Examensarbete, 15 hp för
Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision.
VT 2018

REVISORNS SKYLDIGHET ATT DOKUMENTERA
Faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen

Sektionen för hälsa och samhälle

2
3

Författare/ Author
Ivana Miskovic
Titel/Title
Revisorers skyldighet att dokumentera – faktorer som medför att brister uppstår i
revisionsdokumentationen.
Handledare/Supervisor
Nils-Gunnar Rudenstam
Examinator/Examiner
Marina Jogmark

4

Sammanfattning

Genom åren har det skett en rad företagsskandaler som kopplats samman med brister i
revisionen. För att undvika liknande skandaler i framtiden har ökade krav i lagstiftning och
uppdatering av standarder för revisionsarbete införts. Med hjälp av regelbundna kontroller ska
revisionen hålla hög kvalitet och brister ska upptäckas tidigare. Tidigare forskning har visat
att det ofta är i revisionsdokumentationen som brister förekommer.
Syftet med uppsatsen är att undersöka revisorers uppfattningar om vilka faktorer som orsakar
att brister uppstår i revisionsdokumentationen. För att uppfylla syftet har intervjuer gjorts med
tio revisorer som arbetar på olika revisionsbyråer i Skåne. Det teoretiska ramverket
presenteras i en figur som visar min tolkning av hur olika faktorer påverkar
revisionsdokumentationen.
Slutsatsen av studien visar att revisorns uppfattningar om regleringen, revisorns yrkesroll och
revisionsbyrån är faktorer som kan medföra att brister uppstår i revisionsdokumentationen,
vilket många gånger kan relateras till tidsbrist hos revisorn. Det moment i revisionsprocessen
som rör bedömningar om vad som är väsentlig information kan även medföra brister i
revisionsdokumentationen. Detta eftersom revisorer kan tolka och bedöma olika, vilket
avspeglar sig i vilken information varje revisor anser vara väsentlig information att ta med i
revisionsdokumentationen. Detta kan sin tur leda till att alla revisorer inte får med vad som
krävs enligt lag och standard.
Som förslag på framtida forskning ska en undersökning göras på hur många uppdrag som är
optimalt för en revisor att revidera per år.

Ämnesord
Väsentlighet, dokumentation, professionella bedömningar, profession, brister, revision.
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Abstract

Over the years there have been several corporate scandals, which have been linked to
shortcomings in the auditing. In order to avoid similar scandals in the future, increased
requirements for law and standards have been introduced. With the help of regular quality
controls, the audit should maintain high quality and shortcomings should be discovered
earlier. Previous research shows that it is often in the audit documentation that deficiencies
occur.
The purpose of this paper is to identify factors that cause shortcomings in the audit
documentation. In order to fulfil the purpose of the paper, interviews have been conducted
with ten auditors from various audit firms in Skåne. The theoretical framework is based on a
model that shows my understanding of how different factors affect the audit documentation.
The conclusion of the study shows that the auditor's perceptions of the regulation, the
auditor’s professional role and the audit firm structure are factors that may cause
shortcomings in the audit documentation, which can often be related to the lack of time in the
process of auditing. The moment in the audit process regarding assessments of essential
information may cause shortcomings in the audit documentation. This is because auditors can
interpret and assess differently, which reflects what information each auditor considers to be
essential information to include in the audit documentation. This in turn can lead to the fact
that all auditors do not include what law and standard require.
As a proposal for future research, a study should be made in order to determine how many
assignments are optimal for an auditor to audit per year, with regards to the time aspect in
relation to the documentation requirements.

Keyword
Essentiality, documentation, professional judgment, profession, flaws, audits.
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Förord

Denna uppsats har inledningsvis grundat sig på två individers gemensamma arbete (Emma
Keifers och mitt Ivana Miskovic), där vårt brinnande intresse för revision har bidragit till en
vilja att bättre förstå hur revisionsyrket ser ut i verkligheten. Vi har av olika skäl avbrutit vårt
samarbete och sedan valt att slutföra examensarbetet i form av två separata rapporter. De två
rapporterna bygger på samma empiriska material (i första hand 10 gemensamt genomförda
kvalitativa intervjuer med revisorer) men sammanställning och analys har genomförts
individuellt. Nedan kommer min personliga framställning av arbetet.
Jag vill tacka alla parter som berörts under arbetets gång. Jag vill tacka familj och vänner som
stöttat mig under hela perioden. Jag vill även ge ett stort tack till min handledare mot slutet av
arbetet, Nils-Gunnar Rudenstam, som stöttat, gett tips, synpunkter och konstruktiv kritik. All
värdefull hjälp har varit avgörande för min uppsats. Slutligen vill jag tacka mina respondenter
för värdefulla intervjuer, utan dem hade detta arbete inte varit möjligt.

Kristianstad, Maj 2018

Ivana Miskovic
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1. Inledning
I detta kapitel kommer problembakgrunden och problematiseringen att presenteras för att ge
en förståelse för uppsatsämnet. Vidare presenteras syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med
en disposition med en kort förklaring till vad varje kapitel handlar om.

1.1 Bakgrund
Genom åren har förtroendet för revisionsbranschen många gånger ifrågasatts på grund av en rad
företagsskandaler som kunnat kopplas till brister i revisionen (Johansson, Häckner &
Wallerstedt, 2005; Jayalakshmy, Seetharaman & Khong, 2005). Några exempel på mer
omfattande företagsskandaler är Skandia, Prosolvia, Worldcom samt den omtalade Enronskandalen (Beck-Friis, 2003). Revisionsfirman som skötte bokföringen och revisionen av
Enron hade bl.a. förstört en mängd betydelsefulla dokument för att dölja att ekonomiska brott
begåtts. Ledningen på revisionsfirman dömdes vid uppdagandet bland annat för bedrägeri och
bokföringsbrott, vilket senare utsetts till historiens största ekobrottshärva (Dagens industri,
2002; Westbrook, 2014; Porter, Simon & Hatherly, 2008). Vid Enrons konkurs samt
uppdagandet av att revisionsbyrån medverkat i skandalen, ifrågasattes förtroendet för
revisionsbranschen (Edling, 2002). De ovan nämnda skandalerna har bland annat bidragit till
att regelverk och lagstiftning uppdaterats och blivit mer omfattande inom revisionsbranschen,
detta för att minska risken för att liknande skandaler ska inträffa i framtiden (Johansson et al.,
2005; Porter et al., 2008).
Det genomförs ständigt kvalitetskontroller av revisorers arbete för att revisionen ska hålla en
hög revisionskvalitet samt att brister i revisionen skall upptäckas tidigt (Wooten, 2003). Hög
revisionskvalitet ska stämma överens med god revisionssed och följa ”International Standards
on Auditing” (härefter ISA), vilket är ett internationellt regelverk som ska följas av revisorer
(FAR, 2015). Revisionssed innebär bland annat, att revisionen ska färdigställas efter revisorns
kunskap, erfarenhet och bedömningar (FAR 2006). För att öka revisionskvaliteten och bidra till
upprätthållandet av en bättre revisionssed ska revisionsprinciper, lagar och föreskrifter följas
(DeFond & Zhang, 2014). Revisionskvalitet kan till exempel definieras som revisorns
skicklighet att bedöma vad som är väsentliga felaktigheter, i granskningen av revisionen
(DeAngelo, 1981; Rippe, 2014).
Kvalitetskontroller görs alltså regelbundet på revisioner för att se till att en hög
revisionskvalitet upprätthålls.

I kvalitetskontrollerna är det konstaterat att det ofta är
1
0

revisionsdokumentationen som är bristfällig (Whittington, Graham, Fischbach & Ahern, 2006).
Även Hultqvist, Brännström och Svanström (2015) visar statistik på att det är i
revisionsdokumentationen som en av de vanligaste bristerna upptäcks i kvalitetskontrollerna.
De menar t o m att omfattningen av brister i revisionsdokumentationen ofta underskattas
eftersom de i kontrollerna många gånger kategoriseras som brister i granskning. Brister i
granskning innebär att revisorn inte granskat företaget tillräckligt medan brister i
revisionsdokumentationen innebär att revisorn inte dokumenterat allt han eller hon gjort
(Hultqvist et al., 2015).
Revisorsnämnden, statens myndighet för revisorsfrågor (härefter RN), utför en del av
kvalitetsgranskningarna tillsammans med FAR, branschorganisationen för revisorer, i syfte att
upprätthålla förtroendet för revisionsbranschen i Sverige (RNFS 2001:2). För att underlätta
RNs och FARs arbete angående vad som ska finnas med i dokumentationen stiftades den 1
januari 2002 en ny lag; revisorslagen. 24§ i revisorslagen handlar om att revisorn ska vara
opartisk och självständig men också att väsentlig information i revisorns arbete ska kunna
bedömas i efterhand (SFS, 2001:883). Revisorer måste även följa ISA när de gör sin revision
där ISA 230 beskriver hur revisorer ska utföra revisionsdokumentationen (Diamant, 2015).
Revisionsdokumentationen ska följa en ”röd tråd”, vilket innebär att det i texten ska finnas en
koppling mellan revisionsprocessens olika steg, från början till slut. De olika stegen i
revisionsprocessen utgörs av planering, granskning samt rapportering. Den vanligaste kritiken
från RN angående revisionsdokumentationen är att det brister i den röda tråden (FAR, 2014).
Kravet på att allt som revisorn gjort skall dokumenteras har gjort att många revisionsbyråer har
infört datorsystem med manualer för att underlätta och förbättra revisionsarbetet. Detta
hjälpmedel sägs även öka strukturen i arbetet, men det har också medfört att revisorn inte ges
samma utrymme för egna bedömningar. Frågan har ställts om inte datoriseringen i sin tur kan
leda till försämrad kvalitet på revisionsarbetet (Agevall & Jonnergård, 2007; Schroeder,
Reinstein & Schwartz, 1996). Däremot menar Stringer (1981) att väl strukturerade processer,
som teknologin kan bidra till, ökar kvaliteten i revisionsarbetet samtidigt som felaktigheter
reduceras. Inom revisionsbranschen har införandet av ISA bidragit till ytterligare en mer tydlig
beskrivning över hur revisionsprocessen ska gå till, då denna standard anger hur revisorn ska
planera sin revision, hur den ska genomföras samt vad revisorn ska dokumentera (Agevall &
Jonnergård, 2007).

