilken sanktioneras av 

revisionsprofessionen. Allt svårare bedömningar inom etablerade granskningsområden driver 

på utvecklingen av detaljerade rekommendationer eftersom revisorerna ständigt tycks vara 

betjänta av tydligare riktlinjer. Detta leder i sin tur till att granskningsobjekt som inte omfattas 

av lika utförliga riktlinjer tenderar att gå i motsatt riktning, då revisorer inte kan granska 

allt.20 

 

                                                
17 Brunsson & Jacobsson (1998), sid. 20-29 
18 Power (2003) 
19 Brunsson & Jacobsson (1998) sid. 7-10 
20 Öhman (2004), sid. 114 
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2. Redovisningsskandaler styr utvecklingen 

En annan möjlig förklaring till en ökad standardisering skulle kunna vara det sanktions-

program som är riktat mot revisorer. Så länge ett regelverk åtföljs upplever revisorerna en 

trygghet, att gå utanför regelverket innebär en risk för att drabbas av skadestånd och discipli-

nära åtgärder.21 Enron-skandalen spädde på kraven på lagreglerad revision, i Europa har bran-

schen skakats av skandaler som Parmalat och Ahold22. Schroeder, Reinstein och Schwartz 

pekar på att en alltmer omfattande managementkultur ställer krav på strukturerad och standar-

diserad revision för att komma till rätta med revisionens misslyckanden och rättsliga efter-

verkningar.23  

 

3. Krav på en kvalitetsstämplad revision 

Ett ökat tryck på effektiv revision är framträdande på dagens konkurrensutsatta marknad24. En 

tredje förklaring till en ökad detaljstyrning borde även kunna vara att kraven på kvaliteten på 

revision ökar. Pentland påpekar att en utveckling mot att allt fler områden ska revideras, drivs 

av trenden att allt ska kunna göras mätbart. Kravet på mer omfattande räkenskapsinformation 

uppvisas i skilda kontexter.25 Enligt Power är en hjärtefråga för alla professioner att uppnå 

balans mellan förtroende för den enskilde utövarens omdöme och behovet av standardisering 

för att uppnå legitimitet. Lagstiftning är samhällets sätt att markera behovet av revision, vilket 

innebär att regler och lagar ger revisionen nödvändig legitimitet.26 

 

4. Den professionella kulturen blandas med affärskultur 

Artsberg refererar FARs nio etikregler och diskuterar problematiken i att upprätthålla obero-

endet hos revisorer samtidigt som verksamheten bedrivs affärsmässigt. Det förbud som tidi-

gare gällde mot att revisorer skulle få göra reklam, har numera mildrats. Etikreglerna anses av 

revisorerna som ett viktigt krav för att framstå som en profession och därav är regler och 

standarder viktigt för att upprätthålla oberoende gentemot kunder.27 Som Öhman påpekar 

bedriver revisorer i likhet med andra företag affärsverksamhet och blir därmed beroende av 

sina kunder för att kunna öka sina marknadsandelar och öka firmans lönsamhet28.  

 

                                                
21 Öhman (2004), sid. 115-116 
22 Danielsson och Larsson (2004) 
23 Schroeder, Reinstein och Schwartz (1996) 
24 Fischer (1996) 
25 Pentland (2000) 
26 Power (1996), sid. 37 
27 Artsberg (2003), sid. 113-115 
28 Öhman (2004), sid. 26 
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5. Globalisering och harmonisering 

Globaliseringen har två sidor. Dels globaliseras företagen och deras affärsverksamhet vilket 

ställer krav på en revision som svarar upp mot deras utökade krav. De stora revisionsfirmorna 

finns representerade i många länder.29 Orsaker som Danielsson och Larsson lyfter fram till 

implementeringen av RS är bolagens internationella finansiering och krav från placerare30. 

Dels harmoniseras regelverken globalt. Utvecklingen styrs av ett arbete mot en mer harmoni-

serad redovisning vilket i sin tur leder till harmoniserad revision. Standardisering är det yt-

tersta målet för harmonisering och ett bevis på att harmonisering uppnåtts.31  

 

Vi observerar att historiskt har branschen för att skapa legitimitet genomfört kvalitetssäkring 

av revisorsprofessionen genom kompetenskrav. På senare tid har utvecklingen gått mot att 

standardisera revisionsarbetet för att kvalitetssäkra revisionen. I Sverige är ett tydligt exempel 

att Revisionsprocessen har ersatts av Revisionsstandard. 

1.3 Problemdiskussion 
Under övergångsåret från Revisionsprocessen till Revisionsstandard publicerades en artikel i 

Balans som behandlar vad RS skulle leda till. Artikeln behandlar diskussioner förda vid en 

utbildning som IREV anordnade, för att förklara de nya krav som ställdes på revisorn då RS 

ersatte RP. RS ställer, enligt artikeln, mer detaljerade krav på genomförandet av revisionen 

varpå mindre valmöjlighet finns för revisorn att välja granskningsmoment. En av orsakerna 

till Revisionsstandard beskrivs som framväxten av en global kapitalmarknad, vilket ställer 

krav på harmoniserade regler. Även skandaler som Enron och Parmalat, lyfts fram som en 

bidragande orsak till behovet av standarder. Vidare refererar artikeln till en diskussion om att 

standarden skulle leda till ökade kostnader, men att dessa delvis ska kompenseras genom ett 

bättre IT-stöd. Några av de revisorer som uttalar sig i artikeln lyfter fram problematiken med 

att få kunder att förstå högre revisionskostnader. För de mindre kunderna är höjda kostnader 

inte en företagsekonomisk möjlighet.32 

 

I en artikel i tidskriften Accountancy (mars 2006) publicerades en undersökning gjord i Stor-

britannien som visar att implementering av ISA innebär att revisorerna får arbeta mer och att 

klienten därmed får betala ett högre arvode. En femtedel av de revisorer som ingick i under-

sökningen övervägde till och med att sluta med nuvarande revisionsverksamhet. Under-

                                                
29 Jönsson (2005), sid. 151 
30 Danielsson och Larsson (2004) 
31 Artsberg (2003), sid. 138-139 
32 Halling (2004) 
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sökningen påvisar även att många revisorer angett att deras kunder inte förstår innebörden av 

ISA och hur ISA förändrar revisionen.33 

 

Då ISA, implementerad i svensk Revisionsstandard, är ett omfattande regelverk krävs att 

revisorer sätter sig in i och förstår hur deras granskningsarbete förändrats. Med fler områden 

som ska granskas och mer dokumentation som ska utföras, torde situationen bli tämligen 

besvärlig för mindre revisionsfirmor. De konkurrerar mot de stora internationella revisions-

firmorna med betydligt större resurser för att kunna möta en förändrad kravbild. De fyra stora 

revisionsbyråerna har haft makten över utvecklingen och därmed styrt mot att införa en 

standard som svarar mot deras etablerade arbetssätt. 

1.4 Problemformulering 
Vår huvudsakliga problemformulering är: 

Vilka effekter har implementeringen av ISA genom Revisionsstandard på revisions-

branschen i Sverige (exklusive de fyra största byråerna)? 

 

Våra hypoteser är: 

H1  Revisionsstandard leder till ökade kostnader för revision 

H2 Revisionsstandard innebär ökad arbetsbelastning för revisorer 

H3 Revisionsstandard innebär förbättring av kvaliteten på revision  

H4 Revisionsstandard leder till att revisorer använder mindre professionellt omdöme 

H5 Revisionsstandard leder sammantaget till att förutsättningarna för mindre revisions-

byråer försämras.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har enbart för avsikt att undersöka hur ISA har implementerats genom Revisionsstandard 

hos undersökta svenska revisionsfirmor. Därmed kommer ingen fördjupande redogörelse ges 

över ISAs innehåll 

 

Vi kommer vidare inte att i vår empiriska undersökning innefatta de fyra största revisions-

firmorna i vår population. Anledningen därom redogör vi för under metodavsnittet i denna 

uppsats.  

 

                                                
33 “Auditors under pressure…” (2006) 
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1.6 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva och förklara vilka effekter standardiseringen med Revisionsstandard 

har på revisionsbranschen i Sverige. Med revisionsbranschen avser vi i detta sammanhang 

samtliga revisionsbyråer i Sverige utom de fyra största. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra metodologiska val samt hur vi genomfört vår 

empiriska undersökning. Vi kommer även att ge en redogörelse för svarsfrekvens och 

hantering av bortfall. 

 

2.1 Undersökningens kunskapssyfte 
Kunskapssyftet med en undersökning bestämmer vad som undersöks och hur det undersöks. 

En deskriptiv ansats lämpar sig för frågor kring ett fenomens förekomst, omfattning och 

utbredning. Om ett fenomens egenskaper och utbredning är känt, leder det till undersökningar 

av förklarande karaktär. I den förklarande ansatsen försöker man koppla samman det fenomen 

som ska förklaras med en antagen orsak.34 Regnell skriver att det är vedertaget i vetenskapen 

att gå utöver att enbart beskriva föremål och att även tillhandahålla en förklaring av dem. 

Vidare noterar han att med anledning kunskapsbehov kan en beskrivning inte ersätta en för-

klaring, hur fullständig den än är. ”Hur” eller ”vad-frågor” som syftar till en beskrivande 

ansats bör således kompletteras med ”varför” som syftar till en uttrycklig önskan att få veta 

orsaken till ett visst förhållande. För att en ”varför-fråga” ska vara meningsfull, krävs att ett 

problem föreligger som förklaringen lämnar en lösning till.35 

 

Vi ska beskriva hur revisionsbranschen har påverkats av implementeringen av ISA genom 

Revisionsstandard, där faller vår undersökning under ett beskrivande kunskapssyfte. Då vi 

även vill undersöka möjliga konsekvenser av standardiseringen på lång och kort sikt, är 

kunskapssyftet även förklarande. Vår avsikt är således att göra en effektstudie, eftersom vi 

ämnar studera standardiseringens effekter på revisionsbranschen. RS bygger på ISA som de 

fyra största revisionsbyråerna i Sverige redan använde innan RS infördes. Att studera effekter 

på de fyra största revisionsbyråerna är därför inte meningsfullt. 

2.2 Val av teori 
I ett inledande skede valde vi att söka efter teori som behandlar begreppet standardisering och 

standardiseringens effekter. Anledningen därom är att vi gjorde ett antagande om att standar-

diseringen har vissa gemensamma effekter, oavsett inom vilken bransch eller vilket område 

som den genomförs. För att få information om effekter av standarder sökte vi litteratur om 

                                                
34 Rosengren och Arvidsson (2002), sid. 56-57 
35 Regnéll (1982), sid. 43-50 



Kandidatuppsats VT 2007 
Helene Taber och Alexandra Tengius 

___________________________________________________________________________ 
 

17 

ISO 9000, som är ett välkänt kvalitetssäkringssystem. Ett faktum som skiljer sig från ISO 

9000 och RS, är att ISO 9000 implementeras på mer eller mindre frivillig basis. 

 

Ett ytterligare begrepp som vi inriktat oss på är profession. För att söka teori om revision och 

hur en profession påverkas av standardisering, valde vi att inrikta oss på professionsteori. 

Därefter sökte vi teori som behandlar revisionsbranschens speciella egenskaper och ställde 

detta i relation till standardiserings- och professionsteorin. Med denna teori som utgångspunkt 

formulerade vi fem hypoteser, vilka senare kom att operationaliseras genom frågor i vår 

enkätundersökning. 

2.3 Undersökningsobjekt  
Den population som vi ansett intressant är samtliga revisionsbyråer i Sverige utom de fyra 

största. Anledningen till att de fyra stora revisionsföretagen Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG och Deloitte exkluderas, är att tidigare 

internationalisering och harmonisering har visat sig vara till deras fördel. Dessutom framhålls 

av Wallerstedt att branschen präglas av uppköp och konsolidering36. De fyra stora revisions-

firmorna sätter agendan på marknaden, då de sammantaget enligt Johansson har en fullständig 

marknadsdominans och stora finansiella resurser. Vad gäller stora och medelstora företag och 

offentliga organisationer, så är de i stort sätt ensamma om att utföra revision.37 De stora byrå-

erna upprättar företagsunika manualer för hur revision ska utföras och det finns enligt Öhman 

anledning att misstänka att de följer sina riktlinjer på ett mer statiskt sätt än anställda vid 

mindre nationella revisionsfirmor38. 

 

Anandarajan och Kleinman påpekar att skillnader föreligger mellan stora och små revisions-

firmor. Bland de divergerande egenskaperna nämns att större firmor är mer konservativa samt 

att klienter och klientbas och mängden intern och extern utbildning skiljer.39 DeAngelo fram-

håller till och med att större revisionsfirmor håller en högre kvalitet än mindre firmor40. Små 

firmor har dessutom små möjligheter att delta i standardiseringskommittéer, varför standardi-

seringsprocesser förstärker skillnader mellan stora och små organisationers inflytande41.  

 

                                                
36 Wallerstedt (2005), sid. 24-44 
37 Johansson (2005), sid. 14 
38 Öhman (2004), sid. 48 
39 Anandarajan och Kleinman (2000) 
40 DeAngelo (1981) 
41 Brunsson och Jacobsson (1998), sid. 7-10 
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En av våra hypoteser är att standardisering tenderar att vara till de mindre byråernas nackdel, 

varpå vår undersökning riktar sig till de revisorer verksamma vid dessa. Anledningen är att de 

största byråerna har makt över utvecklingen och har deltagit i standardiseringsarbetet. Med 

andra ord har de största byråernas arbetssätt upphöjts till standard för alla aktörer i branschen. 

De största byråerna har även betydligt större finansiella resurser och tillsammans har de en 

marknadsdominans. Andra faktorer som torde vara till de stora byråernas fördel, är en ökad 

internationalisering av företagen, då de stora byråerna opererar globalt. Som Anandarajan och 

Kleinman även påpekar, har de stora byråerna i regel större kunder. För dessa användes redan 

ISA i stor utsträckning redan innan införandet av RS. Att de stora revisionsbyråerna arbetade 

enligt ISA redan innan införandet av RS, bekräftades av en kommentar som erhölls i vår 

enkät. En respondent svarade att RS inte inneburit några förändringar, då respondenten 

tidigare arbetade på en av de stora byråerna och där hade ISA tillämpats sedan länge. Den 

slutsats som vi dragit är att de stora byråerna inte är intressanta att göra en effektstudie på, 

eftersom de arbetade enligt ISA redan innan RS infördes. Effekterna av RS uppkommer på 

revisionsbranschens övriga byråer. 

 

Vi har valt att göra en totalundersökning av revisorer som arbetar på mindre och medelstora 

revisionsbyråer för att kunna dra generella slutsatser, utan att behöva förlita oss på statistiska 

generaliseringsmetoder. Vår population bygger på ett utdrag från Revisorsnämndens register 

den 27 mars 2007, som listar alla godkända och auktoriserade revisorer som arbetar vid en 

annan byrå än de fyra största, det vill säga cirka 2000 stycken. Efter en genomgång av 

samtliga listade revisorer uteslöts ur populationen de som arbetar vid FAR SRS och vid 

Riksrevisionen och de som bytt arbetsplats till någon av de fyra största revisionsfirmorna. 

Vidare kom de som saknade angiven e-postadress att uteslutas, vilket omfattade cirka 200 

stycken. Efter ett första utskick erhölls information om att 146 av dem som fått vår enkät 

tillskickad sig, hade uppgivit felaktig e-postadress i FAR SRS register. Populationen kom 

slutligen att omfatta 1730 godkända och auktoriserade revisorer. Viss reservation måste göras 

mot sammangåenden av byråer och för revisorer som bytt från de största byråerna till en byrå 

i vår population, om detta skett efter att vi erhållit Revisorsnämndens lista.  

2.4 Undersökningsmetod 
Inom samhällsvetenskaperna kan särskiljas två metoder, kvalitativ och kvantitativ metod. 

Huvudsakligt kunskapssyfte med kvantitativ metod är att orsaksförklara de fenomen som är 

föremål för undersökningen. Det ska vara möjligt att pröva om de uppnådda resultaten gäller 
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vid en generalisering och det möjliggör förutsägelser om fenomenen.42 Kvantitativ data 

skiljer sig från kvalitativ i användandet av tal43. Enkäter lämpar sig för beskrivande och 

förklarande forskningsansatser. De kan ge information om attribut, attityder och aktiviteter. 

Om syftet är att samla generaliserbar information om stora populationer är enkäter en lämplig 

metod.44 

 

Även vad gäller analysteknik skiljer Rosengren och Arvidsson på kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. Med kvantitativ analys avses att numeriskt ange den grad eller utsträckning i 

vilken olika kategorier finns representerade i materialet. Graden ska anges med siffror för att 

kravet på en kvantitativ analys ska vara uppfyllt.45  

 

Då vårt syfte är att ge en beskrivning av ett fenomen och sedan generalisera utifrån vårt 

empiriska material, anser vi att en kvantitativ metod är mest tillämplig. I vår undersökning 

har vi valt att utföra en enkätundersökning. Anledningen är att vi vill generalisera och anser 

att en enkätundersökning svarar mot det informationsbehov som vi har. Enkäten syftar till att 

ge oss information för att vi ska kunna analysera vilka effekter RS har haft på de mindre och 

medelstora revisionsbyråerna, det vill säga på hela vår population. Eftersom RS bygger på ett 

arbetssätt som de största revisionsbyråerna redan tillämpade innan RS genom ISA, är det inte 

meningsfullt att undersöka vilka effekter revisorer verksamma vid dessa har upplevt av RS.  

 

Vi har valt i vår undersökning att skicka e-post med programmet Query & Report som sedan 

publicerar en internetbaserad enkät. I första hand har vi sökt upp e-postadresser via FAR 

SRSs hemsida (www.farsrs.se) och i andra hand via firmans egen hemsida eller adressregister 

såsom Kompass, Lokaldelen och Gulex. Vid vår analys översätter vi samtliga svar med ett 

siffervärde, för att sedan kunna utföra statistisk analys. Vår undersökningsmetod är således 

både till genomförande och till analys att betrakta som kvantitativ. 

2.4.1 Kritiska synpunkter på vald metod 
Användande av kvalitativ metod ger möjligheten att skapa en djupare förståelse för under-

sökningens problem46. En möjlig nackdel med enkäter är att ingen eller lite förståelse ges för 

standardiseringens kontext. Kritik har enligt Rosengren och Arvidsson även riktats mot en 

kvantitativ analysmetod, då den kan uppfattas som mekanisk och inte lika insiktsfull som 

                                                
42 Andersen (1998), sid. 31 
43 Andersen (1998), sid. 24 
44 Buckingham och Saunders (2004), sid. 42-56 
45 Rosengren och Arvidsson (2002), sid. 361-369 
46 Andersen (1998), sid. 31 
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kvalitativ metod47. Då vårt syfte inte är förstående utan förklarande, har vi valt att bortse från 

att en kvalitativ metod har större förutsättning för en djupare insikt i problemet. 

 

Anledningen till att vi valde enkät som undersökningsmetod är att vi ville nå så många 

revisorer som möjligt. För att få en större insikt har vi kompletterat vår enkät med en av-

slutande öppen fråga. 127 av våra respondenter valde att lämna synpunkter och utveckla sina 

svar på enkäten på den frågan. Svaren i fritext har gett oss en ytterligare insikt och förståelse 

för hur våra respondenter upplever effekterna av RS.  

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitetsbegreppet består av de två variablerna giltighet och relevans. Med validitet avses att 

teoretiska problem ska operationaliseras på ett giltigt sätt48. Validitet kan annorlunda uttryckt 

beskrivas som ”frånvaro av systematiska mätfel”49. Vid formulering av våra enkätfrågor 

använde vi som utgångspunkt en studie som finns presenterad i tidskriften Accountancy 

(mars 2006)50. Vid formulering av storleksintervaller på byrå tog vi stöd av Wallerstedts 

indelning51.  

 

Den population som vår undersökning riktar sig till, är samtliga godkända och auktoriserade 

revisorer verksamma vid alla revisionsfirmor i Sverige utom de fyra största. För att rikta 

undersökningen till rätt respondenter, utgick vi som tidigare nämnts från Revisorsnämndens 

förteckning men exkluderade revisorer verksamma vid FAR SRS och Riksrevisionen samt 

revisorer som nyligen tagit anställning vid de fyra stora revisionsfirmorna men som inte tagits 

bort från Revisorsnämndens register. Innan enkäten skickades ut, godkändes den av vår 

handledare för att på så vis försäkra frågornas relevans för vår undersökning.  

 

Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet i mätinstrumentet, kräver noggrannhet i både mät-

process och analys52. En tillräckligt hög reliabilitet är en nödvändighet för att de påståenden 

som delges i undersökningen ska kunna prövas. För hög reliabilitet ska alla svarsalternativ 

vara uttömmande, respondenterna ska förstå innebörden av frågorna, sammanställning av 

svaren ska ske med stor noggrannhet och vid analysen får man inte läsa ut för mycket ur 

informationen.53 Vi valde att göra en totalundersökning av hela den population som vi angett 

                                                
47 Rosengren och Arvidsson (2002), sid. 361-362 
48 Rosengren och Arvidsson (2002), sid. 47 
49 Rosengren och Arvidsson (2002), sid. 196 
50 “Auditors under pressure…” (2006) 
51 Wallerstedt (2001) 
52 Rosengren och Arvidsson (2002), sid. 47 
53 Holme och Solvang (1997), sid. 163-167 
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som vårt undersökningsobjekt. Anledningen var att vi önskade de bästa förutsättningar för att 

kunna analysera branschens samlade uppfattning. Enkätfrågorna testades innan utskick på en 

auktoriserad revisor, vilken inte ingick i vår population med avsikt på arbetsgivare, för att 

säkerställa att de formulerats på ett begripligt sätt. Enkäterna sammanställdes automatiskt i 

använt utskicksprogram, varpå inga fel kunde uppstå i sammanställningsprocessen. 

