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Sammanfattning 

Uppsatsens titel Införandet av den nordiska revisionsstandarden SASE – en 

kvalitativ studie om hur det nuvarande utkastet av SASE förhåller 

sig till god revisionssed och rättvisande bild 

Kurs Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, FÖ7003, 30 hp 

Författare Anna Jovancic & Egzona Shala 

Handledare Arne Söderbom 

Syfte Syftet med studien är att analysera hur det nuvarande utkastet av 

SASE förhåller sig till god revisionssed och rättvisande bild, för att 

skapa förståelse kring standardens förhållande till den svenska 

lagstiftningens krav på revisionen. 

Frågeställning Hur förhåller sig det nuvarande utkastet av SASE till god 

revisionssed och rättvisande bild? 

Metod Kvalitativ forskningsmetod med hermeneutisk utgångspunkt och 

abduktiv ansats. Empirin består av två delar där den ena delen utgörs 

av besöksintervjuer med fem auktoriserade revisorer som arbetar på 

Deloitte, PwC, EY, KPMG och Grant Thornton. Den andra delen 

består av insamlade remissvar från Bolagsverket, Riksrevisionen, 

Svenskt näringsliv, Finansinspektionen, Revisorsnämnden, 

Skatteverket, Advokatsamfundet samt Sveriges redovisnings-

konsulters förbund. 

Resultat Eftersom SASE är en principbaserad standard med mindre 

vägledning och mindre detaljerad information kring hur revisorn 

ska utföra en revision, kan det innebära att god revisionssed och 

rättvisande bild inte uppnås i samma utsträckning som med den 

nuvarande standarden ISA. Det beror på att revisorn med SASE i 

mycket större utsträckning får utrymme att anpassa revisionen 

enligt det professionella omdömet, vilket kan medföra en 

problematik då omdömet är subjektivt och skiftar från revisor till 

revisor beroende på kunskap, erfarenhet och kognitiva förmågor etc. 

Nyckelord SASE, god revisionssed, rättvisande bild, professionellt omdöme, 

väsentlighet och risk 
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Abstract 

Thesis title The introduction of the Nordic audit standard SASE – a qualitative 

study of how the current draft of SASE relates to the generally 

accepted auditing principles and true and fair view 

Course Independent Project in Business Administration, FÖ7003, 30 credits 

Authors Anna Jovancic & Egzona Shala 

Mentor Arne Söderbom 

Purpose The purpose of this study is to analyse how the current draft of 

SASE relates to the generally accepted auditing principles and the 

true and fair view, to create an understanding of the standard’s 

relation to the Swedish law of audit. 

Problem statement How does the current draft of SASE relate to the generally accepted 

auditing principles and the true and fair view? 

Method A qualitative study with hermeneutic base and adbuctive approach. 

The empirical data in this study consists of two parts where one part 

consists of interviews with five auditors from Deloitte, PwC, EY, 

KPMG and Grant Thornton. The second part consists of collected 

responses from Bolagsverket, Riksrevisionen, Svenskt näringsliv, 

Finansinspektionen, Revisorsnämnden, Skatteverket, Advokatsam-

fundet and Sveriges redovisnings-konsulters förbund. 

Results Since SASE is a principle-based standard with less guidance and 

less detailed information about how the auditor should perform an 

audit, it may lead to a situation where the generally accepted 

auditing principles and the true and fair view not achieves with the 

same extent as with the current standard ISA. This because the 

auditor who’s working with SASE is given more space to adapt the 

audit according to the professional judgement, which may cause a 

problem since the professional judgement varies from auditor to 

auditor and depends on knowledge, experience, cognitive abilities 

etc. 

Keywords SASE, generally accepted auditing principles, true and fair view, 

professional judgement, materiality and risk 
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Förord 

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till samtliga personer som på ett eller annat sätt har bidragit till att 

vi har kunnat åstadkomma denna civilekonomuppsats som berör en aktuell förändring i 

revisionsbranschen. Främst vill vi tacka de respondenter som har tagit sig tiden att träffa oss 

och utvecklat våra kunskaper inom ämnet. Respondenternas engagemang möjliggjorde en riklig 

analys och denna uppsats hade inte varit genomförbar utan dem. Vi riktar även ett stort tack till 

vår handledare Arne Söderbom som kontinuerligt har bistått med viktiga synpunkter för en 

ständig utveckling och förbättring av uppsatsen ur en kvalitetssynpunkt.  

Avslutningsvis tackar vi ödmjukt våra korrekturläsare som har identifierat fel som vi själva inte 

har sett. Självklart vill vi även tacka varandra som genom stort tålamod och samarbetsförmåga 

utan dess like under ett halvårs tid har arbetat hårt för att genomföra och framställa denna studie. 

Vi hoppas att du som läser denna uppsats får en givande upplevelse och lämnar ifrån dig den 

med förståelse kring förhållandet mellan den nya revisionsstandarden samt god revisionssed 

och rättvisande bild. 

Högskolan i Halmstad 

2016-05-23 

____________________ ____________________ 

       Anna Jovancic           Egzona Shala 



5 

Förkortningar 

SASE Standard for Auditing on Small Entities 

ISA International Standards on Auditing 

IFAC International Federation of Accountants 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IASB International Accounting Standards Board 

NRF Nordiska Revisorsförbundet 

RN Revisorsnämnden 

FI Finansinspektionen 

BIG 4 De fyra största revisionsbyråerna i världen (PwC, Deloitte, EY och 

KPMG) 

ABL Aktiebolagslag 

ÅRL Årsredovisningslag 
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1. Inledning
I detta avsnitt introduceras läsaren till området genom en beskrivning av varför små företag 

och revision av dessa är viktigt att analysera. Därefter diskuteras varför International 

Standards on Auditing (ISA) kan vara ett problem för denna typ av företag och samtidigt 

introduceras läsaren till Standards for Auditing on Small Entities (SASE). Problemdiskussionen 

mynnar ut i en frågeställning som kommer att genomsyra hela uppsatsen. Avsnittet avslutas 

med begreppsdefinitioner. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Små företag är en grundläggande faktor till ekonomisk tillväxt i samhället (Coleman, 2000). I 

Sverige står dessa företag för 99,4% av samtliga privata företag (SCB:s företagsdatabas, 2015). 

Det innebär att de små företagen är mycket betydelsefulla aktörer i den svenska ekonomin, inte 

minst för att de skapar många arbetstillfällen. Att små företag utgör denna viktiga roll i 

samhället gör det intressant att studera revisionen som utförs på dessa. I dagsläget finns 

International Standards on Auditing (ISA) som utfärdas av International Federation of 

Accountants (IFAC) genom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 

Genom ISA ska en oberoende revisor granska ett företags finansiella rapporter samt granska 

företaget internt. ISA tillämpas i 106 länder och standarden är därmed erkänd globalt sett. ISA 

består i dagsläget av 36 standarder som grundligt och detaljerat återger hur en revision skall 

utföras (FAR Akademi, 2015).  

IAASB har visat stor ovilja att framställa en standard som syftar till att vara anpassad för de 

mindre företagen (Brännström, 2015). Därför har de nordiska branschorganisationerna tagit 

initiativet att driva idén framåt. Nordiska Revisorsförbundet (NRF) har föreslagit att en ny 

nordisk standard vid namn Standard for Audits on Small Entities (SASE) bör införas. Denna 

standard syftar till att vara ett substitut för ISA vid revision av små företag. Förslaget har 

framförts då ISA anses vara mer omfattande än nödvändigt för revision av mindre företag 

(NRF, 2015).  

Syftet med framtagandet av SASE är att skapa en fristående standard av hög kvalitet med fokus 

på revision av små företag (NRF, 2015). SASE ska inte användas vid revision av företag av 

allmänt intresse (noterade och finansiella företag). Revisionen på dessa företag ska istället alltid 

utföras enligt ISA. SASE är baserad på samma grunder som ISA men präglas av en mer allmän 

dokumentation med mindre detaljerad information kring hur en revision ska utföras. SASE har 

i dagsläget resulterat i en minskning från 600 sidor till 20 sidor men bedöms trots detta resultera 

i lika stor säkerhet av rimlighet som ISA. Standarden är baserad på allmänna principer för 

revision och en riskbaserad revisionssats ligger som grund. Användandet av SASE kräver att 

revisorn använder ett professionellt omdöme och agerar kritiskt. 

Historiskt sett ägde en förändring av revisionsstandarder rum i Sverige senast den 1 januari 

2011, då den dåvarande revisionsstandarden RS byttes ut mot ISA. RS är den revisionsstandard 

som antogs i Sverige 2004 och var en tolkning av ISA. 2011 beslöt sig FAR för att istället 

implementera en direktöversättning av ISA (FAR Akademi, 2011). EU har sedan 1993 

eftersträvat att uppnå en harmonisering då företagandet har globaliserats markant sedan dess 
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och affärsmarknaden har växt med stor kraft (Wallerstedt, 2009). Det är eftersträvan på denna 

harmonisering som har medfört att en internationell revisionsstandard som ISA har utvecklats 

(Johansson et al., 2004). Revisionsbranschen är en av de branscher som ofta utsätts för 

förändringar och bör därmed vara förändringsbenägna (Bruzelius & Skärvad, 2004). Nu är det 

alltså dags för ännu en förändring. 

1.1.1 Värdet med revision 

Små företag spelar en viktig roll i de flesta ekonomier (Scott, 2016). Verksamheten i små bolag 

kan ibland uppfattas som enkla. Trots detta kan små bolag dra nytta av att anlita en revisor, som 

oberoende kan ge en objektiv bild av verksamheten (Scott, 2016).  Att som företag investera i 

en revisor kan skapa stora fördelar för en framgångsrik utveckling. Revision leder till ett ökat 

förtroende av redovisningen samt skapar större tillförlitlighet av den information som 

redovisningen speglar (Collis, 2010). Reviderade företag har många fördelar, särskilt när 

företaget behöver tillföra externt kapital. Externa finansiärer värdesätter den reviderade 

finansiella informationen högt eftersom revisionen är ett bevis på att denna typ av information 

är korrekt (Minnis, 2011). För externa finansiärer är det viktigt att veta att dessa små företag 

har tillförlitlig finansiell information, såväl för eget bruk som för att hjälpa investerare.  

Samtidigt som det existerar en rad fördelar med revision, är det viktigt att beakta att mindre 

företag inte alltid har behovet av en allt för komplicerad och kostsam revidering i förhållande 

till värdet de får av processen (Scott, 2016). En viktig debatt under de senaste åren har varit om 

ISA lämpar sig lika bra för små företag som för stora börsnoterade företag (Federation of 

Eurpoean Accountants, 2011). Det finns en efterfrågan på en vidareutveckling av ISA lämpat 

för små företag eftersom ISA är utformad för att kunna användas av alla typer av bolag i alla 

olika storlekar. Detta innebär att ISA är uttömmande, och som Dan Brännström (2016) påpekar, 

kan ISA uppfattas som allt för överflödig för mindre bolag. 

1.2 Problemdiskussion 
Revisionen i Norden är på väg att förändras och av förklarliga skäl påverkar detta Sverige. I 

dagsläget styrs revisionen av ISA, som i praktiken är utformat för stora företag. Det kan bli 

problematiskt för en revisor som granskar ett enmansbolag att tillämpa dessa standarder när de 

är utformade för granskning av bolag som Hennes & Mauritz och Ericsson etc. En så pass 

komplicerad standard som ISA kan således vara övertalig vid revision av små företag. Därför 

har NRF föreslagit att införa en nordisk standard som vid utformningen har haft fokus på små 

företag som omfattas av frivillig revision (FAR, 2015). Dessa företag utgör majoriteten av 

samtliga aktiebolag i Sverige (Bolagsverket, 2010). Att införandet av SASE berör så pass 

många företag medför en stor förändring. Tillsammans med FAR arbetar NRF intensivt med 

att kunna implementera SASE 2016/2017. Av denna anledning är införandet av SASE ett högst 

aktuellt område att studera. 

1.2.1 SASE, en nordisk revisionsstandard 

Enligt Dan Brännström på FAR, har en förenklad standard av ISA sedan länge varit efterfrågad 

i branschen. Trots detta har förslaget stött på motstånd, bland annat från Revisorsnämnden (RN) 

som menar på att de inte har möjlighet att differentiera sin tillsyn. Förslaget har även mött 

positiv kritik, däribland att det ges utrymme för revisorer att använda sitt professionella 
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omdöme vid granskningen istället för att följa checklistor. I dagsläget har över 100 intressenter 

i Sverige delgivit sina åsikter om förslaget i form av remissvar (NRF, 2015). Det återfinns en 

problematik i att en del intressenter finner SASE som olämpligt medan andra intressenter anser 

att det i hög grad hade underlättat revisorns granskning, vilket innebär att det inte råder 

entydighet om huruvida SASE bör införas eller inte.  

 

Utkastet av SASE som det ser ut i dag återges på ca 20 sidor, vilket kan jämföras med ISAs 600 

sidor. Syftet är att SASE ska underlätta revisionen för små och medelstora företag, men är det 

ett genomtänkt förslag? Trots den drastiska skillnaden i sidantal menar FAR (2016) att resultatet 

av SASE är att revisionen genomförs med lika stor säkerhet som ISA. SASE ska ge revisorn ett 

tydligt mål utan att i detalj förklara hur granskningen ska genomföras, vilket även är den 

huvudsakliga skillnaden mellan de två standarderna. En term som ständigt återkommer är ”det 

professionella omdömet”, som genom SASE ska kunna användas mer än tidigare med ISA. Det 

professionella omdömet är således en huvudpunkt i den nya revisionsstandarden, men vi ställer 

oss frågan om i vilken utsträckning detta omdöme kan användas innan den goda revisionsseden 

– som är en grundsten i revision – påverkas. Således är det lämpligt att analysera hur SASE ter 

sig i förhållande till god revisionssed.  

 

Avsikten är att revisorn i mindre företag ska ges möjligheten att genomföra en revision baserad 

på ISA eller på SASE. Att införa en ny revisionsstandard är ett mycket betydande fastställande 

som förutsätter rikligt med beslutsunderlag och en konsekvensanalys (FAR, 2015). En 

betydande del i beslutsunderlaget är vad intressenterna har för ställningstaganden om SASE, 

vilka har delgivits i remissvar som i denna uppsats behandlas i det fjärde kapitlet.   

1.2.2 God revisionssed och rättvisande bild 

I Sverige är det lagstadgat i Revisionslagen 5§ och i ABL 9 kap. 3§ att en revision ska vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. En revision i enlighet med ISA 

tillgodoser dessa lagar då denna standard är allmänt accepterad (Willekens & Simunic, 2007). 

Den goda revisionsseden beskriver de grundläggande principer som styr revisorns 

professionella ansvar och som måste följas när en revision genomförs. Vägledning om den 

praktiska tillämpningen av revisionsstandarder ges i de förklarande noterna.  

Det är även lagstadgat att en årsredovisning enligt ÅRL 2 kap. 3§ ska ge en rättvisande bild av 

verksamhetens finansiella ställning. Det är revisorns uppgift att granska denna och återge en 

revisionsberättelse där det framgår om revisorn med rimlig säkerhet kan yttra sig om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter samt att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med ÅRL. Avsikten med SASE är att en revisor med samma rimliga 

säkerhet som en ISA-revision ska kunna uttala sig om detta (Balans, 2015). God revisionssed 

och rättvisande bild är två förutsättningar som denna uppsats kommer att ha sin utgångspunkt 

i. Att ha en gemensam revisionsstandard medför en harmonisering och likgiltighet (Wallerstedt, 

2009). Nu när en ny nordisk standard för full revision är på väg att införas, leder detta till att 

revisionen kan utföras enligt SASE eller ISA, vilket kan komma att störa denna internationella 

harmonisering som på senare år har blivit av allt större betydelse för de inblandade länderna 

(IAASB, 2011).   
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Att ISA är en allmänt accepterad revisionsstandard samt fungerar som ett harmoniserande organ 

i revisionsbranschen får oss att fundera över hur en förenklad standard som SASE förhåller sig 

till god revisionssed och rättvisande bild. ISA fungerar som en fullständig vägledning för 

revisorn och genom att granska enligt denna standard uppnås en god revisionssed då standarden 

är komplett och samtliga revisorer arbetar efter samma förutsättningar (Pratt & Van Peursem, 

1996). Internationella standarder är även att föredra då revisorn granskar om företagets 

finansiella rapporter uppvisar en rättvisande bild tack vare sin noggranna vägledning (Vladu et 

al., 2012). Enligt svensk lag ska revision alltså vara så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver och revisorns roll är att genom denna sed uttala sig om att ett företags 

finansiella rapporter uppvisar en rättvisande bild. Därför är det intressant att studera om SASE 

uppnår dessa krav då standarden som tidigare nämnt inte är lika genomgripande som ISA. Givet 

detta resonemang, lyder frågeställningen i denna uppsats enligt nedan.  

1.3 Frågeställning 
Hur förhåller sig det nuvarande utkastet av SASE till god revisionssed och rättvisande bild? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att analysera hur det nuvarande utkastet av SASE förhåller sig till god 

revisionssed och rättvisande bild. Detta för att skapa förståelse kring standardens förhållande 

till den svenska lagstiftningens krav på revisionen. 

1.5 Definitioner 
De gränsvärden som råder för mindre företag är hämtade från Bolagsverket. Med mindre 

företag avses företag som uppfyller minst två av följande krav:  

 Färre än 50 anställda i medeltal

 Mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutning

 Mindre än 80 miljoner kronor i nettoomsättning
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Teoretisk referensram
Avsnittet inleds med en beskrivning av revision samt dess fördelar och nackdelar. Läsaren 

introduceras därefter till god revisionssed och rättvisande bild. Därpå återges den forskning 

som finns inom två av revisionens huvudsakliga koncept; väsentlighet och risk. Sedermera 

beskrivs den nya revisionsstandarden SASE.  

2.1 Vad innebär revision? 
Revision innebär att kritiskt planera, granska, bedöma och uttala sig om ett företags 

årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2016). Revision innebär en allmän granskning 

av historisk finansiell information, vilken rapporteras enligt de internationella 

revisionsstandarderna ISA (FAR, 2016). Syftet med revisionen är att öka trovärdigheten 

gällande företagets redovisning och förvaltning där revisorn med rimlig säkerhet fastställer att 

ett företags finansiella rapporter inte innehåller väsentliga felaktigheter och oegentligheter 

(Burns & Fogarty, 2010). Öhman (2007) menar även att revisionen syftar till att tillgodose 

ägares och borgenärers intresse av att företagets verksamhet sköts enligt aktuella lagar och 

regler. Att som företag låta en oberoende revisor granska företagets räkenskaper och förvaltning 

bevisar att företaget strävar efter att följa de regler som finns på marknaden (FAR, 2015).  

Revisorn är länken mellan företaget (kunden) och företagets intressenter (FAR, 2015). I 

Aktiebolagslagens 9 kapitel 3§ kan vi läsa att ”Revisorns ansvar är att granska bolagets 

årsredovisning och bokföring (räkenskapsrevision) samt bolagsledningens förvaltning 

(förvaltningsrevision) och att därefter periodiskt uttala sig om årsredovisningen och 

förvaltningen på grundval av den revisionen genomförda granskningen”. Resultatet av 

revisorns granskningar rapporteras i en revisionsberättelse som säkerställer att företagets 

ekonomiska rapporter är tillförlitliga (Carrington, 2010).  

2.2 Revisionsprocessen 

2.4.1 Planera 

Revisionsprocessen som sammanfattas i figur 1 introduceras med en planeringsfas (Gist & 

Shastri, 2003). Revisorn ska i detta skede avgöra och belysa vilka delar av de finansiella 

rapporterna som ska granskas och i vilken omfattning, eftersom revisorn inte granskar allt 

(Carrington, 2014). Revisorn insamlar information för att på så sätt få vetskap och förståelse 

för företagets verksamhet (Carrington, 2014). Vid informationsinsamlingen ska revisorn 

fokusera på delar i redovisningen där risken för väsentliga fel är störst (Moberg, 2006).  

2.4.2 Granska 

Granskningen i revisionsprocessen ligger till grund för de ställningstaganden som revisorn tar 

i revisionsberättelsen (FAR, 2015). Revisorn granskar inte allt i detalj (Öhman et al., 2007). 