1.2 Problematisering
Revisorer

ska

enligt

ISA

dokumentera
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vad

som

görs

under

revisionen

och

revisionsdokumentationen måste samtidigt innefatta planering, granskning och slutsats, samt
vara överskådlig (Agevall & Jonnergård, 2007; FAR, 2014). En svårighet som ofta diskuterats
i samband med revisionsdokumentation ligger i hur revisorn ska avgöra vad som är väsentlig
information att dokumentera. Dokumentationen ska innehålla bevis för att revisionen har
planerats och genomförts enligt ISA, lagar och regler. Finns det inte bevis i
revisionsdokumentationen för hur revisionsarbetet genomförts är det svårt att identifiera att
revisionsarbetet har utförts på ett korrekt sätt (Whittington et al., 2006). Vidare menar
Carrington (2014) att det är en utmaning för revisorer att utforma en samtidigt överskådlig
revisionsdokumentation utan att onödig information tas med.
Ett problem är att det inte finns några tydliga direktiv i ISA vad gäller tillämpningen av vad
som anses väsentligt att dokumentera. Detta gör att det kan skilja sig åt mellan revisorer i detta
avseende (Chong, 1992; Stewart & Kinney, 2013). Morris och Nichols (1988) samt Martinov
och Roebuck (1998) argumenterar vidare att eftersom det görs en subjektiv bedömning av vad
som är väsentlig information, kan det uppstå skillnader mellan revisorer.
Revisionsprocessen börjar med en riskbedömning för att avgöra/bestämma vad som är
väsentliga poster att titta närmare på (Carrington, 2014; FAR, 2006; Hubbard, 2000). Enkelt
förklarat samlar revisorn in underlag från företaget i form av bland annat bokföring och
årsredovisning, men det förs även dialog med personalen på företaget som revideras, som kan
få betydelse för revisionen. All insamlad information sparas och revisorn gör sedan
bedömningar och drar slutsatser utifrån det underlag som samlats in. Slutligen dokumenterar
revisorn vilka bedömningar som gjorts samt hur revisorn kommit fram till dessa. Revisorn
hänvisar även till att bedömningarna har gjorts utifrån underlaget som samlats in och
sammanfattar sedan resultatet av hela processen i en revisionsberättelse (Carrington, 2014;
FAR, 2006; Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2013; Boynton & Johnson, 2006).
För att ta fram det underlag som anses vara väsentlig information, använder revisorn sig bland
annat av sin kunskap och erfarenhet om det aktuella företaget (Graham & Messier, 2006;
Holder, Schermann, Whittington, & Blossom, 2003; McKee & Eilifsen, 2000). När revisorn
använder sig av sin kunskap och erfarenhet, även kallat professionalitet, innebär det att han/hon
bland annat gör individuella bedömningar på poster där det bedöms finnas störst risk att
väsentliga fel förekommer (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi 2006). Det är en utmaning
för

revisorn

att
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utforma

en

överskådlig dokumentation av denna arbetsprocess, och de olika överväganden som görs i den,
och samtidigt endast ta med väsentlig information i revisionsdokumentationen (Carrington,
2014; FAR, 2006)
Som nämnts ovan saknas det detaljerad vägledning för att dokumentera väsentlig information
(Stewart & Kinney, 2013). Lagen och standarden lämnar ett utrymme för tolkning angående
vad som är att betrakta som väsentlig information, och vad av detta som bör dokumenteras. Kan
det i detta tolkningsutrymme finnas möjligheter att finna förklaringar till varför det uppstår
brister i revisionsdokumentationen? Hur ser revisorerna själva på detta? Hur beskriver revisorer
möjligheter och problem med revisionsdokumentationen?

1.3 Syfteformulering
Syftet med uppsatsen är att undersöka revisorers uppfattningar om faktorer som kan orsaka att
brister uppstår i revisionsdokumentationen.

1.4 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I första kapitlet presenteras bakgrunden och
problematiseringen som utmynnar i uppsatsens syfte. I andra kapitlet introduceras den
vetenskapliga metoden. I tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen men även en
figur som visar hur olika faktorer kan antas påverka revisionsdokumentationen. Fjärde kapitlet
handlar om empirisk metod där jag förklarar varför jag valt de intervjufrågor som finns med i
undersökningen samt tillvägagångssättet. I kapitel fem presenteras analysen av undersökningen,
där empiri och teori är i fokus. I sjätte och sista kapitlet framkommer slutsatsen av
undersökningen samt förslag på framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod
I detta kapitel görs en övergripande presentation av hur undersökningen utförts samt vilka
metoder som använts.

2.1 Forskningsmetod
Syftet med uppsatsen var att undersöka revisorers uppfattningar om faktorer som orsakar att
brister uppstår i revisionsdokumentationen. Undersökningen grundas dels på dokumentstudier i
form av lagar och standarder, vetenskapliga artiklar dels på tio kvalitativa intervjuer med
revisorer ifrån olika byråer. Respondenternas svar utgör det primära empiriska materialet i
denna undersökning. Det som är viktigt att framhäva är att genomförandet av intervjuerna
gjordes i grupp om två individer som sedan valde att slutföra arbetet i form av två separata
rapporter (mer om vårt samarbete beskrivs under empirisk metod (kapitel 5)). Nedan kommer
sammanställning av den vetenskapliga metoden som jag har valt att skriva om i ”vi-form” för
att inte förvirra läsaren.
Vi har använt oss av en kvalitativ metod med ambitionen att skapa en förståelse för insamlad
data om revisorers uppfattningar om undersökningens frågeställning (Jacobsen, 2002). Vårt
fokus var att undersöka revisorers uppfattningar, det vill säga de intervjuade revisorernas
intryck, tankar och åsikter om framför allt momentet dokumentation i revisionsprocessen. Då vi
skulle

undersöka

revisorers

uppfattningar

om

vilka

faktorer

som

gör

att

revisionsdokumentationen har brister var det bättre att ställa fler frågor såsom följdfrågor till
revisorerna för att få en bättre bild av ämnet, vilket även kännetecknar den kvalitativa metoden.
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer då denna typ av metod innebär att
respondenternas svar lyfts fram (Holme och Solvang 1997). Vi bedömde att denna metod var
mest lämpad för studiens syfte, då det är av intresse att få revisorernas uppfattning om vilka
faktorer de anser orsakar att brister i revisionsdokumentationen uppstår. Det finns i huvudsak
två olika former av intervjuer: ostrukturerade och semistrukturerade. Ostrukturerad intervju
innebär i stort sett att forskaren använder sig av minnesanteckningar medan en semistrukturerad
intervju innebär att forskaren har ett antal teman som är jämförelsevis specifika för
forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2005). Vi valde att använda oss av semistrukturerade
intervjuer då en intervjuguide med ett antal teman sammanställdes inför intervjuerna (se bilaga
13

1). Detta gjorde även att vi som intervjuare lät respondenten utveckla sina svar inom det område
intervjuerna berörde. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan intervjuaren även studera fenomen
i sin naturliga miljö, det vill säga att intervjuaren kan skapa förståelse för vad som framkommer
under intervjun (Bryman, 2001). Anledningen till varför helt ostrukturerade intervjuer inte
valdes var för att minska risken för att revisorerna skulle hamna utanför ämnets ramar.

2.2 Forskningsfilosofi
Studien vill ge insikt om vilka faktorer som kan orsaka att brister uppstår i
revisionsdokumentationen, där revisorers uppfattningar ligger till grund för vår insamlade
empiri. Vi har därför använt oss av en hermeneutisk ansats, då denna ansats betyder
tolkningslära och används för att studera, tolka och förstå andra människor, i detta fall tolka och
förstå revisorernas uppfattning om forskningsfrågan. Hermeneutiken används oftast vid
kvalitativa forskningsmetoder för att få förståelse för det som studeras och är en forskarroll som
är öppen och subjektiv (Patel & Davidson, 2011). Vidare förklarar Patel & Davidson (2011) att
genom hermeneutiken kan man tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i tal, och på så sätt
förstå och tolka andra människor. Vi har ansett att detta är en passande ansats att använda i
undersökningen då vi genom respondenternas intryck, tankar och åsikter har förvärvat mer
kunskap om ämnet. Att använda en öppen och subjektiv ansats som hermeneutiken ger, tror vi
kan bidra till en helhetsbild av forskningsproblemet samt ge möjlighet och utrymme att få tolka
de svar som revisorerna ger.

2.3 Forskningsstrategi
Forskningsstrategin i denna undersökning kan karaktäriseras som abduktiv. Abduktion är en
kombination av induktion och deduktion, då abduktiva ansatsen liksom växlar mellan att ta
hänsyn till den studerade verkligheten och att ta hänsyn till teori (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 3 har använts för att i stora drag försöka
skapa en förhandsförståelse av vilka faktorer som kan bidra till att brister uppstår i
revisionsdokumentationen. Fördelen med att använda en abduktiv ansats är att forskaren inte
blir begränsad i samma utsträckning, som fallet kan bli genom att arbeta strikt antingen
deduktivt eller induktivt (Patel & Davidson, 2011). Teorierna ska ligga till grund, men ska inte
ses som det enda eller rätta sättet att koppla till empirin. Undersökningen ges en så explorativ
karaktär som möjligt (Alvesson & Sköldberg, 1994).