 

För att få viss feedback på vår enkät, hade vi en avslutande öppen fråga som tillät responden-

terna att dels kommentera enkätens utformning och dels kommentera sina svar. Ett fåtal (fem 

stycken) ställde sig frågande till fråga ett och två, då det enligt våra respondenter finns två 

typer av godkända revisorer. Detta var ett faktum som vi inte reflekterat över vid enkät-

konstruktionen, då även Revisorsnämnden endast talar om alla godkända revisorer som en 

grupp. Vi bedömer att respondenterna trots allt besvarat frågorna korrekt och att betydelsen 

av den ”tudelade” titeln har ringa betydelse för resultatet av vår undersökning. Någon enstaka 

respondent (sex stycken) har även påpekat att svarsalternativen på vissa frågor är för katego-

riska, vilket i viss mån var ett medvetet val från vår sida för att tydligare visa på skillnader i 

åsikter. Vi har dock tagit hänsyn till respondenternas kritik vid analysen av svarsalternativen. 

Vidare har avsaknaden av värdering i påståendet i fråga 18, om RS får konsekvenser för en 

revisionsbyrå med en eller få revisorer möjlighet att konkurrera mot större revisionsbyråer, 

kommenterats av två respondenter. Vi kan inte utifrån frågans formulering dra några 

slutsatser om negativa eller positiva konsekvenser, utan kommer således endast att fundera 

över konsekvenser. En respondent svarade att fråga 12 och 13, avseende IT-stöd, inte var 

relevanta. I övrigt kommenteras enkäten av flera respondenter i positiva ordalag.  

2.5.1 Bortfall 
Innan en undersökning genomförs bör faktorer tas under övervägande som kan minimera 

omfattningen av bortfall, såsom att använda ett enkelt språk med lättförståeliga begrepp54. 

Genom ett noggrant övervägande och formulering av slutna frågor med givna svarsalternativ, 

har vi anpassat enkätdesignen för att minimera bortfall. Genom att samtliga frågor i den 

webbaserade enkäten gjordes obligatoriska har vi kunnat undvika internt bortfall, det vill säga 

att enstaka frågor lämnades obesvarade. Enligt Ejlertsson är det främsta steget för att mot-

verka bortfall vid enkätundersökningar att skicka påminnelser, två påminnelser är att betrakta 

                                                
54 Ejlertsson (1996), sid. 42-78 
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som optimalt då fler kan ifrågasättas ur etisk synpunkt55. Problemet med bortfall är att det 

riskerar att snedvrida resultatet då man inte vet egenskaperna hos dem som inte svarar56. 

För dem som inte svarat på enkäten inom utsatt tid skickade vi två påminnelser via Query & 

Report med en veckas intervall. Efter varje utskick sammanställde vi en rapport över inkomna 

svar. Dessa separata rapporter har vi sedan jämfört med varandra och kunde då konstatera att 

svarsstrukturen följde samma fördelning. Vi är väl förtrogna med det faktum att vi vänt oss 

till en yrkesgrupp vars absoluta högsäsong inträffar just under vår undersökningsperiod och 

att detta faktum troligtvis har påverkat svarsfrekvensen på vår enkät. Flera respondenter valde 

även att kommentera detta faktum, vilket ytterligare stärker vår uppfattning om att tidpunkten 

för genomförandet av undersökning har bidragit till bortfall. Vår enkät uppvisade en svars-

frekvens på 480 svar, vilket motsvarar 28 % av den totala respondentgruppen.  

 

Bortfallsanalys av antalet godkända respektive auktoriserade som tillfrågats och besvarat 

enkäten, visar en jämn spridning i bortfallet. Detta möjliggör en möjlighet att analysera och 

göra generaliseringar utifrån inkomna svar. Att ta hänsyn till storlek på byrå i en bortfalls-

analys är inte möjligt om anonymiteten ska bibehållas för respondenterna. Vi har observerat 

att vi fått in få svar i storleksgruppen 11-15 auktoriserade revisorer, men vid kontroll mot 

populationen framkom att det segmentet är litet.  

 

 Svarat Bortfall 

Godkända 244 621 

Auktoriserade 236 629 

2.6 Enkät och insamling av data 
Enligt Buckingham och Saunders är första steget i att konstruera en enkät att identifiera de 

hypoteser och nyckelbegrepp som undersökningen bygger på. Hypoteserna ska sedan opera-

tionaliseras i en mängd mätvariabler. Det finns ofta flera sätt att operationalisera ett begrepp 

och genom att mäta ett begrepp på flera sätt kan mätfel undvikas. Variabler kan vara obero-

ende, beroende och indirekta. Då undersökningens kunskapssyfte är förklarande måste vari-

ablernas orsak-verkansamband klargöras innan enkäten formuleras.57 

 

Operationalisering är den övergång som görs mellan teori och empiri i undersökningen och 

den tar utgångspunkt i vald teori. Problemet är att avgöra om operationaliseringen är fruktbar 
                                                
55 Ejlertsson (1996), sid. 22-23 
56 Dahmström (1991), sid. 134-140 
57 Buckingham och Saunders (2004), sid. 59-67 
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och verkligen ger svar på de frågor vi verkligen är intresserade av, i synnerhet i förhållande 

till undersökningens syfte.58 

 

Hypotes Operationalisering 

RS leder till ökade kostnader för revision 
 

Kostnader för revisionsbyrån före och efter RS 
Tid i genomsnitt per revision 
Debitering till kund 

RS innebär förbättring av kvaliteten på revision Val av granskningsmoment 
Planering 
Stöd i arbetet 
Branschens anseende 

RS innebär ökad arbetsbelastning för revisorer Planering 
IT-stöd 

RS leder till att revisorer använder mindre profes-
sionellt omdöme 

Förändrat arbete 
Utbildning 
Professionellt omdöme 

Sammantaget leder RS till att förutsättningarna för 
mindre revisionsbyråer försämras 
 

Upphöra med revision 
Konkurrensvillkor 
 

Tabell 1 Sammanställning över hypoteser och operationalisering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Sammanställning över enkätfrågor 

 

Som referenspunkt och stöd i formulering av våra enkätfrågor har vi använt den studie som 

finns presenterad i tidskriften Accountancy (mars 2006)59. Våra enkätfrågor är operationali-

sering av våra hypoteser. Fråga 2, avseende antalet auktoriserade revisorer på firman, är 

operationaliserad med stöd av Wallerstedts indelning60. Utöver frågorna i figur 1, innehåller 

enkäten en avslutande öppen fråga, fråga 19. Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 1.  

                                                
58 Holme och Solvang (1997), sid. 159-161 
59 “Auditors under pressure…” (2006) 
60 Wallerstedt (2001) 

Hur påverkas revisionsbranschen i Sverige (exkl. de fyra stora byråerna) av 
implementeringen av ISA? 

 

RS leder till 
ökade 
kostnader 

 

RS innebär 
förbättring av 
kvaliteten på 
revision 

 

RS innebär 
ökad arbets-
belastning för 
revisorer 

 

RS leder till att 
revisorer an-
vänder mindre 
professionellt 
omdöme 

RS leder till att 
förutsättningar
na för mindre 
revisionsbyråer 
försämras 
 

Fråga 3, 4, 5 Fråga 6, 7, 8,17 Fråga 10, 11, 
12, 13,  

Fråga 9, 14, 15, Fråga 16, 18 
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2.7 Bearbetning av data 
All enkätsammanställning har utförts automatiskt via Query & Report. I programmets 

sammanställning omkodas samtliga svar enligt sifferkoderna 1-5. Deskriptiv data presenteras 

i sin helhet i bilaga 2, genom att varje fråga redovisas separat med diagram och frekvens-

tabell. Efter avslutad undersökning erhölls en rapport med data som vi har analyserat i SPSS 

för att finna en sannolikhetsfördelning. Genom hypotesprövning kan man på matematisk 

grund fastställa hur sannolik en observerad fördelning är61.  

 

Den metod som vi använt i vår analys är chi-tvåtester. Det är en metod för att förkasta en 

nollhypotes, som innebär ett påstående om att det inte föreligger något samband mellan två 

variabler i populationen. Metoden kan då fastställa om en fördelning med stor sannolikhet 

beror på tillfälligheter eller ej.62 Vi har använt de grundläggande frågorna 1 och 2, titel och 

storlek på byrå och gjort korstabeller och chi-tvåtester mot frågorna 3 till och med 18. För 

chi-tvåtesterna har vi använt en signifikansnivå på 95 %. I vårt empirikapitel presenteras 

frekvenstabeller för samtliga frågor samt korstabeller och chi-tvåtester för de frågor som upp-

visade en skillnad mellan de olika titlarna eller storlekarna på byråerna. Dessa syftar till att 

ligga till grund för vårt analyskapitel. 

2.8 Analys och slutsats 
I analyserna har vi jämfört våra fastställda hypoteser med respondenternas svar på vår enkät. 

Därmed innebar jämförelsen att vi ställde våra teoretiska utgångspunkter mot vårt empiriska 

resultat. Till stöd i vår argumentering har vi använt exemplifierande svar som inkommit på 

den sista öppna fråga 19, vilken gav möjlighet att kommentera svaren i enkäten. 

 

Våra slutsatser behandlar standardiseringens effekter på revisionsbranschen, vilket i vår upp-

sats innebär alla revisionsbyråer i Sverige utom de fyra största. I svaren som inkommit på vår 

avslutande öppna fråga i enkäten, framfördes en rad mer spekulativa påståenden om RS 

långtgående påverkan på branschen. Vi tillät oss avslutningsvis i korthet presentera och spe-

kulera kring dessa. 

                                                
61 Holme och Solvang (1997), sid. 309 
62 Holme och Solvang (1997), sid. 314-315 
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3 Teori 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för vår teoretiska referensram, vilken behandlar 

effekter på revisionsbranschen på grund av standardisering. Efter respektive teoriavsnitt 

presenteras en hypotes. 

 

3.1 Hypotes 1 - Ökade kostnader för revision 
En standard kan liknas vid en slags regel som talar om vad som är lämpligt och tillåtet bete-

ende i olika situationer. Dessa kan motiveras med att det är bra för andra om vi följer dem 

eller att det är bra för oss själva.63 Att följa en standard innebär att uppnå en viss grad av lik-

het mellan praktik och standard. Ju mer nuvarande praktik skiljer sig från den som standarden 

föreskriver, desto mer kostsamt blir övergången till denna. När graden av frivillighet 

avseende en standard är låg, förväntas standarder möta visst motstånd. Avgörande för om 

standarden ska leda till en positiv utveckling är om den som ska följa den tror på att den leder 

till förbättringar.64 

 

Poksinska m fl konstaterar i sin studie av hur total quality management implementerats och 

operationaliserats i mindre organisationer, att de främsta nackdelarna med standardisering är 

ökade kostnader och ökat pappersarbete. Implementeringsfasen tenderar enligt Poksinska m fl 

att bli mer mödosam för mindre firmor, på grund av deras begränsade resurser.65 Även 

Carlsson och Carlsson pekar på att implementering och arbete enligt en standardisering kan 

vara tids- och resurskrävande66.  

 

Enligt Herrbach arbetar revisorer med att ständigt balansera krav på att hålla en viss budget- 

och tidsram med att uppnå adekvat kvalitet. Avvägningen rör såväl fastställande av vilka 

områden som ska granskas som graden av ansträngning som ska läggas på varje område.67 I 

en artikel rörande ISA visar Pierce på vilken påverkan implementering av revisionsstandarden 

har på revisioner. Vid införandet av standarden är det påtagligt att varje revision kommer att 

kräva mer tid för ökad dokumentation och djupare insikt i klientens verksamhet och därmed 

innebära högre kostnader.68 

 

                                                
63 Brunsson och Jacobsson (1998), sid. 13-14 
64 Brunsson och Jacobsson (1998), sid. 147-159 
65 Poksinska, Eklund och Dahlgaard (2006) 
66 Carlsson och Carlsson (1996) 
67 Herrbach (2005) 
68 Pierce (2005) 
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Fischer menar att konkurrensen inom revisionsbranschen har blivit allt mer påtaglig, vilket 

leder till en prispress på revisionstjänster. Ett mer omfattande granskningsarbete till trots kan 

och vill inte revisionsfirman alltid ta ut ”överdebitering”.69 Halling noterar i en artikel precis 

vid införandet av RS i Sverige att standarden innebar att revisorn ska granska och uttala sig 

om fler områden än tidigare då revisionen styrdes av Revisionsprocessen. Vidare konstaterar 

Halling att detta kommer att leda till ökade kostnader och därmed att revision blir en högre 

kostnad för kunderna. Halling refererar till revisorer som lyfter fram problematiken med att få 

kunder att förstå högre revisionskostnader. För de mindre kunderna är höjda arvoden inte 

möjliga.70 

 

Sammantaget, om nuvarande praktik skiljer sig från standardens föreskrivna innebär det en 

kostnad och kostnaden tenderar att bli svårare att klara av för mindre firmor. ISA innebär att 

revision tar längre tid, tid som inte alltid går att debitera kund. Detta leder till följande 

hypotes: 

 

H1 Revisionsstandard leder till ökade kostnader för revision 

 

3.2 Hypotes 2 - Ökad arbetsbelastning 
Vid studier av hur kvalitetssäkringssystem införts, konstaterar Poksinska m fl att ett påtagligt 

problem är att den ökade dokumentation som standardiseringen leder till, flyttar fokus från 

den process som egentligen ligger till grund för dokumentationen. De intervjuer som 

Poksinskas m fl studie grundar sig på, ger tydliga signaler om att standardisering lett till en 

ökad arbetsbelastning på grund av ökad dokumentation men inte till en signifikant skillnad på 

arbetssätt eller kvalitet. En alltför rigorös dokumentation kan leda till att standardiseringens 

positiva funktioner negligeras.71 Pappersarbete, såsom dokumenterad planering, är enligt 

Power en faktor som ger en bild av revisionsprocessen som en rationell aktivitet som struk-

turerar och legitimiserar. Dokumentation möjliggör även en reglering och kontroll av 

revision.72 

 

Att införa en standard utan att det föregås av en omfattande utbildning, leder enligt Poksinska 

m fl till att fördelarna med en kvalitetsstandard går förlorade. Det är även svårt att avgöra vad 

                                                
69 Fischer (1996) 
70 Halling (2004) 
71 Poksinska m fl.(2006) 
72 Power (2003) 
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som är en optimal nivå av standardisering. Instruktioner och rutiner får inte vara för generella 

om de ska fungera som ett instrument som styr arbetet, men de får inte heller vara för detalje-

rade om de inte ska kväsa kreativitet och cementera arbetsmetoder.73 Manson m fl visar på att 

revisionsfirmor ofta förklarar sina stora investeringar i IT-stöd med ett behov av att öka 

revisionens kvalitet och reducera kostnaderna för revision. Den studie som Manson m fl 

genomfört visar att revisorer anser att IT-stöd är ett sätt att öka revisionskvaliteten och öka 

revisionens legitimitet. Ny teknologi kräver dock ökad kunskap hos användarna.74 Att 

revisionsprofessionen har enligt Fischer nått en smärtgräns då krav på kostnadsreduceringar 

blir allt tydligare samtidigt om kvaliteten inte får bli lidande. Detta leder till ett behov av ny 

teknik och ett automatiseringskrav.75 

 

Pierce behandlar ISAs påverkan på revisioner och noterar en betydligt utökad volym av 

skriftliga riktlinjer och ett uttryckssätt som är betydligt mer komplext, tydligare och mer 

tvingande än tidigare standarder.76 

 

Sammantaget är ett generellt problem vid standardisering ökad dokumentation. ISA och 

därmed RS har ett tydligt och mer tvingande språk än tidigare standarder. Utan ordentlig 

utbildning kan förtjänsten med standarder gå förlorad. Detta leder till följande hypotes: 

 

H2 Revisionsstandard innebär ökad arbetsbelastning för revisorer 

 

3.3 Hypotes 3 - Förbättring av kvaliteten på revision 
Revisionskvalitet definieras som sannolikheten att en revisor ska både upptäcka ett fel i redo-

visning och rapportera felet. Revision har en inbyggd godtycklighet då ingen egentligen vet 

vad som är tillräckligt bra. Då godtycklighet råder kring kvalitet, då svårighet råder kring 

värdering av en aktivitets resultat, fokuseras processen som leder till resultatet. I ett samhälle 

som präglas av rationalitet leder standardisering till ett godkännande av revisionsprocessen 

och därmed till att både revisorn och den reviderade upplevs som legitima.77 Även Fischer 

understryker svårigheten att bedöma revisionskvalitet och att detta kan leda till att revisioner 

överarbetas. Därmed sätts stor tillit till vad tidigare revisioner utvisat och vad revisions-

                                                
73 Poksinska m fl (2006) 
74 Manson, McCartney och Sherer (2001) 
75 Fischer (1996) 
76 Pierce (2005) 
77 Herrbach (2005) 
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firmans riktlinjer och policys framhåller som kvalitet.78 Pentland framhåller att genom att 

revisorer praktiserar arbetssätt som traditionellt nyttjas inom naturvetenskapen, med 

systematik, noggrann dokumentation och tester, uppnås den legitimitet som professionen 

eftersträvar79. 

 

Herrbach påpekar att oreglerad revision är ett definitivt hot mot revisionens kvalitet och för 

möjligheten att demonstrera densamma80. Enligt Schroeder m fl har omfattande studier visat 

på att många revisorer låter egna värderingar inverka på sina professionella omdömen. 

Revisionsfirmor ser en ökad strukturering som ett medel för att kontrollera värderingars på-

verkan, varpå ökad strukturering medför ökad effektivitet.81 Pentland visar på att dokumen-

tation av revision är grunden för samhällets förtroende för revisionen och för att revisorer ska 

kunna lita på varandras arbete. Oreglerad revision anses minska mängden dokumentation och 

därmed hota hela processen och synen på dess betydelse.82 Herrbach summerar med att 

oreglerad revision ger en avsaknad av konsensus för vad som är accepterat vid utförandet av 

en revision och vad som inte är det83. Standarder för kvalitetssäkring är tillämpliga på 

situationer då det råder brist på kunskap om skeenden84. 

 

Revisionsfirmor med ett ostrukturerat arbetssätt vid revision, visar Dirsmith och Haskins, 

tenderar att vara bredare i sin bedömningsgrund för faktorer som leder till uppskattning av 

inneboende risk85. Power pekar på att en viktig del av revisionsprocessen är att presentera 

problem och lösningar som anses vara legitima. Trenden att strukturera revision hänger ihop 

med utvecklandet av revisionsbranschen som konkurrensdrivande affärsverksamhet. Domi-

nansen av strukturerade arbetssätt inom revision reflekterar ett ökat krav på legitimitet och 

transpararens. Power noterar att revisorers ansvar och skyldigheter har varit en starkt debatte-

rad fråga och att revisorernas ansvarsområden till stor del reflekterar vad samhället anser att 

revision och företag har för funktion. Revisorns ansvarsområden tenderar att skifta i förhål-

lande till vad samhället efterfrågar. Om det är oklart vad revisorerna verkligen producerar, är 

det även svårt att bedöma om de utfört sitt arbete på ett korrekt vis. Att skriftligen dokumen-

tera sitt arbetssätt blir allt viktigare för att ge en revision en god image. Dokumentation enligt 

                                                
78 Fischer (1996) 
79 Pentland (2000) 
80 Herrbach (2005) 
81 Schroeder m fl (1996) 
82 Pentland (1993) 
83 Herrbach (2005) 
84 Brunsson och Jacobsson (1998), sid. 155 
85 Dirsmith och Haskins (1991) 
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standarder ger legitimitet. Revisorers beslut grundade på personligt omdöme och kunskap är 

svårare att utvärdera än en revision som följer en mall.86 

 

Carlsson och Carlsson som utfört en undersökning av svenska företags implementering av 

kvalitetsstandarden ISO 9000, pekar på att ett av syftena med standardisering är att alla i ett 

företag ska följa samma kvalitetsstandard oavsett organisatorisk nivå87. Applicerat på 

revisionsbyråer innebär detta att standarder ska följas av såväl revisionsassistenter och god-

kända och auktoriserade revisorer. Genom att använda en standard eller rutiner kan produkti-

viteten öka hos en enskild individ i professionen88.  

 

Argument för standardisering är att standarder är ett effektivt verktyg för informations-

överföring. Om en känd standard följs, ger det direkt information utan att några detaljer om 

det enskilda fallet delgivits. Även stordriftsfördelar har lyfts fram som en fördel. Ett argument 

mot standarder är att de leder till likriktning och kväser utrymme för innovationer. Vidare kan 

ifrågasättas om standardiserarna vet bättre än marknaden vilka krav som ska råda.89 

 

Sammantaget är revisionskvalitet svår att bedöma och oreglerad revision är ett hot mot 

revisionens kvalitet och för möjligheten att granska densamma. Standarder för revision skapar 

en legitim revisionsprocess. Om alla nivåer i företaget arbetar enligt samma standard, ger det 

en likriktning. Detta leder till följande hypotes: 

 

H3: Revisionsstandard innebär förbättring av kvaliteten på revision  

                                                
86 Power(1998) 
87 Carlsson och Carlsson (1996) 
88 Abbott (1991) 
89 Brunsson & Jacobsson (1998), sid.20-29 
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3.4 Hypotes 4 - Minskat professionellt omdöme 
Professionalitet ger prestige och makt i samhället och revisorer hävdar ofta sin professiona-

litet. Artsberg hänvisar till Paul Montagnas lista över tio egenskaper som kännetecknar en 

profession. Det finns ingen absolut distinktion, utan ökande och minskade värden på en skala 

leder till olika grader av professionalitet. En av de egenskaper som nämns som särskilt fram-

trädande hos revisionsprofessionen är en gemenskap kunskapsbas. En utveckling mot en tyd-

ligare profession är utvecklingen av gemensamma ”begreppsliga föreställningsramar”.90 

Brante gör en distinktion mellan professioner och andra yrken genom det sätt som en 

profession systematiskt applicerar vetenskaplig och certifierad kunskap på särskilda 

problem91. Speciell kunskap och begåvning används enligt Freidson för att definiera en 

profession, varpå en profession sällan är benägen att diskutera den specifika kunskapen92. 