Omfattningen styrs av vilka väsentliga risker som revisorn anses finns i företaget samt hur den 

interna kontrollen i företaget ser ut. Revisorn kan använda sig av två typer av 

granskningsmetoder, som i många fall används i kombination med varandra (Carrington, 2010). 

De två typer av granskningsmetoder är intern kontroll och substansgranskning.  
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Granskning av intern kontroll 

I denna granskningsmetod ser revisorn över om företaget har ett system för intern kontroll och 

om rutinerna fungerar som de ska (Carrington, 2010). Revisorn måste kunna förlita sig på att 

processerna i företaget fungerar på ett önskvärt vis och att dessa garanterar en korrekt 

redovisning. Den granskning som revisorn utför för att testa den interna kontrollen i företaget 

kan vara genom intervjuer med personal eller att granska dokumentation i företaget (Carrington, 

2010). 

Substansgranskning 

Substansgranskning baseras på att revisorn granskar ett urval av poster i ett företags redovisning 

(Carrington, 2014). Detta sker för att revisorn ska införskaffa revisionsbevis i syfte om att 

upptäcka väsentliga fel i årsredovisningen (Öhman et al., 2007). Vid substansgranskning går 

revisorn igenom information i resultatredovisningen, kontrollerar olika resultatposter och 

balansposter samt granskar transaktioner och stämmer av mot underlag som ligger bakom 

(Carrington, 2014). Detta görs ofta på ett urval av poster som på något sätt är utmärkande. 

Revisorn kan vid substansgranskning även kontrollera styrelsens eller ledningens protokoll.  

Det finns två olika typer av granskningar; detaljgranskning och analytisk granskning 

(Carrington, 2014). Detaljgranskningen syftar till att revisorn direkt granskar resultatposter och 

balansposter, som verifieras med hjälp av underlag som exempelvis fakturor och inbetalningar. 

Vid en analytisk granskning gör revisorn en jämförelse mellan ett företags redovisade belopp 

och förväntade belopp beräknat från föregående års siffror eller för andra företag i branschen 

(Carrington, 2014). Substansgranskning kan användas såväl som ett komplement till den interna 

kontrollen men också vara den huvudsakliga granskningsmetoden för små företag som saknar 

en fungerande intern kontroll (Carrington, 2014). Carrington (2014) menar dock att 

substansgranskningen även kan vara aktuell för de företag som har en fungerande intern 

kontroll men där revisorn eventuellt inte kan upptäcka alla möjliga risker genom enbart en 

granskning av den interna kontrollen. Substansgranskningen tillsammans med granskning av 

intern kontroll förklarar Carrington (2014) kan vara ett effektivt sätt för att minska riskerna vid 

revision.  

2.4.4  Rapportera 

När revisorn har granskat ett företags interna kontroll, rapporterar han eller hon de iakttagelser 

och kritiska synpunkter som har uppkommit, både muntligt och skriftligt (Carrington, 2014). 

Detta uttalande lämnas i en revisionsberättelse enligt standardutformningen, vilket är den sista 

delen i revisionsprocessen (Farrugia & Baldacchino, 2005). Carrington (2014) förklarar att 

rapporterna kan innehålla information om finansiella transaktioner inte genomförts på ett 

tillräckligt säkert sätt eller om det finns brister i den interna kommunikationen och 

informationssystem. Om revisorn under revisionen påträffar anmärkningar som inte åtgärdas 

kommer dessa rapporteras i revisionsberättelsen, som är revisorns skriftliga uttalande till de 

intressenter företaget har (Carrington, 2014).  
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Figur 1. Sammanfattad revisionsprocess. 

2.3 SASE 
En revisionsstandard anpassad för små företag har länge varit efterfrågad (FAR, 2015). Det 

beror på att ISA är en mycket omfattande och detaljrik standard som även är regelbaserad, vilket 

medför att den i grunden är praktisk för revision på större företag. I Sverige uppskattas antalet 

små företag utgöra 99,4% av samtliga företag (SCBs företagsdatabas, 2015). Av denna 

anledning har NRF föreslagit en ny nordisk standard som är lämplig att använda vid revision 

på dessa företag. Standarden heter SASE och är, till skillnad från ISA, en principbaserad 

standard som ger revisorn ett tydligt uppdrag utan att i detalj förklara hur revisionen ska utföras 

(Brännström, 2015). Syftet med SASE är att revisorn själv avgör hur granskningen ska ske. 

Detta sker genom att revisorn använder sitt professionella omdöme, vilket får betydligt större 

utrymme i den nya standarden. Vidare syftar SASE till att möta de mindre företagens behov 

och förutsättningar, då tanken är att revisionen ska kunna anpassas efter dessa. Brännström 

(2015) menar att SASE kan tillföra kundnytta eftersom revisorn vid revision i enlighet med 

denna standard inte behöver följa checklistor som med ISA, och revisionen ska därmed kunna 

lämpas efter till det enskilda företaget och dess behov samt förutsättningar.  

IAASB, som är en internationell samt oberoende standardsättare och som även har stiftat ISA, 

har visat en stark ovilja att framställa en standard anpassad för små företag. Därför har NRF 

efter en dialog med IAASB tagit ansvaret att driva idén framåt. Tillsammans med FAR 

eftersträvar de att SASE implementeras snarast och har förhoppningar om att det skulle kunna 

ske redan 2016. Förslaget har skickats ut på remiss i form av ett utkast av standarden samt ett 

följebrev till de intressenter som berörs eller kan tillföra relevanta åsikter rörande den nya 

standarden.  

NRF har utformat SASE med hopp om att skapa en fristående standard av hög kvalitet med 

fokus på revision av små företag. Revision på företag av allmänt intresse ska alltid utföras enligt 

ISA. Med allmänt intresse menas noterade och finansiella företag. SASE präglas av en mer 

allmän dokumentation, i jämförelse med ISA som kännetecknas av en mycket ingående 

dokumentation genom hela revisionsprocessen. Informationen kring granskningen som återges 

i SASE är mindre detaljerad än ISA, vilket har resulterat i att utkastet i dagsläget omfattas av 

20 sidor. ISA återges på ca 600 sidor, vilket innebär att den nya standarden i dagsläget är mycket 

förkortad. Trots det minskade sidantalet, menar FAR (2015) att revisionen ska resultera i lika 
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stor säkerhet av rimlighet som en granskning utförd i enlighet med ISA. Att SASE har medfört 

en minskning av sidantal beror på att standarden är principbaserad. En revisor ska tillämpa 

SASE genom sitt professionella omdöme och kritiska agerande. Vid utformningen av utkastet 

av standarden har fokus riktats mot de företag som faller inom gränsvärdena för frivillig 

revision, men den är avsedd att tillämpas på samtliga små företag (NRF, 2015). 

2.4 Frivillig revision 
Sedan 1980-talet har det för alla svenska aktiebolag, oavsett storlek, krävts en revisor för att 

granska ett företags verksamhet (Regeringskansliet, 2010). Schleifer och Friedlob (1997) 

påvisar att små företag betalar en högre proportion av varje försäljningskrona än större företag 

just till revision. Regeringen (2010) styrker vidare att en betydande del av administrativa 

kostnader hos små aktiebolag är kopplade till revisionskostnader, varför förslaget för frivillig 

revision uppkom. Sedan 2010 har små aktiebolag stått inför valet av frivillig revision för att på 

så sätt få möjligheten att avgöra vilka tjänster som behövs för verksamheten (Regeringen, 

2009).  

I Regeringens faktablad kring frivillig revision (2010) tydliggörs att huvudregeln för alla 

aktiebolag i Sverige är att ha minst en revisor. Ett bolag som sedan faller under frivillig revision 

på grund av storlek kan dock välja bort revision. Ett beslut om att avstå från revision hos ett 

bolag ska fattas på bolagsstämman genom justering av bolagsordningens bestämmelser om 

revision. Ändringarna ska därefter registreras hos Bolagsverket innan de börjar gälla. 

Aktieägarna måste därför aktivt ta ställning till frågan, och revision är inget som faller bort 

naturligt.   

Den frivilliga revisionen omfattar aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre krav 

(Bolagsverket, 2015):  

 Aktiebolaget har högst tre anställda

 Aktiebolaget har mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 Aktiebolaget har en nettoomsättning på lägre än 3 miljoner kronor

Att investera i en revisor medför stora fördelar samtidigt som det är en utgift som kan vara 

märkbar för många små företag (Coleman, 2000). Eftersom majoriteten av alla företag i Sverige 

är är små företag, innebär det att majoriteten står inför valet gällande att välja eller välja bort 

revision.  

2.5 Värdet med revision 
Utgifterna för att ha en revisor kan vara kännbara för ett litet eller nystartat företag vilket gör 

att många företag överväger de förmåner kontra kostnader som existerar med att ha en revisor 

(Evans et al., 2005). Då många små privata företags misslyckande grundar sig i otillräckligt 

med kapital, blir därför kostnaden för en revisor extra kännbar för dessa företag (Coleman, 

2000). När resurserna för företagets utveckling inte räcker till, kan det resultera i att kostnaden 

för en revisor i många fall inte prioriteras. Collis (2010) menar att revisionen innebär alltför 

höga kostnader för dessa företag och skapar därför inte en nytta som överväger kostnaderna. 

Trots att det medföljer kostnader som i många fall kan vara betydande för mindre företag, 
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förklarar Söderbom (2013)  att revision ses som en kvalitetsstämpel när ett företag visar upp en 

ren revisionsberättelse. Externa intressenter så som skattemyndigheten och banker ser detta som 

ett tecken på trovärdighet och skötsamhet.  

Minnis (2011) menar att företag som använder sig av revisorer och därmed har granskade 

finansiella rapporter har lägre kostnader för sina skulder. Detta tyder på att kreditgivarna ser 

det som positivt att rapporterna blivit granskade av en extern och kunnig part. Granskningen 

garanterar att den finansiella rapporten är sanningsenlig och korrekt, vilket Burns och Fogarty 

(2010) menar ökar trovärdigheten för den rapporterade informationen. Även Blackwell, Noland 

och Winters (1998) menar att de små företag som väljer att anlita revisorer och således reviderar 

sitt årsbokslut får lägre räntekostnader till skillnad från andra mindre företag som inte väljer att 

ha revisor. Banker är de vanligaste finansiärerna när företaget söker extern finansiering. Collis 

(2010) kartlägger att 48 % av de små företagen är grundade på banklån och att bankerna därmed 

är en av de viktigaste tillhandahållarna av finansiering till företagen. Detta menar Collis (2010) 

ställer höga krav på årsredovisningen och den finansiella informationen i företaget som 

informationskälla. Det finns på så sätt stora fördelar med revision och ett beslut som många 

små företag står inför.  

2.6 Agentteorin 
Carrington (2010) förklarar att revision som kan ses om tre teorier: försäkring, förbättring och 

försäkran. Revision som försäkring innebär att det reviderade företaget kan kräva ersättning 

från revisorn om felaktigheter påträffas i de finansiella rapporterna (Menon & Williams, 1994). 

Carrington (2010) menar att revisorns roll i denna teori är lik funktionen hos ett 

försäkringsbolag. Syftet med granskningen av ett företag är dock inte att försäkra användarna 

om att informationen är korrekt och rimlig. Syftet är istället att som revisor försäkra sig själv 

om att de finansiella rapporterna håller måttet för att på så sätt undvika att betala eventuell 

ersättning vid påträffande av felaktigheter (Carrington, 2010). Att som företag investera i 

revision flyttar risken från företagets ledning till revisorn. Intressenter kan även känna en större 

trygghet eftersom det nu finns en tredje part och ytterligare en person i intresse för att de 

finansiella rapporterna är korrekta.  

Revision som förbättring fokuserar istället på kvaliteten i de finansiella rapporterna 

(Carrington, 2010). Revisorn spelar här en viktig roll som en informationsmedlare och har som 

uppgift att påverka redovisningen. Rollen som revisorn har i denna teori syftar till att göra 

revisionen bättre, vilket innebär att revisorn ska lyssna till intressenternas olika krav på 

revisionen. 

Revision som försäkran förklarar Carrington (2010) syftar till att revisionen fungerar som en 

kontraktslösning mellan fler parter där kärnproblemet är att ägande och ledning i en verksamhet 

ofta är separerade, vilket skapar en problematik för hur ägaren ska kunna försäkra sig om att 

verksamheten sköts på ett sätt som står i ägarens intressen. En nyttomaximerande ägare bör 

investera i en riskpremie som ersättning till företagsledaren. Syftet med premien är att ägaren 

ska få möjlighet att kompenseras för risken att en del av företaget inte uppnår potentiell vinst i 

de fall ledningen prioriterar egen nytta framför ägaren. Om ledningen trots allt prioriterar 
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företagets bästa, kommer ledningen ändå bli bestraffad. För hur ska ägarna kunna säkerställa 

att ledningen verkligen prioriterar företagets bästa? Lösningen förklarar Carrington (2010) som 

revision. Revisorn agerar som en oberoende tredje part och tillhandahåller en försäkran om att 

ledningen agerar i ägarnas intressen (Menon & Williams, 1994). 

Revisorn spelar en viktig roll i många företag, vilket klarläggs genom agentteorin (Chow, 

1982). Agentteorin är en teori som utgår från att det finns en principal (ägare) och en agent 

(företagsledning) i ett företag.  Carrington (2010) poängterar att teorin skildrar behovet av 

revision som ett behov av försäkran av att företagsledningens arbete sköts på ett korrekt sätt. 

Principalen har anlitat agenten för att utföra arbete i företaget men principalen förlorar samtidigt 

insyn och makt. I principalens strävan mot att få agenten att agera i principalens intresse 

uppkommer kostnader. De agentkostnader som uppkommer förklarar Jensen och Meckling 

(1976) som residualkostnader, förbindelsekostnader och övervakningskostnader. 

Övervakningskostnaderna uppstår till följd av att principalen övervakar agentens agerande i 

verksamheten för att säkerställa att denne agerar för företagets bästa (Godfrey et al. 2010). 

Dessa kostnader påverkar även agenten i form av att principalen justerar agentens arvode i 

förhållande till övervakningskostnadernas storlek (Godfrey et al. 2010). Med hänsyn till 

övervakningskostnaderna kan agenten aktivt i sitt arbete påvisa sin vilja att agera i linje med 

principalens intressen. Detta medför i sin tur att förbindelsekostnader uppkommer för agenten 

eftersom denne aktivt kommer arbeta för att tydliggöra sitt arbete för principalen. Skulle 

agenten istället välja att inte tillvarata principalens intressen uppstår residualkostnader. Godfrey 

et al. (2010) menar att det alltid kan uppstå tillfällen där agenten väljer att agera i linje med sina 

egna intressen.  

Ledningen i kontraktsförhållandet besitter i många fall intern information som möjligtvis inte 

når ut till agenten på grund av skilda intressen. Detta problem förklaras som 

informationsassymetri, vilket uppstår när information inte är känd för båda parter (Collis, 2010; 

Eisenhardt, 1989). För att skapa en trygghet för principalen, med syftet att agenten ska prioritera 

företagets bästa framför egen vinning, kan en revisor anlitas för att på så sätt kontrollera den 

finansiella redovisning som företagsledningen upprättar (Jensen & Meckling, 1976). Revisorn 

skapar en trygghet för att de finansiella rapporterna som upprättas är korrekta och förenliga med 

företagets verksamhet (Hope & Langli, 2010). 

2.7 Väsentlighet och risk 
Väsentlighet och risk är två begrepp som är starkt relaterade till varandra (Carrington, 2014). 

Av revisionsberättelsen, som är revisionens slutprodukt, framgår det att revisorn ”genomfört 

revisionen för att försäkra sig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter”. 

Vidare förklarar Carrington (2014) att definitionen av väsentlighet är sådan information eller 

felaktighet som vid utelämning kan ha verkan på de beslut som fattas av en intressent. Nivån 

på väsentligheten har sin grund i postens eller felets storlek samt dess omständigheter. Kortfattat 

innebär väsentlighet sådan information som är av betydelse för de reviderade finansiella 

rapporternas intressenter (Carrington, 2014). Väsentlighet kan exempelvis återfinnas i ett 

annorlunda redovisat resultat än ett sådant som sannolikt skulle ha redovisats enligt rådande 

redovisningsprinciper. 
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Risken kan förklaras med hjälp av den väsentlighetsnivå som revisorn bedömer är lämplig för 

det specifika revisionsuppdraget (Carrington, 2014). Likt bedömning av väsentlighet, måste 

revisorn även göra en bedömning på den risk han eller hon tar. Väsentlighetsnivån är direkt 

kopplad till den risk som tas och syftet är att väsentlighetsnivån avspeglar revisionsrisken. 

Revisionsrisken består av tre komponenter av risk: inneboende risk, kontrollrisk och 

upptäcktsrisk. Revisorn bedömer inneboende risk, kontrollrisk och hanterar upptäcktsrisk för 

påståenden för individuella konton samt klasser av transaktioner. Revisionsrisken och de tre 

komponentriskerna kan antingen kvantifieras eller behandlas kvalitativt (Colbert, 1996).  

Riskbedömning och väsentlighet är fundamentala revisionskoncept som bör innefattas i alla 

ramverk (Pratt & Van Peursem, 1996). Vidare menar Pratt och Van Peursem (1996) att 

revisionen måste vara trovärdig och revisionsprocessen måste vara korrekt utförd med lämpliga 

standarder genom skicklighet och omsorg, och resultaten måste kommuniceras på ett effektivt 

sätt. För att revisorer ska ha trovärdighet, bör de vara både kompetenta och oberoende samt 

uppvisa en professionell bedömning. För att revisionsprocessen ska vara effektiv, bör revisorn 

bedöma risknivån samt erhålla tillräckliga revisionsbevis för att få det nödvändiga förtroendet 

för den valda risknivån och väsentligheten för de poster som ska granskas. Formuleringen av 

revisionsberättelsen bör vara sådan att den tydligt förmedlar utlåtandet på ett sätt som kommer 

att förstås av läsarna (Pratt & Van Peursem, 1996). 

Mock och Vertinsky (1985) definierar risk som sannolikheten att något oönskat inträffar. 

Vidare menar Mock och Vertinsky (1985) att ett viktigt steg i att bedöma risken därmed är att 

formulera osäkerheterna. Revisorn kan uppmanas att lämna information om vissheten av sina 

beräkningar – inte i termer av precision, men i fråga om eventuella avvikelser från förväntade 

resultat. Utan att ta hänsyn till risken kan revisorn misslyckas med att uppfylla normerna med 

vederbörlig omsorg när det gäller insamling och utvärdering av revisionsbevisen (Mock & 

Vertinsky, 1985). Trots att revisionen digitaliseras med tiden, är omdömet svårt att ersätta med 

teknik. Detta kan exemplifieras med följande fall: även där teknologin spelar stor roll, såsom i 

Bayesian-statistik för att illustrera revisionsrisken, behövs revisorns omdöme initialt för att 

bedöma parametrarna (Pratt & Van Peursem, 1996). Förordningarna i samtliga länder har 

tydligt uttryckt vikten av revisorns omdöme. Pratt och Van Peursem (1996) knyter därmed an 

ett tredje begrepp till de två fundamentala begreppen väsentlighet och risk – omdöme. Dessa 

koncept är grundläggande och högst betydelsefulla vid revisionen. 

Att som företag söka sig utanför landsgränserna för att utöka sitt kapital har med tiden blivit 

allt vanligare då fördelarna är många (Colbert, 1996). Företag globaliseras i allt större 

utsträckning och det blir därför intressant att jämföra nationella och internationella 

revisionsstandarder. Colberts (1996) studie riktar uppmärksamheten på revisionsstandarder 

utformade för väsentlighet och risk, då de likt många andra forskare anser att dessa två koncept 

är essentiella inom revisionen. Koncepten är betydande både nationellt och internationellt. 

IFAC ägnar en ISA åt vardera koncept (Colbert, 1996). 
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Väsentlighet och risk är följaktligen två vitala begrepp inom revision. De avgör karaktären, 

tidpunkten och omfattningen av granskningen efter att de har bedömts till en lämplig nivå. 