I stora drag har vi genom hela föreliggande uppsatsprojekt utgått växelvis ifrån teori och empiri.
Detta genom att under processens gång ha gjort justeringar i både den teoretiska referensramen
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respektive i tolkningen av det empiriska materialet i analyskapitlet. Vi har delvis gjort ändringar
i hur vi formulerat frågorna i intervjuer och delvis ändrat teoretiska referensramen för att vår
analysmodell ska bli så tydlig och utvecklad som möjlig. Undersökningen påbörjades genom att
granska dokumentstudier i form av lagar och standarder, vetenskapliga artiklar samt litteratur
för att på basis av detta utforma en intervjuguide. Den empiri som samlades ihop under
intervjuerna har således i utgångsläget analyserats utifrån den teoretiska referensram som
hittades/utvecklades när undersökningen inleddes. Då vi sedan kom fram till att intervjuerna
framförde mer, och delvis ny, information jämfört med vad som kunde förväntas utifrån
befintliga dokumentstudier valde vi att förbättra och konstruera en ny tydligare figur (se figur
1), som ligger till grund för den teoretiska referensramen. Vi har således justerat figuren som en
följd av växelspelet mellan teori och empiri, det vill säga, efter de ”oväntade” svaren vi fick i
intervjuerna. Det vi justerat i figur 1 var främst det vi kallat för faktor tre, ”Revisonbyrån”, i
modellen som omfattar; antal uppdrag i förhållande till revisorns kapacitet, storlek på
revisionsbyrå och byråstruktur.
Vi har alltså använt oss av både teorier/begrepp ifrån tidigare studier och empiri som vi samlat
in under arbetets gång för att utveckla en bättre förståelse för frågan vad som påverkar att brister
uppstår i revisionsdokumentationen.

2.4 Teoretiskt perspektiv
För att lättare förstå vilka faktorer som kan tänkas orsaka att brister uppstår i
revisionsdokumentationen konstruerades en figur i kapitel 3 som avspeglar faktorer som enligt
litteraturen anses påverka revisionsdokumentationen. Med andra ord konstruerades först figuren
enligt litteraturen som motsvarade min teoretiska utgångspunkt som sedan prövades mot
revisorernas uppfattning om fenomenet. Uppsatsens syfte är trots allt att undersöka revisorers
uppfattning om vad som kan bidra till brister i revisonsdokumentationen och revisorernas
uppfattning ligger därför till grund för den slutliga konstruerade figuren i kapitel 3.
Figur 1 utformades först med två grupper av faktorer: Reglering - som omfattar lag, standarder,
god revisionssed (ISA) och Revisorns yrkesroll - som inkluderar erfarenhet, bedömningar och
god revisionssed (praxis). Anledningen till varför jag delade upp det på det sättet var på grund
av att dokumentstudier och vetenskapliga artiklar tyder på att det oftast är de faktorerna som
medfört brister i revisionsdokumentationen. Likartad uppdelning har även använts i empirin och
analysen för att generera en röd tråd genom hela arbetet.
Jag har genom den teoretiska referensramen försökt ta reda på hur dokumentstudier och
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vetenskapliga artiklar ser på vilka faktorer som kan orsaka brister i revisionsdokumentationen
vilket dock inte gav mig ett svar på min forskningsfråga, då jag ville undersöka revisorernas
uppfattning. Jag har alltså utifrån teorin endast fått en aspekt på vad som kan anses ingå inom
ramen för revisorernas arbete och utifrån revisorernas uppfattningar fått svar på min
forskningsfråga.
Slutligen justerades figur 1 till att omfatta tre grupper av faktorer som påverkar
revisionsdokumentationen. Faktor tre döptes till: revisionsbyrån, som inkluderar antal uppdrag
– sett i förhållande till revisorernas kapacitet, storlek på revisionsbyrån och vad jag slutligen
valt att kall byråstruktur. Anledningen till att figur 1 justerades var de ”oväntade” och mer
utvecklade svaren vi fick intervjuerna.
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3. Faktorer som enligt litteraturen anses
påverka revisionsdokumentationen
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presenteras utifrån en konstruerad
figur för vilka faktorer som kan anses medföra att revisionsdokumentationen brister. Detta
med dokumentstudier och vetenskapliga artiklar samt eget empiriskt material som grund.

Figur 1: Faktorer som kan medföra att brister uppstår i revisionsdokumentationen enligt litteraturen
samt justerat efter revisorernas svar i våra intervjuer.

Figur 1 anger faktorer som enligt litteraturen anses kunna påverka revisionsdokumentationen.
Längst upp i figuren återfinns Revisorsnämnden - RN, som är ett kontrollerande organ.
Revisorn påverkas av RN genom vetskapen om att hela revisionen kan komma att bli föremål
för granskning, något som antas bidra till att revisorerna eftersträvar att följa lagar och regler.
Upptäcker RN i sin granskning att revisionen inte följt alla lagar och regler och att
revisionsdokumentationen därav inte blivit komplett uppstår en brist. Revisorerna är skyldiga
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att enligt lag, standard och god revisionssed dokumentera på ett så pass tydligt och systematiskt
sätt att revisorernas opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i efterhand. Anledning
till att efterlevnaden av lagar, standarder och god revisionssed kontrolleras av RN är att dessa
faktorer i första hand a n t a s p å v e r k a revisorn i arbetet med att utföra revisionen –
revisionsprocessen.
Vidare lyfts revisorns yrkesroll fram i figuren. Revisorn är central i uppsatsen på flera olika
sätt. Dels har revisorn enligt den teoretiska referensramen den ”kritiska” – avgörande – rollen
för hur revisionen och själva revisionsdokumentationen utförs, dels är syftet med uppsatsen att
undersöka just revisorers uppfattning om vilka faktorer som orsakar att brister uppstår i
revisionsdokumentationen.
Revisorns yrkesroll har tagits med i den teoretiska referensramen i en strävan att förstå vilka
faktorer som kan orsaka att brister uppstår. Revisorns yrkesroll är bred och omfattar många
ansvarsområden. Jag har valt att framhäva två aspekter av yrkesrollen som ansetts kunna vara
en stor anledning till varför brister uppkommer och därav underkategorier från revisorns
yrkesroll till erfarenhet samt bedömningar. I lagtexten står det att revisionen ska verkställas på
basis av god revisionssed, vilket i stort sett innebär att den ska färdigställas efter revisorns
kunskap, erfarenhet och professionella bedömningar. Revisorn skall enligt god revisionssed
använda sig av sin erfarenhet och bedömningar i det enskilda ärendet. Detta innebär att
utrymme ges för ”professionella bedömningar och val” i detta sammanhang. Den exakta
utformningen av revisionsdokumentationen kan därför, åtminstone till viss del, antas variera.
Avslutningsvis lyfte revisorerna som intervjuades även fram att revisorn påverkas av andra
faktorer, som sedan återges i figuren ovan under rubriken ”Revisionsbyrån”. Hit har jag hänfört
sådant som revisionsbyråns storlek, byrå-struktur och antal uppdrag i förhållande till revisorns
kapacitet.
Utgångspunkten är alltså att tre grupper av faktorer – reglering, revisorns roll och
revisionsbyrån – tillsammans antas påverka revisionsprocessen och själva dokumentationen av
den. Jag skall mera i detalj nedan gå igenom och diskutera de olika faktorerna.

3.1 Reglering
Under reglering har jag valt att ha underrubrikerna; RN, lag och standard, revisorernas
skyldighet att dokumentera enligt lag, revisorernas skyldighet att dokumentera enligt ISA och
God revisionssed. Detta för att beskriva dessa faktorer som i första hand skall påverka revisorn
i

arbetet

med

att

utföra

revisionen
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-

revisionsprocessen.

3.1.1 Revisorsnämnden
Som nämnts i figur 1 kan RN vara en faktor som påverkar revisionsdokumentationen. Detta
eftersom RN ska se till att revisorer följer regleringen. RN grundades den 1 juli år 1995, i syfte
att staten skulle bli bättre i sin tillsyn av revisorer och revisionsbyråer. Med andra ord kan RN
förklaras som statens myndighet för revisionsfrågor (RN, 2017).
Vidare ska RN enligt revisorslagen 3§:
1. "pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt denna lag,
2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade revisionsbolag och
revisorer från ett tredjeland,
3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade revisionsbolag,
revisorer från ett tredjeland och, i den omfattning som framgår av 32 g §, före detta revisorer,
och
4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt".
(RNFS, 2001:2).
De som lyder under RN:s tillsynsansvar är godkända och auktoriserade revisorer samt
registrerade revisionsbyråer. Vidare avser RN med sin tillsyn att kontrollera så att revisorerna
följer god revisorssed och god revisionssed (FAR, 2011).
Vidare har RN delat upp sin tillsyn i fyra delar: SUT (systematiska och uppsökande tillsyn),
löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden och förhandsbesked. SUT – verksamheten utför
kvalitetskontroller hos utvalda revisorer där syftet är att hitta brister. Förekommer det brister i
ett SUT ärende, så som till exempel att revisorn försummat sina skyldigheter, leder det till e t t
disciplinärende. När det gäller den löpande kvalitetskontrollen så utförs den av FAR i avsikt att
hålla en hög kvalitetsnivå under hela processen (RN, 2017).1
Eftersom RN har ett stort formellt inflytande på revisorer och hur de utför sitt arbete kan de ses
som en faktor som kan antas påverka hur revisorer utför revisionsdokumentationen. RN kan
påverka revisionsdokumentation eftersom de ständigt gör kvalitetsgranskningar där det enligt
tidigare studier har påvisats att det oftast är i själva revisionsdokumentationen som det
uppdagats brister.