 

Abbott menar att expertkunskap spelar en framträdande roll i det moderna samhället. Expert-

kunskapen kan externaliseras i olika mjukvaruprogram och maskiner, om uppgifterna som 

utförs med stöd av kunskapen är rutinmässiga. Externaliserad kunskap blir en handelsvara 

som lätt kan kontrolleras av andra än de ursprungliga experterna. Professionalism symbolise-

rar de intellektuella aspekterna av expertkunskap. Professioner kan allvarligt skadas av att 

expertkunskapen blir en mer tillgänglig handelsvara.93 En kritisk fråga för alla professioner är 

om de kan utöva kontroll över sitt arbete och arbetsresultat. De starkaste professionerna har 

lyckats behålla självkontroll med motiveringen att de själva är de enda som är tillräckligt 

insatta i de komplicerade uppgifterna för att utvärdera desamma. Med ökad automatisering 

och standardisering kommer en profession att förlora kontroll över sitt arbete och istället defi-

nieras snarare som tekniker. Särskilt överhängande är risken om det professionella arbetet kan 

brytas ner i mindre och enkla operationer som någon med minimal träning kan utföra.94 

 

Schroeder hänvisar till Mintzbergs maskinbyråkrati för att förklara extern tryck på att profes-

sionella organisationer ska anta en mer standardiserad och strukturerad struktur. Påtryckning-

arna exemplifieras genom motiveringarna att standardiserade arbetsuppgifter ger högre effek-

tivitet, att rationalitet måste uppvisas mot externa intressenter för att uppnå legitimitet och att 

ett alltmer omfattande regelverk måste efterlevas.  

 

                                                
90 Artsberg (2003), sid. 108-110 
91 Brante (1988) 
92 Freidson (1994), sid. 71 
93 Abbott (1991) 
94 Freidson (1994), sid. 73 
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Enligt Power berör frågan om strukturerad, det vill säga standardiserad, revision versus 

revision som bygger på professionellt omdöme grunden för professionell verksamhet och 

identitet. Vad som anses vara ett kvalitativt revisionsarbete är en fråga om vad som är accep-

terat, stabiliserat och institutionaliserat sätt att utföra en revision.95 Schroeder m fl poängterar 

skillnader mellan strukturerat och ostrukturerat arbetssätt vid revision. Revisionsfirmor som 

är mer strukturerade använder i större omfattning hjälpprogram vid beslutsfattande och 

arbetar därmed selektivt med data som stämmer överens med befintligt program. Ett struktu-

rerat mer standardiserat arbetssätt innebär ett mer frekvent användande av tumregler än 

personligt omdöme.96 Herrbach understryker att det i hans undersökning tydligt framkommit 

en skillnad mellan vad som ansågs vara en ”strukturerat angreppssätt” och en ”omdömes-

grundat angreppssätt” på revision. Han påpekar dock att kunskap inte är ett allenarådande 

krav för en profession. Ett etiskt och passande beteende är en viktig dimension. Ifrågasättande 

av revisionsprofessionen har sällan varit riktad mot dess kunskap utan snarare mot dess upp-

förande.97 Enligt Fischer förlitar sig revisorer i relativt stor utsträckning på formaliserade 

arbetsmetoder, vilket minskar utrymmet för personliga bedömningar98. Dirsmith och 

Covaleski gör en distinktion mellan revision som hantverk och revision som affärsverk-

samhet. Uppförandet kan komma i fokus då egenintresset och affärsverksamheten sätts 

framför tillgodoseende av ett samhällsintresse.99 

 

Manson m fl menar att användning av automatiserade och standardiserade arbetssätt, leder till 

att oerfarna revisionsmedarbetare kan användas i större omfattning. Partners och andra chefer 

vid revisionsfirmorna uttrycker en önskan om att eliminera beteende som inte är definierat 

som godkänt revisionsarbete. Likaså kan automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter 

frigöra tid för fokus på mer komplicerade bedömningsärenden. En kritik som har riktats som 

automatisering och standardisering av revision, är att revisorer degraderas till tekniker och 

därmed att revisorer som profession är hotade. Detta leder i sin tur till att kontrollen över 

revisionen flyttas från den enskilde revisorn till företagsledningen.100 

 

Sammantaget är en viktig egenskap för en profession en gemensam kunskapsbas och profes-

sionen skadas om kunskapen blir mer tillgänglig. Standardiserat revisionsarbete upplevs som 

                                                
95 Power (2003) 
96 Schroeder m fl (1996) 
97 Herrbach (2005) 
98 Fischer (1996) 
99 Dirsmith och Covaleski (1985) 
100 Manson m fl (2001) 
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mer rationellt. Oerfarna revisionsarbetare kan användas i större omfattning när arbetet är 

standardiserat. Detta leder till följande hypotes: 

 

H4 Revisionsstandard leder till att revisorer använder mindre professionellt omdöme 

 

3.5 Hypotes 5 - Förutsättningarna för mindre revisionsfirmor för-
sämras 
Brunsson m fl. framhåller att standardisering har en större betydelse för både organisationer 

och samhället i stort, än vad som ofta framförs. Forskning om standardisering handlar allt mer 

om organisationers beroende av sin omgivning och därmed av de krav som omgivningen 

ställer på dem. Små firmor har begränsade möjligheter att delta i standardiseringskommittéer, 

varpå standardiseringsprocesser kan reflektera och förstärka skillnader mellan stora och små 

organisationers inflytande.101 

 

Vid implementering av en standard har företagets storlek viss betydelse. Både avseende kost-

nader för implementering och uppnådda positiva fördelar av en kvalitetssäkringsstandard, 

uppvisas skillnader till de stora företagens fördel.102 Vid kvalitetssäkring enligt ISO 9000 

borde enligt Poksinska m fl små organisationer uppleva samma interna och externa fördelar 

som större organisationer. Problemet är dock att implementeringen ofta är kritisk för små 

organisationer eftersom de saknar den stora organisationens resurser och kunskap. Behovet av 

extern utbildning och hjälp blir därmed större. Resultatet blir att de positiva fördelarna med 

kvalitetssäkring uteblir och att de små företagen endast upplever att standarden leder till ökat 

pappersarbete.103 Brunsson påpekar att hur en standard implementeras avgör kvaliteten på 

arbetet som utförs enligt standarden. Skillnader i implementering mellan olika organisationer 

motverkar standarders likriktande kraft.104  

 

Anandarajan och Kleinman visar på att signifikanta skillnader föreligger hos revisionsfirmor i 

olika storlekar med avseende på hur de använder standarder och tillgänglig information. Ett 

likartat arbetssätt och likartade kvalificerade beslut vore att vänta då samtliga revisorer 

vägleds i sitt arbete av samma standards. Särskilt studerade Andandarajan och Kleinman 

mängden variabler som togs under övervägande då ett uttalande om företagens överlevnad 

                                                
101 Brunsson och Jacobsson. (1998) sid. 7-10 
102 Casadesús och  Karapetrovic (2005) 
103 Poksinska m fl (2006) 
104 Brunsson och Jacobsson (1998), sid.170-171 



Kandidatuppsats VT 2007 
Helene Taber och Alexandra Tengius 

___________________________________________________________________________ 
 

33 

skulle formuleras, men skillnaderna antas vara ännu större gällande andra granskningsfrågor. 

Förklaringar som kan antas vara orsaken är att stora revisionsfirmor har effektivare utbild-

ningsprogram för personalen, mer utvecklat internt kontrollsystem och att de utsätts för en 

större legal och massmedial påtryckning och bevakning.105  

 

Expertkunskap kodifieras i organisationer i en omfattning som innebär att organisationen i sig 

till viss del ersätter den enskilde expertens kunskap. Expertorganisationer är en relativ ny 

företeelse och de stora revisionsfirmorna uppkom på 1930-talet då expertorganisationer först 

blev viktiga aktörer på marknaden. Utvecklingen går mot allt större expertorganisationer. 

Stora expertorganisationer tenderar att hantera och prioritera stora kunders problem. Profes-

sionalism innebär att skapa och reproducera och i möjligaste mån monopolisera expert-

kunskap. Den personliga produktiviteten hos enskilda professionella är ofta beroende på dess 

användande av standardisering och organisatoriska tillhörighet. Expertorganisationer har till 

syfte att skapa expertstordriftsfördelar och expertorganisationer blir alltmer forum för utveck-

ling av expertis. Anställda på samma arbetsplats utvecklar och sprider kunskap kollegor 

emellan, vilket gynnar kunskapsutvecklingen på större arbetsplatser.106 Fischer visar på att 

revisorer utvecklar sina personliga erfarenheter utifrån den kunskapsbas som finns på firman 

de arbetar på107. Grey belyser faktumet att revisorer ofta identifierar sig och validerar sitt 

arbete utifrån de normer som gäller inom den egna byrån108. 

 

Sammantaget har mindre firmor begränsade möjligheter att påverka standarders utformning. 

Små organisationer upplever ofta implementering av standarder som kritiskt. Revisionsfirmor 

i olika storlekar använder standarder på olika sätt och expertkunskap kodifieras i organisa-

tionen och påverkar den enskilde revisorns produktivitet. Detta leder till följande hypotes: 

 

H5 Revisionsstandard leder sammantaget till att förutsättningarna för mindre 

revisionsbyråer försämras  

 

                                                
105 Anandarajan och Kleinman (2000) 
106 Abbott (1991) 
107 Fischer (1996) 
108 Grey (1998) 
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3.6 Hypotessammanfattning  
 
H1  Revisionsstandard leder till ökade kostnader för revision 

H2 Revisionsstandard innebär ökad arbetsbelastning för revisorer 

H3 Revisionsstandard innebär förbättring av kvaliteten på revision  

H4 Revisionsstandard leder till att revisorer använder mindre professionellt omdöme 

H5 Revisionsstandard leder sammantaget till att förutsättningarna för mindre revisions-

byråer försämras.  
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4 Beskrivning av empiri 
 
I detta kapitel redovisas svaren på vår enkätundersökning, som sänts till alla godkända och 

auktoriserade revisorer verksamma i Sverige utom de som är verksamma vid de fyra största 

revisionsfirmorna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Fullständig sammanställning på varje fråga återfinns i bilaga 2, där vi även presenterar 

samtliga svar på vår avslutande fråga 19, vilken gav en möjlighet att kommentera enkäten 

eller de svar som uppgivits i enkäten. Sammanfattning av och diskussion kring hypoteser 

återfinns i nästa kapitel. 

4.1 Grundläggande information 
Syftet med vår undersökning är att beskriva och förklara effekterna av RS på hela vår popula-

tion. Nedan presenteras varje hypotes för sig, med tillhörande frågor. Under varje fråga visas 

först de deskriptiva data som svarar på frågan. Därefter redovisas de tester som vi gjort för att 

se eventuella skillnader inom populationen.  

 

Deskriptiva data visas i frekvenstabeller, med antal svar och procent uppdelat på de olika 

svarsalternativen. Fråga 1 och 2 har vi testat mot övriga frågor i chi-tvåtester. Chi-tvåtester är 

en metod för att fastställa om det finns samband mellan två variabler i populationen. Vi har 

använt en signifikansnivå på 95 %. Om p-value (Pearson Chi-square) är under 5 % finns det 

ett samband. På alla frågor där p-value är under 5 %, presenterar vi en korstabell och chi-två-

test. Korstabellen visar spridningen mellan svarsalternativen inom respektive grupp i popu-

lationen och spridningen inom respektive svarsalternativ uppdelat på grupperna i populatio-

nen.  

 

Vår enkätundersökning gav en svarsfrekvens på 28 %, 480 svar från totalt 1730 utskickade 

enkäter. Hur svaren var fördelade mellan godkända och auktoriserade samt de olika storleks-

grupperna presenteras nedan. En svarsfrekvens på 28 % är rimligt sett ur ett internationellt 

perspektiv. Med anledning av att revisorerna hade sin mest intensiva period då vi skickade ut 

vår enkät, är vi nöjda med uppvisad svarsfrekvens.  
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Fråga 1 - titel 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Godkänd 244 50,8 50,8 

  Auktoriserad 236 49,2 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 2 Frekvenstabell, titel 

 

Av de inkomna svaren tillhörde flest storleksgruppen med 1 auktoriserad revisor, 27,3 %, 

eller storleksgruppen med 2-5 auktoriserade revisorer, 29,8 %. Storleksgruppen 11-15 

auktoriserade revisorer utgjorde en andel på endast 1,9 %. 

Fråga 2 - Storlek på byrå, antalet auktoriserade revisorer 
 

  Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 0 85 17,7 17,7 

  1 131 27,3 45,0 

  2-5 143 29,8 74,8 

  6-10 37 7,7 82,5 

  11-15 9 1,9 84,4 

  16-50 23 4,8 89,2 

  51-150 39 8,1 97,3 

  151-250 13 2,7 100,0 
  Total 480 100,0   

Tabell 3 Frekvenstabell , antalet auktoriserade revisorer 

 
Enkätfråga 3-18 har testats mot fråga 1 rörande titel och fråga 2 rörande storlek på byrå. 

Signifikanta samband beskrivs nedan. 
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4.2 Hypotes 1 – Ökade kostnader för revision 
 
Fråga 3: RS innebär ökade kostnader för revisionsbyrån där Du arbetar. 

Utifrån hela respondentgruppen, svarade 93,1 % att RS har inneburit ökade kostnader för 

byrån de arbetar på. Det finns inget samband mellan uppfattningen om ökade kostnader och 

storlek på byrån. Det finns ingen skillnad i uppfattning om ökade kostnader mellan auktorise-

rade och godkända revisorer. 

 

Fråga 3 - Ökade kostnader för byrån 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Betydligt större 77 16,0 16,0 

  Något större 370 77,1 93,1 

  Ingen skillnad 31 6,5 99,6 

  Något mindre 1 ,2 99,8 
  Betydligt mindre 1 ,2 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 4 Frekvenstabell, ökade kostnader 

 

Fråga 4: RS innebär att jag i genomsnitt lägger ner mer tid på en revision. 

97,1 % av hela respondentgruppen svarade att de lägger ner betydligt eller något mer tid på 

revision efter RS. Uppfattningen om tidsåtgång uppvisar ingen skillnad mellan godkända och 

auktoriserade revisorer. Det finns heller inget samband mellan storlek på byrå och tidsåtgång.  

 

Fråga 4 – Tidsåtgång per revision 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Betydligt mer 114 23,8 23,8 

  Något mer 352 73,3 97,1 

  Ingen skillnad 12 2,5 99,6 

  Något mindre 1 ,2 99,8 

  Betydligt mindre 1 ,2 100,0 
  Total 480 100,0   

Tabell 5 Frekvenstabell, tidsåtgång per revision 
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Fråga 5: Har debiteringen till kund förändrats efter RS? 

94 % av hela respondentgruppen svarade att debiteringen till kund har ökat betydligt eller 

ökat något efter RS. Det finns inget samband mellan debitering och storlek på byrå och inte 

heller mellan debitering och titel.  

 

Fråga 5 - Debitering till kund 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ökat betydligt 47 9,8 9,8 

  Ökat något 404 84,2 94,0 

  Ingen skillnad 28 5,8 99,8 

  Minskat betydligt 1 ,2 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 6 Frekvenstabell, debitering till kund  

 

4.3 Hypotes 2 – Ökad arbetsbelastning 
 

Fråga 10: Hur har mängden planeringen av en revision förändrats efter RS? 

87,7 % svarade att mängden planering har ökat, sett ur hela respondentgruppens svar. Upp-

fattningen skiljer sig inte beroende på titel. Vi kan konstatera skillnader mellan de olika 

storleksgrupperna i populationen på frågan, men vi kan inte genom de tester som vi utfört se 

vilken av grupperna som urskiljer sig. Då vårt syfte är att se till hela populationen, har vi inte 

utfört tester vidare för att kontrollera signifikanta skillnader inom gruppen. Vi kan däremot 

konstatera att det i korstabellen (markerat med fetstil) framstår som att i storleken 151-250 

svarade respondenterna till högre grad än genomsnittet att planeringen ökat betydligt och i 

gruppen 51-150 svarade respondenterna till högre grad att planeringen ökat något. 

 
Fråga 10 – Förändring av mängden planering 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ökat betydligt 149 31,0 31,0 

  Ökat något 272 56,7 87,7 

  Ingen skillnad 57 11,9 99,6 

  Minskat något 1 ,2 99,8 

  Minskat betydligt 1 ,2 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 7 Frekvenstabell, förändring av mängden planering 
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Storlek på byrå * Mängd planering Crosstabulation 
 

    Mängd planering Total 

    
Ökat 

betydligt 
Ökat 
något 

Ingen 
skillnad 

Minskat 
något 

Minska
t 

betydli
gt   

Storlek på byrå 0 Count 28 47 10 0 0 85 

     % within Storlek 
på byrå 

32,9 % 55,3 % 11,8 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 5,8 % 9,8 % 2,1 % ,0 % ,0 % 17,7 % 

  1 Count 34 77 20 0 0 131 

     % within Storlek 
på byrå 

26,0 % 58,8 % 15,3 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 7,1 % 16,0 % 4,2 % ,0 % ,0 % 27,3 % 

  2-5 Count 50 79 14 0 0 143 

     % within Storlek 
på byrå 

35,0 % 55,2 % 9,8 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 10,4 % 16,5 % 2,9 % ,0 % ,0 % 29,8 % 

  6-10 Count 13 18 6 0 0 37 

     % within Storlek 
på byrå 

35,1 % 48,6 % 16,2 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 2,7 % 3,8 % 1,3 % ,0 % ,0 % 7,7 % 

  11-15 Count 1 6 1 0 1 9 

     % within Storlek 
på byrå 

11,1 % 66,7 % 11,1 % ,0 % 11,1 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 1,3 % ,2 % ,0 % ,2 % 1,9 % 

  16-50 Count 6 13 3 1 0 23 

     % within Storlek 
på byrå 

26,1 % 56,5 % 13,0 % 4,3 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 1,3 % 2,7 % ,6 % ,2 % ,0 % 4,8 % 

  51-150 Count 10 27 2 0 0 39 

     % within Storlek 
på byrå 

25,6 % 69,2 % 5,1 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 2,1 % 5,6 % ,4 % ,0 % ,0 % 8,1 % 

  151-250 Count 7 5 1 0 0 13 

     % within Storlek 
på byrå 53,8 % 38,5 % 7,7 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total 1,5 % 1,0 % ,2 % ,0 % ,0 % 2,7 % 

Total Count 149 272 57 1 1 480 

   % within Storlek 
på byrå 

31,0 % 56,7 % 11,9 % ,2 % ,2 % 100,0 % 

   % of Total 31,0 % 56,7 % 11,9 % ,2 % ,2 % 100,0 % 

Tabell 8 Korstabell, storlek på byrå och mängden planering 

  
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 84,887(a) 28 ,000 
Likelihood Ratio 27,099 28 ,513 
Linear-by-Linear 
Association 

,089 1 ,765 

N of Valid Cases 
480     

a  23 cells (57,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 

Tabell 9 Chi-tvåtest, storlek på byrå och mängden planering 
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Fråga 11: Hur har planeringen av en revision förändrats efter RS? 

35,8 % av respondenterna svarade att ingen skillnad föreligger, det vill säga att planeringen 

varken blivit lättare eller svårare efter RS. 30,8 % ansåg att planeringen underlättats mycket 

eller något och 33.4 % ansåg att planeringen delvis försvårats eller försvårats mycket. Ingen 

skillnad förelåg i uppfattningen på frågan beroende på vare sig titel eller storlek på byrå. 

 

Fråga 11 – Hur planering av revision har förändrats 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Underlättats 
mycket 

13 2,7 2,7 

  Underlåttats 
något 

135 28,1 30,8 

  Ingen skillnad 172 35,8 66,7 

  Delvis försvårats 151 31,5 98,1 

  Försvårats betyd-
ligt 

9 1,9 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 10 Frekvenstabell, hur har planering förändrats 

  
 

Fråga 12: Har RS inneburit att Du använder IT-stöd i större omfattning än tidigare? 

Fördelningen var relativt jämn mellan svaret ja och nej. Något fler, 53,8 % mot 46,3 %, säger 

att de inte använder IT-stöd mer än tidigare. Det finns inget samband mellan vare sig titel 

eller storlek på byrå och IT-stöd i större omfattning. 

 

Fråga 12 - IT-stöd i större omfattning än tidigare 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 222 46,3 46,3 

  Nej 258 53,8 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 11 Frekvenstabell, IT-stöd i större omfattning 
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Fråga 13: IT-stöd innebär att jag har undvikit att öka revisionskostnaderna efter 

implementeringen av RS 

Svaret ingen skillnad uppvisade en frekvens på 43,1 %. 30,6 % instämmer helt eller delvis i 

påståendet. 26,3 % tar helt eller delvis avstånd. Det finns inga skillnader mellan vare sig titel 

eller storlek på byrå och svaret på frågan. 

 

Fråga 13 – IT-stöd för att undvika kostnader 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer helt 12 2,5 2,5 

  Instämmer delvis 135 28,1 30,6 

  Ingen skillnad 207 43,1 73,8 
  Tar delvis avstånd 91 19,0 92,7 

  Tar helt avstånd 35 7,3 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 12 Frekvenstabell, IT-stöd för att undvika kostnader 

 
 

4.4 Hypotes 3 – Förbättring av kvaliteten på revision 
 
Fråga 6: Förstår Dina klienter innebörden av förändringen som RS inneburit? 

Endast 30,4 % av respondentgruppen svarade att kunderna förstår innebörden av RS. 54,6 % 

svarade att kunderna inte förstår. Det finns ingen skillnad i uppfattning mellan auktoriserade 

och godkända revisorer och inte heller någon skillnad i förhållande till storlek på byrå. 

 

Fråga 6 - Klienternas förståelse 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 146 30,4 30,4 

  Nej 262 54,6 85,0 

  Vet ej 72 15,0 100,0 
  Total 480 100,0   

Tabell 13 Frekvenstabell, klienternas förståelse 
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Fråga 7: Hur upplever du att revisionens kvalitet förändrats efter RS? 