Således innebär detta att om det finns stora skillnader mellan hur revisorn fastställer 

väsentlighets- och risknivån nationellt jämfört med internationellt, kan denna avvikelse 

innebära att olika nivåer av revisionsarbete genomförs beroende på de standarder som följs. Till 

följd av denna situation kommer intressenter att känna sig otrygga. Om det istället finns 

signifikanta liknelser mellan standarderna, upplever intressenter en trygghet och det spelar 

således ingen roll om revisorn granskar enligt nationella eller internationella standarder då 

karaktären, tidpunkten och omfattningen av granskningen är liknande. (Colbert, 1996) 

2.8 God revisionssed 

I Sverige är det lagstadgat i Revisionslagen 5§ och i ABL 9 kap. 3§ att en revision ska vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Inom revision beskrivs förtroende som 

en grundsten. Denna uppstår när en revisor uppfyller grundkraven kompetens, oberoende och 

tystnadsplikt. En god sed bland erfarna revisorer med professionellt omdöme och stor integritet 

kan därmed likställas med god revisionssed (FAR, 2015). Kortfattat handlar god revisionssed 

om ”hur revisorer skall tillämpa lagen i sitt praktiska arbete” (Balans, 2015). Utgångspunkten 

för god revisionssed utgörs av revisionsstandarder där ISA idag utgör den största rollen 

(Carrington, 2014). ISA består av detaljerade standarder i form av checklistor (FAR Akademi, 

2015). Brännström (2015) påpekar dock att revision kräver kompetens bortom checklistor. 

Denna kompetens speglas i revisorns professionella omdöme, vilken är en utgångspunkt när 

SASE blir tillgängligt eftersom standarden inte lika detaljerat som ISA återger hur revisorn ska 

gå tillväga vid en granskning.  

Pratt och Van Peursem (1996) belyser att standarder relaterar till fundamentala koncept och 

riktlinjer relaterar till den praktiska tillämpningen. Avsikten bakom att utveckla standarder är 

att de skall agera som föreskrifter och råd till revisorernas breda ansvarsområde och även som 

generella riktlinjer. Den goda revisionsseden beskriver de grundläggande principer som styr 

revisorns professionella ansvar och som måste följas när en revision genomförs. Vägledning 

om den praktiska tillämpningen av revisionsstandarder ges i de förklarande noterna. Råd om 

användning och tillämpning och förfaranden av revisionsmetoder återfinns i 

revisionsriktlinjerna. Syftet med standarder är att ge grundläggande principer som bistår 

revisorn i sin granskning genom att vägleda denne. Det professionella omdömet kommer än en 

gång på tal när det beskrivs vad standarder behandlar; de behandlar mätningen av kvaliteten av 

genomförandet av revisionen och målen som måste uppnås. Standarder berörs således av 

revisorns professionella färdigheter och dennes omdöme. (Pratt & Van Peursem, 1996) 

ABL 9 kap. 3 § 

Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 
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Storbritannien är det land som i Pratt och Van Peursems (1996) studie har infört minst antal 

standarder. Pratt och Van Peursem (1996) beskriver att Storbritannien tydligt visar att revisorns 

omdöme och flexibilitet tillhör det professionella sammanhanget och att bristen på fastställda 

standarder beror på just detta. Standardernas karaktär i Storbritannien beskrivs därmed som 

kryptisk. Förutom att revisorer i Storbritannien inte tillämpar lika många standarder som andra 

länder, beskrivs de standarder som tillämpas även som mycket kortfattade, vilket påminner om 

SASE som har liknande egenskaper. Pratt och Van Peursem (1996) menar på att detta är till 

landets nackdel då essentiella koncept som väsentlighet och risk lämnas i skymundan. Revisorn 

får ta mycket ansvar som innebär att han eller hon måste utöva sitt omdöme för att fastställa de 

revisionsförfaranden som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna för att ge en rimlig 

grund för sin åsikt och ordalydelsen i sin rapportering. Givet Storbritanniens kryptiska karaktär 

av revisionsstandarderna, är det rimligt att revisorn får ta mer ansvar (Pratt & Van Peursem, 

1996). Vidare är Pratt och Van Peursem (1996) kritiska till att det inte finns någon förklaring 

till vad det professionella omdömet faktiskt går ut på eller hur det utövas, men gör antagandet 

att det är något som förvärvas genom fortlöpande utbildning och upplärning. Å andra sidan 

finns bland andra Malaysia, Hong Kong och Singapore som förhåller sig enligt internationella 

standarder och undviker att modifiera eller införa nationella standarder då det är en säker 

metodik att följa internationella standarder (Pratt & Van Peursem, 1996).  

2.9 Rättvisande bild 

Rättvisande bild är ett begrepp som innefattar många betydelser (Vladu, Matis & Salas, 2012; 

Marculescu & Dondera, 2013). Att uppnå en rättvisande bild är det slutgiltiga målet med den 

information som presenteras i de finansiella rapporterna (Gondra, 1991). Innebörden av 

rättvisande bild är bland annat att all lagstadgad samt annan essentiell finansiell information är 

tillgänglig och presenterad på ett sådant sätt att användaren enkelt kan avläsa denna (Vladu et 

al., 2012). Den finansiella informationen ska innehålla redovisningskonton i enlighet med de 

redovisningsprinciper som har antagits, det vill säga principer och standarder utgivna av 

standardsättaren IASB. Colasse (2001) menar att rättvisande bild i grunden handlar om att 

uppnå en formell sanning som bygger på postulat, konventioner, normer och andra regler. I 

IASBs generella ramverk som reglerar hur företagens bokslut och andra finansiella redogörelser 

ska upprättas, återfinns fyra karakteristika som bildar rättvisande bild (Marculescu & Dondera, 

2013). Dessa är begriplighet, relevans, trovärdighet och jämförbarhet. Begriplighet innebär att 

den finansiella informationen som företaget framställer enkelt ska kunna förstås av användare. 

Relevans betyder att de finansiella rapporterna måste innehålla sådan information som kan 

påverka en användares ekonomiska beslut. Trovärdigheten grundar sig i att räkenskaperna inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, partiskhet eller snedvridning av informationen och att 

användaren därmed kan vara säker på att den representerar en rättvis och skälig verklighet. 

ÅRL 2 kap. 3 § 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs 

för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. 
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Jämförbarhet innebär att användaren av de finansiella rapporterna ska kunna jämföra dessa över 

tid (Marculescu & Dondera, 2013). 

Vidare uppnås en rättvisande bild när den finansiella informationen visar en så objektiv bild 

som möjligt, vilket i praktiken innebär att redovisningen är fri från uppsåtlig snedvridning, 

distorsion, manipulation eller undanhållande av väsentliga fakta (Vladu et al., 2012). 

Objektiviteten innefattar även att räkenskapsinformationen har mätts och beskrivits på ett sätt 

som inte påverkar särskilda särintressen i bolaget. Räkenskaperna får således inte vara 

missledande på grund av väsentliga felaktigheter eller utelämnande av information (Karan, 

2002).  

I de finansiella rapporterna ska företagets verkliga finansiella ställning speglas. Användare ska 

känna en säkerhet kring att dessa räkenskaper inte innehåller väsentliga felaktigheter och att de 

nogsamt representerar företagets faktiska ekonomiska ställning (Marculescu & Dondera, 2013). 

Det krävs ett professionellt omdöme för att återspegla den ekonomiska verkligheten genom 

redovisning, och detta måste ske med en så stor aktsamhet som möjligt för att kunna uppnå en 

rättvisande bild (Vladu et al., 2012). Det anses att kravet på rättvisande bild är ett juridiskt 

begrepp, trots att det inte har utarbetats någon lagstiftning för att definiera det (Vladu et al., 

2012).  

För att uppnå en rättvisande bild genom redovisningen är det följaktligen ett flertal 

grundläggande delar som måste uppnås. Det är revisorns uppgift att granska och uttala sig om 

företaget uppvisar en rättvisande bild, det vill säga att de finansiella rapporterna inte innehåller 

väsentliga felaktigheter, snedvridningar eller någon annan egenskap som har nämnts ovan 

(Marculescu & Dondera, 2013).  

2.10 Professionellt omdöme 
En revisor ska genomgående under revisionsprocessen använda en lämplig och rimlig nivå av 

sitt professionella omdöme (Nelson, 2009). Användning av det professionella omdömet i för 

stor utsträckning kan resultera i att revisionen blir ineffektiv och mer kostsam i form av att 

revisorn behöver insamla fler revisionsbevis för att avgöra om ett finansiellt påstående är 

korrekt eller inte. Å andra sidan kan det istället vara så att revisorn insamlar för få revisionsbevis 

för att han eller hon fullt ut litar på sitt professionella omdöme. Med en lämplig nivå menas 

därmed användning av det professionella omdömet till den gräns att revisionsprocessen inte 

blir ineffektiv (Nelson, 2009). Trots att detta koncept är återkommande i revisionsstandarder, 

ges det ingen direkt definition på vad det innebär. 

Det professionella omdömet utgörs enligt Nelson (2009) av flera faktorer. Dessa är revisorns 

kunskaper, egenskaper, drivkraft, kognitiva faktorer samt handlingar och förklaras enligt 

följande. Revisorer som besitter stor kunskap kan snabbare identifiera högfrekventa 

felaktigheter och se de komplexa mönster som indikerar dessa felaktigheter. Därmed kan en 

revisor som exempelvis har arbetat längre och samlat mer kunskap använda sitt professionella 

omdöme i större utsträckning än en revisor som inte besitter samma förståelse. Kunskap skiftar 

följaktligen från revisor till revisor och påverkar i vilken mån han eller hon kan använda sitt 

professionella omdöme. En revisors egenskaper innefattar problemlösningsförmåga, etiska 

moral och självsäkerhet etc. Dessa karaktärsdrag interagerar med revisorns kunskap, vilket 
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innebär att det professionella omdömet är ett samspel mellan revisorns kunskap och dennes 

egenskaper. Drivkraften är individuell och kan vara av både finansiell och social karaktär. Den 

kan även vara medveten eller omedveten. Denna drivkraft påverkar i vilken utsträckning 

revisorn använder sitt professionella omdöme. Även kognitiva faktorer är en del av det 

professionella omdömet. Det kognitiva perspektivet kan förklaras som människans sätt att 

bearbeta information, vilket av förklarliga skäl påverkar omdömet. Slutligen baseras revisorns 

handlingar på ovanstående egenskaper. Handlingarna påverkar revisionskvaliteten och det är 

dessa som revisorn bedöms utifrån. Det professionella omdömet utgör således en viktig roll i 

revisionsprocessen. (Nelson, 2009) 

Skepticism är ett ständigt återkommande paradigm när det talas om det professionella 

omdömet. En ifrågasättande attityd och ett kritiskt förhållningssätt gentemot revisionsbevisen 

hjälper revisorn att analysera dessa. Skepticismen är dock endast nödvändig i fråga om 

information som är väsentlig då det inte finns någon anledning att spendera tid på att ifrågasätta 

material som inte är väsentligt (Nelson, 2009). Bell et al. (2005) skiljer på två olika synsätt 

beträffande skepticism. Det finns ett neutralt och ett presumtivt synsätt, där det neutrala utgår 

från att informationen som revisorn har att tillgå är ärlig medan det presumtiva synsättet antar 

att det råder oärlighet tills motsatsen har bevisats. I det sistnämnda synsättet intar revisorn en 

misstänksam roll i större utsträckning än i det förstnämnda synsättet. Cushing och Ahlawat 

(1996) menar att skeptiska revisorer tenderar att vara mer noggranna i sina riskbedömningar 

jämfört med neutrala revisorer, men att skepticism även kan användas för mycket och då bli 

ineffektivt istället eftersom revisionsprocessen tar längre tid. 

Sammanfattningsvis utgörs det professionella omdömet av subjektiva faktorer som kunskap, 

självförtroende, erfarenhet och skepticism etc (Nelson, 2009; Bell et al., 2005). Som tidigare 

nämnt, ges det i den nya revisionsstandarden SASE större utrymme för det professionella 

omdömet då den inte lika noggrant som ISA förklarar hur revisorn ska gå tillväga vid 

granskningen.  

Sammanfattning 
Revision innebär en allmän granskning av historisk finansiell information som rapporteras 

enligt de internationella revisionsstandarderna ISA (FAR, 2015). Syftet med revisionen är att 

öka trovärdigheten gällande företagets redovisning och förvaltning där revisorn med rimlig 

säkerhet fastställer att ett företags finansiella rapporter inte innehåller väsentliga felaktigheter 

och oegentligheter (Burns & Fogarty, 2010). Revisionsprocessen består av tre delar; planering, 

granskning och rapportering (Carrington, 2010). Revision är dock inte en självklarhet i alla 

företag då det år 2010 fastställdes att små aktiebolag kan välja bort revision. ISA är en mycket 

omfattande och detaljrik standard, vilket medför att den i grunden är praktisk för revision på 

större företag. NRF har därför föreslagit en ny nordisk standard, SASE, lämpad för mindre 

företag. Syftet med SASE är att revisorn använder sitt professionella omdöme som underlag för 

sina beslut. Denna nya standard kan underlätta revision för mindre företag. Agentteorin är en 

viktig grund för revision eftersom revisorn agerar som en oberoende tredje part och försäkrar 

principalen om att agentens arbete sköts på ett korrekt sätt (Carrington, 2010). Två centrala 

begrepp inom revision är väsentlighet och risk vilka avgör karaktären, tidpunkten och 

omfattningen av granskningen efter att de har bedömts till en lämplig nivå. I Sverige är det 
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lagstadgat i Revisionslagen 5§ och i ABL 9 kap. 3§ att en revision skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver. En god sed bland erfarna revisorer med professionellt 

omdöme och stor integritet kan likställas med god revisionssed (FAR, 2015) vilket innebär ”hur 

revisorer skall tillämpa lagen i sitt praktiska arbete” (Balans, 2015). 

Figur 2 speglar uppsatsens centrala begrepp och hur de förhåller sig till

varandra. Riskbedömning och väsentlighet är fundamentala revisionskoncept och är grunden 

för all revision, vilket resulterar i att dessa begrepp hamnat överst i figuren. Revisionsarbetet 

ska riktas mot områden där det föreligger risk för felaktigheter och där felen är väsentliga. 

Väsentlighet och risk är därför ledande för revisionsarbetet och styr revisorns arbete för att 

uppnå god revisionssed och rättvisande bild. Rättvisande bild uppnås när redovisningen är fri 

från uppsåtlig snedvridning, distorsion, manipulation eller undanhållande av väsentliga 

fakta (Vladu et al., 2012), och den goda revisionsseden grundar sig i hur revisorn ska tillämpa 

lagen i sitt praktiska arbete (Balans, 2015). Då god revisionssed och rättvisande bild är viktiga 

utgångspunkter för att fullfölja betydelsen av väsentlighet och risk, utgår studien från att 

analysera hur revision i enlighet med SASE samspelar med dessa, med hänsyn till det 

professionella omdömet som är utgångspunkten för att lyckas revidera i enlighet med den nya 

standarden. I mitten av de essentiella revisionsbegreppen återfinns agentteorin som är en stor 

anledning till att revision finns. Teorin syftar bland annat till att revisorn ska kunna försäkra 

intressenterna att den information som företaget lämnar är korrekt. Detta sker genom en 

fastställd väsentlighets- och risknivå för att uppnå god revisionssed och en rättvisande bild, där 

revisionsstandarder ligger till grund för de val som revisorn gör. 

Figur 2. Teoretiska referensramens centrala begrepp. 



26 

3. Metod
Avsnittet introduceras med en förklaring uppsatsens metodologiska ansats. Därefter redogörs 

urvalet för den teori och empiri som har insamlats. Vårt val av forskningsmetod beskrivs och 

vi redogör därefter för lämplig forskningsansats som problemet angrips genom. Slutligen 

beskrivs det empiriska tillvägagångssättet som består av två delar och reliabiliteten och 

validiteten för denna studie diskuteras. 

3.1 Metodologisk ansats 
Vid diskussion kring metodologiska ansatser skildras tre vanliga typer: induktiv, deduktiv samt 

abduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2005) förklarar att uppsatsen genom en 

deduktiv ansats har sin utgångspunkt i teorin vilken sedan testas genom en empirisk studie. Den 

induktiva ansatsen syftar däremot till att utgå från empiri för att sedan samla in teoretisk 

information. Genom att kombinera den induktiva ansatsen med den deduktiva ansatsen bildas 

en abduktiv ansats, vilket innebär att uppsatsprocessen utgår från såväl teori och empiri för att 

nå resultat. Vi har i denna studie arbetat utifrån den abduktiva ansatsen och utgått från såväl 

teori och empiri. Vi har anpassat vår teori löpande genom studiens gång och korrigerat samt 

fyllt på den teoretiska referensramen för att skapa en högre kvalitet. Detta för att lyckas utforma 

en så tydlig och genomgående teori som möjligt.  

3.2 Teoretiskt urval 

3.2.1 Val av ämne 

Nu när ett utkast av SASE finns tillgänglig på marknaden, har förslaget mötts av såväl motstånd 

som välkomnande. I dagsläget har fler än 100 intressenter i Sverige delgivit sina åsikter om 

förslaget i form av remissvar (NRF, 2015). Det återfinns en problematik i att en del intressenter 

finner SASE som olämpligt medan andra intressenter anser att det i hög grad hade underlättat 

revisorns granskning, och det råder därmed ingen entydighet om huruvida SASE bör införas 

eller inte. I tidningar, på bloggar och i olika debatter förs diskussioner kring SASEs relevans 

för mindre bolag och ämnet är idag högst aktuellt. God revisionssed och rättvisande bild är två 

dominerande faktorer inom revisionsbranschen och det finns idag ingen genomgående analys 

kring SASEs förhållande till dessa. På så sätt anser vi att en analys kring utkastet kan bidra till 

ett tydliggörande för intressenter gällande de konsekvenser som kan komma att uppstå inför 

implementeringen av den nya standarden. Vi vill med denna uppsats lyckas vägleda intressenter 

som inom en snar framtid kommer stå inför förändringen som SASE kan medföra.  

3.2.2 Litteratursökning 

Litteraturen som ligger till grund för en stor del av denna uppsats har insamlats genom böcker, 

vetenskapliga artiklar, remissvar och propositioner. Mängden information kring SASE är 

begränsad eftersom ämnet är nytt och standarden inte är implementerad än. Trots detta har vi 

lyckats finna relevant information samt tidigare studier kring tidigare nationella 

implementeringar. Den teoretiska referensramen består främst av vetenskapliga artiklar som vi 

har funnit genom databaser som Scopus, Google Scholar och Emerald. Sökorden har varit 

”national standards”, ”international standards”, ”generally accepted auditing standards”, ”true 

and fair view” samt ”materiality and risk”. Ytterligare artiklar har funnits genom att se över de 
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referenslistor som redan erhållna artiklar har hänvisat till. Dessa vetenskapliga artiklar har varit 

betydelsefulla då de påverkar uppsatsens reliabilitet eftersom de är utgivna av forskare samt är 

granskade av andra forskade. Utöver vetenskapliga artiklar har vi insamlat information från den 

svenska branschorganisationen FAR då de dels har varit drivande vid utvecklingen av den nya 

revisionsstandarden och dels för att de möter förändringarna i branschen. FAR utgör således en 

viktig roll i införandet av en ny revisionsstandard. Eftersom revision är lagstyrt, har vi även 

inhämtat information från rådande lagar och regler i svensk lagstiftning. Litteraturen vi funnit 

har vi bearbetat för att noggrant välja ut de artiklar med information som är givande för vår 

studie.  

3.2.3 Källkritik 

Holme och Solvang (1997) förklarar att forskaren i sin litteratursökning ska förhålla sig kritiskt 

till källorna som används för att säkra dess tillförlitlighet. Denscombe (2000) menar vidare att 

ett kritiskt förhållningssätt till källorna krävs för att bedöma dess trovärdighet. Vi har i denna 

studie riktat stor fokus mot de vetenskapliga artiklarnas relevans. Detta har medfört att det i den 

teoretiska referensramen förekommer vetenskapliga artiklar av äldre karaktär. Exempelvis har 

Pratt och Van Peursem (1996) varit en betydelsefull källa då de jämför nationella och 

internationella standarder. Trots att deras resultat från år 1996 möjligtvis inte är aktuellt i 

dagsläget, har deras tankesätt varit användbart för denna studie. 

3.2.4 Datainsamling 

Uppsatsen präglas av såväl primär- och sekundärdata. De primärdata som har insamlats är ny 

data i form av intervjuer medan sekundärdata har hämtats från existerande böcker och artiklar. 