1

Notering: Revisionsnämnden heter idag Revisionsinspektionen (Från och med 1 april 2017)
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3.1.2 Lag och standard
Den andra faktorn i figur 1 handlar om lagstiftningens och standardernas påverkan på
revisionsdokumentationen. Revisorer är enligt 24§ revisorslagen skyldiga att dokumentera
väsentlig information under revisionsprocessen för att i det i efterhand skall gå att bedöma
revisorers opartiskhet och självständighet (SFS, 2001:883). Även den internationella standarden
som kallas ISA beskriver hur revisionsprocessen bör gå till och lägger stor vikt vid att
dokumentera väsentlig information under revisionsprocessen. Det finns ett avsnitt i ISA (ISA
230) där det omfattande beskrivs hur revisionsdokumentationen ska utföras samt att
dokumentationen också skall innehålla bevis som styrker revisorns slutsatser (ISA, 2009;
Chong, 1992; Stewart & Kinney, 2013).
Revisorer skall följa en revisionsprocess baserad på lagar och standarder för att utföra
revisionsdokumentationen (Öhman, 2004). Öhman (2004) menar att revisorer idag fokuserar på
att göra saker rätt snarare än att göra rätt saker. Att göra saker rätt syftar på att revisorn följer
vad som anges i standarder och lagar. Att göra rätt saker kan t ex istället avse att revisorn ibland
borde göra saker som inte står i lagar och standarder för att tillfredsställa ägare i bolaget som
revideras.
Lag och standarder anses vara faktorer som påverkar revisionsdokumentationen, det vill säga,
de anses styra hur revisorn utför sitt arbete. Lag och standard kan ses som en grundpelare som
varje revision måste bygga på. Men vad är det som kan bidra till att denna ”styrning” ibland
blir otillräcklig? Finns något inslag i själva regleringen, t ex kan de lag och standard tänkas vara
en faktor som bidrar till snarare än motverkar en bristande revisionsdokumentation eftersom
revisorer idag har höga krav på dokumentation, som på något sätt ”kolliderar” med
verkligheten och genom sin omfattning bidrar till brister i efterlevnaden av reglerna?
3.1.2.1 Revisors skyldighet att dokumentera enligt lag

Revisorn ska enligt lag dokumentera revisionen för att säkerställa att hen utfört sitt arbete på
rätt

sätt.

All

information

som

är

av

väsentlig

karaktär,

ska

finnas

med

revisionsdokumentationen och enligt lagen ska följande finnas med;
”1. planeringen av uppdraget och de bedömningar, såsom väsentlighetstal- och
riskbedömningar, som har legat till grund för planeringen,
2. vilka granskningsåtgärder som har utförts, vad dessa har omfattat samt när och hur
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granskningsåtgärderna har utförts,
3. de iakttagelser som har gjorts vid granskningen och de slutsatser som har dragits,
4. de insatser i form av rådgivning eller annat biträde som har föranletts av iakttagelser
enligt 3 (revisionsrådgivning)
5. de rapporteringsåtgärder som har föranletts av iakttagelser enligt 3”.
Enligt lagen skall revisionsprocessen omfatta planering, granskning, rapportering och
dokumentation. I första punkten kan det utläsas att den information som inte är av väsentligt
karaktär inte heller behöver finnas med i revisionsdokumentationen (2 § RNFS 2001:2).
Lagen visar här fem grundläggande punkter som varje revision måste innehålla, finns de inte
med kan revisionen anses ofullständig. Lagen kan därmed anses ha påverkan på revisorn och
revisorns utförande av revisionsdokumentationen som beskrevs i figur 1.
Under de senaste åren har det införts alltfler lagar och standarder som revisionsbranschen måste
följa och ta hänsyn till, bland annat gällande hur revisionsdokumentationen ska utföras
(Pentland, 1993). Pentland (1993) menar att införandet av nya lagar och standards inom
revisionsbranschen har påverkat hur revisorn genomför dokumentationsprocessen. Detta i form
av att revisionen idag är mer tidskrävande och revisorn får därmed mindre utrymme att göra
egna, professionella, bedömningar (Pentland, 1993). Vidare menar Pentland (1993) att detta har
medfört att strukturen i arbetssättet har förändrats då fler riktlinjer och checklistor skall följas.
3.1.2.2 Revisorns skyldighet att dokumentera enligt ISA

Revisorn ska i sin praxis i första hand förhålla sig till lag och andra författningar. I andra hand
ska revisorn förhålla sig till ISA, som är en rekommendation och kan ses som ett hjälpmedel
under revisionen (ISA, 2009a).
Revisionsdokumentationen ska även enligt ISA innehålla väsentlig information så det finns
stöd för revisorns rapport. Revisionsdokumentation är även viktigt eftersom revisorn ska
anteckna information som kan ha betydelse för framtiden men även för framtida revisioner.
Dokumentationen behövs för att externa inspektioner ska kunna göra en bedömning av
revisorns utförda arbete (ISA, 2009a).
Revisionsdokumentationen ska sammanställas utan onödigt dröjsmål efter varje slutförd
revision, vilket är satt till 60 dagar. I slutföringsskedet får inga nya granskningsåtgärder göras
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(ISA, 2009a). Det har påvisats av ISA att revisorer som dokumenterar sitt arbete direkt oftast
har en bättre revisionsdokumentation än revisorer som dokumenterar sitt arbete i efterhand
(ISA, 2009a).
I

enlighet

med

lagar

kan

det

även

utläsas

att

ISA

ställer

höga

krav

på

revisionsdokumentationen. Väsentlig information ska dokumenteras för att ha stöd i revisorns
rapport, men även information som kan ha betydelse för framtiden och information för externa
inspektioner. ISA visar på en betydande faktor på revisionsdokumentationen och finns därför
med i figur 1, som möjligen kan vara en faktor till att revisionsdokumentationen brister på
grund av de höga dokumentationskraven.
3.1.3 God revisionssed
I ABL 9:3 står det följande;
”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.”
Ovanstående stycke lämnar rum för tolkningar, där det inte framgår konkret hur omfattande en
revision ska vara, utan revisionen ska vara så omfattande som god revisionssed kräver.
Man kan se det som så att idag finns det en ramlagstiftning i syfte att revisorns granskning inte
ska begränsas av för mycket detaljregler och samtidigt ges både handlingsutrymme och ansvar
till revisorn, eftersom kravet kvarstår att revisorn ska följa god revisionssed. Det är RN som
ansvarar för att utveckla innebörden i begreppet god revisionssed och RN har givits stort
inflytande på ramlagstiftningen (Prop. 2000/01:146 s. 87f). God revisionssed innebär att
revisorn ska utföra sina uppdrag och med hjälp av sin kunskap, erfarenhet och professionella
omdöme följa god revisionssed och utföra revisionen utefter denna sed (FAR, 2006; Moberg,
2006). FAR utformar de rekommendationer som revisorer ska följa för att arbeta utefter god
revisionssed (FAR, 2006).
Men frågan om god revisionssed är en fråga dels om vilka regler som finns för denna sed men
god revisionssed skall å andra sidan också upprätthållas i revisorers praxis. Denna fråga berörs i
analysmodellens nästa grupp av faktorer – Revisorns yrkesroll.

3.2 Revisorns yrkesroll
Syftet med en revision är att revisorn ska kvalitetssäkra och skapa trovärdighet för ett reviderat
företags

finansiella

information.