62,3 % av respondenterna ansåg att kvaliteten har ökat med RS. Endast 5,7 % svarade att den 

har minskat. Det föreligger en skillnad i uppfattning mellan auktoriserade och godkända 

revisorer. Då vårt syfte är att se till hela populationen, har vi inte utfört tester vidare för att 

kontrollera signifikanta skillnader inom gruppen. Vi kan däremot konstatera att det i 

korstabellen (markerat med fetstil) framstår som att godkända i högre utsträckning svarade att 

kvaliteten har ökat och att auktoriserade i högre utsträckning svarade att ingen skillnad finns. 

Ingen skillnad föreligger i uppfattning i förhållande till storlek på byrå. 

 

Fråga 7 – Förändring av kvalitet efter RS 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ökat betydligt 39 8,1 8,1 

  Ökat något 260 54,2 62,3 

  Ingen skillnad 154 32,1 94,4 

  Minskat något 21 4,4 98,8 

  Minskat betydligt 6 1,3 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 14 Frekvenstabell, förändring av kvalitet 

 

Titel * Kvalitet Crosstabulation 
 

    Kvalitet Total 

    
Ökat 

betydligt 
Ökat 
något 

Ingen 
skillnad 

Minskat 
något 

Minskat 
betydligt   

Titel Godkänd Count 24 144 66 9 1 244 

     % within 
Titel 9,8 % 59,0 % 27,0 % 3,7 % ,4 % 100,0 % 

     % of Total 5,0 % 30,0 % 13,8 % 1,9 % ,2 % 50,8 % 

  Auktoriserad Count 15 116 88 12 5 236 

     % within 
Titel 

6,4 % 49,2 % 37,3 % 5,1 % 2,1 % 100,0 % 

     % of Total 3,1 % 24,2 % 18,3 % 2,5 % 1,0 % 49,2 % 

Total Count 39 260 154 21 6 480 

   % within 
Titel 

8,1 % 54,2 % 32,1 % 4,4 % 1,3 % 100,0 % 

   % of Total 8,1 % 54,2 % 32,1 % 4,4 % 1,3 % 100,0 % 

Tabell 15 Korstabell, titel och förändring av kvalitet 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 11,200(a) 4 ,024 

Likelihood Ratio 11,478 4 ,022 
Linear-by-Linear 
Association 

10,069 1 ,002 

N of Valid Cases 
480     

a  2 cells (20,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,95. 

Tabell 16 Chi-tvåtest, titel och förändring av kvalitet 

 

Fråga 8: Hur upplever du RS i revisionsarbetet? 

61,5 % ansåg att RS är delvis eller mycket positivt i revisionsarbetet. 39,5 % ansåg att RS är 

delvis eller mycket negativt. Godkända och auktoriserade revisorer uppvisar en skillnad i sina 

svar. Det finns även ett samband mellan uppfattning om RS i arbetet och storlek på byrå. Vi 

kan konstatera skillnader mellan de olika storleksgrupperna i populationen på frågan, men vi 

kan inte genom de tester som vi utfört se vilken av grupperna som urskiljer sig. Då vårt syfte 

är att se till hela populationen, har vi inte utfört tester vidare för att kontrollera signifikanta 

skillnader inom grupperna. Vi kan däremot konstatera att det i korstabellerna (markerat med 

fetstil) framstår som att godkända revisorer svarade till högre grad ”delvis positivt”, medan 

auktoriserade svarade till högre andel att RS är mycket negativt i arbetet. Vad gäller storlek 

på byråer kan vi i korstabellen se att byråer med 11-15 auktoriserade revisorer till högre grad 

uppgav svaret ”mycket positivt”, vilket ska bedömas mot bakgrund av att gruppen har få 

respondenter. Vad gäller svaret ”delvis positivt”, är gruppen 51-150 revisorer enligt 

korstabellen överrepresenterade. Mest negativa förefaller gruppen 151-250 revisorer vara. 

Fråga 8 –RS i arbetet 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Mycket positivt 35 7,3 7,3 

  Delvis positivt 295 61,5 68,8 
  Delvis negativt 127 26,5 95,2 

  Mycket negativt 23 4,8 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 17 Frekvenstabell, RS i arbetet 
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Titel * RS i arbetet Crosstabulation 
 

RS i arbetet 

    Mycket positivt Delvis positivt 
Delvis 

negativt 
Mycket 
negativt Total 

Count 18 159 63 4 244 

 % within 
Titel 

7,4 % 65,2 % 25,8 % 1,6 % 100,0 % 

Godkänd 

 % of Total 3,8 % 33,1 % 13,1 % ,8 % 50,8 % 

Count 17 136 64 19 236 

 % within 
Titel 

7,2 % 57,6 % 27,1 % 8,1 % 100,0 % 

Titel 

Auktoriserad 

 % of Total 3,5 % 28,3 % 13,3 % 4,0 % 49,2 % 

Count 35 295 127 23 480 

 % within 
Titel 

7,3 % 61,5 % 26,5 % 4,8 % 100,0 % 

Total 

 % of Total 7,3 % 61,5 % 26,5 % 4,8 % 100,0 % 

Tabell 18 Korstabell, titel och RS i arbetet 

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 11,482(a) 3 ,009 
Likelihood Ratio 12,329 3 ,006 
Linear-by-Linear 
Association 

5,479 1 ,019 

N of Valid Cases 
480     

a  0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,31. 

Tabell 19 Chi-tvåtest, titel och RS i arbetet 
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Storlek på byrå * RS i arbetet Crosstabulation 

 

    RS i arbetet Total 

    
Mycket 
positivt 

Delvis 
positivt 

Delvis 
negativt 

Mycket 
negativt   

Storlek på byrå 0 Count 5 52 27 1 85 

     % within Storlek på 
byrå 

5,9 % 61,2 % 31,8 % 1,2 % 100,0 % 

     % of Total 1,0 % 10,8 % 5,6 % ,2 % 17,7 % 

  1 Count 9 80 33 9 131 

     % within Storlek på 
byrå 

6,9 % 61,1 % 25,2 % 6,9 % 100,0 % 

     % of Total 1,9 % 16,7 % 6,9 % 1,9 % 27,3 % 

  2-5 Count 12 84 43 4 143 

     % within Storlek på 
byrå 

8,4 % 58,7 % 30,1 % 2,8 % 100,0 % 

     % of Total 2,5 % 17,5 % 9,0 % ,8 % 29,8 % 

  6-10 Count 1 23 12 1 37 

     % within Storlek på 
byrå 

2,7 % 62,2 % 32,4 % 2,7 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 4,8 % 2,5 % ,2 % 7,7 % 

  11-15 Count 3 4 1 1 9 

     % within Storlek på 
byrå 

33,3 % 44,4 % 11,1 % 11,1 % 100,0 % 

     % of Total ,6 % ,8 % ,2 % ,2 % 1,9 % 

  16-50 Count 3 15 4 1 23 

     % within Storlek på 
byrå 

13,0 % 65,2 % 17,4 % 4,3 % 100,0 % 

     % of Total ,6 % 3,1 % ,8 % ,2 % 4,8 % 

  51-150 Count 1 29 6 3 39 

     % within Storlek på 
byrå 

2,6 % 74,4 % 15,4 % 7,7 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 6,0 % 1,3 % ,6 % 8,1 % 

  151-250 Count 1 8 1 3 13 

     % within Storlek på 
byrå 

7,7 % 61,5 % 7,7 % 23,1 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 1,7 % ,2 % ,6 % 2,7 % 

Total Count 35 295 127 23 480 

   % within Storlek på 
byrå 

7,3 % 61,5 % 26,5 % 4,8 % 100,0 % 

   % of Total 7,3 % 61,5 % 26,5 % 4,8 % 100,0 % 

Tabell 20 Korstabell, storlek på byrå och RS i arbetet 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 36,675(a) 21 ,018 
Likelihood Ratio 30,921 21 ,075 
Linear-by-Linear 
Association 

,058 1 ,809 

N of Valid Cases 
480     

a  13 cells (40,6 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

Tabell 21 Chi-tvåtest, storlek på byrå och RS i arbetet 
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Fråga 17: Standarder såsom RS är bra för revisionsbranschens anseende 

80,2 % av de tillfrågade svarade att de instämmer helt eller delvis i att RS är bra för bran-

schens anseende. Endast 2,9 % tar helt avstånd och 16,9 % tar delvis avstånd. Det finns ingen 

skillnad i uppfattningen med avseende på storlek på byrå och inte heller med avseende på 

titel.  

 
Fråga 17 – RS är bra för branschens anseende 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Instämmer helt 101 21,0 21,0 

  Instämmer delvis 284 59,2 80,2 
  Tar delvis avstånd 81 16,9 97,1 

  Tar helt avstånd 14 2,9 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 22 Frekvenstabell, branschens anseende 
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4.5 Hypotes 4 – Minskat professionellt omdöme 
 

Fråga 9: Hur har möjligheten att välja granskningsmoment förändrats? 

49,6 % svarade att möjligheten att välja granskningsmoment inte har förändrats efter RS. 32,5 

% svarade att möjligheten har ökat och 17,5 % svarade att möjligheten har minskat. Det finns 

ett samband mellan uppfattningen om möjlighet att välja granskningsmoment och titel. Även 

vad gäller storlek på byrå finns ett samband. Vi kan konstatera skillnader mellan de olika 

storleksgrupperna i populationen på frågan, men vi kan inte genom de tester som vi utfört se 

vilken av grupperna som urskiljer sig. Då vårt syfte är att se till hela populationen, har vi inte 

utfört tester vidare för att kontrollera signifikanta skillnader inom grupperna. Vi kan däremot 

konstatera att det i korstabellerna (markerat med fetstil) framstår som att godkända revisorer 

svarade till högre grad ”ökat något”, medan auktoriserade svarade till högre andel ”minskat 

något”. Vad gäller storlek på byråer kan vi i korstabellen se att byråer i de mindre 

storleksgrupperna till högre grad svarade ”ökat något” och revisorer anställda vid de större 

byråerna svarade till högre grad ”minskat något”. Svaren måste ställas i relation till att nästan 

hälften av respondenterna svarade att ingen skillnad föreligger. 

 
Fråga 9 – Möjlighet att välja granskningsmoment 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ökat betydligt 20 4,2 4,2 

  Ökat något 136 28,3 32,5 

  Ingen skillnad 238 49,6 82,1 

  Minskat något 75 15,6 97,7 

  Minskat betydligt 11 2,3 100,0 
  Total 480 100,0   

Tabell 23 Frekvenstabell, möjlighet att välja granskningsmoment 
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Titel * Granskningsval Crosstabulation 
 

    Granskningsval Total 

    
Ökat 

betydligt 
Ökat 
något 

Ingen 
skillnad 

Minskat 
något 

Minskat 
betydligt   

Titel Godkänd Count 10 84 115 30 5 244 

     % within Titel 4,1 % 34,4 % 47,1 % 12,3 % 2,0 % 100,0 % 

     % of Total 2,1 % 17,5 % 24,0 % 6,3 % 1,0 % 50,8 % 

  Auktoriserad Count 10 52 123 45 6 236 

     % within Titel 4,2 % 22,0 % 52,1 % 19,1 % 2,5 % 100,0 % 

     % of Total 2,1 % 10,8 % 25,6 % 9,4 % 1,3 % 49,2 % 

Total Count 20 136 238 75 11 480 

   % within Titel 4,2 % 28,3 % 49,6 % 15,6 % 2,3 % 100,0 % 

   % of Total 4,2 % 28,3 % 49,6 % 15,6 % 2,3 % 100,0 % 

Tabell 24 Korstabell, titel och möjlighet att välja granskningsmoment 

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 10,759(a) 4 ,029 
Likelihood Ratio 10,847 4 ,028 
Linear-by-Linear 
Association 

7,048 1 ,008 

N of Valid Cases 
480     

a  0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,41. 

Tabell 25 Chi-tvåtest, titel och möjlighet att välja granskningsmoment 
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Storlek på byrå * Granskningsval Crosstabulation 

    Granskningsval Total 

    
Ökat 

betydligt 
Ökat 
något 

Ingen 
skillnad 

Minskat 
något 

Minskat 
betydligt   

Storlek på byrå 0 Count 3 29 43 9 1 85 

     % within Storlek 
på byrå 

3,5 % 34,1 % 50,6 % 10,6 % 1,2 % 100,0 % 

     % of Total ,6 % 6,0 % 9,0 % 1,9 % ,2 % 17,7 % 

  1 Count 5 37 74 14 1 131 

     % within Storlek 
på byrå 

3,8 % 28,2 % 56,5 % 10,7 % ,8 % 100,0 % 

     % of Total 1,0 % 7,7 % 15,4 % 2,9 % ,2 % 27,3 % 

  2-5 Count 9 51 56 22 5 143 

     % within Storlek 
på byrå 

6,3 % 35,7 % 39,2 % 15,4 % 3,5 % 100,0 % 

     % of Total 1,9 % 10,6 % 11,7 % 4,6 % 1,0 % 29,8 % 

  6-10 Count 1 5 24 7 0 37 

     % within Storlek 
på byrå 

2,7 % 13,5 % 64,9 % 18,9 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 1,0 % 5,0 % 1,5 % ,0 % 7,7 % 

  11-15 Count 0 1 8 0 0 9 

     % within Storlek 
på byrå 

,0 % 11,1 % 88,9 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

     % of Total ,0 % ,2 % 1,7 % ,0 % ,0 % 1,9 % 

  16-50 Count 1 3 10 8 1 23 

     % within Storlek 
på byrå 

4,3 % 13,0 % 43,5 % 34,8 % 4,3 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % ,6 % 2,1 % 1,7 % ,2 % 4,8 % 

  51-150 Count 1 8 17 12 1 39 

     % within Storlek 
på byrå 

2,6 % 20,5 % 43,6 % 30,8 % 2,6 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 1,7 % 3,5 % 2,5 % ,2 % 8,1 % 

  151-
250 

Count 
0 2 6 3 2 13 

     % within Storlek 
på byrå 

,0 % 15,4 % 46,2 % 23,1 % 15,4 % 100,0 % 

     % of Total ,0 % ,4 % 1,3 % ,6 % ,4 % 2,7 % 

Total Count 20 136 238 75 11 480 

   % within Storlek 
på byrå 

4,2 % 28,3 % 49,6 % 15,6 % 2,3 % 100,0 % 

   % of Total 4,2 % 28,3 % 49,6 % 15,6 % 2,3 % 100,0 % 

Tabell 26 Korstabell, storlek på byrå och möjlighet att välja granskningsmoment 

 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 54,102(a) 28 ,002 
Likelihood Ratio 50,809 28 ,005 
Linear-by-Linear 
Association 

17,251 1 ,000 

N of Valid Cases 
480     

a  20 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 

Tabell 27 Chi-tvåtest, storlek på byrå och möjlighet att välja granskningsmoment 
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Fråga 14: Har du genomgått någon utbildning angående RS? 

Så gott som alla respondenter, hela 98,3 %, svarade att de genomgått utbildning. Samband 

föreligger ej mellan svaret på frågan och titel eller storlek på byrå. 

 

Fråga 14 – Har genomgått utbildning angående RS 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 472 98,3 98,3 

  Nej 8 1,7 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 28 Frekvenstabell, genomgått utbildning angående RS 

 

Fråga 15: Vilken typ av utbildning har du i huvudsak fått? 

65,8 % svarade att de genomgått utbildning med utomstående expert. 22,3 % har fått utbild-

ning genom intern expertis. Det finns ett samband mellan både titel och storlek på byrå och 

typ av utbildning. Vi kan konstatera skillnader mellan de olika storleksgrupperna i populatio-

nen på frågan, men vi kan inte genom de tester som vi utfört se vilken av grupperna som 

urskiljer sig. Då vårt syfte är att se till hela populationen, har vi inte utfört tester vidare för att 

kontrollera signifikanta skillnader inom grupperna. Vad gäller storlek på byråer kan vi i 

korstabellen se att byråer i de mindre storleksgrupperna till högre grad svarade att de 

genomgått utbildning med utomstående expertis. I korstabellen framstår det som att 

auktoriserade revisorer svarade i högre grad att de genomgått utbildning med företagsintern 

expertis, medan godkända revisorer i högre grad svarade att de genomgått utbildning med en 

utomstående expertis. 

 

Fråga 15 – Vilken typ av utbildning 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ingen utbildning 9 1,9 1,9 

  Personlig utbildning med 
utomstående expert 310 64,6 66,5 

  Personlig utbildning med 
företagsintern expertis 105 21,9 88,3 

  Internetbaserad utbildning 
11 2,3 90,6 

  Övrigt 45 9,4 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 29 Frekvenstabell, typ av utbildning 
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Titel * Typ av utbildning Crosstabulation 

 

    Typ av utbildning Total 

    
Ingen 

utbildning 

Personlig 
utbildning med 
utomstående 

expert 

Personlig 
utbildning med 
företagsintern 

expertis 
Internetbaserad 

utbildning Övrigt   
Titel Godkänd Count 2 169 43 4 26 244 

     % within 
Titel 

,8 % 69,3 % 17,6 % 1,6 % 10,7 % 
100,0 

% 
     % of Total ,4 % 35,2 % 9,0 % ,8 % 5,4 % 50,8 % 

  Auktoriserad Count 7 141 62 7 19 236 

     % within 
Titel 

3,0 % 59,7 % 26,3 % 3,0 % 8,1 % 
100,0 

% 
     % of Total 1,5 % 29,4 % 12,9 % 1,5 % 4,0 % 49,2 % 

Total Count 9 310 105 11 45 480 

   % within 
Titel 

1,9 % 64,6 % 21,9 % 2,3 % 9,4 % 
100,0 

% 
   % of Total 

1,9 % 64,6 % 21,9 % 2,3 % 9,4 % 
100,0 

% 

Tabell 30 Korstabell, titel och typ av utbildning 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 10,522(a) 4 ,033 
Likelihood Ratio 10,720 4 ,030 
Linear-by-Linear 
Association 

,024 1 ,877 

N of Valid Cases 
480     

a  2 cells (20,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,43. 

Tabell 31 Chi-tvåtest, titel och typ av utbildning 
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Storlek på byrå * Typ av utbildning Crosstabulation 
 

    Typ av utbildning Total 

    
Ingen 

utbildning 

Personlig 
utbildning med 
utomstående 

expert 

Personlig 
utbildning med 
företagsintern 

expertis 

Internet-
baserad 

utbildning Övrigt   

Storlek 
på byrå 

0 Count 
0 67 1 3 14 85 

     % within Storlek på 
byrå 

,0 % 78,8 % 1,2 % 3,5 % 16,5 % 
100,0 

% 
     % of Total ,0 % 14,0 % ,2 % ,6 % 2,9 % 17,7 % 

  1 Count 2 104 9 2 14 131 

     % within Storlek på 
byrå 

1,5 % 79,4 % 6,9 % 1,5 % 10,7 % 
100,0 

% 
     % of Total ,4 % 21,7 % 1,9 % ,4 % 2,9 % 27,3 % 

  2-5 Count 4 105 21 4 9 143 

     % within Storlek på 
byrå 

2,8 % 73,4 % 14,7 % 2,8 % 6,3 % 
100,0 

% 
     % of Total ,8 % 21,9 % 4,4 % ,8 % 1,9 % 29,8 % 

  6-10 Count 2 21 12 0 2 37 

     % within Storlek på 
byrå 

5,4 % 56,8 % 32,4 % ,0 % 5,4 % 
100,0 

% 
     % of Total ,4 % 4,4 % 2,5 % ,0 % ,4 % 7,7 % 

  11-15 Count 0 3 5 0 1 9 

     % within Storlek på 
byrå 

,0 % 33,3 % 55,6 % ,0 % 11,1 % 
100,0 

% 
     % of Total ,0 % ,6 % 1,0 % ,0 % ,2 % 1,9 % 

  16-50 Count 1 4 14 1 3 23 

     % within Storlek på 
byrå 

4,3 % 17,4 % 60,9 % 4,3 % 13,0 % 
100,0 

% 
     % of Total ,2 % ,8 % 2,9 % ,2 % ,6 % 4,8 % 

  51-150 Count 0 4 32 1 2 39 

     % within Storlek på 
byrå 

,0 % 10,3 % 82,1 % 2,6 % 5,1 % 
100,0 

% 
     % of Total ,0 % ,8 % 6,7 % ,2 % ,4 % 8,1 % 

  151-250 Count 0 2 11 0 0 13 

     % within Storlek på 
byrå 

,0 % 15,4 % 84,6 % ,0 % ,0 % 
100,0 

% 
     % of Total ,0 % ,4 % 2,3 % ,0 % ,0 % 2,7 % 

Total Count 9 310 105 11 45 480 

   % within Storlek på 
byrå 

1,9 % 64,6 % 21,9 % 2,3 % 9,4 % 
100,0 

% 
   % of Total 

1,9 % 64,6 % 21,9 % 2,3 % 9,4 % 
100,0 

% 

Tabell 32 Korstabell, storlek på byrå och typ av utbildning 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 203,924(a) 28 ,000 

Likelihood Ratio 196,941 28 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

13,785 1 ,000 

N of Valid Cases 
480     

a  23 cells (57,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 

Tabell 33 Chi-tvåtest, storlek på byrå och typ av utbildning 

 

4.6 Hypotes 5 – Förutsättningarna för mindre revisionsfirmor 
försämras 
 

Fråga 16: RS innebär att jag funderar på att upphöra med revision 

71 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet om att de skulle överväga att upphöra med 

revision. 29 % instämmer helt eller delvis. Det finns ingen skillnad mellan auktoriserade och 

godkända revisorer. Det finns heller ingen signifikant skillnad med avseende på storlek på 

byrå.  