Studiens sekundärdata som har använts vid insamlandet av teorin är hämtad från tidigare 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur samt remissvar. De primärdata som har använts är 

insamlad via intervjuer med auktoriserade revisorer från Big 4 och Grant Thornton. 

Kombinationen av både primär- och sekundärdata skapar en högre trovärdighet till innehållet i 

studien, eftersom de källor som använts kan ställas mot varandra för att granskas och på så sätt 

kvalitetssäkras (Jacobsen, 2002). Möjligheten till kvalitetssäkring förutsätter att såväl 

primärdata och sekundärdata som använts är av hög kvalitet, vilket vi ständigt har fokuserat på 

under studiens gång.  

3.3 Empiriskt urval 

3.3.1 Val av primärkällor 

Det finns enligt Bryman och Bell (2011) två dominerande tillvägagångssätt för forskning, 

närmare bestämt kvantitativt och/eller kvalitativt tillvägagångssätt. Det kvantitativa 

tillvägagångssättet kännetecknas av att forskaren fokuserar på att mäta information med hjälp 

av statistiska och matematiska underlag (Jacobsen, 2002). Motsatsen till det kvantitativa 

tillvägagångssättet är det kvalitativa tillvägagångssättet där forskaren riktar sin fokus på att vara 

tolkande av ett fenomen istället för att mäta det kvantitativt. Bryman och Bell (2011) förklarar 

att det kvalitativa tillvägagångssättet syftar till förståelse av ord snarare än siffor och har sin 

utgångspunkt i en empirisk datainsamling (Jacobsen, 2002). Med hänsyn till att denna studie 

har som syfte att analysera hur den nya revisionsstandarden SASE förhåller sig till god 
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revisionssed och rättvisande bild, är det skäligt att skriva en kvalitativ studie. Detta eftersom 

ändamålet är att ge en deskriptiv tolkning av det förhållande som råder mellan begreppen. 

Vidare karakteriseras det kvalitativa synsättet av betraktandet av individen och hur denne tolkar 

verkligheten genom sina tidigare kunskaper och erfarenheter. För att undersöka dessa är det 

passande att genomföra personliga intervjuer (Backman, 2016). Intervjuerna i denna studie är 

semistrukturerade, vilket är en intervjumetod mellan genomförandet av ostrukturerade och 

strukturerade intervjuer. Vi har skapat en mall för intervjuerna med utrymme för följdfrågor för 

att utvinna så mycket relevant information som möjligt av varje intervju. Den semistrukturerade 

metoden lämpar sig bäst för vår studie eftersom målet är att få så fullständiga och utvecklade 

svar som möjligt.  

3.3.2 Urval 

Empirin i denna uppsats består av två delar, där den ena delen utgörs av de remissvar som finns 

att tillgå gällande intressenternas åsikter om införandet av SASE. Dessa är betydelsefulla 

eftersom de bidrar med mycket relevant information till forskningsfrågan gällande SASEs 

relation till god revisionssed och rättvisande bild. I dagsläget finns 117 svenska remissvar från 

följande intressenter: Bolagsverket, Skatteverket, Finansinspektionen, Advokatsamfundet, 

Svenskt näringsliv, Revisorsnämnden samt revisionsbyråer av både mindre och större storlek. 

Den andra delen av empirin består av intervjuer med auktoriserade revisorer. Dessa har varit 

verksamma inom branschen länge och besitter den kunskap vi behöver ta del av för att kunna 

besvara forskningsfrågan. Då syftet med studien är att analysera hur den nya 

revisionsstandarden SASE förhåller sig till god revisionssed och rättvisande bild, har vi funnit 

det lämpligt att intervjua auktoriserade revisorer. Detta val grundades på att de påverkas mycket 

av en sådan förändring i revisionsbranschen då det ingår i deras dagliga arbete att tillämpa 

revisionsstandarder.  

Ett urval kan vara slumpmässigt eller selektivt (Svenning, 2003). Ett slumpmässigt urval 

innebär att samtliga respondenter i undersökningspopulationen har lika stor chans att bli 

utvalda, medan ett selektivt urval baseras på att intervjuaren självmant utser de respondenter 

som ska ingå i urvalet. I vårt fall har hela populationen bestått av revisorer. Vi har dock inte 

haft möjlighet att intervjua samtliga revisorer, och vi har därmed varit i behov av att göra ett 

urval. Av denna anledning har vi stratifierat revisorerna efter titel i arbetet. Revisorsnämndens 

krav för auktorisation är bland annat att revisorn har avlagt revisorsexamen och har utövat 

revisionsverksamhet i minst 1 500 timmar de senaste fem åren som närmast föregår ansökan. 

Av denna anledning är det rimligt att anta att dessa är väl insatta i sina rutiner gällande 

revisionsstandarder och därmed kan ge mer utförliga svar än exempelvis en revisorsassistent. 

Detta urval har skett med stöd av Jacobsen (2002) som redogör att de respondenter som bör 

väljas ut, är de som kan ge mest information gällande forskningsfrågan. Ett urval av 

auktoriserade revisorer har intervjuats då de besitter en legitim och befogad kunskap inom 

ämnet. För att skapa möjligheter till följdfrågor i den empiriska informationsinsamlingen har vi 

använt oss av öppna intervjufrågor, och intervjuerna har därmed varit semistrukturerade. 

Anledningen bakom valet av semistrukturerade intervjuer är att varje intervju kan anpassas till 

det specifika mötet och för att inte begränsa respondenternas svarsalternativ. Detta reducerar 
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risken för att respondenten missuppfattar frågor och vi har samtidigt möjligheten att fånga upp 

annan relevant information utöver den specifika frågan.  

Vårt urval har bestått av fem auktoriserade revisorer. Antalet grundar sig i att fyra respondenter 

från varsin Big 4-byrå samt en revisor på en icke-Big 4-byrå kan anses ge tillräckligt med 

information för att genomföra en riklig analys, då de kraftigt dominerar revisionsmarknaden. 

Samtidigt är antalet genomförda intervjuer skäligt för tidsramen. Vårt geografiska spann på 

respondenter har sin grund i att samtliga Big 4-revisionsbyråer inte är verksamma i vår hemort 

men även att vår avsikt är att blanda större och mindre kontor för att insamla information från 

fler synvinklar för att möjliggöra en rikligare analys. Resultatet därav blev respondenter som 

arbetar i Värnamo, Halmstad, Lund och Malmö. Vår strategi för att få kontakt med de 

potentiella respondenterna har bestått av ett stort antal skickade mail till auktoriserade revisorer 

verksamma inom de ovannämnda byråerna. Därefter bokade vi in intervjuer med de revisorer 

som svarade först. Således har vi kombinerat vårt urval genom både en selektiv men även 

slumpmässig metod. Det selektiva urvalet bestod av vår inriktning, det vill säga revisorer som 

innehar en auktorisation och som befinner sig inom en rimlig radie. Det slumpmässiga urvalet 

består av att vi inte visste vem som skulle svara först. 

3.3.3 Dokumenthantering 

Efter att ha identifierat informationsbehovet, sökte vi efter remissvaren på Google. Genom 

denna sökning kunde vi konstatera att många remissvar i dagsläget inte finns tillgängliga för 

allmänheten. Därför har vi fått lov att anpassa oss efter de organisationer som har beslutat att 

offentliggöra sina remissvar. De remissvar som fanns att tillgå har varit tillgängliga på 

respektive utgivares hemsida. Det har varit fritt att inhämta dessa dokument och vi har således 

inte behövt kontakta någon för att få dem skickade till oss. Remissvaren lagrades och lästes 

noggrant igenom för att skapa en helhetsbild av den utgivna informationen samt om den är 

användbar. Då vi kunde finna en spridning av åsikterna och även intressanta infallsvinklar kring 

god revisionssed och rättvisande bild, ansåg vi att remissvaren kunde möjliggöra en välgrundad 

analys. I sin helhet har dokumenthanteringen varit effektiv då det inte har varit tidskrävande att 

inhämta dessa. Dokumenten har även varit lättillgängliga, vilket innebär att vi inte har stött på 

någon problematik med att erhålla dessa. 

3.3.4 Förberedelser inför intervju 

Vår initiala kontakt med respondenterna har skett genom mail eftersom det sparar mer tid än 

att exempelvis ringa eller fysiskt kontakta dem. Vi visste i ett tidigt skede att vi ville intervjua 

auktoriserade revisorer från respektive revisionsbyrå som ingår i Big 4 då de utgör en så pass 

stor del av branschen, men även en revisionsbyrå som inte ingår i Big 4 eftersom vi eftersträvade 

att få fler perspektiv. Vi inledde vår kontakt med revisorerna genom att beskriva vår studie, vårt 

syfte, samt varför vi ville komma i kontakt med just dem. Vi fick snabbt svar och kunde boka 

tid för personliga intervjuer på respektive revisors kontor. Inför intervjuerna var vi förberedda 

med en intervjuguide som såg likadan ut genom alla intervjuer. Intervjuguiden underlättade för 

att inte få ostrukturerade intervjuer och möjligtvis missa relevanta delar vi ville få besvarade. 



30 

För att lyckas med intervjuerna har vi noggrant planerat de frågor vi vill ställa samt fokuserat 

på att frågorna ska vara sammanhängande och leda till varandra. Frågorna ställdes i kronologisk 

följd just på grund av att vi fokuserat på att intervjuerna ska bibehålla en röd tråd. 

3.3.5 Operationalisering av intervjufrågor 

Intervjuer är en av de mest betydelsefulla metoderna vid insamling av kvalitativa data (Qu & 

Dumay, 2011). Qu och Dumay (2011) förklarar att intervjun bör konstrueras efter ämnen. 

Därför har intervjuguiden utformats efter uppsatsens centrala begrepp för att möjliggöra en 

analys av dessa. Då denna kvalitativa studie präglas av ett interpretativt paradigm, är det särskilt 

angeläget att uppdela intervjun i olika teman för att kunna tolka dessa (Kvale, 2007). De teman 

som intervjuerna har utformats efter är SASE, god revisionssed, rättvisande bild, professionellt 

omdöme, väsentlighet och risk. 

SASE 

Anledningen till att vi introducerar intervjun med frågor rörande SASE beror på att vi initialt 

vill skapa oss en uppfattning om respondentens kunskaper inom ämnet som helhet. En 

kartläggning av respondentens kunskaper styr i vilken utsträckning han eller hon kan svara på 

frågorna. Första frågan lyder därmed: 

Vad vet du om SASE i dagsläget? 

Vidare är det av stor betydelse för oss att uppfatta vilken inställning respondenten har gentemot 

SASE. Genom att förstå om denne har en positiv eller negativ syn på standarden, ger det oss en 

fingervisning om hur välkommen den är i revisionsbranschen och hur väl den nuvarande 

standarden ISA fungerar vid revision av små företag. 

Vad kan denna nordiska standard tillföra revisionen? Ser du några  

nackdelar med en implementering av en standard för mindre företag, 

i så fall vilka? 

Väsentlighet och risk 

Revisionsuppdraget har sin grund i den väsentlighetsnivå som bestäms. Denna nivå avgör hur 

stora poster som ska granskas samt vad som ska granskas. Väsentlighetsnivån baseras på den 

risk som finns i uppdraget. Väsentlighet och risk har även en direkt koppling till god 

revisionssed och rättvisande bild eftersom revisorn ska granska tillräckligt för att uppnå båda. 

Då väsentlighet och risk utgör en vital utgångspunkt i revisionen, är det av stor vikt att den nya 

standarden behandlar dessa. Därmed ställs frågan: 

Hur tror du att sannolikheten att upptäcka väsentliga fel och  

oegentligheter kan komma att förändras efter en implementering 

av SASE?  

God revisionssed 

Enligt svensk lagstiftning ska en revision vara så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver. Att utföra en revision i enlighet med god revisionssed innebär att revisorn 

i praktiken tillämpar de standarder och lagar som finns att tillgå. Dessa ska revisorn tillämpa 

genom oberoende och integritet. För att analysera hur SASE förhåller sig till god revisionssed, 
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är det av stor betydelse att förstå respondenternas definition på begreppet. Givet detta 

resonemang, följer den introducerande frågan för god revisionssed enligt nedan. 

Vad innebär god revisionssed för dig? 

Vidare syftar den goda revisionsseden till att revisorn utför en granskning som är av hög 

kvalitet, vilket granskas och kontrolleras av tillsynsmyndigheten RN. Därför är det av stor vikt 

att revisionen, efter en implementering av den nya revisionsstandarden SASE, bibehåller en 

ansenlig kvalitet. Givet denna information, är en fråga som behandlar revisionskvaliteten 

lämplig att ställa till respondenterna. 

Hur kan revisionskvaliteten komma att påverkas efter en implementering 

av SASE?  

Rättvisande bild 

Enligt den teoretiska referensramen är revisorns uppgift att granska om företagets 

årsredovisning är fri från snedvridningar, distorsioner och manipulationer etc., vilket med andra 

ord innebär att årsredovisningen uppvisar en rättvisande bild. Det är dock av stor betydelse att 

förstå hur respondenterna uppfattar en rättvisande bild för att vidare kunna diskutera dess 

innebörd vid en implementering av SASE. 

Vad innebär rättvisande bild för dig? 

Vilken betydelse har rättvisande bild för revisionen? 

Professionellt omdöme 

Den största skillnaden mellan den nuvarande standarden ISA och den nya standarden SASE är 

att SASE saknar den detaljerade vägledning som återfinns i ISA. Denna skillnad medför att 

revisorn i mycket större utsträckning får basera sina beslut på sitt professionella omdöme. 

Intervjufrågor om det professionella omdömet är viktiga eftersom begreppet har en direkt 

koppling till den nya standarden. Därför ges en möjlighet att upplysas om hur SASE förhåller 

sig till god revisionssed och rättvisande bild, utan att direkt ställa frågan. Istället frågar vi 

respondenten följande: 

Vad är din åsikt om att revisorn får använda sig av sitt professionella 

omdöme i större utsträckning med den nya standarden? 

3.3.6 Genomförande av intervju 

Intervjuerna bestod av personliga besöksintervjuer, vilket innebär att vi utöver respondenternas 

svar kunde observera deras uppförande. Detta är en fördel enligt Brinkmann (2014) då 

intervjuaren genom exempelvis kroppsspråket kan bedöma hur respondenten har uppfattat 

frågan. Metoden kan däremot vara kostsam då resurser i form av både tid och pengar krävs för 

att kunna resa till de olika respondenterna Då detta är en kvalitativ studie och vårt syfte är att 

analysera relationen mellan SASE och god revisionssed samt rättvisande bild, anser vi trots den 

tidskrävande aspekten att besöksintervjuer var den ultimata intervjumetoden då vi inte anser att 

vi hade kunnat utvinna den relevanta informationen på något annat sätt. Samtliga intervjuer 
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genomfördes på respektive respondents arbetsplats, vilket förespråkas av Häger (2007) då 

respondenten kan besvara frågorna i en trygg miljö.  

Varje intervju spelades in eftersom det gav oss möjligheten att vara mer närvarande och föra en 

dialog i större utsträckning än om vi hade fört noggranna anteckningar. Gillham (2008) 

beskriver att en ljudinspelning är att föredra då intervjuaren utan stöd från ljudinspelningen 

riktar sin fokus mot att föra kompletta anteckningar istället för att iaktta och lyssna på 

respondentens fullständiga svar. Ljudinspelningarna har skett i enlighet med varje enskild 

respondents samtycke. Under intervjuernas gång antecknade vi enstaka stickord som vi 

uppfattade som extra relevanta och som vi gärna ville återkoppla till. Därmed har intervjuerna 

skett i en kombination av enstaka anteckningar och ljudinspelningar. När intervjuerna hade 

genomförts, transkriberades de och vi diskuterade de svar vi fick av respondenterna. Det fanns 

under intervjuernas gång fritt utrymme för följdfrågor, vilket vi utnyttjade de gånger vi inte fullt 

ut förstod vad respondenten menade. Intervjuerna pågick mellan 30-50 minuter beroende på 

hur utförligt respondenterna svarade på frågorna och vårt behov av att ställa följdfrågor. 

Intervjuernas genomförande liknade varandra på så sätt att vi hade en klar struktur över 

intervjuns gång. Samtliga intervjuer introducerades med en bakgrundsbeskrivning om 

uppsatsen och därefter ställdes frågan om vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna och om 

respondenterna önskade att vara anonyma eller inte. Sedan frågade vi respondenterna om deras 

yrkesbakgrund för att bilda oss en uppfattning om dem. Därefter ställde vi frågor inom 

kategorierna god revisionssed, rättvisande bild, SASE och ISA. 

Behandlingen av det empiriska materialet har skett enligt följande arbetsgång som bestod av tre 

steg. I) Vi lyssnade igenom ljudinspelningarna och transkriberade dessa. II) Vi diskuterade de 

stickord som vi fann extra intressanta. III) Vi diskuterade de mönster vi kunde finna bland 

respondenterna och resonerade kring de likheter och skillnader som fanns bland svaren. Denna 

process har hjälpt oss att framställa en analys med grund i de kopplingar vi kunde finna mellan 

den nya revisionsstandarden samt god revisionssed och rättvisande bild.  

3.3.7 Respondenternas ställningstagande 

Vi har vid genomförandet av våra intervjuer tagit stor hänsyn till våra respondenter och deras 

ställningstaganden. De frågor som ställts har vi valt ut med försiktighet för att säkerställa att 

respondenterna inte påverkas av sina bidrag till uppsatsen. Inför varje intervju har vi tydliggjort 

att alla svar sker på frivillig grund och att respondenten ska känna sig trygg i sina svar. Vi har 

även informerat om vilka personer som kommer få tillgång till resultatet och vad 

respondenternas bidrag innebär för vår studie. 

Varje respondents verkliga namn och arbetsplats har publicerats i denna studie, givetvis med 

samtliga respondenters godkännande. Vi har tydliggjort att det är varje respondents enskilda 

och personliga åsikt som framförs i studien, vilket innebär att det inte publiceras som företagets 

eller organisationens åsikt. Frågorna som vi har ställt har inte varit sekretessbelagda och 

kommer därför inte skapa någon konkurrensfördel för någon utomstående. Genom att skriva 

respondentens namn upplever vi att studien når högre kvalitet samt att trovärdigheten ökar. Vi 
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har därför inte sett någon negativ aspekt av att publicera respondenternas riktiga namn eller 

arbetsplats. 

3.4 Forskningsansatser 
Denna studie utgår från ett hermeneutiskt synsätt, vilket är ett paradigm som grundar sig i 

tolkning och förståelse som under forskningens gång fördjupas fortlöpande (Prasad, 2005). 

Hermeneutikens tankesätt är lämpligt för denna studie då dess utgångspunkt är en kvalitativ 

forskningsmetod för insamling och analys av data (Prasad, 2005). Hermeneutiken har sitt 

ursprung i processen att förklara och klargöra text med avsikten att reformera det otydliga till 

något mer uppenbart (Prasad, 2005), vilket i denna studie görs genomgående då 

respondenternas utsagor tolkas. Därutöver består studien av teoretiska referenser som också ska 

tydas. Det hermeneutiska paradigmet ger utrymme för subjektivitet, vilket är en egenskap som 

medför att synsättet är interpretativt (Burrell & Morgan, 2016). Att ha ett hermeneutiskt 

paradigm som utgångspunkt i studien är naturligt då vi kommer att behöva tolka och förstå de 

genomförda och därefter transkriberade intervjuerna för att därmed analysera det empiriska 

resultatet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att samtliga texter är en komplex uppsättning av 

författarens personliga erfarenhet, sociala situation och livsåskådning, vilket kan förorsaka att 

en text missförstås av läsaren (Prasad, 2005). Trots detta är paradigmet skäligt att utgå från i en 

kvalitativ studie tack vare att läsaren ges möjligheten att subjektivt tolka texten. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Resultatet av en studie kan ha olika grad av säkerhet och det hör till en vetenskaplig förankring 

att uppskatta dess kunskapsvärde (Hellspong, 2014). Hellspong (2014) och ett flertal andra 

forskare, bland andra Bryman och Bell (2013), menar att validitet och reliabilitet är 

forskningskriterier som bäst lämpar sig vid kvantitativa studier. Validiteten och reliabiliteten är 

vidare två viktiga kriterier vid bedömning av en undersöknings kvalitet. 