För

att

skapa
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denna

trovärdighet

gör

revisorn

uttalanden och bedömer det reviderade företagets årsredovisning, bokföring samt förvaltning.
För att skapa denna tilltro måste revisorn kunna garantera sin självständighet och opartiskhet i
förhållande till det aktuella företaget. Revisionen av ett bolag är viktigt eftersom intressenter
ska kunna lita på den finansiella information som ett företag ger ut (FAR, 2006; Moberg,
2006). Revisorernas generella roll är således att med rimlig säkerhet uttala sig om att företagets
finansiella information inte innehåller några väsentliga felaktigheter och detta uttalande görs på
basis av tydligt ramverk (FAR, 2013).
Revisorns yrkesroll är emellertid bred och innefattar många olika ansvarsområden. En del av
revisorns yrkesroll innebär att revisorn granskar verksamheten av ett bolag och sammanställer
sedan granskningen i en revisionsberättelse med hjälp av sin profession och erfarenhet (FAR,
2006).
Revisorn är också många gånger rådgivare åt det företag hen granskar, och måste alltid vid
rådgivning vara försiktig så att opartiskheten och självständigheten inte riskeras (FAR, 2006;
Moberg, 2006). Det har konstaterats att revisorns oberoende är det viktigaste för att kunna
utveckla sig inom yrket, och att oberoendet är, förutom kompetenskravet, det svåraste att
förhålla sig till inom revision (Eilifsen et al., 2013).
Revisorns profession, erfarenhet och bedömningar har en viktig betydelse i varje del av
revisionen. Revisionsdokumentationen kan genomföras på olika sätt där resultatet kan skilja sig
åt mellan revisorer som gör olika bedömningar och/eller besitter olika erfarenhet. Jag anser
därför att yrkesrollen passade in i figur 1 eftersom det kan vara en viktig faktor som påverkar
revisionsdokumentationen.
3.2.1 Revisorns erfarenhet
Utbildning och erfarenhet ger den kunskapsgrund som revisorerna behöver när de gör
bedömningar. Genom att revisorerna har kunskap om företagets finansiella rapporter i
allmänhet och om ett specifikt företags rapporter i synnerhet är det lättare för dem att avgöra
vilka poster som ska granskas. På så sätt kan revisorerna identifiera och analysera poster som är
väsentliga för att sedan göra en grundlig bedömning av revisionsbevisen (Libby & Luft, 1993).
I en studie av Estes och Reames (1988) har revisorernas personliga egenskaper, som erfarenhet,
utbildning, arbetsplats, antal gjorda revisioner, kön och ålder undersökts. Studien indikerar att
det endast är erfarenhet och arbetsplats som leder till skillnader vid fastställandet av
väsentlighetsnivån. Mer erfarna revisorer tenderar att fastställa en lägre väsentlighetsnivå i
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jämförelse med de som är mindre erfarna (Estes & Reames, 1988).
I Messiers (1983) studie är utfallet ett helt annat än Estes och Reames (1988). Studiens resultat
visade att revisorers erfarenhet har en betydelse när väsentlighetsnivån fastställs, då revisorer
med mindre erfarenhet ger en lägre väsentlighetsnivå än mer erfarna revisorer (Messier, 1983).
Vidare menar Messier (1983) att revisorer med mindre erfarenhet i större utsträckning behöver
mer vägledning än mer erfarna revisorer som istället kan använda sig av sin erfarenhet. Vidare
beskriver Fischer (1996) att mindre erfarna revisorer är mer negativa till nya metoder för hur
revisionen ska verkställas. Med detta menar Fischer (1996) att mindre erfarna revisorer förlitar
sig gärna på samma metoder som använts istället för att utveckla nya granskningsmetoder.
Medan mer erfarna revisorer utvecklar nya granskningsmetoder anpassade efter tidigare
erfarenhet och på så sätt fastställs lägre väsentlighetsnivåer (Fisher, 1996).
Även Krogstad, Ettenson och Shanteau (1984) har undersökt i sin studie om fastställandet av
väsentlighetsnivån påverkas av revisorers erfarenhet. Deras resultat tyder på att seniorernas och
delägarnas svar var väldigt lika vid fastställandet av planerad väsentlighetsnivå (Krogstad et al.,
1984). Slutsatsen av Krogstads et al. (1984) studie var att revisorns erfarenhet är en avgörande
faktor vid fastställande av väsentlighetsnivån och deras data indikerar på att det finns skillnader
mellan erfarna och mindre erfarna revisorer. Detta i enlighet med Messiers (1983) studie.
Enligt tidigare forskning som refererats ovan kan revisorns erfarenhet ha en påverkan på
revisionsdokumentationen då en mer erfaren revisor tenderar att veta vilken information som är
väsentlig att beakta, medan en mindre erfaren revisor möjligen inte har samma förmåga att
urskilja vad som anses vara väsentlig informationen. Detta kan leda till att en mindre erfaren
revisor eventuellt överdokumenterar i högre grad än en mer erfaren revisor, för att inte missa
viktig information. Då mindre erfarna revisorer inte besitter samma kompetens som mer erfarna
revisorer kan det också leda till att de antingen dokumenterar för lite eller fel delar, vilket även
det kan bidra till att det uppstår brister i revisionsdokumentationen. Jag har därför ansett det
vara relevant att ha med erfarenhet som en faktor i figur 1, som antas påverka
revisionsdokumentationen.
3.2.2 Revisorns bedömningar
Professionella bedömningar är en stor del av revisorns vardag bland annat vid bedömning av
väsentlighet och risk (Martinov & Roebuck, 1998). Abbott (1988) förklarar själva begreppet
profession på följande sätt: ”Professions
somewhat

abstract

are

knowledge

exclusive
to
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occupational
particular
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cases”

(s8).

Vid risk och väsentlighetsbedömningar krävs revisorns professionella bedömningar, som kan
variera mellan revisorerna. Väsentlighetsbedömning innebär inte att något kan mätas exakt och
det uppkommer olikheter i denna typ av bedömning (Martinov & Roebuck, 1998). Martinov &
Roebuck (1998) konstaterar i sin studie att skillnader i risk- och väsentlighetsbedömningar
oftast handlar om olika tolkningar av vad som anses vara riskfyllt och/eller väsentligt i
företaget som revideras. Detta är i enlighet med Emby och Pecchiaris (2013), då de i sin studie
framför att det uppstår skillnader i risk och väsentlighetstal på grund av revisorernas
professionella bedömningar.
Professionella bedömningar avspeglar sig därmed i revisionsdokumentationen på så sätt att det
görs olika bedömningar av vad som kan anses vara väsentlig information utifrån lag och
standard. Olika revisorer bedömer förmodligen olika angående vad som är väsentlig
information, och det har därmed en påverkan på revisionsdokumentationen. Dessa tolkningar
avspeglar sig sedan i varje revisors revisionsdokumentation, där även RN senare vid
kvalitetskontrollerna ska ge sin bedömning och anser kanske då att dokumentationen är
bristfällig. Bedömningar verkar vara en stor del av revisorers vardag och det görs många typer
av bedömningar varje dag, vilket lett till att bedömningar är med i figur 1 som en faktor som
kan antas påverka revisionsdokumentationen.
Vidare diskuteras det i litteraturen även hur och i vad mån revisorerna gör objektiva respektive
subjektiva bedömningar (Dirsmith & Mc Allister 1982). Objektiva bedömningar åsyftar att
revisionen baseras på ett systematiskt sätt med hjälp av tydliga riktlinjer, datastöd etc.
Subjektiva bedömningar, däremot, baseras på revisorns egen erfarenhet och bedömningar av
hur revisionen ska genomföras (Öhman, 2004). Vidare har Messier (1995) i sin studie indikerat
på att det finns delade åsikter om vilka av ovanstående bedömningar som genererar högst
kvalité i revisionen.
Skillnader i riskbedömning kan påverka dokumentationens utfall eftersom en del revisorer
beskriver riskbedömningen, medan andra inte gör det. En revisor som beskriver hur
riskbedömningen ska gå till redan i planeringsfasen har sannolikt större chans att få en röd tråd
genom hela dokumentationen till skillnad från en revisor som inte beskriver riskbedömningen.
Håller revisionsdokumentationen inte en röd tråd, håller inte heller revisionsdokumentationen i
kvalitetskontrollerna. Därmed är bedömningar med som en faktor i figur 1, som direkt påverkar
revisionsdokumentationens utformande.
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3.3 Revisionsbyrån
Grupp tre; revisionsbyrå omfattar således en grupp faktorer som tillkom efter genomförandet av
intervjuerna. Under revisionsbyrå återfinns underrubrikerna; storlek på revisionsbyrå,
byråstruktur och antal uppdrag i förhållande till revisorns kapacitet. Detta för att framhålla
faktorer som enligt revisorerna påverkar revisorn – revisionsprocessen och därav utformningen
av revisionsdokumentationen.
Martin & Roebuck (1998) undersöker i sin studie hur revisorerna går tillväga när de gör
riskbedömningar. Resultatet från deras undersökning visar att olika revisionsbyråer använder
olika tillvägagångssätt och bedömningen av risker varierar mellan olika revisionsbyråer
(Martinov & Roebuck, 1998). Martin & Roebuck (1998) fastställer att skillnader i
riskbedömningar sker redan i planeringsfasen. Detta kan bero på att vissa revisionsbyråer gör
en noggrann beskrivning över hur riskbedömningen kommer att ske medan andra byråer
använder sig av mer professionella bedömningar och lägger inte ner tid på beskrivningen
(Martinov & Roebuck, 1998).
3.3.1 Storleken på revisionsbyrån
Det finns tidigare forskning som uppmärksammat betydelsen av bl.a. en revisionsbyrås storlek.
Bl.a. har man undersökt huruvida/i vad mån revisorerna känner tillhörighet till revisionsbyrån
de arbetat för. Grey (1998) har i sin undersökning kommit fram till att revisorer som
tillhör/tillhört en av de sex största revisionsbyråerna i Storbritannien påverkas av normerna
inom byrån snarare än av normerna inom professionen. Vidare har även Fischer (1996) kommit
fram till att, om ny kunskap finns befintlig i form av datorprogram tenderar revisorerna likväl
att lita på sin kunskap och erfarenhet utifrån normerna som utformats inom byrån. Detta leder
således till att olika byråer skapar olika arbetssätt att arbeta efter (Fischer, 1996).
Empson (2004) kom dock fram till en annorlunda slutsats i sin undersökning, där de anställda i
de mindre byråerna identifierar sig mer med byrån än anställda i de större byråerna. Detta för
att de anställda i de mindre byråerna anser sig ha en mer professionellt identifiering med
kunden medan fokus ligger mer på teknisk kompetensen i de större byråerna (Epson 2004).
Sambandet mellan kvaliteten på revisionen och storleken på revisionsbyrån är ett annat väl
studerat ämne (Choi, Francis, Jeong, 2010; Francis & Yu, 2009; DeAngelo, 1981). En
undersökning som handlar om ifall revisionskvalitet skiljer sig åt mellan byråer av olika
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storlek har gjorts av Choi et al. (2010). Resultatet av undersökningen visar på att de revisioner
som utförts på de större byråerna har högre revisionskvalitet än revisioner utförda på de mindre
byråerna. Francis & Yu (1999) har fått fram samma resultat och menar att hög revisionskvalitet
på de större byråerna påverkas av den gemensamma erfarenheten som finns inom byråerna och
därmed ger större chans att upptäcka fel i redovisningen. Även DeAngelo (1981) menar att
större revisionsbyråer håller högre revisionskvalitet än mindre.
Tidigare studier tyder alltså på att större revisionsbyråer många gånger håller högre
revisionskvalitet än mindre byråer. Det kan därmed tänkas att revisionsdokumentationen på
större byråer brister i mindre grad än i små byråer. Anledningen till bättre kvalitet kan ha att
göra med bättre utvecklade interna kontroller som hittar fel, men även som nämndes av Francis
& Yu, (1999) den gemensamma erfarenheten som finns på de större byråerna. I figur 1 finns
storleken