 

Fråga 16 – Funderar på att upphöra med revision 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Instämmer helt 17 3,5 3,5 

  Instämmer delvis 122 25,4 29,0 

  Tar delvis avstånd 76 15,8 44,8 

  Tar helt avstånd 265 55,2 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 34 Frekvenstabell, funderar på att upphöra med revision 
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Fråga 18: RS får konsekvenser för möjligheterna för en revisionsbyrå med en eller få 

revisorer att konkurrera mot större revisionsbyråer 

55,6 % instämmer helt eller delvis i påståendet att RS innebär konsekvenser för små 

revisionsbyråer. Godkända och auktoriserade revisorer uppvisar en skillnad i sina svar. Det 

finns även ett samband mellan uppfattning om RS i arbetet och storlek på byrå. Vi kan 

konstatera skillnader mellan de olika storleksgrupperna i populationen på frågan, men vi kan 

inte genom de tester som vi utfört se vilken av grupperna som urskiljer sig. Då vårt syfte är att 

se till hela populationen, har vi inte utfört tester vidare för att kontrollera signifikanta skillna-

der inom grupperna. Vi kan däremot konstatera att det i korstabellerna (markerat med fetstil) 

framstår som att godkända revisorer svarade till högre grad att de delvis tar avstånd från 

påståendet, medan auktoriserade svarade till högre grad att de helt tar avstånd. Vad gäller 

storlek på byrå framstår det i korstabellen som att skillnader främst är nyansskillnader mellan 

helt eller delvis-svaren. 

Fråga 18 - Konsekvenser för mindre byråer 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Instämmer helt 52 10,8 10,8 

  Instämmer delvis 215 44,8 55,6 

  Tar delvis avstånd 114 23,8 79,4 

  Tar helt avstånd 99 20,6 100,0 

  Total 480 100,0   

Tabell 35 Frekvenstabell, konsekvenser för mindre byråer 

 
Titel * Konsekvenser för mindre byråer Crosstabulation 
 

    Konsekvenser för mindre byråer Total 

    
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd   

Titel Godkänd Count 26 114 66 38 244 

     % within 
Titel 

10,7 % 46,7 % 27,0 % 15,6 % 100,0 % 

     % of Total 5,4 % 23,8 % 13,8 % 7,9 % 50,8 % 

  Auktoriserad Count 26 101 48 61 236 

     % within 
Titel 

11,0 % 42,8 % 20,3 % 25,8 % 100,0 % 

     % of Total 5,4 % 21,0 % 10,0 % 12,7 % 49,2 % 

Total Count 52 215 114 99 480 

   % within 
Titel 

10,8 % 44,8 % 23,8 % 20,6 % 100,0 % 

   % of Total 10,8 % 44,8 % 23,8 % 20,6 % 100,0 % 

Tabell 36 Korstabell, titel och konsekvenser för mindre byråer 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 8,841(a) 3 ,031 
Likelihood Ratio 8,900 3 ,031 
Linear-by-Linear 
Association 

2,478 1 ,115 

N of Valid Cases 
480     

a  0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,57. 

Tabell 37 Chi-tvåtest, titel och konsekvenser för mindre byråer 

 
Storlek på byrå * Konsekvenser för mindre byråer Crosstabulation 
 

    Konsekvenser för mindre byråer Total 

    
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd   

Storlek på byrå 0 Count 4 37 30 14 85 

     % within Storlek 
på byrå 

4,7 % 43,5 % 35,3 % 16,5 % 100,0 % 

     % of Total ,8 % 7,7 % 6,3 % 2,9 % 17,7 % 

  1 Count 22 50 29 30 131 

     % within Storlek 
på byrå 

16,8 % 38,2 % 22,1 % 22,9 % 100,0 % 

     % of Total 4,6 % 10,4 % 6,0 % 6,3 % 27,3 % 

  2-5 Count 8 69 37 29 143 

     % within Storlek 
på byrå 

5,6 % 48,3 % 25,9 % 20,3 % 100,0 % 

     % of Total 1,7 % 14,4 % 7,7 % 6,0 % 29,8 % 

  6-10 Count 2 21 7 7 37 

     % within Storlek 
på byrå 

5,4 % 56,8 % 18,9 % 18,9 % 100,0 % 

     % of Total ,4 % 4,4 % 1,5 % 1,5 % 7,7 % 

  11-15 Count 1 6 1 1 9 

     % within Storlek 
på byrå 

11,1 % 66,7 % 11,1 % 11,1 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 1,3 % ,2 % ,2 % 1,9 % 

  16-50 Count 6 9 2 6 23 

     % within Storlek 
på byrå 

26,1 % 39,1 % 8,7 % 26,1 % 100,0 % 

     % of Total 1,3 % 1,9 % ,4 % 1,3 % 4,8 % 

  51-150 Count 8 17 6 8 39 

     % within Storlek 
på byrå 

20,5 % 43,6 % 15,4 % 20,5 % 100,0 % 

     % of Total 1,7 % 3,5 % 1,3 % 1,7 % 8,1 % 

  151-
250 

Count 
1 6 2 4 13 

     % within Storlek 
på byrå 

7,7 % 46,2 % 15,4 % 30,8 % 100,0 % 

     % of Total ,2 % 1,3 % ,4 % ,8 % 2,7 % 

Total Count 52 215 114 99 480 

   % within Storlek 
på byrå 

10,8 % 44,8 % 23,8 % 20,6 % 100,0 % 

   % of Total 10,8 % 44,8 % 23,8 % 20,6 % 100,0 % 

Tabell 38 Korstabell, storlek på byrå och konsekvenser för mindre byråer 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 36,683(a) 21 ,018 
Likelihood Ratio 36,107 21 ,021 
Linear-by-Linear 
Association 

1,733 1 ,188 

N of Valid Cases 
480     

a  11 cells (34,4 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,98. 

Tabell 39 Chi-tvåtest, storlek på byrå och konsekvenser för mindre byråer 

 

4.7 Sammanfattning av den empiriska beskrivningen 
Sammanfattningsvis visar den empiriska beskrivningen stöd för hypotes 1 om ökade kost-

nader och hypotes 2 om ökad arbetsbelastning. Vad gäller hypotes 3 om ökad kvalitet, stöds 

hypotesen av svaren på fråga 7, men det framstår som att byråernas klienter inte förstår för-

bättringen av kvaliteten. En majoritet svarade att de upplever RS som positivt i arbetet och 

som bra för branschens anseende. Gällande hypotes 4 ges inget stöd genom svaret på fråga 9 

om möjligheten att välja granskningsmoment. Däremot på den avslutande öppna frågan vars 

svar behandlas under nästa kapitel, framkom stöd för vår hypotes. Nästan alla respondenter 

hade genomgått utbildning angående RS. 29 % av våra respondenter svarade att de funderar 

på att upphöra med revision. Svaren på fråga 18 indikerar att RS har fått konsekvenser för 

mindre revisionsbyråer. Sammantaget ger svaren på frågorna i vår undersökning stöd för vår 

hypotes 5 om att förutsättningarna för mindre revisionsfirmor, det vill säga byråerna i vår 

population, har försämrats. 
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5 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera data från vår undersökning som presenterades i före-

gående kapitel. Vår analys kompletteras med citat hämtade från vår avslutande sista fråga, 

som gav respondenterna möjlighet att komplettera och kommentera sina svar. Diskussionen 

kommer även att innehålla en jämförelse med vår teoretiska referensram. Vi har i analysen 

av det empiriska materialet tagit hänsyn till att vissa respondentgrupper består av få respon-

denter. Analysen rör endast vår population, det vill säga innefattar inte de fyra största 

revisionsbyråerna i Sverige. 

 

5.1 Hypotes 1 - RS leder till ökade kostnader för revision 
Att följa en standard innebär att anpassa praktik efter standarden och ju mer nuvarande 

praktik skiljer sig från det arbetssätt som standarden föreskriver, desto dyrare tenderar över-

gången till standarden att bli109. Att RS har inneburit ökade kostnader för byrån, svarade hela 

93,1 % av våra respondenter. Även om revisionen hållit en hög nivå redan tidigare, har 

arbetet blivit mer omfattande och därmed mer kostsamt vilket exemplifieras av följande citat: 

 

”I mitt fall har vi inom byrån hållit en hög nivå på revisioner tidigare dock 
krävs det mycket mer nu om man ska följa RS fullt ut . Detta känns som en 
omöjlighet för den lilla och medelstora kunden om man inte ska ta död på 
kunden med arvodeskostnader…” 
Citat från revisor i undersökningen 
 

Carlsson och Carlsson fastställer att implementering och arbete enligt en standard generellt 

kan vara tids- och resurskrävande110. Enligt Poksinska m fl kan detta bli särskilt problematiskt 

för mindre organisationer som saknar de stora organisationernas resurser111. De ökade kost-

naderna som undersökningsresultatet visar på, kan till stor del bero på att revision efter RS i 

genomsnitt tar längre tid. 97,1 % av respondenterna angav att de lägger ner betydligt mer eller 

något mer tid på revision efter införandet av RS, 23,8 % angav betydligt mer.  

 
Fischer framhåller att trots att granskningsarbetet blir allt mer omfattande, kan byråerna inte 

alltid öka sin debitering på grund av påtaglig konkurrens inom branschen112. Inför införandet 

av RS i Sverige noterade Halling i en artikel att standarden innebär en mer omfångsrik 

                                                
109 Brunsson och Jacobsson (1998), sid. 147-159 
110 Carlsson och Carlsson (1996) 
111 Poksinska m fl (2006) 
112 Fischer (1996) 
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granskning, men att de ökade kostnaderna är svåra att motivera för kund och därmed svåra att 

fakturera113. Debiteringen till kund har enligt 94 % av respondenterna i vår undersökning 

ökat. 9,8 % angav att debiteringen har ökat betydligt sedan införandet av RS. Detta kan ställas 

i relation till att 16 % angav att kostnaderna för byrån hade ökat betydligt och att 23,8 % 

angav att tidsåtgången per revision hade ökat betydligt. Det framstår som att vissa byråer 

väljer att eller ser det som en möjlighet att debitera den ökade kostnaden medan andra byråer 

tar den som en kostnad för byrån. Respondenter har i fritext uttryckt svårigheten med att 

fakturera tiden det tar för att utföra granskning enligt RS. 

 
”Kan ibland vara svårt att fakturera ut nedlagd tid.”  
  Citat från revisor i undersökningen 
 
”Revisionsstandarden innebär i första hand en ökad byråkrati och en mängd 
ytterligare dokumentation som inte tillför någon kvalitet i själva revisionen, 
denna kostnad har mina klienter svårt att förstå och acceptera, varför våra 
intäkter inte kan öka i samma takt som den ytterligare tid vi tvingas lägga 
ned.” 

  Citat från revisor i undersökningen 
 

Den mest frekventa synpunkten som framförts på den avslutande öppna frågan i enkäten är att 

RS inte är tillämplig på små kunder och att dessa endast ser ökade kostnader och inget ökat 

kundvärde. 

 
”Vi har till 95 % små klienter och för dessa har RS inneburit ökade kostnader 
men inget så kallat ökat kundvärde. Bort med revisionsplikten för mindre 
företag.” 
Citat från revisor i undersökningen 
 
”RS är bra vid revision av större företag och publika företag men för mindre 
familjeföretag innebär det endast större kostnader och tillför inget. Det borde 
sättas en gräns när RS skall tillämpas fullt ut. En lightvariant borde utveck-
las.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Vår hypotes var att RS leder till ökade kostnader. Det bekräftas av svaren i vår undersökning 

och verkar till stor del bero på ökad tidsåtgång per revision på grund av mer omfattande krav 

på formalia. Det intressanta är att det är fler som angav att de helt instämmer i påståendet om 

ökade kostnader än vad det är som helt instämmer i påståendet om ökad debitering till kund. 

5.2 Hypotes 2 - RS innebär ökad arbetsbelastning för revisorer 
Ett generellt problem vid införande av en standard enligt Poksinska m fl, är den ökade doku-

mentationen som flyttar fokus från den egentliga processen. Dokumentationen leder inte alltid 

                                                
113 Halling (2004) 
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till en signifikant skillnad på arbetssätt eller kvalitet.114 Enligt Power ökar legitimiteten för en 

profession genom införandet av en standard, då en dokumenterad planering ger en bild av 

revisionsprocessen som en legitim verksamhet115. På den avslutande öppna frågan i vår 

undersökning inkom svar som antyder att RS endast inneburit ökad dokumentation men ingen 

förbättring av kvaliteten på revisionen.  

 
”RS har inte inneburit någon förbättring av själva revisionen. Endast ett krav 
för att få fram ytterligare dokumentation skriftligt. Undergräver förtroendet 
för revisionen.” 
Citat från revisor i undersökningen 
 

Pierce talar om att implementering av ISA leder till en ökad volym av riktlinjer och ett mer 

tvingande uttryckssätt116. Detta bekräftas av respondenter. 

 
”I många av frågorna är svaret att RS inneburit en ökad dokumentation av 
sådant man ändå beaktade i sitt arbete. Ökad formalisering av det man redan 
gjorde.”  
Citat från revisor i undersökningen 
 

”RS avviker egentligen inte så mycket från tidigare regler annat än att man 
kompletterat med några mer "skall krav".  RS har därför mer tydliggjort vilken 
revision som skall utföras. Det finns ute bland kunder en utbredd okunskap om 
vad revision är och vad revisionen syftar till. Jag är inte säker på att RS har 
bidragit med ökad tydlighet i någon större omfattning med undantag av kravet 
om skriftlig uppdragsbekräftelse som var mycket bra.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 

Någon beskrev RS som ett stöd för att förklara revisionsarbetets innebörd för kunder. 

 
”RS är en stor hjälp att förklara för utomstående vad en revision innebär. 
lättare att konkretisera med hänvisning till RS Ger förståelse för vårt arbete” 
Citat från revisor i undersökningen 
 

Av samtliga respondenter, angav 87,7 % att mängden planering hade ökat efter införandet av 

RS. Uppfattningen om mängden planering skilde sig beroende på storlek på byrå. Ett frekvent 

svar på den avslutande öppna frågan är uttryck för en irritation över att samma rigorösa 

dokumentation krävs för alla typer av kundföretag. 

 

”RS har utformats för att passa större företag och tar inte hänsyn till den mer 
direkta och mindre formella kvalitetssäkring av redovisningen som revisorer 
gör av mindre företag.” 
Citat från revisor i undersökningen 

                                                
114 Poksinska m fl (2006) 
115 Power (2003) 
116 Pierce (2005) 
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”…Ur planeringshänseende upplever jag dock ingen större skillnad i mitt 
personliga arbete då jag även före RS planerade revisionen på ungefär samma 
sätt.  Det som framför allt gör att revisionsarbetet tar längre tid i RS är att det 
är mer som måste dokumenteras och det innebär högre kostnad för klienten 
eller lägre marginal för min byrå. Jag har dock lyckats förklara ganska väl för 
mina klienter varför priset har gått upp men de förstår inte vitsen med denna 
utökade revision som RS innebär.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
På frågan om hur planeringen förändrats var fördelningen jämn mellan svaren ”underlättats 

något”, ”ingen skillnad” och ”försvårats något”.  

 

Manson m fl talar för att revisionsbyråer ofta motiverar sina investeringar i IT-stöd med ett 

behov av att höja revisionens kvalitet och reducera kostnader för en revision117. Då professio-

nen enligt Fischer nått en gräns för kostnadsreduceringar utan att kvaliteten på arbetet blir 

lidande, behövs ny teknik och automatisering118. 46,3 % av det totala antalet respondenter 

svarade att IT-stöd används i större omfattning nu än innan införandet av RS.  

30,6 % instämmer i påståendet att IT-stöd använts för att undvika ökade kostnader vid 

implementeringen av RS. En respondent menar att implementeringen varit resurskrävande, 

men att kostnaderna på längre sikt inte kommer att vara högre. 

 

”Själva införandet av RS kostade mycket både i tid och datorkostnader, såväl 
datorer som mjukvaror och lärotid. Förstagångsrevisionen tar mycket längre 
tid men år två och framåt är det inte längre någon högre kostnad än tidigare 
bl.a. beroende på datorstödet.”  
Citat från revisor i undersökningen 
 

 
Vår hypotes var att RS innebär ökad arbetsbelastning genom ett ökat krav på dokumenterad 

planering. Resultatet i vår undersökning visar att RS ökar arbetsbelastningen, men att RS 

även kan ses som ett stöd i planeringen. Med hjälp av IT-stöd kan kostnader hållas nere och 

runt hälften av våra respondenter använder mer IT-stöd efter implementeringen av RS. Någon 

respondent påpekade även att den ökade arbetsbelastningen kan vara en övergående fas . Det 

framkom dock i undersökningen att det ökade dokumentationskravet inte är positivt för 

mindre kundföretag. 

                                                
117 Manson m fl (2001) 
118 Fischer (1996) 
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5.3 Hypotes 3 - RS innebär förbättring av kvaliteten på revision 
Enligt Herrbach leder revisionens inbyggda godtycklighet, om vad som är bra revision och 

inte, till att processen som leder till resultatet fokuseras119. Fischer anger vidare att det är 

svårigheten att bedöma revisionskvaliteten som leder till att revisioner överarbetas120. Genom 

ett systematiskt arbetssätt höjs revisionens legitimitet enligt Pentland121. 54,6 % av de till-

frågade i vår undersökning angav att deras kunder inte förstår innebörden av RS. För den 

kund som har förstått innebörden och nyttan med RS, borde standarden vara legitimiserande 

för ökad debitering. Brunsson och Jacobsson menar att standarder i sig kan vara ett viktigt 

instrument för informationsöverföring, då en känd standard ger direkt information122. Svårig-

heten att motivera ökad debitering till kund, framkom genom citat. Likaså ansåg flera respon-

denter att RS inte inneburit en förbättring med avseende på nivån på revision, utan att kvali-

teten snarare blir omotiverat hög för mindre kunder. 

 
”Jag anser att användandet av RS är tidskrävande och kostsamt för de mindre 
klienter jag har. Får ibland orimliga konsekvenser med en stor mängd papper 
att hantera. Klienterna vill inte betala för detta vilket medför att lönsamheten 
för mindre revisionsbyråer minskar markant.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
”För ett större företag enl. def är RS bra och omfattar det som behövs men för 
ett mindre känns det alldeles för detaljerat. Granskningen utför man ju i alla 
fall utan att behöva fylla i en massa rutor!... Revisionen blir "överarbetad" i 
många fall.”  

Citat från revisor i undersökningen 
 

”RS har inneburit att flera arbetsmoment tydliggjorts och att instruktionerna 
till det praktiska arbetet i många fall blivit mer konkreta. Ofta står det skall 
istället för bör, vilket gör det svårt för den enskilda revisorn att anpassa nivån 
på revisionen till rådande omständigheter…” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Herrbach påpekar att oreglerad revision är ett hot mot kvalitet123. Schroeder m fl visar på att 

ökad standardisering och strukturering är ett sätt att kontrollera värderingars inverkan på 

revisionsarbetet124. Oreglerad revision anses minska mängden dokumentation och dokumen-

tationen är grunden för förtroendet för revisionen enligt Pentland125. 62,3 % av 

respondenterna i vår undersökning ansåg att RS har lett till ökat kvalitet på revision. I 

korstabellen framstår det som att godkända revisorer i högre utsträckning än auktoriserade 

                                                
119 Herrbach (2005) 
120 Fischer (1996) 
121 Pentland (2000) 
122 Brunsson och Jacobsson (1998), sid 20-29 
123 Herrbach (2005) 
124 Schroeder m fl (1996) 
125 Pentland (1993) 
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tycker att kvaliteten har ökat. Flera svar i fritext talade om att RS har tydliggjort riktlinjer. 

32,1 % av den totala respondentgruppen svarade att ingen skillnad skett med avseende på 

revisionens kvalitet.  

 

”Kvaliteten på dokumentation har ökat med RS.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
”Anser att det har blivit mycket bättre struktur på revisionen beroende på att 
RS ger tydliga instruktioner. Mer dokument som ska fyllas i men mesta arbetet 
uppstår när kunden är ny.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Såsom en respondent påpekade i svaret på den sista frågan, ska RS bara tillämpas på väsent-

liga poster. Vi har reflekterat över att endast en respondent har nämnt väsentlighetsbegreppet, 

trots att det är många respondenter som nämnde behovet av en ”lightversion” av RS för små 

kundföretag. 

 
”RS har väl inneburit någon slags skärpning av revisorn och revisionen, ökad 
kvalitet skulle jag nog vilja påstå. Samtidigt ska ju RS bara tillämpas på 
väsentliga poster, så revisorns eget omdöme har ju blivit än viktigare…” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
61,5 % av respondenterna i undersökningen ansåg att RS är positivt för revisionsarbetet. Det 

framstår som godkända revisorer är mer positiva än auktoriserade. Det förelåg även skillnad 

mellan de olika storleksgrupperna i vår population. Genom att läsa respondenternas 

kommentarer i fritext, framstår det som att det är standardens inverkan på det professionella 

omdömet som är negativt. Standarden i sig är positiv angav många respondenter, men den 

borde anpassas efter kundföretagets storlek. Annars blir effekten av RS en överarbetad 

revision till det mindre ofta ägarledda kundföretaget. 

 
”RS har inneburit att revisorerna känner att de måste dokumentera en massa 
formalia, som i stort saknar betydelse för kvaliteten på revisionen och värde 
för de små klienterna. RS skapades för större företag inom EU, men där "die 
dumme Schweden" svalt konceptet utan urskiljning (se FAR).  FAR har varit 
väldigt otydliga i hur RS bör/kan anpassas i småbolagsrevision - det är bara 
att titta på IREVs Kursdokumentation då RS kom.” 
Citat från revisor i undersökningen 
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”RS utgör generellt sett en kodifiering av det som redan tidigare var god sed, 
och innebär endast i mindre utsträckning krav på utökade granskningsinsatser. 
De detaljerade kraven i RS ger dock mindre möjligheter att efter egen be-
dömning avstå från granskningsåtgärder och ställer större krav på dokumen-
tationen, vilket troligen i många fall innebär kraftigt ökade revisionskostnader 
för de mindre företagen.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Trenden att strukturera och standardisera revision hänger enligt Power ihop med utvecklandet 

av revisionsbranschen som en konkurrensdrivande affärsverksamhet. Strukturerade arbetssätt 

reflekterar ett krav på legitimitet och möjliggör utvärdering av revisorernas arbete.126 80,2 % 

av de tillfrågade instämde helt eller delvis i påståendet att RS är bra för revisionsbranschens 

anseende. 19,8 % tog avstånd från påståendet att RS var bra för branschens anseende.  