3.5.1 Validitet 

Validiteten, studiens giltighet, är ett mått på hur väl slutsatserna är sammankopplade med 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Validiteten kan delas in i två delkomponenter: intern 

och extern validitet. Intern validitet speglar studiens tillförlitlighet och visar om studien faktiskt 

mäter det den är avsedd för att mäta (Jacobsen, 2002). För att säkerställa en så hög intern 

validitet som möjligt har vi formulerat våra intervjufrågor utifrån studiens kärnbegrepp, vilka 

presenteras i figur 1 under den teoretiska referensramens sammanfattning. Detta har vi gjort för 

att de kärnbegrepp som speglar vår teori ska vara till grund för insamlingen av vår empiri, för 

att på så sätt säkerställa validiteten.  

Denzin och Lincoln (2011) har i sin studie konkluderat att grundantagandet för validitet och 

reliabilitet är att det finns en absolut sanning. Detta kan i de flesta fall enklast uppnås om studien 

är kvantitativ. Eftersom vår studie är kvalitativ och målet är att utvinna så mycket relevant 

information som möjligt, kan det vara problematiskt att genomföra intervjuerna i denna studie 

flera gånger och uppnå samma resultat varje gång och därmed dra slutsatsen att det finns en 

absolut sanning. Då endast ett litet antal respondenter betraktas vid denna kvalitativa metod, 

innebär det att de inte kan representera hela populationen (Jacobsen, 2002). Därför kan 
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slutsatsen i denna uppsats inte generaliseras, och ingen absolut sanning kan genereras. 

Christensen et al (2001) menar att det därmed talas om en kvalitativ generaliserbarhet som har 

framställts genom denna uppsats.  

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten, pålitligheten, förklarar huruvida resultatet som uppnås genom studien kommer 

att bli detsamma om studien skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2013). Reliabiliteten 

kan påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga händelser. En studie med hög reliabilitet innebär 

att en likartad mätning av samma fenomen ger samma resultat (Bryman & Bell, 2013).  

Då våra intervjuer är semistrukturerade, det vill säga att det utöver intervjuguiden finns 

utrymme för följdfrågor, är vi medvetna om att det under respektive intervjus gång har ställts 

följdfrågor som har varierat från respondent till respondent beroende på hur de har tolkat 

frågorna. Detta innebär att varje möte med respektive respondent har varit unikt. Med hänsyn 

till våra semistrukturerade intervjuer anser vi att det möjligtvis kan sänka reliabiliteten. Vi har 

trots detta genomgående fokuserat på att skapa så hög reliabilitet som möjligt i vår studie. Detta 

har vi gjort genom att standardisera en intervjuguide och ställa samma frågor i samma ordning 

till samtliga respondenter. Genomförda intervjuer har skett enligt samma principer och samma 

tidsram där vi ständigt har fokuserat på att sträva efter likvärdig atmosfär genom samtliga 

intervjuer. Intervjuerna har även skett på samtliga respondenters kontor för att skapa en trygg 

miljö för dem. Urvalet av respondenter anses även tillföra denna studie reliabilitet då de har 

lång erfarenhet och granskning av små företag, som SASE lämpar sig för, ingår i deras dagliga 

arbete. 
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4. Empiri
Avsnittet introduceras med en redogörelse av den information som har erhållits genom de 

genomförda besöksintervjuerna. Därefter presenteras ett urval av de inkomna remissvaren.  

4.1 Intervjuer 

Respondent Revisionsbyrå Ort Befattning 

Henrik Davidsson Deloitte Värnamo Auktoriserad revisor 

Peter Cederblad KPMG Lund Auktoriserad revisor 

Sara Nordberg Jansson PwC Lund Auktoriserad revisor 

Anneli Carlsson EY Halmstad Auktoriserad revisor 

Boel Hansson Grant Thornton Malmö Auktoriserad revisor 

Tabell 1. Intervjuurval.  

Intervju 1: Henrik Davidsson, Deloitte i Värnamo 
Henrik Davidsson på Deloitte i Värnamo har arbetat som revisor i tio år. Den övervägande 

delen av hans kunder är ägarledda bolag, men han arbetar även med större noterade bolag. I 

fördelning menar Davidsson att 80 % är ägarledda bolag medan resterande del är större bolag. 

Eftersom det är andra utmaningar i större bolag samt att riskerna skiljer sig åt, menar han att 

det är värdefullt att ha en blandad portfölj med kunder för att inte förlora viktiga kunskaper. 

Davidsson påpekar betydelsen av att arbeta på en mindre ort. Han menar att han i viss mån blir 

en rådgivare till sin kund. Fokus riktas mot att ständigt behålla den professionella skepticismen 

och att följa ISA och god revisionssed. 

God revisionssed och rättvisande bild 

För Davidsson innebär god revisionssed att tillse att de klient- och revisionsuppdrag revisorn 

har följer det ramverk som råder i yrkesrollen. Davidsson förklarar att han fungerar som en 

kontrollfunktion och att god revisionssed i grunden innebär att på bästa sätt tolka de lagar och 

standarder som finns att tillgå. Detta för att tillse att den finansiella informationen som blir 

tillgänglig ger en så rättvisande bild av verksamheten som möjligt. Vidare beskriver Davidsson 

att rättvisande bild utgörs av att informationen som lämnas i en årsredovisning är så korrekt 

som möjligt i förhållande till verksamheten. Dock anser han inte att det möjligt att nå en helt 

rättvisande bild eftersom det nästan alltid föreligger en form av bedömning i årsredovisningen. 

ISA 

Davidsson förklarar att ISA tar sikte på väsentligheterna i dagens revision, vilket han anser är 

positivt eftersom revisorn aldrig kan tillse att en årsredovisning är hundra procent felfri. Det 

finns vissa poster en revisor alltid måste granska, exempelvis företagsledningen och 

intäktsposter. Där anser Davidsson att ISA bistår revisorn, framförallt när det gäller den 

professionella skepticismen. Att ha en så pass ingående standard medför att revisorn har 

någonting att stödja sig på då det ibland finns kontrollerande organ som granskar 

revisionsarbetet, exempelvis Revisorsnämnden. Har revisorn gjort vad ISA säger, har denne 

även fullgjort sitt arbete, menar Davidsson.  
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En nackdel med ISA, förklarar Davidsson, kan vara att standarden ibland blir stelbent och 

tvingar fram vissa kontroller som en erfaren revisor möjligen inte ser som tillämpliga. 

Revisionen måste vara värdeskapande för såväl klienter, intressenter och även revisorn själv, 

vilket Davidsson anser att alla moment i ISA inte är. Fördelen menar han däremot är att det 

finns ett regelverk alla revisorer måste förhålla sig till, vilket gör att det inte blir någon 

konkurrens om revisionsuppdrag baserat på hur mycket revisorn gör.  

SASE 

Davidsson anser att SASE, om den antas i sin nuvarande form, kan tillföra ett visst mått av 

ytterligare handlingsfrihet för revisorn. Fördelen förklarar han är att revisorn till en högre grad 

kan styra sin revision utifrån sin individuella bedömning. Samtidigt kan revisorn enkelt genom 

ISA finna stöd om han eller hon skulle bli ifrågasatt av en klient eller tredje part, vilket inte är 

möjligt i samma utsträckning med SASE eftersom denna standard till stor del utgår från 

bedömningar. Revisorn gör en bedömning och Davidsson ställer frågan: anser andra att den 

bedömningen är korrekt? Davidsson poängterar att SASE öppnar upp för tolkningsfrågor i 

mycket större utsträckning än ISA. I dagsläget följer alla revisorer samma standard och 

revisionsmetodiken kan aldrig bli konkurrensfördelad. Han menar att det kan finnas 

revisionsbyråer som är villiga att ta lite större risk för att samla på sig fler klienter och därmed 

göra ett mindre arbete till dem som önskar och möjligen inte ser revisorn som en 

samarbetspartner. Plötsligt blir det då en konkurrensfördel.  

Den största förändringen vid en implementering av SASE kommer att ställa höga krav på 

revisorn. En revisor som varit i branschen i många år och är säker i sin yrkesroll blir det säkert 

inte några problem för, menar Davidsson. En nyanställd revisor som ska få sina första 

revisionsuppdrag kommer förmodligen att ”övergranska” för att det återges så lite vägledning 

i ramverket. Davidsson ansåg själv att det var bekvämt med tydliga regler och principer i början 

av sin karriär. Professionellt omdöme är subjektivt, och Davidsson ställer sig frågan om 

kollegan kommer att göra samma bedömning. I helhet anser inte Davidsson att revisorn kommer 

vinna någon särskild effektivitet genom SASE. 

Davidsson förtydligar att erfarenhet och professionell skepticism är något som utvecklas med 

åren. Även han själv som arbetat med revision i tio år är osäker på vissa moment. Han tror att 

ett ramverk som SASE kan göra de duktiga revisorerna ännu duktigare, just för att det finns 

utrymme för att tänka mer själv. För andra kan det gå åt ett motsatt håll där revisorn granskar 

för mycket, eftersom det kan upplevas jobbigt att fatta för många beslut. Davidsson menar även 

att revisionsbyråer inom Big 4 har en egen metodikhandbok för att hantera ISA och liknande 

metodikhandbok i sådana fall skulle skapas efter implementerandet av SASE. Det skulle inte 

bli upp till var och en av revisorerna att fatta alla beslut.  

Intervju 2: Peter Cederblad, KPMG i Lund 
Peter Cederblad har arbetat som revisor i 15 år på KPMG i Lund. Historiskt sett har Cederblad 

arbetat med samtliga typer av företag men med tiden har han inriktat sig mot ägarledda bolag, 

där ägarförhållandet består av att ägaren även är den person som driver bolaget. Det är 

framförallt det egna intresset som har medfört att arbetssituationen ser ut på detta sätt.  
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God revisionssed och rättvisande bild 

Cederblad förklarar att god revisionssed innebär att följa de regelverk som råder, vilket i 

praktiken sker genom att följa ISA. Vidare upplyser Cederblad oss om att KPMG har utvecklat 

en egen revisionsmetodik som grundar sig på ISA, och att det är denna metodik som revisorerna 

på KPMG arbetar efter. Revisionsbyrån har därmed internt anpassat ISA efter sitt arbetssätt. 

Beträffande rättvisande bild, anser Cederblad att det uppnås när en utomstående läsare av en 

årsredovisning eller annan finansiell rapport kan göra bedömningar baserade på den framställda 

informationen.  

ISA 

Genom att följa ISA anser Cederblad att den revisionsrisk som finns hanteras fullt ut. Vidare är 

ISA är det verktyg han använder för att ”komma i mål” med ett uttalande. Cederblad upplever 

att det finns fördelar med standarden. Bland annat menar han på att ISA inte är godtyckligt och 

det upplevs vara en trygghet att följa denna standard eftersom den är internationell och allmänt 

accepterad. Vidare menar Cederblad att en revision aldrig kan bli fel när ISA följs, vilket ses 

som mycket positivt. Nackdelen är att ISA är omfattande, vilket måste hanteras i 

dokumentationen. Många av de frågeställningar som finns i ISA är inte tillämpliga på små 

företag, men revisorn måste trots detta dokumentera och förklara varför det inte är tillämpligt 

vilket Cederblad upplever som en belastning.  

SASE 

Cederblad håller med om att den nya revisionsstandarden SASE är en förenklad standard i 

jämförelse med ISA, och är i helhet positiv till den. Han förklarar att sedan revisionsplikten 

avskaffades, har det blivit viktigt att motivera de mindre företagen att välja revision. Genom en 

standard som är anpassad för granskning av små företag, menar Cederblad att fler små företag 

kommer att välja revision. Vidare förklarar Cederblad att det är fördelaktigt att en standard 

anpassad för små företag har utvecklats eftersom han inte tror att ISA går att förenkla då det är 

en internationell standard.  

Cederblad anser att ISA innehåller många formaliteter och att standarden kräver att revisorn 

dokumenterar frågor som inte är tillämpliga på små företag. Exempelvis tar intern kontroll stor 

plats i ISA, vilket är ändamålsenligt för större företag. Trots detta måste det ändå dokumenteras 

för intern kontroll på små företag och motiveras varför det inte har utförts någon, utan hänsyn 

till att det inte är tillämpligt på små företag. Det blir enligt Cederblad ”väldigt mycket att bocka 

i och dokumentera” med ISA, vilket uppfattas som en nackdel och respondenten anser därmed 

att SASE fyller en viktig funktion i revisionsprocessen. 

Att det ges större utrymme för det professionella omdömet anser Cederblad kan vara både 

positivt och negativt. En fördel är att revision är ett yrke där omdömet ska utövas och att det på 

så sätt är betydande att SASE ger större möjlighet till det. Dock kan det med för stort utrymme 

för professionellt omdöme medföra att revisorn alltid hänvisar till det. I sådant fall anser 

Cederblad att det är positivt att ISA finns, eftersom standarden hanterar omdömet. 

Intervju 3: Sara Nordberg Jansson, PwC i Lund 
Sara Nordberg Jansson har arbetat som revisor på PwC i nio år. Samtliga åren har utspelat sig 

på kontoret i Lund. Nordberg Jansson har arbetat med många typer av bolag, allt från små bolag 
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och bostadsrättsföreningar till stora börsbolag och internationella koncerner. I takt med arbetets 

gång, fick Nordberg Jansson egna kunder och resultatet därav blev att hon inriktade sig mot 

små bolag. 

God revisionssed och rättvisande bild 

God revisionssed enligt Nordberg Jansson innebär att ha självkänsla i sin yrkesroll och att 

leverera ett väl utfört arbete till kunden. God revisionssed innefattar även att utföra en revision 

som följer ISA och de lagar som finns för revisorerna att följa och ta ställning till. Dock 

poängterar Nordberg Jansson att definitionen av god revisionssed kan bli bredare vid en 

implementering av SASE eftersom standarden ger upphov till tolkningsutrymme. I samband 

med införandet av den nya standarden bör tydliga riktlinjer om hur revisorn ska förhålla sig till 

den finnas, annars kan det bli problematiskt att arbeta enligt god revisionssed. Vidare uttrycker 

Nordberg Jansson att en rättvisande bild utgörs av att företagets finansiella rapporter återspeglar 

verkligheten av företaget. De siffror som återfinns i företagets räkenskaper ska avbilda den 

verklighet som råder, och det är revisorns arbetsuppgift att granska om så är fallet. 

ISA 

Nordberg Jansson upplever att ISA är en vägledande standard, vilket uppfattas som en trygghet 

då standarden bistår revisorn med information om hur han eller hon ska agera i olika frågor. Att 

utföra revision enligt ISA är positivt då revisorn har möjligheten att få stöd i olika situationer 

samt få en teoretisk beskrivning av hur revisorn ska agera men även hur han eller hon bör agera. 

Exempelvis finner Nordberg Jansson ett stort stöd i ISA när hon bedömer väsentligheten för ett 

uppdrag. Ytterligare en fördel som beskrivs med standarden är att den är allmänt accepterad 

och därmed förhåller sig till ett enigt tankesätt. Nordberg Jansson upplever i stora drag inga 

märkbara nackdelar med ISA, men uttrycker att standarden stundvis kan upplevas som 

överdrivet teoretisk. Därför har PwC utvecklat en revisionsmetodik som grundar sig i ISA. 

Genom att tolka standarden har PwC framställt ”PwC Audit Guide”. Syftet är att få en praktisk 

förankring av revisionen. Vidare beskriver Nordberg Jansson att det kan återfinnas en 

problematik i att följa ISA vid granskning av små företag då standarden är internationell, vilket 

innebär att den i grunden är utformad för stora företag. Mycket av den granskning som ska 

utföras enligt ISA kan inte utföras på små bolag. I ISA har exempelvis stort fokus riktats mot 

intern kontroll, vilket inte är genomförbart på de flesta små företag eftersom det i många fall 

finns en företagsledare som gör allting själv. Samtidigt anser Nordberg Jansson att den svenska 

versionen av ISA, som är en direkt översättning, har anpassats väl till små företag. Dessutom 

finns skrifter utgivna från FAR som behandlar revision i dessa små företag, vilket ger ett 

fullständigt stöd. 

SASE 

Vid revision på små företag kan en nordisk revisionsstandard underlätta för både revisorn och 

företaget, menar Nordberg Jansson. En positiv aspekt som lyfts fram är att den nya 

revisionsstandarden kan styra revisionen mer efter kundernas behov och vad de faktiskt 

behöver. Nordberg Jansson upplever att revisionsbyrån är ”låsta för små företag” på grund av 

allt som måste genomföras med ISA, och att denna situation inte gynnar de mindre företagen i 

lika stor utsträckning som de större företagen eftersom det utförs mer än vad som egentligen 

behövs. Vidare poängterar Nordberg Jansson att det är positivt att det ges större utrymme för 
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det professionella omdömet i SASE, eftersom hon anser att ett beslut kan fattas baserat på den 

erfarenhet som revisorn besitter om kunden, liknande företag och andra företag i branschen. 

Dock finns risken att det blir svårare att avgöra om revisorn har utfört revisionen på ett korrekt 

sätt, då han eller hon kan hänvisa till sitt omdöme. Nordberg Jansson menar att det 

professionella omdömet är subjektivt och kan variera från revisor till revisor. Exempelvis kan 

en revisor anse att han eller hon agerar professionellt, medan någon annan inte delar samma 

åsikt. Detta kan medföra att Revisorsnämnden upplever det problematiskt att kontrollera 

revisionen.  

Intervju 4: Anneli Carlsson, EY i Halmstad 
Anneli Carlsson på EY i Halmstad har arbetat som revisor i 22 år och varit auktoriserad i 12 år. 

Carlsson arbetar i dagsläget med såväl de minsta bolagen som de största. Hon förklarar att på 

ett litet kontor som EY i Halmstad, arbetar revisorn med i stort sett det mesta i jämförelse med 

de större kontoren där revisorerna är mer specialiserade.  

God revisionssed och rättvisande bild 

God revisionssed innebär att arbeta enligt de standarder som finns samt att ha hög integritet, 

förklarar Carlsson. Det är viktigt att följa de regelverk som råder, kunna stå för det som sägs 

och att hålla integriteten gentemot kunden. Carlsson beskriver även att det gäller att revisorn 

har mycket yrkeskunskap och att det är viktigt att skapa förtroende för kunden. En erfaren 

revisor har en stark bild av hur en revision borde se ut och tar stor hänsyn till vilka intressenter 

det finns bakom ett företag. Rättvisande bild kopplar Carlsson direkt till företagets intressenter. 

Vid revision av större bolag är det centralt med marknadsvärderingar för att skapa en rättvisande 

bild samtidigt som det i mindre företag kan handla mer om att följa sina redovisningsregler. 

Carlsson poängterar den utomstående läsaren och tydliggör hur viktigt det är att ta hänsyn till 

vem som är intresserad av informationen som presenteras av företaget: vem kan luras om det 

inte förmedlas en rättvisande bild av företaget? I större bolag finns det möjligen investerare 

som ska få korrekt information om ett företag. I mindre bolag kan banken vara den enda 

intressenten.  

ISA 

Carlsson har tillämpat ISA i många år och förklarar att arbetet på EY alltid har inneburit en 

omfattande revisionsmetod. I utkastet av SASE lämnas det stort utrymme för revisorns 

professionella omdöme. Detta anser Carlsson att revisorn får använda även i ISA, så länge det 

dokumenteras. Kan revisorn sin revision och ISA, vet han eller hon att det finns mycket 

utrymme till professionellt omdöme. Det professionella omdömet förklarar Carlsson som något 

utvecklas i takt med erfarenhet.  

SASE 

På EY har revisorerna en stor intern kvalitetsorganisation med tydliga regler för hur arbeten ska 

utföras, vilket revisorerna inte får frångå. Carlsson anser att det möjligen kan finnas någon 

checklista i ISA som kan plockas bort men förklarar att EY har ett internt revisionspaket för 

små företag som redan är skapligt kompakt. Är det ett ägarlett företag där ägaren själv är 

delaktig i processen, kan kontrollrisken sänkas, förklarar Carlsson. Revision handlar om antal 

stickprov, urvalsmetoder och hur mycket revisorn ska granska. Sänks kontrollrisken, minskas 
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även granskningsprocessen. Carlsson anser att ISA kan anpassas för mindre företag och har 

svårt att se vad som kan kortas ner. Det är viktigt att ta hänsyn till kontrollinstanser som 

Revisorsnämnden och de högra krav som ställs.  