på

revisionsbyråer

med

som

en

faktor

som

kan

tänkas

påverka

revisionsdokumentationen, då tidigare studier visar på att revisionskvaliteten varierar på byråer
av olika storlek.
3.3.2 Byråstruktur
Struktur i revisionsarbetet är ett annat omtalat ämne. Cushing & Loebbecke (1986) menar att
struktur omfattar användning av olika verktyg såsom till exempel interna kontrollfrågor, interna
riktlinjer, system och checklistor. Struktur har alltmer blivit ett centralt fokus i undersökningar
av revisionsarbetet. Både Dirsmith & McAllister (1982) och Cushing & Loebbecke (1986)
menar i sin forskning att konkurrensen inom revisionsbranschen är en av faktorerna som lett till
mindre av professionella bedömningar och mer av i förväg skapad struktur i revisionen, t ex
genom användning av datorstöd i arbetet. Vidare menar Dirsmith & McAllister (1982) att
tidspress kan ses som ett exempel på en faktor av stor betydelse i detta sammanhang.
Enligt Öhman, et.al., (2006) grundas revisionen framförallt på revisorns professionella
bedömningar. Däremot framhåller ISA mer struktur, det vill säga ISA-systemet kräver att
revisorn strikt följer alla regler. Detta leder i sin tur till att ”utrymmet” för revisorns
bedömningar/omdöme begränsas.
Vidare menar Abbot (1988) att riktlinjerna för utvecklingen av struktur går mot att
datorprogram gör mer och mer av även professionellas arbete. Detta kan tolkas som att
datorprogrammen gör mer arbete medan revisorns professionella bedömningar handlar om att
utse lämpligt verktyg. Utvecklingen av datorprogrammen kan vara en fördel då den strukturen
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de erbjuder, ser till att alla olika formella krav fullgörs vid revisionsuppdraget (Cushing &
Loebbecke, 1986).
Datoranvändningens ökade betydelse innebär att revisorn använder sig bland annat av,
checklistor som ett stöd eller verktyg under revisionen. Johansson et al. (2005) beskriver
användningen av checklistor med ett citat;
”Under veckan har han bearbetat revisionen. I datorn följer han byråns manual steg för steg
och bockar av de olika kontrollåtgärderna. Har han några kommentarer skriver han in dem
också, så att de dokumenteras i den databas som byggs upp under revisionens gång.”
Vidare menar Martz (2010) att revisionsprogrammen hjälper till i dokumentationen. Detta
genom att säkerställa att revisorn genomför dokumentationen på ett ”normaliserat” sätt.
Checklistorna används för att hjälpa revisorn att minska på felaktigheter under revisionens
gång. Syftet med checklistorna är således att vägleda revisorerna under revisionen på ett
strukturerat och effektivt sätt (Martz, 2010).
Det finns dock även nackdelar med checklistor. Bosk, Dixon-Woods, Goeschel & Pronovost
(2009) menar att även om checklistorna är utformade på ett strukturerat sätt finns det risk för att
revisorn känner att deras professionella bedömningar försvagas, eller får allt mindre betydelse.
En annan nackdel är att checklistorna ibland kan upplevas som en stressfaktor då revisorn
känner att de lägger ner mer tid på att fylla i alla steg (Cushing & Loebbecke, 1986). När det
gäller checklistor så konstaterar Colliander & Modin (2006) i sin studie att revisorerna har en
uppfattning om att revisionen har blivit mer självstyrd på grund av checklistorna, vilket i sin tur
har ökat kravet på dokumentationen. Jag ansåg att det för min undersökning skulle vara
intressant att se om jag fick samma utfall som Colliander & Modins studie, eftersom ökat krav
på dokumentation kan vara en faktor som bidrar till att revisionsdokumentationen brister.
Tidigare studier tyder på att struktur i revisionsbranschen lett till att utrymmet för revisorernas
professionella bedömningar begränsats. I figur 1 finns byrå struktur med som en faktor som kan
tänkas påverka revisionsdokumentationen, då risken med ett strukturerat arbetssätt kan få
revisorn att känna att deras professionella bedömningar försvagas.
3.3.3 Antal uppdrag
År 2004 publicerades en artikel i DN där Flores (2004) riktar skarp kritik mot antalet uppdrag
en revisor har. Revisorer har idag många uppdrag och genomsnittet har ökat under åren. Roland
Sigbladh, ansvarig för företagsinformationen på kreditupplysningsbolaget UC, förklarar att en
revisor kan revidera runt 200 bolag varje år, och ifrågasätter om en revisor kan ha så bra insikt i
varje bolag att revisorn kan agera om misstanke om brott finns. I artikeln diskuteras även
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revisorsassistenter och att varje revisor arbetar i ett team där assistenterna gör allt grovjobb där
revisorn agerar handledare och administratör. Revisorer arbetar på detta sätt, trots att
revisionsuppdrag är personliga och där revisorn ensam bär ansvaret. Christer Östlund, vice vd
på Företagarna, ifrågasätter både arbetssättet och hur revisorn kan vara insatt i 200 bolag per år.
Per Eskilsson, chefsjurist på RN, menar dock att det inte alls finns något samband mellan
revisionskvalitet och antal uppdrag. Eskilsson förklarar istället att revisorer som inte är
medlemmar i en branschorganisation för revisorer är det största hotet (Flores, 2004).
Antalet uppdrag en revisor har per år har fått stark kritik, men även sättet revisorer och
revisorsassistenter arbetar på. Det kan därmed tänkas att det kan ha en påverkan på revisionen
och inte minst revisionsdokumentationen. Att ha bra insyn i 200 bolag samtidigt och att hinna
dokumentera väsentlig information för alla bolag är värt att ifrågasätta. Uppfattningen jag fick
under intervjuerna var att antal uppdrag per revisor kan vara en faktor som påverkar revisorns
utförande av arbetet men även revisionsdokumentationen. Detta återkom i flertalet intervjuer
och finns därför med som en specifik faktor i figur 1.

3.4 Revisionsprocessen och revisionsdokumentationen
För att kunna slutföra kommentarerna till figur 1 så kommer revisionsprocessen att beskrivas.
Frågan som ligger till grund för denna undersökning är ju vad som påverkar vissa problem som
kan uppstå i revisionsprocessen och särskilt då i revisionsdokumentationen.
Läsaren skallgenom nedanstående beskrivning förhoppningsvis få en bättre förståelse för hur
revisionen går till, eller i varje fall är tänkt att gå till. Vidare kommer en mer utförlig
beskrivning av revisionsdokumentationen att presenteras då revisionsdokumentation är i fokus
för uppsatsens syfte.
3.4.1 Revisionsprocessen
För att hela revisionsprocessen ska hålla en hög kvalitet bedrivs det ständigt kvalitetskontroller
av RN (Moberg, 2006). Enligt FAR (2015) ska hög revisionskvalitet stämma överens med god
revisionssed och ISA. Kvalitetskontrollerna utförs i Sverige av RN tillsammans med FAR i
syfte att upprätthålla tilltron för revisionsbranschen (RNFS 2001:2). Revisionsprocessen består
av tre delar; planering, granskning och rapportering (FAR, 2006).
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3.4.1.1 Planering

Första steget i revisionsprocessen är planeringsfasen där väsentlighets- och riskbedömningar
görs. Detta för att få en uppfattning om vilka poster som revisorn bör titta närmare på
(Carrington, 2014; FAR, 2006; Hubbard, 2000). Under hela revisionsprocessen görs
väsentlighetsbedömningar som i sin tur ska dokumenteras (Carrington, 2014; FAR, 2006;
Eilifsen et al., 2013).
Revisorn ska planera sin revision i syfte att arbeta efter en röd tråd genom hela processen
(Hayes, Dassen, Schilder & Wallage, 2005). Att följa den röda tråden innebär att identifiera
risker och iakttagelser från planering, granska och slutligen beskriva detta i rapportering av
revisionen (Hogia, 2016). Planeringen av revisionen ska enligt god revisionssed innehålla både
en revisionsstrategi och en granskningsplan (FAR, 2012, ISA, 2009b). Revisionsstrategin ska
beskriva hur revisionen ska utföras, det vill säga vem som ska samla in information om
företaget ur olika aspekter (Porter et al., 2008). Strategin ligger sedan till grund för revisorn och
underlättar planeringen av granskningsåtgärderna som under revisionen ska användas för att
samla in information (FAR, 2012; ISA, 2009b). Planeringen handlar även om att göra
professionella bedömningar eftersom det är revisorn som ska avgöra och ta ställning till vilka
delar som är väsentliga att ha med i revisionen (Hayes et al., 2005; Moberg, 2006). Genom att
identifiera och bedöma värdet av den interna kontrollen, titta närmare på specifika balansposter
och transaktioner mm kan revisorn göra en bedömning av vad som är väsentligt samt bedöma
revisionsrisken (Carrington, 2014; FAR, 2006; Burrowes & Persson, 2006).
3.4.1.1.1 Väsentlighet och risk

Vid planeringen av revisionen är väsentlighet och risk två viktiga begrepp som revisorn ska ha i
åtanke eftersom de ligger till grund för revisionen (Miller & Bahnson, 2006). När det gäller att
avgöra risk och väsentlighet finns det inga tydliga riktlinjer på vad som är rätt eller fel utan det
handlar om revisorns bedömningar (Martinov & Roebuck, 1998).
Nära sammankopplat med väsentlighet är revisionsrisken. Denna risk kan definieras som
osäkerhet i framtida utfall av det reviderade företagets avkastningsförmåga. Revisionsrisk kan
även förklaras som risken att revisorn inte upptäcker väsentliga fel eller avvikelser under
revisionen och gör ett felaktigt uttalande baserat på den information som inhämtats om
företaget (Carrington, 2014). För att göra en så korrekt riskbedömning som möjligt krävs det att
revisorn har god kunskap om företaget, deras affärsområden och finansiella rapporter (FAR,
2012; ISA, 2009b).
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3.4.1.1.2 Granskning