 

”Tanken är bra, och i grunden är jag positiv, men effekten blir bl a ett stort 
antal checklistor där fokus mer blir att fylla i dessa än att tänka till om vad 
som verkligen är det väsentliga. Checklistorna kan klart underlätta arbetet om 
de är rätt använda, men känns ibland som ett sätt att undvika extern kritik vid 
en granskning. Tror kunderna, åtminstone de mindre, mest känner av RS som 
det som gör att de får skriva under vad de uppfattar som underliga uttalanden 
om verksamheten där revisorerna försöker friskriva sig från ansvar. 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Vår hypotes var att RS innebär en förbättring av kvaliteten på revision. En majoritet av våra 

respondenter svarade att kvaliteten hade blivit högre efter införandet av RS, men att det inte 

är enbart positivt. Flera framhöll att kvaliteten kan bli för hög för vissa kundgrupper. Denna 

kvalitetsförbättring är svår att motivera för kunderna, då kunden inte ser någon ökad nytta i 

förhållande till de ökade kostnaderna. Anmärkningsvärt är att 32 % svarade att kvaliteten på 

revision är densamma nu som innan införandet av RS. De flesta respondenterna ansåg att RS 

är bra för branschens anseende. 

                                                
126 Power (1998) 
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4.4 Hypotes 4 - RS leder till att revisorer använder mindre profes-
sionellt omdöme 
En viktig egenskap för revisionsprofessionen är en gemensam kunskapsbas127. Speciell 

kunskap och begåvning används enligt Freidson för att definiera en profession128. Professio-

ner kan allvarligt skadas om deras kunskap externaliseras och kontrollen över arbetet förloras 

genom automatisering129. Revisionsbyråer som använder ett standardiserat arbetssätt utför en 

revision på större basis av tumregler än personligt omdöme, enligt Schroeder m fl130. 49,6 % 

av respondenterna i vår undersökning angav att möjligheten att välja granskningsmoment inte 

har förändrats i och med RS. 32,5 % angav att möjligheten har ökat och 17,5 % att möjlig-

heten har minskat. Det förelåg viss skillnad i uppfattning mellan de olika titlarna och 

storlekarna på byråer. Enligt vår teoretiska referensram torde svaret tydligare visat att möjlig-

heten att välja granskningsmoment hade minskat. Sammantaget utifrån svaren som inkommit 

från våra respondenter, är det snarare formalia som har ökat men möjligheten att välja 

granskningsmoment har inte minskat. 

 
”RS ger oss ett verktyg och ett ramverk som vi kan arbeta inom. Förenklingar 
genom viss standardisering av granskningsmoment. Granskningen blir givetvis 
mer omfattande och tidsödande och när det gäller microföretag så anser jag 
att RS är något tungarbetad och inte speciellt kostnadseffektivt.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
”RS innebär att revisionsyrket gått från att vara ett i högsta grad ”tänkande” 
till att bli mer av ett rutinjobb. RS medför en mängd formalia som måste fyllas, 
lika för alla kunder. Detta ökar tidsåtgång och kostnader generellt men får 
naturligtvis störst effekt för små bolag. Den för ett par år sedan återupptagna 
diskussionen om revisionspliktens vara eller inte vara kan som ses som en 
logisk följd av detta. RS har enligt min mening, och jag vet att många kollegor 
tycker likadant, medfört mera arbete men mindre kundnytta…” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
I kommentarer på den avslutande frågan, framkom flera respondenters oro för mer byrå-

kratisering och mindre användande av professionellt omdöme. Manson m fl menar att en 

kritik som riktats mot automatisering av revision är att revisorer degraderas till tekniker131. 

 
”RS för revisorer i små rev.bolag gör att det går åt mer tid till planering "hemma" och 
liten tid hos klienten. Små rev.bolag får en allt för hög kostnad för att anpassa sig i den 
styrda revisionen. Finns inte utrymme för egna modeller och sunt förnuft…” 
Citat från revisor i undersökningen 

                                                
127 Artsberg (2003), sid. 108-110 
128 Freidson (1994), sid. 71 
129 Abbott (1991) 
130 Schroeder m fl (1996) 
131 Manson m fl (2001) 
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”RS innebär mer byråkratisering och mindre analytisk revision.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
”Mina svar visar att jag inte är helt positiv till RS, vilket kräver sin förklaring. Det har 
egentligen inget med RS att göra, men jag ser en tendens att formalia blir viktigare än 
verkligheten. Ifyllandet av checklistor blir viktigare än den intellektuella analysen.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Att införa en standard utan att den föregås av utbildning leder till att fördelarna med standar-

diseringen kan gå förlorade enligt Poksinska m fl132. Nästan samtliga av de svarande i vår 

undersökning hade genomgått en utbildning gällande RS. 64,6 % av den totala gruppen till-

frågade hade genomgått utbildning med extern expertis och 21,9 % hade genomgått utbild-

ning med intern expertis. På frågan om vilken utbildning de genomgått, var det tydligt att de 

större revisionsfirmorna till högre grad genomgått interna utbildningar.  

 
Schroeder m fl menar att en uppfattning finns om att standardiserade arbetsuppgifter ger en 

högre effektivitet och att effektivitet är viktigt för att uppnå legitimitet mot externa intressen-

ter133. Revisionskvalitet är en fråga om vad som är ett accepterat och institutionaliserat sätt att 

utföra en revision enligt Power134. Fördelen med ett automatiserat och standardiserat arbets-

sätt är enligt Manson m fl att oerfarna revisionsmedarbetare kan utnyttjas i större utsträck-

ning135. På den öppna frågan framkom att revisionsassistenter till viss del förlitar sig för 

mycket på RS och standardiserade checklistor och därmed ”glömmer” att tänka självständigt. 

Detta faktum talar emot förtjänsten av att utnyttja revisionspersonalen mer effektivt.  

 

”RS medför att bland annat assistenter sneglar sig blinda på RS checklista och 
glömmer bort att tänka självständigt.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
”…Ökad detaljstyrning bl.a. med hjälp av IT som RS medför (i stället för mål-
styrning à la processen) kan innebära ökade risker för mindre förståelse för 
klienternas affärsidéer och övergripande verksamhet för mindre erfarna 
revisorer. De kan missa att se skogen för alla träd.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Vår hypotes var att RS leder till att revisorer använder mindre professionellt omdöme. Ingen-

ting i svaren på undersökningen tyder på att RS har inneburit att möjligheten att välja gransk-

ningsmoment har minskat, men flera respondenter uttryckte en oro för minskad användning 

av professionellt omdöme. Vad gäller kunskap så har RS föregåtts av omfattande utbildning.  

                                                
132 Poksinska m fl (2006) 
133 Schroeder m fl (1996) 
134 Power (2003) 
135 Manson m fl (2001) 
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5.5 Hypotes 5 - Sammantaget leder RS till att förutsättningarna för 
mindre revisionsbyråer försämras  
Brunsson och Jacobsson framhåller faktumet att standardiseringsprocesser kan förstärka skill-

nader mellan små och stora organisationer, då små firmor har begränsade möjligheter att delta 

i standardiseringskommittéer136. Anpassning till standarder kan vara kritisk för små organisa-

tioner, då de saknar de stora organisationernas resurser137. Detta exemplifieras genom att en 

majoritet i vår population har genomgått utbildning med extern expertis angående RS. Vidare 

menar Poksinska m fl att små organisationer endast upplever ett ökat pappersarbete vid infö-

randet av en standard och inte några fördelar för arbete eller kvalitet138. 29 % av den totala 

respondentgruppen instämde i påståendet att de funderar på att upphöra med revision. 

Kommentarer på den avslutande frågan vittnar på ett fokus på den negativa påverkan på före-

tagets kunder.  

 
”Smårevisorer kommer att försvinna och för klienterna som måste välja 
revisorer från stora rev.bolag kommer att få så kännbara kostnader så att 
många kommer att falla bort som AB. Konsekvensen måste bli att mindre bolag 
kommer att befrias från revisionsplikten. Jag misstänker att storbolagen 
försöker få bort smårevisorerna och därmed den billiga konkurrensen. För 
mindre AB är det en katastrof, kostnadsmässigt, om de blir tvingade att välja 
revisorer från de stora rev.bolagen.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
”…Själv har jag fattat beslut att dra ned på mitt arbete som en följd av att jag inte tycker 
det känns rätt mot mina klienter att fortsätta med revision när dessa krav nu finns…” 
Citat från revisor i undersökningen 
 

”…Revisorskåren gräver sin egen grav genom att tvinga småbolagen att om-
fattas av RS.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Anandarajan och Kleinman hävdar att det ligger signifikanta skillnader mellan revisions-

byråer i olika storlekar. Stora revisionsfirmor har effektivare utbildningsprogram och ett mer 

utvecklat internt kontrollsystem. 139 Den personliga produktiviteten är enligt Abbott avhängig 

organisatorisk tillhörighet. Stora expertorganisationer blir forum för utveckling av expertis 

och anställda på samma arbetsplats sprider kunskap kollegor emellan.140 55,6 % instämmer 

helt eller delvis i påståendet att RS får konsekvenser för små revisionsbyråer. Det förelåg viss 

skillnad i uppfattning mellan de olika titlarna och storlekarna på byråer. 

 

                                                
136 Brunsson och Jacobsson (1998), sid. 7-10 
137 Poksinska m fl (2006) 
138 Poksinska m fl (2006) 
139 Anandarajan och Kleinman (2000) 
140 Abbott (1991) 
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Stora expertorganisationer tenderar att hantera och prioritera stora kunders problem141. Svaren 

i vår undersökning indikerar att de minsta byråerna även har de minsta företagen som kunder 

och att för dem innebär RS bara ökade kostnader och inget ökat kundvärde. Att stora och små 

revisionsbyråer ofta har inriktning mot olika kundgrupper, framkom bland annat av citat: 

 
”Jag anser inte att RS påverkar vår konkurrenssituation mot större byråer på 
något sätt. Större kunder behöver större byråer. Mindre och medelstora 
kunder väljer inte revisor pga. RS och har kanske inte alltid så stor kunskap 
om det revisionsarbete vi gör.”  

Citat från revisor i undersökningen 

 
Vår hypotes var att RS leder till att förutsättningarna för mindre revisionsbyråer försämras. 

Att RS leder till att förutsättningarna för mindre byråer påverkas, kan vi fastslå vid analys av 

svaren i vår undersökning. Vi kan genom fråga 18 inte utläsa om påverkan varit positiv eller 

negativ, men sammantaget i vår undersökning överväger det negativa. Majoriteten av respon-

denterna angav dessutom att RS får konsekvenser för mindre byråers konkurrenskraft. 

Anmärkningsvärt är att nästan 30 % av våra respondenter i undersökningen funderar på att 

upphöra med revision.  

                                                
141 Abbott (1991) 
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 

Vårt avslutande kapital kommer att innehålla de slutsatser vi kan dra utifrån att jämföra 

svaren mot våra hypoteser. Inga långtgående generaliseringar kan göras, då vår under-

sökning trots allt hade en betydande bortfall. Här presenteras även förslag till fortsatt forsk-

ning. 

 

6.1 Slutsatser 
RS ger effekter för den enskilda byrån, professionen, branschen och kunderna. Vi har i denna 

uppsats enbart haft för avsikt att studera effekter för revisionsbranschen i Sverige, med 

undantag för de fyra största revisionsbyråerna.  

 

En av effekterna av RS är ökade kostnader för revisorerna i vår population. De minsta 

revisionsbyråerna har som regel de minsta bolagen som kunder. Det är främst för deras små-

kunder som respondenterna i vår undersökning uttryckt en omöjlighet att öka debitering, på 

grund av en mer omfattande granskning. Vidare påpekades att småkunderna inte får ökad 

nytta i och med RS. En företagsekonomisk analys torde visa att de mindre revisionsbyråernas 

kostnad per revision har ökat. Det borde bli problematiskt om de inte kan öka sin fakturering. 

De mindre revisionsbyråerna saknar i regel de större byråernas resurser.  

 

En annan effekt av RS är en ökad arbetsbelastning främst på grund av ökade dokumenta-

tionskrav. Arbetsbelastningen kommer troligtvis att bli mindre märkbar allt eftersom praxis 

utvecklas i olika frågor. På en större arbetsplats finns större personella resurser och persona-

len kan i större utsträckning lära av varandra. Personal kan utnyttjas till ”rätt nivå” på arbete 

genom ett mer automatiserat arbetssätt. Stora investeringar i IT-stöd och behovet av extern 

utbildning inverkar negativt på de mindre byråernas lönsamhet initialt. 

 

En av våra hypoteser var att RS innebär ökad kvalitet på revision. De flesta respondenterna 

svarade att kvaliteten har ökat. Men många påpekade att kvaliteten är omotiverat hög för de 

minsta kunderna. Kvalitet existerar i symbios med kundnytta, frågan är för vilka kvaliteten 

ska produceras. Det går inte att tala om kvalitet, vad gäller revision, utan att beröra 

legitimitet. Ett standardiserat arbetssätt legitimiserar revisionsarbetet och ur denna synpunkt 
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är RS bra för de mindre byråerna som kan verifiera sitt arbete med att de arbetar efter samma 

standard som de stora byråerna.  

 

Vi ser en risk i att RS bidrar till en utveckling där allt mindre professionellt omdöme används 

i revision. Eftersom revisionsbranschen är en konkurrensutsatt bransch finns krav på att sänka 

kostnader, vilket talar för ett standardiserat arbetssätt med checklistor och ett allt mindre 

utrymme för professionellt omdöme. Detta inverkar på revisionsprofessionens status, men vi 

vet inte om det påverkar förhållandet mellan de största revisionsbyråerna och revisions-

byråerna i vår population. Om checklistor ersätter eget tänkande, borde det leda till att 

oerfarna revisionsmedarbetare får sämre möjlighet till utveckling av ett professionellt om-

döme. Denna utveckling rör branschen i sin helhet och därmed även byråerna i vår popula-

tion. Värt att notera är att de mindre byråerna har sämre möjlighet till intern vidareutbildning 

och att de saknar de stora byråernas omfattande kontrollsystem. Bara för att revisorer har 

genomgått en utbildning behöver det inte innebära att de har kunskap. 

 

RS har medfört att 30 % av respondenterna i vår population överväger att upphöra med 

revision. Att upphöra med revision behöver inte innebära att upphöra med all verksamhet 

utan bara en förändring av tjänsteutbudet. Det svarar mot de påståenden vi har fått om att 

revision inte längre tillför nytta som kan motiveras mot kostnaderna för de minsta kunderna. 

Det är logiskt att revisionsbyråer vill erbjuda tjänster som kunderna efterfrågar. Fler 

respondenter har delgivit funderingar över antingen en ”lightvariant” av RS eller avskaffande 

av revisionsplikt för dessa kunder. En majoritet av respondenterna svarade att RS påverkar 

konkurrensvillkoren för mindre byråer.  

 

RS får med andra ord enligt vår undersökning effekter som ökade kostnader, ökad arbets-

belastning och ökad kvalitet på revision. Professionens arbete har blivit mer standardiserat 

efter införandet av RS. Eftersom de mindre kunderna påverkats negativt av ökade kostnader, 

har även dessa kunders revisorer påverkats. Undersökningen visar att flera respondenter upp-

lever att mängden odebiterbar tid ökat. Då mindre revisionsbyråer har svårt att kompensera 

med annat får de arbeta mer för att upprätthålla lönsamheten. Det är numera de allra största 

revisionsbyråernas arbetssätt som ska användas på alla kunder oavsett storlek på bolag och av 

alla revisorer oavsett storlek på byrå, på gott och ont. Möjligen har RS lett till jämnare 

kvalitet på revisioner sett över hela branschen, men även till högre kostnader för revision. 
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6.2 Spekulation kring dragna slutsatser och RS effekter 
Avslutningsvis vill vi presentera några reflektioner vi har gjort utifrån de resultat som fram-

kommit under vårt arbete. Det är värt att påpeka att vi inte har någon praktisk erfarenhet av 

revision vare sig före eller efter RS och att vi därmed har svårt att gå in och kommentera 

revisorernas arbetssätt och uppfattningar, eller den kontext i vilken frågorna i vår under-

sökning besvarats. 

 

Anmärkningsvärt är att så många respondenter angett att RS är den direkta orsaken till att 

revisionsplikten kommer att avskaffas för små aktiebolag.  

 

”RS är den direkta orsaken till att den allmänna revisionsplikten tas bort.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Som framkommer av nedanstående citat är det inte helt självklart att det är en lämplig utveck-

ling ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 
”… De som beslutar i Sverige är inte så insatta i verkligheten. Chefen för eko-
brottsmyndigheten såg positivt på att revisionsplikten slopas för de mindre 
företagen. Hon har inte en aning om verkligheten vilket är häpnadsväckande. 
De minsta bolagen har oftast den sämsta kontrollen på sin verksamhet. Redo-
visningen är bortlämnad till okunniga redovisningskonsulter som är billiga 
och saknar grundläggande kunskaper i skatter och redovisning… Vilket yrke 
idag medför att man får betala skadestånd när ansvariga personer i bolaget 
själva har gjort fel. Vilket yrke har lång utbildning, lång praktik och om man 
gör fel inte får fortsätta i yrket. Läkare skär av fel ben på folk och fortsätter att 
vara läkare.” 
Citat från revisor i undersökningen 
 

Detta väcker frågan om till vilkas nytta vi har revision och vem som ska betala för revisionen. 
 
”…Vidare anser jag att RS har en bra fokusering på fortsatt drift-problematik 
och oegentligheter/fel bedömningar.  Svårigheten i tillämpningen av RS har 
varit att svenska företag till mer än 95 % är företag som ej revideras inom 
övriga EU… Själv anser jag att det är bra för mindre företag att en revisor 
finns med i bakgrunden med både pekpinne och stöd/råd. En styrka för svenskt 
näringsliv!” 
Citat från revisor i undersökningen 

 

Om mycket resurser i form av utbildning och IT-stöd har lagts av de mindre byråerna för att 

lösa problematiken med de minsta kundföretagen, är det då inte en investering i onödan om 

revisionsplikten kommer att avskaffas för dessa? 

 



Kandidatuppsats VT 2007 
Helene Taber och Alexandra Tengius 

___________________________________________________________________________ 
 

71 

”Enda svagheten med RS är att den i vissa fall likställer kraven på börsbolag 
med småbolag, exempelvis konsultbolag med en anställd. Det går att kompen-
sera i viss mån genom att vissa åtgärder inte blir väsentliga för små företag. 
RS kom också lite olyckligt i tiden, bara några år innan revisionsplikten för-
modligen kommer att tas bort för de minsta bolagen, vilket verkar ske 2010. 
Det känns inkonsekvent att granskningsinsatserna ska öka de sista åren för att 
sedan försvinna helt.” 
Citat från revisor i undersökningen 

 
Det framkommer tydligt i vår undersökning att branschen brottas med problemet att fastställa 

vad som är revisionskvalitet och framförallt vad som är tillräcklig kvalitet. I rädsla för sank-

tioner finns en risk för att revision överarbetas, för att revisorn inte vågar chansa och utesluta 

viss granskning. Kvalitet kan även diskuteras i förhållande till om kvalitet är professionellt 

omdöme eller att systematiskt granska vissa moment och fylla i en checklista. Det framstår 

som att eget tänkande i vissa fall likställs med irrationalitet, men samtidigt är ju alla 

kundföretag olika. En annan aspekt är att RS enbart ska tillämpas på väsentliga förhållanden. 

Med vår bristande insikt i praktiskt revisionsarbete tycker vi att det är ologiskt att RS vållar så 

stora problem vid revision av mindre bolag, om enbart väsentliga poster behöver granskas. Vi 

ställer vidare frågan, påverkar kompetens och erfarenhet hos revisorer hur de bedömer vad 

som är väsentliga förhållanden? 

 

Godkända revisorer och de minsta revisionsbyråerna framstår som mer positiva till RS än vad 

auktoriserade revisorer och större byråer är. Vår spekulation är att det kan bero på att de fått 

större möjlighet att legitimisera sitt arbete och därmed motivera revisionskostnaden till kund. 

Vi har även funderat över varför det i vår undersökning var så få som svarade från 

storleksgrupperna i mitten, det vill säga 11-50 auktoriserade revisorer och att dessa gav 

svarsmönster som i flera fall avvek från övriga gruppers. Svaren de lämnat kan bli 

missvisande eftersom det är så få svaranden. En trolig anledning till att så få svarar, är att det 

finns få byråer i det storleksskiktet. Rent spekulativt kan det finnas flera orsaker till detta. För 

det första framstår denna storlek som attraktiv att köpa upp av de största revisionsbyråerna då 

de ska etablera sig på en viss marknad. För det andra kan det vara för att denna storlek på 

byrå har större kunder, vilka även är önskvärda kunder hos de största byråerna. När vi skulle 

söka upp adresser till våra respondenter framkom tydligt att det sker uppköp, sammangåenden 

och samarbeten i branschen, vilket borde vara för att möta en ökad konkurrens. 

 

I bakgrundsavsnittet där vi mycket översiktligt berörde revisionsbranschens historia, tyckte vi 

ana ett mönster att då man inte kan kvalitetssäkra revisionsprodukten så kvalitetssäkrades 
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personerna som utförde revision. Att införa en standard är en önskan om att kvalitetssäkra 

revisionsarbetet. Varje gång en skandal inträffar verkar det som att branschen svarar genom 

en ny typ av kvalitetssäkring och det snarare stärker än försvagar branschen. Vi ifrågasätter 

möjligheten av kvalitetssäkra bort skandaler. Den mänskliga faktorn går det inte att råda bot 

på genom kontroller och standardisering. 