På EY finns det ett system för intern kvalitetskontroll som revisorerna får genomgå. Checklistor 

granskas och revisorerna blir uppmärksammande på att vissa dokument är extra viktiga. 

Carlsson poängterar att det är viktigt att en kollega ska kunna följa dokumentationen och ser 

inte någon nackdel med att faktiskt dokumentera. Mycket förklarar Carlsson handlar om att 

revisorn bör känna att han eller hon har gjort tillräckligt. Finns det inte tydliga riktlinjer för vad 

som ska göras, finns det en risk att det inte blir gjort. Carlsson är positiv till tydliga regler och 

tydliggör att det är enklare att förhålla sig till. Hon kan däremot hålla med om att det är betydligt 

lägre risk i mindre företag och anser inte att dessa behöver några omfattande 

rekommendationer.  

Intervju 5: Boel Hansson, Grant Thornton i Malmö 
Boel Hansson på Grant Thornton i Malmö har arbetat inom yrket i 25 år och varit auktoriserad 

revisor i 10 år. Karriären tog fart när Hansson anställdes på en mindre revisionsbyrå, där hon 

arbetade i några år för att sedan övergå till Grant Thornton där hon har arbetat sedan 18 år 

tillbaka. Hansson och hennes kollegor på Grant Thornton arbetar mest med entreprenörsföretag, 

vilket innebär att företagen är ägarledda. Hon arbetar även med dotter- och moderbolag i 

koncerner samt bostadsrättsföreningar.  

God revisionssed och rättvisande bild 

Hansson anser att god revisionssed handlar om förtroende. Det ska finnas en säkerhet kring att 

revisorn är oberoende i sitt arbete och att denne har tillräckligt med kunskap för att utföra sina 

uppdrag. När något är reviderat, ska ett förtroende finnas för att arbetet är utfört korrekt, 

förklarar Hansson. Personen som läser en årsredovisning och ska ta någon form av beslut, ska 

kunna göra det utifrån den årsredovisning som är lämnad, vilket Hansson förklarar är en 

beskrivning av rättvisande bild. Revisorn ska veta att arbetet som utförts är den bästa bild som 

kan lämnas av ett företag. Hansson påpekar att det inte ska finnas något som missats i 

årsredovisningen, som i sin tur påverkar någon i sin bedömning av företaget. Årsredovisningen 

ska vara överskådlig, ge en helhetsbild och spegla företaget på ett sätt som medför att någon 

kan göra en bedömning baserad på den framställda informationen. 

ISA 

När ISA implementerades, var det väldigt genomgripande, förklarar Hansson. Hon menar att 

det är mycket som styrs och att det är ett högst omfattande regelverk. På Grant Thornton får de 

anställda genomgå utbildningar för att arbetet med ISA ständigt ska förbättras. Hansson 

förklarar att ISA är ett väldigt stort och komplext regelverk i vissa delar, men ett väldigt bra 

regelverk som ger mycket stöttning i det arbete revisorn ska utföra. Med hänsyn till mindre 

företag, anser Hansson att ISA kan vara lite väl omfattande. Kan revisorn ISA väl, menar dock 

Hansson att denne kan välja samt välja bort delar av ISA som inte är relevanta för mindre 

företag.   



41 

SASE 

Att revisorn genom SASE får större utrymme för det professionella omdömet ser inte Hansson 

som något problem. Hon förutsätter att alla revisorer kan använda sig av det professionella 

omdömet på ett lämpligt sätt. Hansson menar vidare att om revisorn hamnar i en situation där 

det behövs stöttning, ska ISA vara det regelverk revisorn vänder sig till. Hon anser därför inte 

att SASE bör stå för sig själv eftersom revisorn kan hamna i situationer där det kan råda tvivel 

om hur risken eller andra delar av revisionen ska bedömas. 

Revision enligt SASE kan komma att påverka den genomgripande riskbedömningen och 

revisorn behöver möjligen inte lika mycket revisionsbevis. Hon tror därför att det kan finnas en 

risk med att det blir en mindre bra revision för att revisorn inte gör lika mycket. Det mindre 

omfattande arbetet kan komma att påverka kostnaden för revision och Hansson påpekar att en 

revision för mindre företag vore ett bättre alternativ än att slopa revisionsplikten. Detta för att 

lätta deras börda och samtidigt låta övriga bolag behålla ISA och istället arbeta med att 

effektivisera arbetet för att nå samma resultat. 

Vidare anser inte Hansson att revisionskvaliteten bör påverkas vid användning av SASE. Det 

kan dock vara mer besvärligt för en nyutexaminerad revisor att använda sitt professionella 

omdöme i jämförelse med någon som arbetat i många år, menar Hansson. Hon påpekar även 

att hon vill tro att hon tillhör ett strå där revisorerna är noggranna med att använda sitt 

professionella omdöme på rätt sätt. Slutligen anser Hansson att hon är en del av en yrkeskår 

som kan använda sitt professionella omdöme. Hansson förlitar sig på den utbildning som hon 

har att tillgå i sitt arbete och menar att det ställs höga krav. På Grant Thornton blir revisorerna 

kontrollerade var tredje år då det tas stickprov på uppdragen. Var femte år måste de ansöka om 

förnyelse av sin auktorisation och tydligt rapportera sitt arbete och sin genomförda utbildning. 

En revisor är väldigt kontrollerad, vilket Hansson anser är positivt. Sammantaget menar hon att 

revisorn bör kunna använda sitt professionella omdöme och att SASE kan fungera för mindre 

företag.  

4.2 Remissvar 

Bolagsverkets uttalande 

I Bolagsverkets remissvar angående SASE inleds uttalandet med en positiv inställning till den 

nya standarden. De tydliggör att SASE är rimlig för bolagen i fokus och påpekar att de inte har 

något att erinra mot standarden. Bolagsverket påpekar även att de administrativa kostnaderna 

kan minska för de mindre bolagen utan att påverka kvaliteten på revisionen. Att informera 

företaget och dess intressenter om skillnaden mellan ISA och SASE poängterar Bolagsverket 

däremot som en viktig del.  

Trots en väldigt positiv inställning till standarden föreslår Bolagsverket i sitt remissvar en del 

kompletteringar som bör korrigeras. En första punkt är förvaltningsrevisionen som 

Bolagsverket förutsätter kommer in i standarden alternativt att det läggs till anpassningar utifrån 

nationell lagstiftning och regelverk. Bilagor med nationella anpassningar anses även som en 

viktig del att bifoga. Detta för att underlätta för intressenter om vad SASE står för och vad som 

är nationella anpassningar. En andra punkt som framhävs i remissvaret är en definition av 

begreppet mindre företag, möjligen även varje lands definition av begreppet. Detta ser 
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Bolagsverket som en betydande del eftersom definitionen är grunden för vilka bolag som kan 

använda sig av den nordiska revisionsstandarden.  

Riksrevisionens uttalande 

Ett behov av en enklare standard för revision är något som Riksrevisionen anser finns. Speciellt 

för de bolag som faller under frivillig revision och där ägarna är aktiva i bolaget. Dock anser 

Riksrevisionen att kvaliteten på revisionen kommer att variera kraftigt eftersom en så pass stor 

del av revisionsprocessen baseras på revisorns professionella bedömning. En reducering av 

tydliga normer i SASE kommer även att komplicera för en eventuell kvalitetskontroll. 

Riksrevisionen hävdar med grund i ovanstående synpunkter att revision med hjälp av SASE 

inte kommer att uppnå samma grad av säkerhet som revision enligt ISA.  

Svenskt näringslivs uttalande 

Svenskt näringsliv välkomnar en standard lämpad för mindre företag och anser att det är viktigt 

att revisionen blir anpassad utifrån storlek och verksamhet på företaget. Dock saknas en 

förklaring till anledningen bakom den bedömning som gjorts gällande vilka företag som kan 

utföra revision enligt SASE. Det efterlyses även ett underlag som förklaring för om SASE kan 

tillämpas vid revision av större företag som inte är av allmänt intresse. 

Svenskt näringsliv belyser problematiken för mindre företag att välja mellan ISA-revision och 

SASE-revision. De förklarar att såväl externa intressenter som det reviderade företaget kan 

uppleva det problematiskt att förstå den faktiska skillnaden mellan ISA och SASE samt de 

konsekvenser som kan uppstå på grund av valet av standard.  

Revision enligt SASE skapar ett uppdrag åt revisorn men förklarar inte hur själva granskningen 

ska utföras. Avsaknaden av vägledning anser Riksrevisionen skapar en osäkerhet och kan 

påverka revisorn negativt. Avsaknad av vägledning förklaras även komplicera en 

kvalitetskontroll. Avslutningsvis förklarar Riksrevisionen att de är positiva till en standard för 

mindre företag, men anser att det behövs en komplettering för hur granskning enligt SASE ska 

genomföras.  

Finansinspektionens (FI) uttalande 

En nordisk standard för revision i mindre företag anser FI inte som lämpligt för något av de 

företag som befinner sig under sin tillsyn. De förklarar att företagen kräver en heltäckande, 

tillförlitlig och enhetlig revision utförd enligt ISA. Anledningen till olämpligheten är att SASE 

medför en alltför principbaserad revisionsmetod vilket skapar en risk för en inkonsekvent 

tillämpning.  FI tydliggör att revision bör utföras enligt ISA och att kvaliteten därför bör vara 

densamma i alla revisioner.  

SASE skapar enligt FI en högre risk för att felaktigheter inte upptäcks och åtgärdas i företaget. 

Risken för att brister inte upptäcks förklarar FI kan skada företagets intressenter och 

konsumenter på lång sikt. Valmöjligheten mellan revision enligt ISA och revision enligt SASE 

anser FI skapar frågeställningar för intressenter gällande vilken revision som faktiskt utförts 

samt om kvaliteten är densamma. Avslutningsvis anses inte syftet med införandet av SASE 

uppfyllas. 
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Revisorsnämndens (RN) uttalande 

Att tillämpa SASE för revision som enligt lag eller annan författning ska utföras av en godkänd 

eller auktoriserad revisor anser RN inte vara överensstämmande med god revisionssed. Om en 

revisor använder SASE för revision, i uppdrag som inte utgör lagstadgad revision, bör detta 

framgå av uppdragsbrevet enligt RN. Det anses inte vara upp till det reviderade företaget att 

avgöra vilken standard som ska tillämpas.  

RN förklarar att SASE är en standard som kan få stor betydelse för mindre företag. Det kan 

minska de administrativa kostnaderna för de mindre företagen som faller under frivillig 

revision. Att få möjligheten att välja mellan ISA-revision och SASE-revision anser dock RN 

försvårar en jämförbarhet över tid samt mellan olika företag på samma marknad. Det tydliggörs 

i remissvaret att det inte bör finnas två standarder för vad som utgör lagstadgad revision.  

Standarden innehåller en god sammanfattning av vad som krävs genom ISA-revision. Dock 

anser RN att en omdömesgill tillämpning av ISA skulle innebära samma resursinsats som 

revision enligt SASE. De delar av ISA som inte finns med i SASE behöver inte tillämpas för 

revision enligt ISA om de inte är relevanta för revisionen. Om delarna däremot är relevanta 

måste revisorn använda sig av ISA för vägledning.  

Skatteverkets uttalande 

Remissvaret från Skatteverket inleds med ett uttalande där SASE rekommenderas för revision 

i mindre företag. Eftersom SASE inte ger någon detaljerad information kring hur granskningen 

ska utföras, innebär det att revisorn själv i hög grad styr innehållet i revisionen vilket skapar 

utrymme för att anpassa revisionen utifrån det reviderade företagets förutsättningar och behov. 

Skatteverket anser vidare att kvaliteten på revisionen inte kommer minska vid SASE-revision 

eftersom SASE innehåller väsentliga delar hämtade från ISA samt att det utan svårigheter ska 

kunna integreras med befintlig revisionsmetodik.  

Skatteverket hävdar dock att det finns en risk att kvaliteten och effektiviteten kan skilja sig 

mellan erfarna och mindre erfarna revisorer. För att då säkerställa en enhetlig kvalitet finns det 

ett visst behov av kompletterande vägledning. 

Advokatsamfundets uttalande 

Inledningsvis belyser Advokatsamfundet att SASE inte bör införas utan IAASBs godkännande. 

Vidare påpekas även att det saknas tillämpningsrekommendationer i SASE, vilka är centrala 

för att avgöra vad professionellt omdöme är. Advokatsamfundet fortsätter remissvaret med att 

påpeka att ordföljd och ordval justerats i SASE. I de fall en regel i SASE är avsedd att vara 

identisk med en regel i ISA, bör ISAs formulering behållas för att behålla en förenlighet mellan 

de båda standarderna. Detta för att minska risken för otydligheter.  

I FARs följebrev kan vi läsa att mindre företag, som inte är av allmänt intresse, ska ha 

möjligheten att välja mellan ISA och SASE. Advokatsamfundet menar då att revisorn innan 

revisorsvalet ska upplysa om centrala skillnader mellan standarderna samt även påvisa för- och 

nackdelar med valet av standard.  
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Sveriges Redovisningskonsulters förbunds (SRF) uttalande 

SRF förklarar att en lansering av en nordisk standard för revision av mindre företag genom sin 

beteckning får ett ansvar att tydliggöra vilken anpassning som har skett av revisionsprocessen 

gentemot ISA på grund av att förtaget är mindre. Om detta förtydligande inte sker, anser SRF 

att det finns en uppenbar risk att benämningen för standarden medför att ett mindre omfattande 

arbete har utförts.   

Gränsvärdena för mindre företag som faller under frivillig revision enligt EU-normeringen 

skiljer sig från de gränsvärden som antagits för undantag av revisionsplikt i Sverige, vilket SRF 

påpekar medför två alternativa standarder för de företag som är större än de svenska 

gränsvärdena men mindre än EU-normeringen. Detta anses skapa en osäkerhet kring vilken 

revision som faktiskt genomförts och skulle resultera i ett minskat förtroende. SRF menar vidare 

att revision svårligen kan standardiseras baserad på mångfald av företag och affärsmiljöer, utan 

att revisionen anpassas utifrån omständigheterna. Ett förslag till effektivisering av revision för 

mindre företag anser SRF som motsägelsefullt och påstår att standardisering kan ske av 

omständigheter men svårligen för en viss företagstyp och storlek. I SASE beskrivs att revisorn 

ska basera sitt arbete på förståelse av det unika företaget, dess affärsmiljö och risker vilket SRF 

inte anser kopplas till företagets storlek.  

Viktigt anser även SRF är att en beskrivning av skillnader mellan SASE och ISA skapas. Vidare 

anses SASE medföra samma arbete som ISA-revision men minskar ansvaret för revisorn. Detta 

resulterar i att värdet för ägare och intressenter minskar. Med grund i ovanstående åsikter 

avstyrker SRF förslaget för en nordisk revisionsstandard.  
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5. Analys
I detta avsnitt integreras den teoretiska referensramen med de empiriska data som har 

framtagits för att framställa en analys. 

I figur 3 framgår den analysmodell som används för att besvara uppsatsens frågeställning som 

lyder: Hur förhåller sig det nuvarande utkastet av SASE till god revisionssed och rättvisande 

bild? Modellen utgår från de teoretiska begrepp som utgör uppsatsens centrala beståndsdelar. 

Begreppen integreras för att möjliggöra en analys av huruvida det finns kopplingar mellan 

dessa, och i sådant fall vilken kontext det är som råder. Förhållningssättet har tolkats med 

hänsyn till de utsagor som de auktoriserade revisorerna har lämnat. I enlighet med det 

hermeneutiska paradigmet har detta skett för att skapa en helhetsbild av den relation som råder 

mellan de olika delarna. Vid analysen av förhållningssättet har ett agentteoretiskt perspektiv 

förelegat för att slutligen kunna konkludera hur SASE i sitt nuvarande utkast förhåller sig till 

god revisionssed och rättvisande bild. 

Figur 3. Analysmodell. 

5.1 SASE 
Standarden har i sin helhet väckt en stor debatt i branschen. Av samtliga remissvar och 

intervjuer framgår det att det upplevs finnas både fördelar och nackdelar med SASE. Dock anser 

vissa respondenter och myndigheter att fördelarna överväger nackdelarna, medan andra anser 

att det istället är på motsatt sätt. Det råder därför ingen entydighet om huruvida SASE i sin 

helhet är ett gynnsamt förslag eller inte. Införandet av SASE bör dock analyseras från samtligas 

synvinklar. Nordberg Jansson och Davidsson menar att små företag i helhet kan påverkas 

positivt i och med att revisionen kan styras enligt deras behov och förutsättningar, vilket även 

Svenskt näringsliv och Skatteverket påpekar. Det innebär att revisionsprocessen blir mindre 

omfattande och därmed medför en lägre kostnad för de mindre företagen. Cederblad påpekar 

att följden därav kan bli att små företag i större utsträckning väljer revision. Eftersom 

revisionsplikten har avskaffats, har det blivit av allt större betydelse att motivera de mindre 

företagen att införa revision. Från RN:s synvinkel skulle införandet av SASE däremot innebära 

att de inte kan kvalitetskontrollera revisionen på samma sätt som med den nuvarande standarden 

ISA, vilket även samtliga respondenter har påpekat. Denna situation uppstår eftersom SASE i 

dagsläget ger upphov till ett stort handlingsutrymme med mindre vägledning, och det blir 

därmed svårare att kontrollera om den utförda revisionen är korrekt. 
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Av samtliga intervjuer har det framgått att det internt utvecklas en egen revisionsmetodik som 

grundar sig i ISA. Deloitte, KPMG, PwC, EY och Grant Thornton har alltså utformat egna 

handböcker enligt den nuvarande standarden. I praktiken innebär det att revisorerna arbetar 

efter en metodik som revisionsbyrån har tolkat. Nordberg Jansson påpekar att ISA i Sverige har 

anpassats väl efter små företag. Samtidigt finns det skrifter utgivna från FAR som behandlar 

revision i små företag, vilket Jansson Nordberg anser ger ett fullständigt stöd till den granskning 

som utförs på dessa företag. Cederblad menar dock att ISA inte kan anpassas efter små företag 

eftersom det är en internationell standard. Vidare har det uppstått oklarheter gällande vilka små 

företag som faktiskt kan omfattas av en revision enligt SASE. Svenskt näringsliv nämner att 

det i utkastet av SASE saknas en förklaring till den bedömning som har gjorts gällande vilka 

företag som kan granskas enligt SASE, och efterlyser ett underlag som förklarar om SASE kan 

tillämpas av större företag som inte är av allmänt intresse. Även SRF uttalar sig om att det råder 

en oklarhet gällande gränsvärdena för små företag, och påpekar att de gränsvärden som utgör 

kategorin för frivillig revision i EU-normeringen skiljer sig från de gränsvärden som har 

antagits för undantag av revisionsplikt i Sverige. SRF menar vidare att det då uppstår två 

alternativa standarder för de företag som är större än de svenska gränsvärdena men mindre än 

EU-normeringen, vilket anses orsaka en osäkerhet kring vilken revision det faktiskt genomförts 

och kan resultera i ett mindre förtroende. Förtroende är enligt Scott (2016) en av revisionens 

mest vitala egenskaper, och är även ett av flera karaktärsdrag som utgör god revisionssed. 

Osäkerheterna som följer i samband med SASE verkar ha en negativ påverkan på den goda 

revisionsseden. 

En infallsvinkel som har tagit stor plats i såväl den teoretiska referensramen som under 

intervjuerna och remissvaren är den harmonisering som för tillfället råder i revisionsbranschen. 

EU har sedan 1993 eftersträvat att uppnå en harmonisering då företagandet har globaliserats 

med tiden (Wallerstedt, 2009). Harmonisering innebär att länder arbetar på ett likartigt sätt för 

att uppnå en synkronisering i branschen, där det råder entydighet kring arbetssätt och metodik 

för att det inte ska uppstå några oklarheter. Davidsson menar att en implementering av SASE 

kan medföra att det ställs mycket högre krav på revisorn och att det i sin tur kan främja erfarna 

revisorer men ge motsatt effekt hos de oerfarna. Både Cederblad och Nordberg Jansson talar 

om ISA som en allmänt accepterad och vedertagen standard, vilket innebär att standarden 

neutraliserar exempelvis konkurrens och jämförbarhet i branschen. RN uttrycker att en 

implementering av SASE kan försvåra en jämförbarhet över tid samt mellan olika företag på 

samma marknad. FI redogör i sitt remissvar att revision enligt ISA innebär att kvaliteten inte 

skiftar mellan revisionsuppdragen, vilket innebär att de utförda revisionerna är av samma värde. 