Nästa steg i processen är att faktiskt utföra granskningar. “Granskningen syftar till att ge
underlag för revisorns ställningstaganden i revisionsberättelsen. Ett revisionsuppdrag kan
organiseras och granskas på olika sätt beroende på hur god intern kontroll företaget har och hur
stor risken är för väsentliga fel” (FAR, 2006).
I början av varje revision granskas företagets interna kontroller och hur väl de interna
kontrollerna fungerar. För att styrka de interna kontrollernas kvalitet genomför revisorerna
bland annat observationer, intervjuer, kontrollåtgärder, följer upp och studerar företagets
dokumentation (FAR, 2006). Substansgranskning innebär att revisorerna granskar företagets
resultat- och balansräkning. Metoderna utförs i kombination med olika granskningsåtgärder
såsom till exempel analytisk granskning och detaljgranskning (FAR, 2006). Analytisk
granskning handlar om att identifiera områden som kräver extra granskning och görs när
revisorerna ska ta ställning till om årsredovisningen från företagen som revideras ger en
rättvisande bild. Detaljgranskning innebär att revisorerna gör ett urval av transaktioner som ska
granskas. Detta urval riktar sig mot de områden där risk för väsentliga fel betraktas vara störst
(FAR, 2006). Granskningen kan göras på exempelvis protokoll från styrelsen, bokslut, budget
och rapporter. Slutsatserna av granskningen ska revisorn sedan sammanställa och rapportera i
revisionsberättelsen där han eller hon uttalar sig om bland annat företagets årsredovisning
(Carrington, 2014).

3.4.1.1.3 Rapportering

Sista steget i processen är rapportering. Rapporteringen är riktad till tredje part och
sammanställs vanligtvis i en revisionsberättelse. I denna revisionsberättelse ska revisorn göra
uttalanden om revisionen (Carrington, 2014: FAR, 2006). Revisorn lämnar även rapportering
till olika intressenter inom företaget som kan innehålla observationer och kritiska synpunkter
angående den interna kontrollen i företaget. Finns det brister i företagets interna kontroller ger
revisorn oftast förslag till förbättring som måste utförs innan revisorn skriver en
revisionsberättelse (FAR, 2006).
3.4.2 Revisionsdokumentation
Dokumentationsskyldigheten för en revisor regleras i revisorslagen 24 § samt i RN´s
föreskrifter (RNFS 2001:2). Revisionsprocessen ska kunna bedömas i efterhand i form av ett
skriftligt bevis (revisionsdokumentationen) som visar hur revisionsarbetet har genomförts och
vad som har framkommit under revisionen (Moberg, 2006). Revisionsdokumentationen handlar
med andra ord om att dokumentera allt som gjorts i revisionsprocessen. Revisorns
31

bestyrkanden handlar delvis om revisionsbevis: all information som revisorn använder sig av
för att i slutändan komma fram till en slutsats (Custis & Hayes, 2002). Vilka revisionsbevis
som ska krävas från kunden kan skilja sig åt beroende på vilken situation revisorn befinner sig i
under revisionen. Exempel på revisionsbevis är engagemangsbesked från banken som kan
användas som ett bestyrkande av vad som inte är bokfört, alltså revisorn går utanför
bokföringen för att se om redovisningen är fullständig (Carrington, 2014).
Revisorn ska skriva en revisionsdokumentation som enligt 2 § i RNFS beskriver hur
planeringsarbetet utförts och vilka bedömningar revisorn gjort samt hur revisorn samlat in sina
bestyrkandebevis (RNFS 2001:2 2§, FAR, 2011). I likhet med revisorslagen (SFS, 2001: 883)
menar
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dokumenteras/beskrivas så att en utomstående ska kunna sätta sig in i revisionen och förstå vad
som har gjorts. Detta då en utomstående i efterhand ska kunna bedöma revisorns arbete,
oberoende och självständighet.
Vidare ska revisorn dokumentera vilka handlingar och vilka granskningsmetoder som använts
vid granskningsarbetet samt vilka observationer, råd och granskningsåtgärder som gjorts.
Revisorn ska även dokumentera vilka revisionsbevis som erhållits samt vilka resultat som
revisorn kommit fram till. Dessutom ska revisorn dokumentera betydande felaktigheter som
uppkommit under revisionen. Samtidigt ska revisorn dokumentera hur hen tagit ställning till
felaktigheterna

och

hur

revisorns

bedömningar

använts

(ISA,

2009a).

Revisionsdokumentationen består bland annat av hur avvikelser hanterats, checklistor samt en
redogörelse för betydelsefulla frågor som har påverkan på företaget som revideras (ISA,
2009a). Det räcker inte att dokumentationen endast består av bokslutsbilagor, noteringar och
checklistor utan argument och tolkningar krävs för att revisionsdokumentationen ska hålla en
godkänd nivå (RNFS 2001:2 2§, FAR, 2011, Moberg, 2006).
Kvaliteten

på

revisionsdokumentationen

påverkas

således

av

hur

hög
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revisionsprocessen håller. Att hålla hög revisionskvalitet innebär bland annat sannolikheten att
upptäcka fel är låg och att avvikelserna dokumenterats. Håller revisionsprocessen istället en låg
kvalitet är sannolikheten högre att upptäcka fel och kan leda till att revisorsdokumentationen
brister (DeAngelo, 1981, Rippe, 2014).
Revisionsdokumentationens utformning påverkas av revisionslagen, standarder, byrånormer
samt revisorns professionella bedömningar (Carrington, 2014). Carrington (2014) menar att
revisionsdokumentationen kan se olika ut beroende på revisorns agerande eftersom revisorer
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gör bedömningar och tolkningar som kan skiljas åt mellan revisorer (Carrington, 2014; FAR,
2006).
Avslutningsvis påverkas revisionsprocessen enligt litteraturen av en del faktorer som i sin tur
påverkar utformningen av revisionsdokumentationen. Studien har försökt pröva dessa faktorer
mot revisorers uppfattningar om vilka faktorer de anser orsaka att revisionsdokumentationen
brister. Revisorernas uppfattningar kommer därav stå i fokus för analysen i kapitel 5 nedan.
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4 Empirisk metod
I

detta

kapitel

kommer

tillvägagångssättet,

intervjuguiden,

analysmetoden

och

metodreflektionen att presenteras. Vidare kommer en kort redogörelse för varför frågorna var
relevanta att ställa under intervjuerna. Den empiriska metoden har jag valt att skriva i "vi"
form eftersom denna del gjordes tillsammans i grupp.

4.1 Tillvägagångssätt
Undersökningen började med att vi tillsammans i grupp på två individer samlade in relevant
information om det valda ämnet för att skapa en grund för undersökningen. Informationen
samlades in i form av dokumentstudier såsom lagar och standarder, vetenskapliga artiklar samt
litteratur om det valda ämnet. Fokus lades sedan på utformning av lämpliga intervjufrågor, då
intervjuerna utgör vårt empiriska material. Intervjufrågorna utformades utefter vad vi
uppfattade var centrala delar inom revisionsdokumentation efter att vi hade studerat tidigare
forskning inom ämnet (se bilaga 1).
Först kontaktades revisorerna via telefon där vi i första hand presenterade oss och berättade
vilken högskola vi gick på. Sedan förklarades syftet med uppsatsen och vad intervjuerna skulle
handla om. De flesta revisorerna var intresserade, men många hade mycket inplanerat i sitt
schema och hade därmed inte möjlighet att medverka. Trots det fick vi kontakt med tio
revisorer som gärna tog sig tid och intervjuerna kunde genomföras. Med hänsyn till
tidsaspekten har vi begränsat oss till byråer i Skåne. Tanken var att intervjuerna skulle ta cirka
en och en halv timme men på grund av revisorernas fullspäckade schema fick intervjuerna
anpassas till respondenterna tidsschema och varade cirka en timme.
Därefter genomfördes intervjuerna och forskningens intervjuguide bestod av åtta breda frågor
(se bilaga 1) där revisorerna fick reflektera samt resonera fritt. Därefter ställdes följdfrågor till
respondenterna för att få ut så mycket information som möjligt. Denscombe (2009) skriver om
den så kallade ”intervjuareffekten” och menar på att respondenter svarar olika beroende på hur
intervjuaren uppfattas som person. Det är därför viktigt att formulera frågorna på ett sätt där
respondenterna får tala fritt (Denscombe, 2009). Även Jacobsen (2012) menar på att forskarna
måste hålla sig opartiska till det som undersöks och får inte skapa en egen uppfattning om hur
utfallet kan bli. Vi bestämde oss för att båda skulle vara med vid intervjuerna för att få en så bra
förståelse för informationen som möjligt. Under intervjuerna var det en som drev intervjun och
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den andra hjälpte till att ställa följdfrågor när det behövdes. Alla intervjuerna spelades in på
bådas mobiltelefoner för att vara säkra på att materialet inte skulle förloras, och materialet
transkriberades efter varje intervju.
Vid intervjuer bör forskarna vara medvetna om att respondenten svarar utifrån sin förståelse om
ämnet, och kan därmed antingen medvetet eller omedvetet vara partiska (Denscombe, 2009). Vi
försökte få intervjuer med revisorer på många olika revisionsbyråer. Detta eftersom olika
revisorer

har

sin

uppfattning

på

vad

som

kan

påverka

att

brister

uppstår

i

revisionsdokumentationen samt att olika revisionsbyråer kan ha olika regleringar för att
motverka brister. Intervjuerna skedde med tio revisorer på olika revisionsbyråer i Skåne.
Urvalet är inte slumpmässigt utvalt utan ett subjektivt urval har gjorts för att välja de
respondenter som vi ansåg kunna tillföra mest till vår undersökning, det vill säga auktoriserade
revisorer framför revisorsassistenter. Detta då auktoriserade revisorer generellt sätt sitter på mer
erfarenhet än revisorsassistenter. Denna typ av urval kallas icke- sannolikhetsurval
(Denscombe, 2009). Eftersom majoriteten av respondenterna ville vara anonyma valde vi att
anonymisera alla och de presenteras därför som Revisor A-J.