 

Avslutningsvis tillåter vi oss rent spekulativt att fundera över vad vi tror om revisions-

branschens framtid. Vi tror att de största kommer att bli större och att de mindre kommer att 

bli färre. Efter vad vår undersökning visar är mer omfattande granskning i och med RS en av 

orsakerna till att revisionspliktens vara eller inte vara diskuteras. När revisionsplikten av-

skaffas försvinner en stor kundbas för de mindre revisionsbyråerna och de saknar resurser för 

att fylla ut med stora kunders revision. Därmed kommer de att försvinna som revisionsbyråer. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har funderingar väckts hos oss på hur vårt valda ämne skulle kunna 

studeras vidare. En uppenbar möjlighet hade varit att anta en kvalitativ undersökningsmetod 

och genom djupintervjuer diskutera med några revisorer de intressanta kommentarer som 

framkom i vår avslutande fråga. Ett annat uppslag är att utnyttja det material som vi erhållit i 

vår undersökning och utföra mer omfattande statistiska tester på detta. 

 
En frågeställning som går utanför ramen för vårt problem i denna uppsats är huruvida RS 

ökar den genomsnittliga kvaliteten på all revision i Sverige? Vårt resultat antyder att det 

professionella omdömet kan bli lidande om en bransch och dess arbetssätt standardiseras. 

Leder detta till att professionens status försämras och i så fall till att det blir svårare att 

rekrytera kompetent personal till revisionsbyråerna?  

 
Naturligtvis är avskaffandet av revisionsplikten ett högaktuellt ämne. Det vore först intressant 

att studera vad som är anledningen till att revisionsplikten avskaffas men även att i ett senare 

skede studera effekten av avskaffandet. Inom samma ämnesområde ryms även frågan om vem 

eller vilka som revisionen utförs för. Beroende på revisionens avnämare, hur påverkas synen 

på revisionens nytta och kvalitet? 
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Undersökning av hur revisionsbranschen har påverkats av 
Revisionsstandard 
 
Vi är två studenter vid Växjö Universitet och vi läser på ekonomprogrammet med fördjupning 
redovisning. Sedan vi båda är intresserade av revisionsbranschen, vill vi i vår kandidatuppsats 
beröra ett aktuellt ämne inom branschen. Denna enkät är underlag för vår uppsats, vilken 
kommer att behandla hur revisionsbranschen har påverkats av Revisionsstandard.  
 
Vår undersökning vänder sig till samtliga godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, 
som inte är verksamma vid de fyra största revisionsfirmorna. Vi utför en totalundersökning 
och ett stort deltagande av alla tillfrågade är avgörande för vårt resultat.  
 
För att vår undersökning ska uppfylla universitetets vetenskapliga krav, är det nödvändigt att 
alla frågor besvaras med ett svar. Enkäten innehåller 18 frågor med svarsalternativ och en 
öppen fråga. Den tar några minuter att fylla i. Det är viktigt att Du besvarar alla frågor. Vi är 
tacksamma om Du tar Dig tid att besvara enkäten innan den 27 april. 
 
Vår metod för utskick och sammanställande av denna enkät, säkerställer Din anonymitet. Vid 
frågor och synpunkter eller om Du är intresserad av att ta del av vår uppsats, är Du 
välkommen att kontakta oss via e-post på arugy99@student.vxu.se.  
 
Din medverkan är väldigt betydelsefull för vårt forskningsresultat. 
 
Tack för Din medverkan! 
Helene Taber 
Alexandra Tengius 
 
Handledare: Professor Karin Jonnergård  
vid Ekonomihögskolan Växjö Universitet 
Telefonnummer: 0470-70 86 76 
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1. Din titel 
  Godkänd revisor  Auktoriserad revisor 
 
2. Hur många auktoriserade revisorer finns på byrån där Du arbetar? 
  0 
  1 

 2-5 
  6-10 

 11-15 
  16-50 

 51-150 
 151-250 

  
 

Tag ställning till följande påstående: 
 
3. RS innebär ökade kostnader för revision för byrån där Du arbetar. 
 
Betydligt  Något Ingen Något  Betydligt 
större större skillnad mindre mindre 
 
4. RS innebär att jag i genomsnitt lägger ner mer tid på en revision. 
 
Betydligt  Något Ingen Något Betydligt 
mer mer skillnad mindre mindre 
 
5. Har debiteringen till kund förändrats efter RS? 
Ökat Ökat  Ingen Minskat Minskat 
Betydligt något skillnad något betydligt 
 
6. Förstår Dina klienter innebörden av förändringen som RS inneburit? 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 
 

7. Hur upplever du att revisionens kvalitet förändrats efter RS? 
 
Ökat  Ökat Ingen Minskat Minskat 
Betydligt något skillnad något betydligt 
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8. Hur upplever du RS i revisionsarbetet? 
 
Mycket positivt  Delvis positivt Delvis negativt Mycket negativt
  
 
9. Hur har möjligheten att välja granskningsmoment förändrats?  
 
Ökat  Ökat Ingen  Minskat Minskat 
betydligt något skillnad något betydligt 
 

10. Hur har mängden planering av en revision förändrats efter RS? 
 
Ökat  Ökat Ingen Minskat Minskat 
betydligt något skillnad något betydligt 
 
11. Hur har planeringen av en revision förändrats efter RS? 
 
Underlättats Underlättats Ingen Försvårats Försvårats 
mycket delvis skillnad delvis mycket 
 
12. Har RS inneburit att Du använder IT-stöd i större omfattning än tidigare? 
  Ja 
  Nej 
 
13. IT-stöd innebär att jag har undvikit att öka revisionskostnaderna efter implementeringen 
av RS 
 
Instämmer Instämmer Ingen Tar delvis Tar helt 
Helt delvis skillnad avstånd avstånd 
 

14. Har du genomgått någon utbildning angående RS? 
  Ja 
  Nej (om nej hoppa till fråga 16) 
 
15. Vilken typ av utbildning har Du fått? 
  Personlig utbildning med utomstående expert 
  Personlig utbildning med företagsintern expertis 
  Internetbaserad utbildning 
  Övrigt 
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16. RS innebär att jag funderar på att upphöra med revision. 
 
Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt 
Helt delvis  avstånd avstånd 
 
17. Standarder såsom RS är bra för revisionsbranschens anseende. 
 
Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt 
Helt delvis  avstånd avstånd 
 
18. RS får konsekvenser för möjligheterna för en revisionsbyrå med en eller få revisorer att 
konkurrera mot större revisionsbyråer. 
 
Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt 
Helt delvis  avstånd avstånd 
 
19. Möjlighet att kommentera Dina svar och denna enkät 
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Antal besvarade enkäter: 480  

 

Grundinformation 

 

Frekvenstabell  

 

 

Grundinformation 
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Frekvenstabell 

 
 
 

Fråga 19 

 

1. Revisionen tar för mycket tid eftersom revisionsprogrammen (it-baserade) är så omfattande och 

detaljerade. Mycket "bockande och markerande" och val av åtgärder osv. överallt. För ett större företag 

enl. def är RS bra och omfattar det som behövs men för ett mindre känns det alldeles för detaljerat. 

Granskningen utför man ju i alla fall utan att behöva fylla i en massa rutor! Kan ibland vara svårt att 

fakturera ut nedlagd tid. Revisionen blir "överarbetad" i många fall.  

 
2. Planering har inte blivit lättare den har blivit mer omfattande. 

 
3. Lycka till med Er uppsats! 

 
4. Felet med RS är att den inte är uppdelad på en storföretagdet och en enklare variant för mindre 

medelstora företag. I vissa fall ökar arbetsinsatsen och kostnaden oproportionerligt mycket för mindre 

och medelstora bolag. 

 
5. RS avviker egentligen inte så mycket från tidigare regler annat än att man kompletterat med några mer 

"skall krav".  RS har därför mer tydliggjort vilken revision som skal utföras. Det finns ute bland kunder 

en utbredd okunskap om vad revision är och vad revisionen syftar till. Jag är inte säker på att RS har 

bidragit med ökad tydlighet i någon större omfattning med undantag av kravet om skriftlig 

uppdragsbekräftelse som var mycket bra. Jag tror personligen att när lagstadgad revision försvinner för 

mindre bolag kommer revisionarbetet att bli föremål för en annan förståelse. Banker och andra 

kreditgivare kommer att ställa krav att årsredovisningen är trovärdig. Leverantörer som säljer på kredit 

vill veta om deras affärskontakt är någorlunda säker vad gäller kreditvärdighet osv. Vad som kan 

komma ut av detta är en målinriktad/anpassad revision (som RS inte klarat fullt ut och då inte ens 

RS1005). Om det dessutom blir förenklingar vad gäller fjärde direktivet så tror jag att både revision och 

redovisning kommer att följas av större förståelse både hos användare och uppgiftslämnare. 

 
6. Vi har till 95 % små klienter och för dessa har RS inneburit ökade kostnader men inget så kallat ökat 

kundvärde. Bort med revisionsplikten för mindre företag. 



 
Bilaga 2 

  

     
7. Samma krav i såväl stora som de allra minsta företagen kan vara ett problem. Revisionen blir delvis 

annorlunda när ägare, företagsledare (och kanske den ende anställde) är samma person. 

 
8. Övergången från revisionsprocessen till RS ska inte ha behövt innebära så stor skillnad om man även 

tidigare gjorde en bra planering vid revisionen. 

 
9. RS är bra men måste anpassas för de mindre företagen 

 
10. RS är toppen 

 
11. Sista frågan var knepigt formulerad. Jag är inte helt säker på att jag svarat på den fråga ni vill ställa. Det 

borde ha stått "positiva konsekvenser". Konsekvenser får det alltid. 

 
12. I mitt fall har vi inom byrån hållit en hög nivå på revisioner tidigare dock krävs det mycket mer nu om 

man ska följa RS fullt ut . Detta känns som en omöjlighet för den lilla och medelstora kunden om man 

inte ska ta död på kunden med arvodeskostnader. Visst är det bra med en standard men för den lilla 

kunden är det svårt att se nyttan fullt ut. Det ställs större krav på den fristående revisionsbyrån en på de 

större byråerna då dessa ej får den direkta kvalitetsrevisionen från FAR som den lilla byrån får. De stora 

gömmer sig bakom kvalitetssystem som granskas, dock ej säkert att de enskilda revisorerna lever upp 

till detta. 

 
13. Det är framför allt de riktigt små aktiebolagen som får en kostnadsökning genom införandet av RS. 

Avseende större uppdrag har det ej inneburit någon förändring. 

 
14. Min åsikt avseende RS är att denna inte på ett tillräckligt sätt tar hänsyn till storleken på olika företag 

kontra den revisionsinsats som kan anses vara lämplig. Det finns därmed ett antal moment som enligt 

min mening inte tillför revisionen ytterligare i kvalitet, utan tvärtom kanske tar tid i anspråk från sådant 

som man istället borde ha ägnat tid och funderingar på. 

 
15. Kvaliteten på dokumentation har ökat med RS. Utbildning - både intern och externt. 

 
16. Jag tror RS är bra vid revision av större företag men blir inte ändamålsenligt vid revision av små 

företag, därför tror jag det är bra att revisionsplikten försvinner för små aktiebolag. 

 
17. RS för revisorer i små rev.bolag gör att det går åt mer tid till planering "hemma" och liten tid hos 

klienten. Små rev.bolag får en allt för hög kostnad för att anpassa sig i den styrda revisionen. Finns inte 

utrymme för egna modeller och sunt förnuft. Smårevisorer kommer att försvinna och för klienterna som 

måste välja revisorer från stora rev.bolag kommer att få så kännbara kostnader så att många kommer att 

falla bort som AB. Konsekvensen måste bli att mindre bolag kommer att befrias från revisionsplikten. 

Jag misstänker att storbolagen försöker få bort smårevisorerna och därmed den billiga konkurrensen. 

För mindre AB är det en katastrof, kostnadsmässigt, om de blir tvingade att välja revisorer från de stora 

rev.bolagen.  
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18. Mina svar baserar sig på granskning av små, mindre och medelstora företag 

 
19. Något förenklade svarsalternativ. Jag har själv utbildat ca 1000 revisorer i hela landet. 

 
20. RS (eller ISA) är avsett för stora företag med spritt ägande. Huvuddelen av Sveriges företag är små eller 

medelstora ägarledda företag. För dessa företag skjuter RS helt över målet och revisionen enligt RS 

tillför därför ett mycket begränsat mervärde för ägarna.   För marknadsbolag är RS däremot i vissa 

stycken en klar förbättring gentemot tidigare. Standarderna är dock i många stycken väl fyrkantiga och 

präglade av stelbent byråkratisk detaljstyrning vilket gör att revisionen inte här heller skapar de 

mervärden för ägarna som hade varit önskvärt. 

 
21. För mig har inte RS inneburit några stora förändringar i själva processen. RS har istället inneburit för 

branschen ökade krav på bland annat dokumentation. Detta bör därför kunna öka förtroendet för 

branschen på en generell basis. 

 
22. Jag har under 2006 bytt från en av de 4 stora byråerna till en mindre. Jag är van med "RS-metodik" 

sedan tidigare eftersom RS i princip bygger på ISA. ISA har tillämpats länge i den stora byrån där jag 

arbetade förut. 

 
23. Fråga 18. Menar Ni positiva eller negativa konsekvenser? Jag tror på positiva.. 

 
24. Det ökade kraven på dokumentation anser jag påverkar revisionskostnaden mest. 

 
25. Har använt IT-stöd i revisionen sedan början på 90-talet. RS gjorde därför ingen skillnad i detta 

avseende. En RS "light" för 10/24-bolag hade varit önskvärt innan införandet av RS. Jag anser att 

införandet av RS är en del av orsaken till att många anser att det är bra med slopad revisionsplikt 

 
26. Antar att ni på fråga två menar "auktoriserade OCH GODKÄNDA revisorer".... 

 
27. RS är bra vid revision av större företag och publika företag men för mindre familjeföretag innebär det 

endast större kostnader och tillför inget. Det borde sättas en gräns när RS skall tillämpas fullt ut. En 

lightvariant borde utvecklas. 

 
28. RS har inte inneburit någon förbättring av själva revisionen. Endast ett krav för att få fram ytterligare 

dokumentation skriftligt. Undergräver förtroendet för revisionen.  

 
29. Tyvärr tycker jag inte svarsalternativen är särskilt relevanta och täcker inte in allt det jag skulle vilja 

framföra. När jag själv läser vad jag svarat får jag uppfattningen att jag tycker RS är för svår och därför 

överväger jag att sluta. Tvärtom. RS har sina fördelar och jag är själv lärare och undervisar bl.a. 

revisorer så mitt svar skulle jag vilja fördjupa på följande sätt: RS omfattar alla bolag. Det betyder att 

även små bolag måste revideras efter denna standard. Detta är absurt och gör att jag anser att 

revisionsplikten måste upphöra. Om man har en "light version" av RS så kan revisionsplikten dock  
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finnas kvar. Själv har jag fattat beslut att dra ned på mitt arbete som en följd av att jag inte tycker det  

känns rätt mot mina klienter att fortsätta med revision när dessa krav nu finns. Jag kommer att bibehålla 

mina uppdrag i de stora bolag som ändå måste ha revision och i övrigt fortsätta med min 

undervisningsverksamhet.  Detta var i korthet på söndagseftermiddagen. Kanske inte den mest precisa 

redogörelsen av vad jag tycker men ändå ett förtydligande.  

 
30. Jag anser att användandet av RS är tidskrävande och kostsamt för de mindre klienter jag har. Får ibland 

orimliga konsekvenser med en stor mängd papper att hantera. Klienterna vill inte betala för detta vilket 

medför att lönsamheten för mindre revisionsbyråer minskar markant. 

 
31. RS har inneburit dyrare revision men inte i den omfattningen som det skrevs så mycket om innan den 

började användas. 

 
32. RS har inneburit att flera arbetsmoment tydliggjorts och att instruktionerna till det praktiska arbetet i 

många fall blivit mer konkreta. Ofta står det skall istället för bör, vilket gör det svårt för den enskilda 

revisorn att anpassa nivån på revisionen till rådande omständigheter. Framförallt gäller detta mindre 

företag. Undantagen/anpassningarna i RS 1005 är inte speciellt många. 

 
33. Svårt att förklara för kunderna varför revisionskostnaden har ökat. RS har varit en bra 

kompetenshöjning för mig och branschen men samtidigt medfört betydande kostnadsökningar för såväl 

oss som våra kunder.  

 
34. Min bedömning är att det inte är RS i sig som är problemet när det gäller kostnaden för revision utan att 

det inte finns några skillnader i ABL mellan stora bolag och små bolag. Dokumentationen på vår byrå 

har alltid varit utförlig liksom att jobba med databaserade verktyg. Visst merarbete har RS medfört men 

inte så att det är någon större skillnad mot hur arbetet gjordes tidigare. Vidare är vi tre revisorer på 

byrån en godkänd, en med avlagd revisorsexamen och en auktoriserade. Vet inte om ni bara söker svar 

från auktoriserade revisorer vilket jag tycker är synd. 

 
35. Fråga 7 - främst dokumentation av ställningstaganden i revisionen som ökat i omfattning.  Fråga 18 - 

tvärtom, vad gäller de mindre kunderna. Kvalitetskrav är bra för att alla ska konkurrera på liknande 

villkor. 

 
36. Lycka till i plugget! 

 
37. Vissa svarsalt är för kategoriska. 

 
38. RS innebär mer byråkratisering och mindre analytisk revision. 

 
39. Problemet med RS är att den är komplex och det blir en hel del tolkningsfrågor som gör att det tar 

många år innan praxis ger mer entydig tolkning = lättare att följa och minimerar risken att man sitter 

och gör fel saker. 
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40. RS ger oss ett verktyg och ett ramverk som vi kan arbeta inom. Förenklingar genom viss 

standardisering av granskningsmoment. Granskningen blir givetvis mer omfattande och tidsödande och 

när det gäller microföretag så anser jag att RS är något tungarbetad och inte speciellt kostnadseffektivt. 

 
41. Mängden dokumentation har ökat, men känns inte alltid som att den tillför något i revisionens stringens. 

 
42. RS är den direkta orsaken till att den allmänna revisionsplikten tas bort. 

 
43. I många av frågorna är svaret att RS inneburit en ökad dokumentation av sådant man ändå beaktade i 

sitt arbete. Ökad formalisering av det man redan gjorde. 

 
44. Vi har enbart små och medelstora klientföretag. För dessa innebär RS en onormalt ökad revi- 

sionsinsats vad gäller nedlagd tid. De ökade kraven har till viss del kompenserats av bra datoriserade 

revisionsprogram. Dock kvarstår alltid osäkerheten om den utförda insatsen innebär att kraven från RS 

blivit uppfyllda. 

 
45. Revisionsstandarden innebär i första hand en ökad byråkrati och en mängd ytterligare dokumentation 

som inte tillför någon kvalitet i själva revisionen, denna kostnad har mina klienter svårt att förstå och 

acceptera, varför våra intäkter inte kan öka i samma takt som den ytterligare tid vi tvingas lägga ned. 

 
46. Vi arbetar med många små bolag där man dels saknar förståelse för RS och dels inte eg. är i behov av 

den revisionsomfattning som RS medför. 

 
47. RS är en stor hjälp att förklara för utomstående vad en revision innebär. lättare att konkretisera med 

hänvisning till RS Ger förståelse för vårt arbete 

 
48. RS innebär mer byråkrati och administration kring uppdragen + att så gott som alltid årligen inventera 

väsentliga lager i mindre bolag. Mer checklistor men mindre granskning. Klienterna har inte full 

förståelse för det merarbete som RS tvingar fram och vill inte betala för merkostnaden. Vi tvingas 

skriva bort mer tid nu än före införandet av RS. RS är till delar bra men ibland väldigt stelbent. Kanske 

inte översättningen från ISA blev helt lyckad. 

 
49. Om ni i fråga 2 egentligen avser kvalificerade revisorer har vi 1, mig, som är godkänd revisor. 

 
50. RS är inget nytt - enbart ett nytt namn på en revisionsstandard som varje seriös revisor alltid arbetat 

efter utan att ha dokumenterat arbetet på ett så organiserat sätt. 
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51. När man arbetar mot ägarledda små och medelstora företag upplever man ibland att revision enligt RS 

skjuter en del över målet eftersom mycket i RS är helt anpassat till revision av stora bolag. Ur 

planeringshänseende upplever jag dock ingen större skillnad i mitt personliga arbete då jag även före 

RS planerade revisionen på ungefär samma sätt.  Det som framför allt gör att revisionsarbetet tar längre 

tid i RS är att det är mer som måste dokumenteras och det innebär högre kostnad för klienten eller lägre 

marginal för min byrå. Jag har dock lyckats förklara ganska väl för mina klienter varför priset har gått 

upp men de förstår inte vitsen med denna utökade revision som RS innebär. 

 
52. Tror att större byråer som vi anpassar oss till detta, men att små struntar i det hela och kör så länge det 

går, vilket blir lite snedvriden konkurrens. RS är bra för stora bolag men det borde finnas en "RS-light" 

för mindre uppdrag 

 
53. Själva införandet av RS kostade mycket både i tid och datorkostnader, såväl datorer som mjukvaror och 

lärotid. Förstagångsrevisionen tar mycket längre tid men år två och framåt är det inte längre någon 

högre kostnad än tidigare bl.a. beroende på datorstödet. 

 
54. Fråga 2 efterfrågas enbart Auktoriserade revisorer, varför ej Godkända med eller utan 

revisorsexamen???? 

 
55. Bör modifieras för microbolag och stora bolag så att det finns en lightvariant av RS-processen. Svårt att 

applicera allt på de minsta bolagen. 

 
56. Frågor och svar förutsätter väl mycket. Exempel fråga 11: Ni frågar om RS medför förändring. 

Svarsalternativen ger underlättats eller försvårats. Vilket kanske ger relevant svar. Svaret är kanske att 

förändringen är ett större formkrav på dokumentationen. 