Pratt och Van Peursem (1996) har i sin studie redogjort för nationella och internationella 

standarder. Särskilt utmärkande var Storbritannien, som när studien gjordes hade minst antal 

standarder som därutöver även var kortfattade, vilket påminner om SASE som har liknande 

egenskaper.  

Slutligen finns det ytterligare en aspekt som utgör en vital förändring vid en implementering av 

SASE. Denna aspekt har sin grund i den minskade vägledningen som SASE verkar resultera i. 

En tydlig vägledning om den praktiska tillämpningen av revisionsstandarden som styr revisorns 

professionella ansvar är av betydelse för att uppnå god revisionssed (Pratt & Van Peursem, 

1996). Avsaknad av tydlig vägledning kan därmed påverka den goda revisionsseden negativt, 
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vilket styrks av Hansson som påpekar att ett förtroende för att revisionen är utförd korrekt ska 

finnas. Utan vägledning kan exempelvis RN inte fullt kontrollera granskningen, vilket kan 

resultera i att förtroende inte kan skapas. Hansson utvecklar resonemanget och refererar till en 

tredje part som betraktar årsredovisningen ska ta någon form av beslut, vilket ska göras utifrån 

den information som är lämnad. Om tillsynsmyndigheten inte kan säkerställa att revisionen har 

utförts på ett korrekt sätt, kan det skada förtroendet. Förtroende är en mycket betydande faktor 

inom revision och som även är en bidragande faktor till god revisionssed (FAR, 2015), vilket i 

sådant fall påverkar denna sed. FI förklarar att revision i enlighet med ISA är tillförlitlig tack 

vare sin vägledning och har svårt att se att en principbaserad standard som SASE bidrar till en 

konsekvent tillämpning. Den tydliga vägledningen som finns i ISA upplevs som en stor fördel 

av samtliga respondenter. Davidsson menar att en så pass ingående standard medför att revisorn 

har ett stöd genom hela revisionsprocessen, vilket förenklar en situation som kan uppstå om en 

tredje part ifrågasätter granskningen. Det blir då enklare att bevisa att revisorn har utfört 

granskningen på ett korrekt sätt om hon eller han kan hänvisa till ISA, eftersom revisorn har 

fullgjort sin uppgift om denne har följt ISA, menar Davidsson och Cederblad. Davidsson anser 

inte att revisorn i samma utsträckning kan finna stöd i SASE om denne skulle bli ifrågasatt då 

standarden till stor del utgår från bedömningar, vilket är svårare att hänvisa till. Genom 

vägledning kan revisorn även vinna effektivitet eftersom revisorn vid avsaknad av vägledning 

istället granskar för mycket, anser Davidsson. Dock påpekar Cederblad att revision enligt ISA 

är ”väldigt mycket att bocka i och dokumentera”, vilket inte är nödvändigt vid granskning av 

små företag eftersom många delar i ISA inte är tillämpliga på dessa företag, men måste trots 

detta dokumenteras, vilket minskar effektiviteten. Nordberg Jansson förklarar att vägledning i 

sin helhet är positiv eftersom den inger revisorn trygghet och bistår denne med information om 

hur hon eller han ska agera i olika frågor. 

5.2 God revisionssed 
En definition av god revisionssed är nödvändig för att möjliggöra en analys av dess 

förhållningssätt gentemot SASE. Samtliga respondenter har delgivit en enhetlig grunddefinition 

av god revisionssed, vilken är att följa de lagar och standarder som råder. Även Carrington 

(2014) menar att den goda revisionsseden utgörs av revisionsstandarder där ISA utgör den 

största rollen, och FAR (2015) sammanfattar god revisionssed som en tillämpning av lagen i 

det praktiska arbetet. En praktisk tillämpning uppnås när standarder följs, eftersom dessa 

relaterar till fundamentala revisionskoncept och vägleder revisorn (Pratt & Van Peursem, 

1996). Samtliga respondenter uttrycker att god revisionssed i praktiken uppnås genom att utföra 

en revision i enlighet med ISA. Således råder en tydlig bild av vad god revisionssed innefattar.  

Utöver utgångspunkten som är att följa de lagar och standarder som råder (ISA), uttrycker tre 

av respondenterna vikten av revisorns professionella egenskaper när god revisionssed 

diskuteras. Nordberg Jansson poängterar att revisorns självkänsla kan påverka den goda 

revisionsseden, då denna berör hur väl det levererade arbetet är utfört. Carlsson menar att god 

revisionssed även innefattar att revisorn arbetar med hög integritet, vilket styrks av FAR (2015) 

som skildrar att integriteten uppstår när grundkraven kompetens, oberoende och tystnadsplikt 

uppfylls. Även Hansson påpekar vikten av oberoende, vilket gör integriteten till en väsentlig 

punkt i den goda revisionsseden.  
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I Sverige är det lagstadgat i Revisionslagen 5§ och i ABL 9 kap. 3§ att en revision ska vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Då den goda revisionsseden i dagsläget 

utgörs av ISA, innebär det att ISA både är ingående och omfattande. Pratt och Van Peursem 

(1996) belyser att internationella standarder som ISA är en säker revisionsmetodik eftersom 

dessa noggrant vägleder revisorn och agerar som föreskrifter och råd till revisorernas breda 

ansvarsområde, vilket utgör en god sed bland revisorerna. Även respondenterna delar samma 

mening beträffande den vägledning som ISA bistår dem, och menar att ISA är en standard som 

fullt ut stödjer och vägleder dem i sin yrkesroll.  

I samband med framställandet av utkastet av SASE, har det diskuterats flitigt kring det 

professionella omdömet som är en av de största förändringarna som skiljer den nya standarden 

från ISA. Då SASE är en förenklad standard, ger det revisorn möjlighet att hänvisa till sitt 

professionella omdöme eftersom standarden inte ger en detaljerad beskrivning av hur 

granskningen ska genomföras. Bland respondenterna har detta väckt delade åsikter. Davidsson 

poängterar att det kan vara till en fördel för de revisorer som har varit verksamma inom 

branschen i många år och har den erfarenhet som behövs för att kunna fatta beslut baserade på 

omdömet, vilket även Carlsson påpekar. Däremot är det problematiskt för en nyanställd revisor 

att utöva sitt omdöme då han eller hon saknar erfarenhet, vilket enligt Nelson (2009) är en av 

flera faktorer som utgör det professionella omdömet. Det professionella omdömet kan således 

inte utövas i lika stor omfattning av samtliga revisorer, vilket kan störa den goda revisionsseden 

då alla inte arbetar efter samma förutsättningar. 

En gemensam synpunkt gällande det professionella omdömet som har framförts av samtliga 

respondenter samt RN, är att det kan uppstå en problematik beträffande tillsynen och 

säkerställandet av att den revision som har utförts är korrekt. Detta utgör ett bekymmer i 

agentteorin, där revisorns roll är att minska den informationsasymmetri som råder mellan 

företaget och dess intressenter (Collis, 2010). Detta sker i form av försäkran, som utgör en del 

i agentteorin där revisorn kan uttala sig om att företagsledningens arbete har skötts korrekt 

(Carrington, 2014). RN, som är Sveriges tillsynsmyndighet för auktoriserade revisorer samt 

registrerade revisionsbyråer, menar att det kan bli svårt att kontrollera och bedöma att revisorn 

har fullgjort sitt arbete. Givet resonemanget i agentteorin, blir det svårt för RN att säkerställa 

att revisorn har fullgjort sin uppgift som är granska så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver enligt Revisionslagen och ABL. Även Nordberg Jansson påpekar att det 

återfinns en problematik i detta som innebär att det blir svårare att avgöra om revisorn har utfört 

granskningen på ett korrekt sätt, då han eller hon kan hänvisa till omdömet. Dock anser Hansson 

och Carlsson att det inte bör vara några problem, eftersom omdömet ingår i revisorns dagliga 

arbete. De förutsätter därför att samtliga revisorer ska kunna använda det professionella 

omdömet på ett lämpligt sätt. Riksrevisionen anser dock att kvaliteten på revisionen kommer 

att variera kraftigt eftersom det ges större utrymme för det professionella omdömet, och att en 

revision utförd enligt SASE därför inte kommer att uppnå samma grad av säkerhet som en 

revision utförd enligt ISA. På grund av en minskad vägledning hävdar även Svenskt Näringsliv 

att revisorn påverkas negativt då det skapar en osäkerhet hos denne. FI utvecklar resonemanget 

och påpekar att en principbaserad revisionsstandard som SASE kan vara riskfylld eftersom det 

finns en risk för en inkonsekvent tillämpning av standarden. Däremot anser Skatteverket att det 

istället kan vara positivt med en standard som ger utrymme för professionellt omdöme då 
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revisorn själv kan styra revisionen, vilket medför att revisionen kan anpassas efter det 

reviderade företagets förutsättningar och behov. Frågan Davidsson och FI ställer sig i samband 

med detta uttalande är om det är förenligt med god revisionssed att själv kunna styra revisionen, 

då revision i grunden ska vara objektiv och opartisk (FAR, 2015).  

Utöver de för- och nackdelar som har delgivits om det professionella omdömet, är 

Advokatsamfundet måna om att veta vad professionellt omdöme faktiskt är. Nelson (2009) 

belyser att konceptet är återkommande i revisionsstandarder men att det inte ges någon direkt 

definition på vad det är. Nelson (2009) har istället identifierat faktorer som utgör professionellt 

omdöme, vilka är revisorns kunskaper, egenskaper, drivkraft, handlingar samt dennes kognitiva 

faktorer. Samtliga faktorer är subjektiva, vilket innebär att den enskilde individen utifrån 

personligt tankesätt, världsbild, livsstil etc. formas och utvecklar ovanstående färdigheter 

(Nelson, 2009). Nordberg Jansson påpekar att denna subjektivitet uppstår på grund av att 

revisorn i SASE får utökat tolkningsutrymme vilket kan medföra att definitionen av god 

revisionssed blir bredare. Även Davidsson ställer sig frågande till subjektiviteten då han tvivlar 

på att alla tänker likadant och om andra revisorer anser att hans bedömning är korrekt. Nordberg 

Jansson samtycker och menar vidare att bedömningen kan skilja sig från revisor till revisor. 

God revisionssed präglas av integritet, vilket innefattar ett oberoende tillstånd (Marculescu & 

Dondera, 2013), men det verkar råda en diffus gräns om hur subjektiv en revisor kan vara innan 

integriteten rubbas.  

Vidare bär RN ansvaret för en ändamålsenlig utveckling av god revisionssed. De menar att 

revisorn måste besitta mycket goda kunskaper inom yrket om SASE ska kunna tillämpas 

enskilt. Detta påstående styrks av Davidsson som uttrycker att kunskaper skiljer sig mycket åt 

beroende på revisorns erfarenhet. Han menar vidare att en tydlig vägledning, som med ISA, är 

att föredra i den initiala fasen av karriären då en revisor först efter några års erfarenhet utvecklar 

förmågan att utöva professionellt omdöme och skepticism på ett effektivt sätt. Nelson (2009) 

belyser att revisorer som besitter stor kunskap enklare kan identifiera högfrekventa felaktigheter 

genom sitt omdöme, vilket innebär att en revisor som har arbetat längre än en annan revisor 

torde använda sitt professionella omdöme i större utsträckning. Dock menar Nelson (2009) att 

användning av det professionella omdömet i för stor utsträckning kan resultera i att revisionen 

utförs ineffektivt, vilket strider mot den goda revisionsseden. Pratt och Van Peursem (1996) 

menar dock att omdömet är oundvikligt i revisionsyrket och anser att begreppet väger lika tungt 

som väsentlighet och risk, vilka utgör grunden för all revision. Nordberg Jansson påpekar att 

en revisor oftast besitter kunskap om det företag som hon eller han granskar samt liknande 

företag och andra företag i branschen. Därför anser hon att beslut kan fattas baserat på den 

erfarenhet som revisorn har om kunden. 

5.3 Rättvisande bild 
Rättvisande bild är det slutgiltiga målet med den information som presenteras i de finansiella 

rapporterna (Gondra, 1992). Samtliga respondenter menar att en rättvisande bild uppnås när 

företagets finansiella rapporter återspeglar verkligheten av företaget, vilket bekräftas av Colasse 

(2001) som förklarar att rättvisande bild i grunden handlar om att uppnå en formell sanning. 

Trovärdighet och relevans är två återkommande begrepp hos samtliga respondenter, vilket 

Marculescu och Dondera (2013) förklarar är två viktiga karakteristika som rättvisande bild 
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bygger på. Hansson och Carlsson belyser trovärdigheten som en viktig grundsten för att uppnå 

rättvisande bild. Hansson menar att revisorn ska veta att arbetet som utförts är den bästa bild 

som kan lämnas av ett företag, vilket Carlsson poängterar grundar sig i ett företags intressenter. 

Marculescu och Dondera (2013) styrker deras uttalande och menar att trovärdigheten grundar 

sig i att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter, vilket i sin tur är 

grunden för att uppnå en rättvisande bild. 

Marculescu och Dondera (2013) menar att även relevansen är en central del i den rättvisande 

bilden vilket innebär att de finansiella rapporterna ska innehålla sådan information som kan 

påverka en användares ekonomiska beslut. Cederblad och Hansson framhäver relevansens 

betydelse och menar att en utomstående läsare av en årsredovisning ska kunna göra 

bedömningar baserade på den framställda informationen.  Carlsson instämmer och poängterar 

att det är viktigt att ta hänsyn till den utomstående läsaren samt att se över vem som möjligen 

kan luras om väsentliga felaktigheter återfinns i de finansiella rapporterna. Karan (2002) styrker 

Carlssons poängtering och menar att räkenskaperna inte får vara missledande på grund av 

väsentliga felaktigheter eller utelämnande av information. I remissvaret från FI hävdas det att 

SASE skapar en högre risk för att väsentliga felaktigheter inte upptäcks och åtgärdas av 

företaget. Denna risk menar FI kan skada företagets intressenter och konsumenter på lång sikt. 

I remissvaren anser Revisorsnämnden att valmöjligheten mellan ISA och SASE försvårar en 

jämförbarhet över tid samt mellan olika årsredovisningar på samma marknad. Marculescu och 

Dondera (2013) förklarar att jämförbarheten är en viktig del av den rättvisande bilden, vilket 

innebär att användaren av de finansiella rapporterna ska kunna jämföra dessa över tid. 

Davidsson poängterar en viktig punkt som påverkar jämförbarheten och menar att SASE öppnar 

upp för tolkningsfrågor i mycket större utsträckning än ISA. I dagsläget följer alla revisorer 

samma standard och revisionsmetodiken kan aldrig bli konkurrensfördelad. Han menar att det 

kan finnas revisionsbyråer som är villiga att ta lite större risk för att samla på sig fler klienter 

och därmed göra ett mindre arbete till de som önskar och möjligen inte ser revisorn som en 

samarbetspartner.  

FI hävdar att ett företag kräver en heltäckande tillförlitlig revision enligt ISA och menar att 

SASE medför en alltför principbaserad revisionsmetod, vilket skapar en risk för inkonsekvent 

bedömning. I utkastet av SASE lämnas det stort utrymme för revisorn att använda sitt 

professionella omdöme eftersom standarden inte ger en detaljerad beskrivning av hur 

granskningen ska genomföras. Vladu et al (2012) menar att det krävs ett professionellt omdöme 

för att återspegla den ekonomiska verkligheten genom redovisning och att detta måste ske med 

stor aktsamhet för att uppnå en rättvisande bild. FI menar att SASE skapar högre risk för att 

felaktigheter inte upptäcks, vilket kan skada de intressenter som existerar. Intressenterna är 

anledningen till att årsredovisningen finns till och kan dessa skadas på grund av att felaktigheter 

inte upptäcks, uppfylls inte heller meningen med en rättvisande bild. Riksrevisionen påpekar 

att kvaliteten på revisionen kan variera kraftigt eftersom en stor del av revisionsprocessen 

baseras på revisorns professionella omdöme. Agentteorin skildrar behovet av revision som ett 

behov av försäkran av att företagsledningens arbete sköts på ett korrekt sätt.  Sviktar kvalitén 

kan vi även ställa oss frågan om den försäkran som revisorn lämnar också sviktar. Enligt 
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agentteorin kan revisorn anlitas för att kontrollera de finansiella rapportera som 

företagsledningen upprättar (Jensen & Meckling, 1976), vilket förutsätter en hög kvalitét för att 

skapa trygghet. 

Nordberg Jansson förklarar att det professionella omdömet är subjektivt och kan variera från 

revisor till revisor. Davidsson styrker Nordberg Janssons resonemang menar att en utomstående 

revisor inte möjligtvis ser en annan revisors bedömning som korrekt om bedömningen baseras 

på professionellt omdöme. Detta med hänsyn till att det professionella omdömet kan variera 

mellan olika revisorer. Samtidigt som det råder tvivel kring att felaktigheter inte upptäcks menar 

Bolagsverket och Skatteverket däremot att kvaliteten kommer vara densamma oavsett om 

revision sker enligt SASE eller ISA. Hansson hävdar även att hon förutsätter att alla revisorer 

kan använda sitt professionella omdöme på ett lämpligt sätt och ser inte något problem med att 

SASE ger större utrymme för omdömet.  

Med hänsyn till ovanstående resonemang ställer vi oss frågan om revisorn i enlighet med SASE 

kan uppnå rättvisande bild eller inte. Det råder ingen entydighet kring förhållandet mellan 

SASE och rättvisande bild, då uttalanden från såväl remissvar och intervjuer påvisar skilda 

åsikter.  

5.4 Väsentlighet och risk 
Väsentlighet är ett nyckelbegrepp inom revision och används för att revisorn inte granskar allt 

(Carrington, 2014). Davidsson förklarar att revisorn i revisionsberättelsen aldrig kan intyga att 

en årsredovisning är hundra procent felfri, vilket även Burns och Fogarnty (2010) påpekar. 

Istället uttalar sig revisorn med rimlig säkerhet. Det innebär att revisorn med hög men inte 

absolut säkerhet kan uttala sig om en årsredovisning, vilket styrks av samtliga respondenter och 

teoretiska referenser. Ett väsentlighetstal fastställs för att revisorn ska kunna uppnå denna 

rimliga säkerhet (Pratt & Van Peursem, 1996). Nordberg Jansson beskriver att hon finner ett 

stort stöd i ISA när hon bedömer väsentligheten för ett uppdrag och att det upplevs som en 

trygghet. Även Davidsson anser att ISA bistår revisorn då standarden är ingående, vilket medför 

att revisorn har en tydlig vägledning att förhålla sig till och det blir då enklare att bedöma 

väsentligheten. Riksrevisionen instämmer och uttrycker en tveksamhet till att revision enligt 

SASE kan uppnå samma grad av säkerhet som revision i enlighet med ISA. Detta påstående 

avfärdas av FAR (2016) som istället menar att SASE troligen kommer att resultera i att 

revisionen genomförs med lika stor säkerhet som revision enligt ISA.  

Risk är något som inte kan undvikas inom revisionsyrket. Det finns alltid en risk med den 

granskning som ska genomföras, men nivån varierar (Colbert, 1996). Cederblad påpekar att den 

revisionsrisk som finns hanteras fullt ut genom att följa ISA. Han menar vidare att ”en revision 

aldrig kan bli fel när ISA följs”. Davidsson delar denna åsikt och antyder att revisionen är 

fullgjord om revisorn har arbetat i enlighet med ISA, då standarden täcker revisionsrisken. 

Revision enligt SASE kan komma att påverka den genomgripande riskbedömningen och 

revisorn behöver möjligen insamla fler revisionsbevis. FI uttrycker att SASE skapar en högre 

risk för att felaktigheter inte upptäcks, vilket kan skada företagets intressenter och konsumenter 

på lång sikt.  
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Väsentlighet och risk är två begrepp som starkt relaterar till varandra (Carrington, 2014). 