 
57. Jag anser inte att RS påverkar vår konkurrenssituation mot större byråer på något sätt. Större kunder 

behöver större byråer. Mindre och medelstora kunder väljer inte revisor pga. RS och har kanske inte 

alltid så stor kunskap om det revisionsarbete vi gör.  

 
58. Det finns mycket bra med RS, men i de mindre företagen, där man ändå har god kontroll och överblick, 

fördyras revisionen betydligt 

 
59. Jag har mindre klienter som tycker att det har blivit krångligare för dessa. 

 
60. Enda svagheten med RS är att den i vissa fall likställer kraven på börsbolag med småbolag, exempelvis 

konsultbolag med en anställd. Det går att kompensera i viss mån genom att vissa åtgärder inte blir 

väsentliga för små företag. RS kom också lite olyckligt i tiden, bara några år innan revisionsplikten 

förmodligen kommer att tas bort för de minsta bolagen, vilket verkar ske 2010. Det känns inkonsekvent 

att granskningsinsatserna ska öka de sista åren för att sedan försvinna helt.  

61. När RS infördes arbetade jag på en av de stora revisionsbyråerna. Svaret i fråga 15 avser 

internutbildning på den byrån med interna revisorer. 
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62. Fråga 18  Instämmer helt i positiv bemärkelse.  

 
63. Idiotiskt att samma regler gäller för revision av ett börsbolag och en korvkiosk. 

 
64. Angående titel, min titel är "Godkänd revisor med revisorsexamen" vilket innebär att jag har samma 

behörighet som en auktoriserad revisor att utföra revision. Det kan vara bra för er att känna till. Frågan 

om utbildning är oklart formulerad. Vad menas med personlig utbildning? Jag har tolkat "personlig 

utbildning" att jag åkt på extern kurs, typ Irev. 

 
65. RS innebär en ngt mer "styrd" revision. En smart företagsledare kan ev. "läsa in" vad som skall 

revideras och försöka hitta "luckor" i revisionen för att ev. kunna undanhålla/tillskansa sig egna favörer. 

66. För revision i mindre företag är RS för omfattande och ställer för höga krav. 

 
67. Bra enkät, kort & koncis. Lycka till! :) 

 
68. Generellt är det fel att göra en enkät i branschens mest intensiva säsong. Beträffande RS är den en bra 

strukturering och definition av revision, men inom SME segmentet är förståelsen minimal. 

 
69. Mina svar visar att jag inte är helt positiv till RS, vilket kräver sin förklaring. Det har egentligen inget 

med RS att göra, men jag ser en tendens att formalia blir viktigare än verkligheten. Ifyllandet av 

checklistor blir viktigare än den intellektuella analysen. 

 
70. RS skulle vara ännu mer anpassad till SME-företagen. Sedan måste kunderna uppleva att de få ett 

mervärde av revisionen. 

 
71. Fråga 6) vissa kunder förstår, andra inte Fråga 8) vissa delar är positiva, andra inte Fråga 11) 

omfattningen har ökat och planeringen har därför blivit mer komplicerad. Dock har man ett stöd genom 

RS avseende vilka punkter som planeringen skall innehålla och det underlättar. Fråga 17) RS är inte 

"kundvänlig" eftersom kunden inte får ut något mervärde av revisionen tack vare RS. RS regler är inte 

anpassade för riktigt små bolag.  

 
72. Då jag inte har med debiteringar att göra kan jag ej besvara dessa frågor. Ledsen att jag ej besvarade, 

det är vår absolut största arbetsbelastning vid denna tid på året. 

 
73. För mig innebär RS ingen större skillnad då sättet jag arbetat innan RS till stor del överensstämmer med 

RS krav. 

74. Vår byrå arbetar till största del med små ägarledda företag och implementeringen av RS är inte helt 

anpassad för mindre företag. Att följa RS på dessa små företag, innefattande att upprätta vissa 

dokument, slår hårdare på det lilla företaget än på det stora. Självklart har implementeringen av RS 

inneburit ett merarbete som kunden får betala. Viktigt då att kunden får veta, varför kostnaderna ökar. 

Uppfattningen är att det måste till en anpassning av revisionen till de små företagen, inte att 

revisionsplikten avskaffas för den behövs, utan istället ett förenklat regelverk. 
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75. Då jag jobbar mest med små företag och konsultföretag upplever jag i dessa fall RS huvudsakligen som 

en administrativ börda. 

 
76. RS har utformats för att passa större företag och tar inte hänsyn till den mer direkta och mindre formella 

kvalitetssäkring av redovisningen som revisorer gör av mindre företag. 

 
77. RS har inneburit att revisorerna känner att de måste dokumentera en massa formalia, som i stort saknar 

betydelse för kvaliteten på revisionen och värde för de små klienterna. RS skapades för större företag 

inom EU, men där "die dumme Schweden" svalt konceptet utan urskiljning (se FAR).  FAR har varit 

väldigt otydliga i hur RS bör/kan anpassas i småbolagsrevision - det är bara att titta på IREVs 

Kursdokumentation då RS kom.   Men nu försvinner snart revisionsplikten för de minsta klienterna så 

då kanske RS kommer att harmonisera bättre verkligheten. Personligen tycker jag revisionen ska vara 

kvar för alla ABn i och med att dessa är en juridisk person - men att revision av ett SMÅAB ska kunna 

ske på ett smidigare sätt än för 50/25/50 bolag (nya gränsen från 2007) Lycka till önskar 

Småbolagsrevisor som tillämpar RS med omdöme men ändock genomför fullödig revision  

 
78. För de allra minsta bolagen har det blivit en revisionsdokumentation som känns tung.  

 
79. RS innebär mer dokumentation men det är samtidigt kvalitetskontrollerna som gör att arbete tar mer tid 

eftersom det ibland känns som om dokumentationen är viktigare än det jobb jag faktiskt utför. 

 
80. Jag ställer mig frågande till frågornas utformning i enkäten om de ger en rättvisande bild av 

verkligheten då de är allt för vinklade. Revisionsstandarden är inte ett aktuellt ämne i branschen enligt 

min uppfattning. Själv anser jag att RS är en förutsättning för att alla revisorer skall avge en 

normaliserad revision. Ett aktuellt ämne som ni borde ha haft är hur samhället påverkas då den 

lagstadgade revisionen skall avskaffas för 70 % av Sveriges aktiebolag enligt gällande förslag och detta 

i samband med att nya K2 - regler införs. Observera att regeringen redan bestämt att lagstadgad revision 

skall upphöra för de minsta bolagen men gränsen är ännu under utredning. Sätts gränsen till 3 mkr som 

förslaget är så berör det som jag sagt 70% av våra bolag eller ca 180.000 st småbolag. Mer info kan ni 

få i Balans samt en insändare i DN 15/4-07. 

 

81. RS innebär mycket små förändringar i förhållande till tidigare revisionsprocess om revisionen enligt 

denna utfördes på ett bra och för klienten nyttoinriktat sätt.  Ökad detaljstyrning bl.a. med hjälp av IT 

som RS medför (i stället för målstyrning à la processen) kan innebära ökade risker för mindre förståelse 

för klienternas affärsidéer och övergripande verksamhet för mindre erfarna revisorer. De kan missa att 

se skogen för alla träd.  

 
82. Anser att det har blivit mycket bättre struktur på revisionen beroende på att RS ger tydliga instruktioner. 

Mer dokument som ska fyllas i men mesta arbetet uppstår när kunden är ny. 

 
83. Vi har en revisionsstandard för alla bolag. Det är självklart att det inte är möjligt. Det är också skälet till 

att det utreds om revisionspliktens avskaffande. RS innebär en hög grad av standardiserat jobb som inte 

är utvecklande för medarbetarna och minskar på det mervärde våra mindre revisionskunder efterfrågar.  



 
Bilaga 2 

  

     
84. Största förbättringen med RS tycker jag att standarden med fortsatt drift är som tvingar revisorn att ta 

tag i problemföretag på ett tidigt stadium samt att vara mer framåtinriktad. Leder till att företagen inte 

driver förlustföretag för länge, vilket skadar borgenärer.  

 
85. Med RS så har egentligen endast ett fåtal nyheter kommit, dvs. områden och poster som ska beaktas vid 

en revision. RS har främst förtydligat vad som utgör god revisionssed. För den revisor som redan före 

RS hade en god uppfattning om vad som utgör god revisorssed, så har inte RS medfört någon större 

förändring i sättet att utföra revision. 

 
86. Det är inte RS i sig som är ett problem, RS kan t o m underlätta revision, det är bristande gradering av 

olika stora bolag och vad som enl. RS måste utföras i respektive bolag som är problemet. 

 
87. RS känns generellt för tungt i mindre företag  

 
88. RS är bra för lite större klienter. Administrationen för mindre klienter är för omfattande. Det vara 

mindre krav på de små klienterna. Att ta bort revision för mindre företag är bra för de mindre företagens 

kostnader. Detta medför troligen att allmänheten har svårt att uppfatta skillnader på olika aktiebolag. 

Det borde i stället finnas en ny bolagsform för mindre företag som inte lyder under aktiebolagslagen. 

Mindre aktiebolag som fortfarande vill vara aktiebolag borde få en förenklad revision. Vad är det 

egentligen problemet. Folk vill ha aktiebolag för att slippa personligt betalningsansvar för sin rörelse. 

De flesta vill ha bolag för att kunna expandera snabbare med en lönande verksamhet. Att då ha bolag 

som är aktiebolag som egentligen inte lever enligt aktiebolagslagen kan bara bli fel. De som beslutar i 

Sverige är inte så insatta i verkligheten. Chefen för ekobrottsmyndigheten såg positivt på att 

revisionsplikten slopas för de mindre företagen. Hon har inte en aning om verkligheten vilket är 

häpnadsväckande. De minsta bolagen har oftast den sämsta kontrollen på sin verksamhet. 

Redovisningen är bortlämnad till okunniga redovisningskonsulter som är billiga och saknar 

grundläggande kunskaper i skatter och redovisning. Att kontera debet och kredit är inte speciellt svårt. 

Standarden på redovisningen för de mindre bolagen är ofta undermålig och som revisor får man gå in 

och ändra och styra upp verksamheten så att blir bra och stämmer med bokföringslagen och 

aktiebolagslagen. Konsekvensen när revisorerna försvinner är att någon annan skall göra kontrollen. 

Skatteverket har inga möjligheter då de inte hinner med idag. Redovisningskonsulterna har under flera 

år drivit frågan att bli auktoriserade redovisningskonsulter. Nu vill de troligen som nästa steg 

marknadsföra sig som de, som kommer att se till att allt är rätt i årsredovisningen. Många 

redovisningskonsulter är mycket bra men det finns en hel del som har häpnadsväckande dåliga 

kunskaper.  Det finns naturligtvis även mindre bra revisorer. Det är egentligen bara att jämföra 

utbildningsnivå. Mer utbildning leder troligen till bättre kunskap. Vilket yrke idag medför att man får 

betala skadestånd när ansvariga personer i bolaget själva har gjort fel. Vilket yrke har lång utbildning, 

lång praktik och om man gör fel inte får fortsätta i yrket. Läkare skär av fel ben på folk och fortsätter att 

vara läkare. Ad 

 
89. Gör skillnad av revision i småföretag och storföretag,  
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90. RS är i många avseenden bra men tar främst fasta på stora företag, och borde därför ha kunnat få en 

annan utformning för små företag. 

 
91. Att tänka på när ni analyserar dessa frågor är att det finns två olika typer av "godkänd revisor". En med 

avlagd examen och en utan. Där godkänd revisor med avlagd examen ligger närmare auktoriserad 

revisor än godkänd revisor utan avlagd examen. I fråga två frågar ni efter antalet auktoriserade revisorer 

men det borde kanske vara intressant att veta om godkända med avlagd examen räknas med så blir vi 

ytterligare 3 stycken på vår byrå. 

 
92. Frågor bör ställas uppdelat på stora resp. mindre bolag. Mina svar avser mindre bolag 

93. I vissa frågor krävs fler svarsalternativ. RS har väldigt skild inverkan på större o mindre företag, olika 

branscher mm, hade nog varit klokt att få med det, svaren blir för generella. En djupdiskussion med 

någon/några revisorer innan hade nog fått frågeformuläret att se delvis annorlunda ut. Särskild i 

beaktande av att RS kan vara en del i att avskaffande av revisionsplikten blivit ett starkt önskemål för 

vissa företag 

 
94. Trenden torde ha gått mot ökad tid läggs ner på planering och dokumentation, medan tiden som därmed 

finns till förfogande för själva revisionen (utförandedelen) därmed torde ha minskat. 

 
95. RS medför att bland annat assistenter sneglar sig blinda på RS checklista och glömmer bort att tänka 

självständigt. 

 
96. Hej!  RS är bra men allt för omfattande när man arbetar med SME-bolag. När vi lärt oss principerna och 

fr a lärt oss välja bort moment som inte är nödvändiga så går det ganska bra även om ett stort problem 

fortfarande är den "överdokumentation" vi tvingas göra.   Et problem i Uppsala med omnejd är att det 

finns ett antal revisorer/byråer som tar för lätt på RS och således kan revidera klart billigare än 

majoriteten och på så vis på kort sikt få konkurrensfördelar. Det beror till viss del även på att företagen i 

allmänhet inte känner till RS utan tycker att revisions syfte endast är en ren rev berättelse.  Mvh  R 

 
97. RS är bra på många sätt med uttryckliga "skall" krav. Initialt krävs en omfattande planering av ett 

uppdrag för att välja bort moment (frågor) i revisionsprogrammet.  

 
98. RS är idiotiskt för små klienter, det känns frustrerande att "harva" igenom frågepaketet med dessa 

kunder, helt onödig arbete och kunden upplever ingen som helst nytta med detta. Revisorskåren gräver 

sin egen grav genom att tvinga småbolagen att omfattas av RS. 

 
99. Jag anser att RS har gjort att revisionen blivit för omfattande för de små företagen som varken förstår 

varför arbetet behöver göras, eller varför de skall betala. Mao är det svår att få ut pengarna för det 

arbete som läggs ner. 

 
100. Det behövs än mer information till kunderna, de förstår inte vad RS innebär i vårt arbete som revisorer. 

Vi och branschen bör förbättra rådgivning och information runt detta. 
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101. Jag arbetade tidigare på en större byrå och har arbetat i branschen i 28 år. Jag är lärare i revision sedan 

10 år tillbaka samt projektledare inom FAR SRS för utveckling av revision för mindre företag med 

inriktning på datorstöd vid revisionen. En strukturerad metod för datorstöd är fyrstegsmetoden. 1) 

Diagram för analys av trender mm som även är ett hjälpmedel för att bedöma fortsatt drift. 2) Matris 

konto/månad för en enkel överblick av årets siffror och möjlighet att snabbt titta på dessa. 3) Test av 

konteringar. 4) Urval för granskning.  Det ger mig hjälpmedel att med små medel uppnå en säkerhet i 

revisionsarbetet. Vidare anser jag att RS har en bra fokusering på fortsatt drift-problematik och 

oegentligheter/fel bedömningar.  Svårigheten i tillämpningen av RS har varit att svenska företag till mer 

än 95 % är företag som ej revideras inom övriga EU. FAR SRS (där jag som ovan nämnde är 

involverad) arbetar med att tydliggöra tillämpningen av RS för mindre företag. Själv anser jag att det är 

bra för mindre företag att en revisor finns med i bakgrunden med både pekpinne och stöd/råd. En styrka 

för svenskt näringsliv! 

 
102. RS är bra men väl detaljerad. Borde finnas en "light" version för revision i mindre och medelstora 

företag. 

 
103. Avskaffa revisionsplikten för mindre företag. 

 
104. RS är bra för större bolag. I mindre och medelstora bolag är RS helt förkastligt. Har bara ökat 

revisionskostnaderna och företagarna förstår inte innebörden. 

105. Jag arbetar endast med mindre företag. Fråga 18: svaret syftar på positiva konsekvenser. 

 
106. IT-stöd har alltid använts av mig i form av revisionsprogramvara; både före och efter införandet av RS. 

 
107. RS är i sin nuvarande utformning för omfattande för att vara effektiv, dvs. resultera i en ändamålsenlig 

granskning, vad gäller små och medelstora, oftast ägarledda, företag. 

 
108. Fråga 12 och 13 är inte riktigt relevanta om omfattande IT stöd använts redan införandet av RS 

(revisionsprocessen infördes ju redan 1990) Lycka till. 

 
109. I huvudsak förändrat granskningen/dokumentationen av den något, inte utökat den Ex ytterligare 

fokusering på enbart väsentliga poster men mer besök lagerinventering än tidigare.  Ytterligare formalia 

vid granskning vilket kunden givetvis inte uppfattar som väsentligt. 

 
110. RS utgör generellt sett en kodifiering av det som redan tidigare var god sed, och innebär endast i mindre 

utsträckning krav på utökade granskningsinsatser. De detaljerade kraven i RS ger dock mindre 

möjligheter att efter egen bedömning avstå från granskningsåtgärder och ställer större krav på 

dokumentationen, vilket troligen i många fall innebär kraftigt ökade revisionskostnader för de mindre 

företagen. 

 
111. Bättre och mer ändamålsenlig revision för små bolag kan utföras utan RS. 
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112. Det finns ytterligare en kategori revisorer = godkänd med examen. Vi får och kan utföra samma arbete 

som de auktoriserade revisorerna. RS ökar kvaliteten på revisionen på så vis att den blir mer likartad 

men den största påverkan har, enligt min bedömning, kvalitetskontrollen haft. 

 
113. Ökad efterfrågan på revision från mindre företag som har haft större revisionsbyråer tidigare, eftersom 

de tycker att de har höjt sina arvoden kraftigt. 

 
114. Jag är godkänd från 20060801 och har inte så stor erfarenhet från tiden före RS. Jag anser dock inte att 

skillnaden är så stor mot Revisionsprocessen som skulle följas tidigare. En del formaliteter såsom 

uppdragsbrev och uttalande från bolagsstyrelsen upprättas oftare och RS innehåller en del "ska" istället 

för "bör".   Arbetssättet är samma som tidigare.  

 
115. Jag anser att RS är lite för tung när man reviderar mindre familjeföretag. 

 
116. Borttagandet av revisionsplikten från 20090101 (troligen) för mer än 90% av alla bolag, har i grunden 

förändrat förutsättningarna för RS.  

 
117. Tanken är bra, och i grunden är jag positiv, men effekten blir bl a ett stort antal checklistor där fokus 

mer blir att fylla i dessa än att tänka till om vad som verkligen är det väsentliga. Checklistorna kan klart 

underlätta arbetet om de är rätt använda, men känns ibland som ett sätt att undvika extern kritik vid en 

granskning. Tror kunderna, åtminstone de mindre, mest känner av RS som det som gör att de får skriva 

under vad de uppfattar som underliga uttalanden om verksamheten där revisorerna försöker friskriva sig 

från ansvar. 

 
118. RS har väl inneburit någon slags skärpning av revisorn och revisionen, ökad kvalitet skulle jag nog vilja 

påstå. Samtidigt ska ju RS bara tillämpas på väsentliga poster, så revisorns eget omdöme har ju blivit än 

viktigare. Det är säkert svårt att förstå för kunderna vad detta innebär, är ju knappast något som "syns" 

ute hos kunden, mera hemma på byrån. 

 
119. RS rätt använt är det ett bra sätt att göra en god revision som dessutom ger ett mervärde för kunden om 

den rapporteras rätt 

 
120. RS betyder ökad kvalitet och ett roligt arbetssätt tycker jag. Tänka själv och inte fastna i dataprogram 

då blir det bra! 

 
121. Fråga nr 13: Kan inte se att ngt alternativ passar mig. ser inte den direkta kopplingen mellan IT-stöd 

och rs Fråga 7: Det som känns är att man ägnar mer tid åt formalia än vettig revision Allmänt: Vissa 

delar av RS är jättebra, dels personligen dels för branschen. Dock finns det många delar som inte känns 

lika tillämpliga när man pratar revision av företag som inte är "stora". 

 
122. Samtliga frågor bör ha ett vet ej eller ingen skillnad alternativ. 
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123. Ökade krav som inte motsvaras av någon annan bransch gör naturligtvis att färre vill arbeta som 

revisorer.  

 
124. Ställningstagandet att det bara ska finnas en sorts revision oavsett företagsstorlek känns inte rätt. Sedan 

är det bra att revisioner utförs på likartade sätt men liksom redovisningens uppdelning borde revisionen 

också delas upp för olika storlek på bolagen. 

 
125. Kvaliteten på revisionen var enligt min erfarenhet av/på mitt eget och min byrås revision lika god/hög 

tidigare. Standarden har gjort att planeringsfasen är mer omfattande och det krävs i större omfattning att 

se till att ta fram standardiserade revisionsdokument. Revisionen skall se likadan ut oavsett om den gör 

i Sverige eller i övriga EU av en liten eller stor byrå etc. Min uppfattning är att kvaliteten är lika hög 

idag som tidigare.  

 
126. RS betyder något mer dokumenterande än tidigare. Blir dock rutin även på detta, vilket nedbringar 

nedlagd tid. Fyllig informationsinsamling och en bra planering gör att tiden för själva granskningen kan 

nedbringas och bli effektivare. Informationsinsamlandet blir naturligtvis också störst vid uppläggning 

av nytt uppdrag. Därefter endast vid uppdatering av många uppgifter.  

 
127. RS innebär att revisionsyrket gått från att vara ett i högsta grad ”tänkande” arbete till att bli mer av 

rutinjobb. RS medför en mängd formalia som måste uppfyllas, lika för alla kunder. Detta ökar 

tidsåtgång och kostnader generellt, men får naturligtvis störst effekt för små bolag Den för ett par år 

sedan återupptagna diskussionen om revisionspliktens vara eller inte vara kan nog ses som en logisk 

följd av detta. RS har enligt min mening, och jag vet att många kollegor tyck er likadant, medfört mer 

arbete men mindre kundnytta. 

Ursäkta dröjsmålet med svaret men detta är årets mest hektiska tid. 
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