Relationen har sin grund i att väsentlighetsnivån har en direkt koppling till den risk som finns, 

och syftet är att väsentlighetsnivån avspeglar revisionsrisken (Colbert, 1996). Sambandet har 

även visat sig i intervjuer. Bland andra instämmer Carlsson och påpekar att revision utgörs av 

ett antal stickprov, urvalsmetoder och slutligen hur mycket revisorn ska granska (i.e. vad som 

är väsentligt). Hon förklarar vidare att om kontrollrisken sänks, medför det en minskad 

revisionsprocess. Detta innebär att ju lägre risknivån är, desto lägre är väsentligheten.  

Risken att SASE kan komma att sänka kvaliteten på revisionen har varit omdebatterad. 

Exempelvis menar FI att kvaliteten kan skifta om samtliga revisioner inte utför revisionen enligt 

en enhetlig standard, som ISA. Konsekvenserna av att revisionskvaliteten kan komma att 

påverkas negativt vid en implementering av SASE kan förklaras av agentteorin. En skiftande 

kvalitet i revisionen beroende på vilken standard som tillämpas, kan tänkas påverka den 

informationsasymmetri som råder mellan företaget och dess intressenter. Exempelvis påpekar 

SRF i sitt remissvar att risken finns att ett mindre omfattande arbete utförs när SASE används, 

och att revisorns ansvar på grund av detta minskar vilket resulterar i att värdet för ägare och 

intressenter minskar. I agentteorin är revisorns roll istället att skapa ett värde för båda parterna 

genom att agera som en tredje part som säkerställer att företagets utlämnade information är 

korrekt för att minska informationsasymmetrin (Eisenhardt, 1989). Även Davidsson ser sin 

yrkesroll som en kontrollfunktion som tillser att den finansiella informationen som lämnas av 

företaget överensstämmer med den faktiska verkligheten, och att en utomstående användare av 

informationen ska kunna förlita sig på att den är korrekt. Denna redogörelse skulle i agentteorin 

innebära att revisorn fungerar som en länk mellan företaget och dess intressenter, exempelvis 

banker och andra kreditinstitut, för att minska informationsgapet. Det verkar dock finnas en 

skillnad i revisionskvaliteten beroende på om revisionen utförs enligt ISA eller SASE, och gapet 

kan därmed variera storleksmässigt. Eftersom revision enligt SASE av RN, SRF, 

Riksrevisionen, FI och Hansson upplevs minska kvaliteten, kan en naturlig följd vara att 

intressenterna inte nås av samma säkra information som om revisionen hade utförts enligt ISA. 

Risken att revisionskvaliteten minskar kan därmed utgöra ett störande moment i agentteorin 

och sätta intressenterna i en besvärligare sits.  

Det professionella omdömet återkommer konstant under intervjuernas gång när det talas om 

väsentlighet och risk. Även i remissvaren riktas det mycket fokus mot det professionella 

omdömet i samband med väsentlighet och risk. Davidsson menar att omdömet skiftar beroende 

på revisorns erfarenhet, och att en revisor med begränsad erfarenhet möjligtvis inte kommer ha 

förmågan att bedöma en rimlig väsentlighet. Följden kan då bli att denna revisor ”övergranskar” 

på grund av bristfällig vägledning i SASE, vilket i sin tur kan minska effektiviteten i 

revisionsprocessen. Cederblad menar dock att det troligtvis faktiskt kan utvinnas en effektivitet 

genom det professionella omdömet eftersom revisorn med SASE inte behöver dokumentera i 

lika stor omfattning som med ISA. Exempelvis innehåller ISA många moment och standarden 

kräver att revisorn dokumenterar frågor som inte är tillämpliga för små företag, vilket Cederblad 

upplever vara omotiverat. Dock finner inte Carlsson någon problematik i dokumentationen 

eftersom hon anser att det är av stor betydelse att kollegorna ska kunna följa hela processen i 

detalj. Däremot håller Carlsson med om att risken i mindre företag är betydligt lägre än större 

företag och kan på så sätt relatera till att mindre företag inte behöver några omfattande 
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rekommendationer. Vidare menar Hansson att en revisor i en granskning enligt SASE kan 

hamna i situationer där det kan råda tvivel om hur risken ska bedömas eftersom det saknas 

detaljerad vägledning. Hansson beskriver att revision enligt SASE därför kan komma att 

påverka den genomgripande riskbedömningen, vilket kan resultera i att revisorn inte insamlar 

tillräckligt med revisionsbevis. Risken finns därför att revisionen mister kvalitet. 

5.4 Resultat av analys 

SASE 

Analysen påvisar att det inte råder någon entydighet om huruvida förslaget att införa SASE är 

gynnsamt för revisionsbranschen eller inte. Samtliga respondenter arbetar idag utifrån en intern 

revisionsmetodik som grundar sig på ISA. Denna revisionsmetodik är anpassad för såväl små 

som stora företag, vilket indikerar att syftet med SASE i dagsläget redan är uppfyllt. ISA ser 

samtliga respondenter som en stor fördel då den ger tydlig vägledning genom hela revisionen 

samt att det blir enklare att bevisa att revisorn utfört granskningen på ett korrekt sätt eftersom 

stöd finns i ISA. En tydlig vägledning om den praktiska tillämpningen av revisionsstandarden 

som styr revisorns professionella ansvar är av betydelse för att uppnå god revisionssed (Pratt & 

Van Peursem, 1996). Avsaknad av tydlig vägledning kan därmed påverka den goda 

revisionsseden negativt, vilket styrks av Hansson som påpekar att ett förtroende för att 

revisionen är utförd korrekt ska finnas. 

Rättvisande bild 

Samtliga respondenter är överens om att en rättvisande bild uppnås när företagets finansiella 

rapporter återspeglar verkligheten av företaget. I utkastet av SASE lämnas det stort utrymme 

för revisorn att använda sitt professionella omdöme eftersom standarden inte ger en detaljerad 

beskrivning av hur granskningen ska genomföras. För att återspegla den ekonomiska 

verkligheten i ett företag genom redovisning, krävs det att det professionella omdömet används 

med försiktighet för att uppnå en rättvisande bild (Vladu et al., 2012). FI menar att SASE skapar 

högre risk för att felaktigheter inte upptäcks, vilket kan skada intressenter på lång sikt. 

Riksrevisionen påpekar vidare att kvaliteten på revisionen kan variera kraftigt eftersom en stor 

del av revisionsprocessen baseras på professionellt omdöme. Samtidigt som det råder tvivel 

kring att felaktigheter inte upptäcks menar Bolagsverket och skatteverket däremot att kvaliteten 

kommer vara densamma oavsett om revision sker enligt SASE eller ISA. Hansson hävdar att 

hon förutsätter att alla revisorer kan använda sitt professionella omdöme på ett lämpligt sätt och 

ser inte något problem med att SASE ger större utrymme för omdömet. Det råder ingen 

entydighet kring förhållandet mellan SASE och rättvisande bild, då uttalanden från såväl 

remissvar och intervjuer påvisar skilda åsikter.  

Väsentlighet och risk 

Samtliga respondenter och teoretiska referenser är eniga om att revisorn med hög men inte 

absolut säkerhet kan uttala sig om en årsredovisning. Det innebär att revisorn uttalar sig med 

rimlig säkerhet och att revisorn inte kan intyga att en årsredovisning är hundra procent felfri. 

Samtliga respondenter anser att ISA medför en tydlig vägledning, vilket Nordberg Jansson 

menar underlättar vid bedömning av väsentligheten. Riksrevisionen uttrycker en tveksamhet 

kring att revision enligt SASE kan uppnå samma grad av säkerhet som revision enligt ISA. Det 
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finns alltid en risk med granskning som genomförs (Colbert, 1996), men Cederblad menar att 

ISA täcker den revisionsrisk som existerar. Eftersom revision enligt SASE av RN, SRF, 

Riksrevisionen, FI och Hansson upplevs minska kvaliteten, kan en naturlig följd vara att 

intressenterna inte nås av samma säkra information som om revisionen i enlighet med ISA. 

FAR (2016) menar istället att SASE troligen kommer att resultera i att revisionen genomförs 

med lika stor säkerhet som revision enligt ISA. Enighet råder gällande att ISA medför en tydlig 

vägledning, och att en årsredovisning aldrig kan intygas bli hundra procent felfri. Däremot råder 

ingen entydighet kring SASEs förhållande till väsentlighet och risk, där respondenterna har 

skilda åsikter om SASE ökar risken för att felaktigheter inte upptäcks eller inte.  

God revisionssed 

God revisionssed har både bland respondenterna och i den teoretiska referensramen visat sig ha 

samma betydelse. I grunden innebär god revisionssed att följa de lagar och standarder som 

råder, vilket i praktiken innebär att utföra en revision enligt ISA. Den goda revisionsseden utgör 

en grund för all revision, vilket innebär att samtliga revisorer ska förhålla sig till den 

gemensamma sed som har utvecklats i branschen. I svensk lagstiftning framgår det att en 

revision ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Att ISA är en 

allmänt accepterad och globalt erkänd revisionsstandard som ger en mycket detaljerad 

beskrivning och vägledning för hur revisionen ska utföras innebär att den goda seden idag 

utgörs av en enhetlig och omfattande revisionsprocess. SASE däremot, i sitt nuvarande utkast, 

är en principbaserad standard som saknar vägledning. Istället ska revisorn i mycket större 

utsträckning använda sitt professionella omdöme, vilket har väckt delade åsikter bland 

respondenterna och de intressenter som har delgivit remissvar på förslaget om att införa en ny 

standard anpassad för små företag. Det professionella omdömet är ett subjektivt begrepp som 

varierar från revisor till revisor beroende på kunskap och erfarenhet, vilket innebär att omdömet 

kan skifta beroende på vilken revisor det är som utför revisionen. 

De centrala begreppens förhållande 

Figur 4 visar kontexten mellan uppsatsens begrepp och är baserad på den begreppsmodell som 

har utvecklats i den teoretiska referensramen. Genom revisionsstandarder ska en revisor 

bedöma den väsentlighet och risk som råder för det specifika revisionsuppdraget (Pratt & Van 

Peursem, 1996). Revisionsstandarder ger även revisorn möjlighet att använda sitt professionella 

omdöme (IAASB, 2015). Därmed är SASE utgångspunkten i modellen, vilket av ovanstående 

anledningar mynnar ut i väsentlighet och risk samt professionellt omdöme. Genom analysen 

har vi funnit en samverkan som råder mellan väsentlighet och risk samt det professionella 

omdömet. Relationen innebär att den bedömda väsentlighets- och risknivån kan variera 

beroende på den enskilde revisorns professionella omdöme. Denna samverkan kan förklara hur 

SASE i sin nuvarande form förhåller sig till god revisionssed och rättvisande bild.  
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Figur 4. Förhållandet mellan de centrala begreppen. 
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6. Diskussion och slutsats
I detta avsnitt presenteras och diskuteras slutsatsen. Avsnittet avslutas med studiens 

implikationer samt en redogörelse för fortsatt framtida forskning.  

Trots att revisionsbranschen bör vara förändringsbenägen, har NRFs förslag om att införa en 

ny revisionsstandard bidragit till delade åsikter. Förändringen innebär att revisionen övergår 

från att vara regelbaserad till principbaserad om revisionen utförs enligt SASE. Övergången 

medför att revisorn får mindre vägledning och information om hur revisionen ska utföras. 

Istället lämnas mer utrymme för revisorns professionella omdöme, vilket kan medföra 

konsekvenser för relationen mellan SASE och god revisionssed samt rättvisande bild. Då syftet 

med uppsatsen är att analysera hur SASE förhåller sig till god revisionssed och rättvisande bild, 

kan dessa konsekvenser användas för att diskutera detta, och studiens frågeställning Hur 

förhåller sig det nuvarande utkastet av SASE till god revisionssed och rättvisande bild? kan 

besvaras. 

1. Ju mer professionellt omdöme som revisionen baseras på efter en optimal punkt,

desto mindre verkar god revisionssed uppnås.

Figur 5 visar det förhållande som verkar råda mellan god revisionssed och professionellt 

omdöme, som är kärnan i SASE. Revisorns yrkesroll kräver ett professionellt omdöme, vilket 

innebär att ett uteslutande av detta omdöme inte kan resultera i en god revisionssed. Vidare 

innebär god revisionssed att revisorn följer de standarder som råder. För att tillämpa dessa 

standarder i sin granskning krävs ett professionellt omdöme, vilket utvecklas i takt med att 

revisorn får ökad erfarenhet och kunskap. Det innebär att revisorn med tiden kan använda och 

förlita sig på omdömet i större utsträckning. Dock verkar det finnas en punkt där det 

professionella omdömet når en optimal gräns. En revision som baseras på omdömet i för stor 

utsträckning kan resultera i att revisionen blir ineffektiv då revisorn behöver insamla fler 

revisionsbevis för att avgöra om ett finansiellt påstående är korrekt. Vice versa kan det innebära 

att revisorn samlar för få revisionsbevis för att denne fullt ut litar på sitt omdöme. Av dessa 

anledningar kan revisionskvaliteten svikta, vilket inte är förenligt med god revisionssed. Detta 

resonemang verkar dock endast gälla då det professionella omdömet utövas allena (i.e utan stöd 

från standard). Denna slutsats kan dras då det av intervjuerna har framgått att det redan ges stort 

utrymme för det professionella omdömet i användning av ISA. Observera att figuren har 

framställts för att illustrera den samverkan som verkar råda mellan god revisionssed och 

professionellt omdöme. Figuren är inte matematiskt framställd och kurvan kan likväl se ut på 

ett annat vis. Det väsentliga i kontexten är dock inte att beskriva en absolut sanning. Syftet är 

istället att gestalta hur förhållandet mellan god revisionssed och professionellt omdöme tenderar 

att samverka. 



57 

Figur 5. Tendensen i förhållandet mellan god revisionssed och professionellt omdöme. 

2. Nivån på väsentlighet och risk kan variera beroende på det professionella

omdömet, vilket kan medföra en osäkerhet i revisorns uttalande gällande

rättvisande bild.

Revisorns uttalande i revisionsberättelsen sker med hög men inte absolut säkerhet, vilket 

innebär att det alltid finns en risk med den granskning som genomförs. ISA medför en tydlig 

och genomgående vägledning för att hantera risken att felaktigheter inte upptäcks på bästa sätt. 

Eftersom SASE främjar revisorns professionella omdöme, får revisorn mindre vägledning och 

information kring hur revisionen ska utföras. Vi kan genom vår analys konstatera att 

professionellt omdöme är ett subjektivt begrepp, som kan variera från revisor till revisor. Vi har 

med hänsyn till ovanstående resonemang ställt oss frågan om revision i enlighet med SASE kan 

uppnå rättvisande bild eller inte. Med hänsyn till att revisionen enligt SASE medför ett mindre 

omfattande arbete menar flera av våra respondenter att kvaliteten kan komma att minska och 

att det finns en större risk för att väsentliga felaktigheter inte upptäcks. Om väsentliga 

felaktigheter inte upptäcks, uppnås inte en rättvisande bild av företaget. Eftersom det råder 

skilda åsikter kring SASEs förhållande till den rättvisande bilden kan vi inte konstatera att den 

rättvisande bilden kommer påverkas negativt. Slutsatsen vi finner är istället att den rättvisande 

bilden kan komma att påverkas negativt, på grund av det mindre omfattande arbetet som till 

största del bygger på det subjektiva begreppet professionellt omdöme.  

3. SASE, om den antas i sitt nuvarande utkast, kan påverka god revisionssed

och rättvisande bild på ett negativt sätt.

Vi har i denna studie ställt oss frågan: hur förhåller sig det nuvarande utkastet av SASE till god 

revisionssed och rättvisande bild? Vi resonerar avslutningsvis att SASEs egenskaper kan 

medföra att revisionen utförs med en kvalitet som sviktar. Det skulle då innebära att standarden 

förhåller sig till god revisionssed och rättvisande bild på ett negativt sätt eftersom det inte kan 

säkerställas att revisionen är utförd korrekt. Det beror på att SASE är principbaserad och de val 
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som revisorn fattar i revisionsuppdraget baseras i större utsträckning, än i dagsläget med ISA, 

på det professionella omdömet. Att det inte kan säkerställas att revisionen är utförd på ett 

korrekt sätt medför ytterligare komplikationer. Revisorns roll enligt det agentteoretiska 

perspektivet innefattar att denne tillhandahåller en försäkran om att den information som 

företaget lämnar är korrekt, vilket görs för att minska informationsasymmetrin mellan företaget 

och dess intressenter. Om revisionen inte fullt ut kan kontrolleras av högre instans, hur kan det 

då säkerställas att revisorn faktiskt agerar som en försäkran? Revisorn bör skapa en trygghet 

för att de finansiella rapporterna som upprättas är korrekta och förenliga med företagets 

verksamhet. Det inger förtroende, som är en av den goda revisionssedens grundläggande 

aspekter. Vidare kan en revision enligt SASE innebära att väsentlighet och risk behandlas 

annorlunda än i dagsläget, med hänsyn till att det professionella omdömet utgör ett stort 

utrymme för handlingsfrihet. Väsentlighets- och risknivån har genom analysen visat sig ha en 

direkt koppling till granskningen av företagets årsredovisning, vilket innebär att rättvisande bild 

vid alla tillfällen möjligtvis inte uppnås. 

6.1 Implikationer 

6.1.1 Teoretiska implikationer 

Då SASE i dagsläget inte har implementerats och det inte finns tidigare forskning inom ämnet, 

kan denna studie bidra med förståelse kring kopplingen mellan den nya standarden och 

revisionens lagstadgade utgångspunkter god revisionssed samt rättvisande bild. Vi har i denna 

studie framställt två figurer (figur 4 och figur 5) som teoretiskt sett kan bidra till en förståelse 

kring det förhållande som råder mellan en principbaserad standard som baseras på professionellt 

omdöme och revisionens grundstenar god revisionssed och rättvisande bild. Med hänsyn till att 

SASE är outforskat, anser vi att vårt bidrag är betydelsefullt inför framtida forskning inom 

ämnet. 

6.1.2 Praktiska implikationer 

Den praktiska implikationen är högst aktuell då SASE planeras att införas 2016/2017. Eftersom 

SASE idag är ett utkast, kan denna studie användas för att korrigera detta utkast innan en slutlig 

form av standarden fastställs och en implementering sker. Exempelvis har resultatet i denna 

studie påvisat att det kan finnas en risk med att framställa en standard som möjligtvis sänker 

kvaliteten på den genomförda revisionen genom avsaknad av vägledning. Om SASE ska 

fungera som en självständig standard, utan att revisorn behöver finna ytterligare stöd i ISA, 

bör NRF införa ytterligare vägledning för revisorn. På så sätt kan det även stärka SASEs 

koppling till god revisionssed och rättvisande bild. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att se en studie genomföras efter en eventuell implementering av 

SASE, framtagen för att analysera hur standarden förhåller sig till god revisionssed och 

rättvisande bild efter att den har blivit fastställd. Förslagsvis kan även en studie som baseras på 

professionellt omdöme genomföras. Då professionellt omdöme är kärnan i den nya standarden, 

kan forskaren jämföra ett spann revisorer med olika erfarenheter för att analysera om omdömet 

har en direkt påverkan på revisionskvaliteten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide

Inledande frågor 

 Samtycker du till att vi spelar in denna intervju och har med ditt namn i uppsatsen?

 Hur länge har du arbetat som revisor?

 Vilken typ av företag arbetar du med?

SASE 

 Vad vet du om SASE i dagsläget?

 Vad kan denna nordiska standard tillföra revisionen? Ser du några nackdelar med en

implementering av en standard för mindre företag, i så fall vilka?

Väsentlighet och risk 

 Hur tror du att sannolikheten att upptäcka väsentliga fel och oegentligheter kan

komma att förändras efter en implementering av SASE?

God revisionssed 

 Vad är god revisionssed för dig?

 Hur kan revisionskvaliteten komma att påverkas efter en implementering

av SASE?

Rättvisande bild 

 Vad är rättvisande bild för dig?

 Vilken betydelse har rättvisande bild för revisionen?

Professionellt omdöme 

 Vad är din åsikt om att revisorn får använda sig av sitt professionella

omdöme i större utsträckning med den nya standarden?
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