4.2 Intervjuguide
För att kunna få svar på syftet har följande intervjuguide utformats (se bilaga 1). Intervjuguiden
började med några inledande frågor om revisorns bakgrund och nutida arbetssituation. Detta för
att få en bild över varje revisor samt eventuellt kunna jämföra de olika revisorernas bakgrund
och erfarenheter, för att se om det finns någon variation mellan deras uppfattning om vilka
faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen.
Efter de inledande frågorna ställdes frågor rörande revisionsdokumentationen. De frågorna
ställdes för att få en inblick i hur revisorerna arbetar inom de olika revisionsbyråerna samt vilka
faktorer som de anser kan påverka revisionsdokumentationen. Resterande intervjufrågor är
utformade utifrån de övergripande faktorer som vi genom den teoretiska referensramen belyste
för att sedan kunna dra slutsatser om revisorernas uppfattning stämde överens med
referensramen. Frågorna var uppdelade i stort sätt som den teoretiska referensramen för att
generera en röd tråd genom hela arbetet. Under intervjuerna har vi sedan ställt följdfrågor till
svaren för att på så sätt få in så mycket information som möjligt och följa referensramen.
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4.3 Analysmetod
Redan innan intervjuerna genomfördes strukturerade vi upp analyskapitlet utifrån de rubrikerna
som fastställdes i den teoretiska referensramen. Utifrån rubrikerna sammanställdes sedan
intervjuguiden. Vi valde denna typ av intervjufrågor, då det framkom i den teoretiska
referensramen att de faktorerna kan ha betydande påverkan för hur revisionsdokumentationen
ska utföras. Således ville vi undersöka om revisorernas uppfattning var den samma som
stadgades i referensramen då intervjuerna utgör vårt empiriska material. På de sättet har
forskningen pendlat mellan teori och empiri men likaså ämnets helhetsbild. Intervjuguiden
uppdaterades dock efter hand eftersom empirin påvisade andra kategorier än figuren. Detta
resulterade i att ytterligare teori/litteratur behövt användas i den teoretiska referensramen i
efterhand. De kategorier som påvisades i empirin var revisionsbyrån som omfattar storlek på
revisionen, byråstruktur och antal uppdrag i förhållande till revisorns.
Efter varje intervju transkriberades materialet direkt, för att minimera risken att det skulle gå
förlorat men även för att underlätta att ta fram relevant information i efterhand, då materialet
analyserades. För att inte gå miste om värdefull information från intervjuerna lyssnade båda
igenom det inspelade materialet, vilket bidrog till en ökad insikt i materialet. När samtliga
transkriberingar var färdigställda, diskuterades relevant information som framkommit under
intervjuerna. Denna information sammanställdes i ett gemensamt dokument, för att lättare
kunna jämföra svaren mellan de olika revisorerna. Som stöd i vår analys har vi använt oss av
figur 1 (se kap 3) som illustrerar faktorer som kan medföra att brister uppstår i
revisionsdokumentationer som vi lyft fram i den teoretiska referensramen.
När all material sammanställdes i ett gemensamt dokument sorterade vi alla svaren under
lämpliga rubriker/kategorier som skapats innan intervjuerna. Svaren sorterades under
rubrikerna; reglering, revisorns yrkesroll och revisionsbyrån. Anledningen till varför vi valde
att använda oss av samma upplägg som i den teoretiska referensramen var för att skapa en röd
tråd under hela uppsatsen. Syftet med uppsatsen var trots allt att redogöra revisorers
uppfattningar och ovanstående rubriker tyckte fick med det som revisorerna mest lyfte fram i
intervjuerna. I ett separat dokument sorterades sedan ut den information som vi ansåg vara
relevant från varje revisor och placerade denna information under en av de tre passande
rubriker. Detta blev således grunden för informationen vi använde i vår analys, där vi både hade
en sammanställning av alla intervjuer men även ett underlag där vi kunde jämföra de olika
revisorernas svar. Vi använde oss sedan av vår teoretiska referensram för att kunna undersöka
samband och motsättningar mellan tidigare forskning och empirin som framkom i denna
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uppsats. Genom detta har vi kunnat svara på vår problematisering och uppnå undersökningens
syfte.

4.4 Presentation av revisorerna
För att få en bättre bild av de olika revisorernas bakgrund samt nutida arbetssituation har vi
sammanställt alla revisorer i tabellen nedan. I tabellen är det bland annat sammanställt om de
arbetar på stor eller lite revisionsbyrå och hur länge de varit auktoriserade revisorer.

Revisor A

Revisor A är 41 år gammal och arbetar på en stor revisionsbyrå.
Hen har varit auktoriserad revisor sedan 2007 och är påskrivande
revisor på ett 60-tals bolag av varierande storlek. Revisor A har en
kandidatutbildning från Kristianstads högskola i redovisning och
revision.

Revisor B

Revisor B är 61 år gammal och arbetar på en stor revisionsbyrå.
Hen har varit auktoriserad revisor sedan 1985 och arbetar med
revision och konsultation främst med mindre och medelstora
ägarledda företag. Hen arbetar även med ekonomiska utredningar
inom insolvens och insufficiensrelaterade frågor. Revisor B har en
kandidatutbildning från Lunds universitet i redovisning och
revision.

Revisor C

Revisor C är 41 år gammal och arbetar på en mindre revisionsbyrå.
Hen har varit auktoriserad revisor sedan 2008 och startade egen
byrå för fyra år sedan. Revisor C har en kandidat- och
magisterutbildning från Kristianstads högskola i redovisning.

Revisor D

Revisor D är 54 år gammal och arbetar på en stor revisionsbyrå.
Hen har varit auktoriserad revisor sedan 1990-talet och arbetar i
huvudsak med små och medelstora bolag. Revisor D har en
civilekonomutbildning från Lunds Universitet med en inriktning på
revision.

Revisor E

Revisor E är 40 år gammal och arbetar på ett av "Big four"
företagen. Hen har varit auktoriserad revisor sedan 2009 och
ansvarar för en egen kund stock på drygt 100 bolag. Revisor E har
en kandidat- och magisterexamen från Kristianstads högskola i
revision.

Revisor F

Revisor F är 54 år gammal och arbetar på ett av "Big four"
företagen. Hen har varit auktoriserad revisor sedan 1991 och
arbetar mest inriktat mot större noterade företag eller de bolag
som är på väg att bli noterade. Hen arbetar även med stora företag
som är dotterföretag i internationella koncerner. Revisor F har en
kandidatutbildning från Kristianstads högskola i redovisning och
revision
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Revisor G

Revisor G är 38 år gammal och arbetar på en mellanstor
revisionsbyrå. Hen har varit auktoriserad revisor sen 2005 och är
även delägare i byrån. Hen arbetar främst med mindre och
Medelstora företag. Revisor G har en civilekonomutbildning från
Lunds universitet med en inriktning på revision.

Revisor H

Revisor H är 42 år gammal och arbetar på en mellanstor
revisionsbyrå. Hen har varit auktoriserad revisor sedan 2010, innan
det har hen arbetat som ekonomiassistent på samma byrå sedan
1999. Hen arbetar främst som konsult men har ansvar för revision i
små bolag. Revisor H har en kandidat- och en magister utbildning
från Kristianstads högskola i redovisning.

Revisor I

Revisor I är 46 år gammal och arbetar på ett av "Big four"
företagen. Hen har varit auktoriserad revisor sedan 1999 och
arbetar främst med medelstora och stora företag. Revisor I har en
civilekonomutbildning från Lunds universitet med en inriktning på
revision.

Revisor J

Revisor J är 35 år gammal och arbetar på ett av "Big four"
företagen. Hen har varit auktoriserad revisor sedan 2011 och
arbetar med ungefär 20-tal bolag. Hen arbetar främst med små och
medelstora företag. Revisor J har en kandidat – och masterexamen
från Kristianstads högskola inom internationell redovisning.

4.5 Metodreflektion
Under arbetets gång har vi försökt att hålla en hög validitet i arbetet, det vill säga vi har
eftersträvat att vi, vid utförandet av undersökningen i form av kvalitativ metod, ska hela tiden
vara observanta på vad den är tänkt att observera (Lundahl & Skärvad, 2009). Kvalitativa
intervjuer kan bidra till att få fram respondentens individuella förståelse av ett fenomen på ett
bra sätt. Vi är även medvetna om att respondenternas svar är subjektiva i en kvalitativ intervju
då de frågor som ställs ger utrymme för egna tolkningar (Jacobsen, 2012), vilket uppnår syftet
med vårt metodval. Dock inser vi att det finns en risk med denna typ av metodval, då
respondenten kan missuppfatta intervjufrågan, men även att vi som intervjuare kan
missuppfatta svaren från respondenten.
För att få ett så relevant resultat som möjligt av undersökningen har vi valt att utföra tio
intervjuer med tio revisorer på olika revisionsbyråer. Vi är medvetna om att endast tio
intervjuer inte är representativt för hela yrkesgruppen och därmed kan vårt resultat inte
generaliseras.
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5 Analys
I detta kapitel kommer analysen av studien att presenteras. Analysen bygger på det empiriska
materialet som samlats in under intervjuerna och kommer med hjälp av litteraturen att
analyseras.

5.1 Reglering
Utgångspunkten för det teoretiska ramverk för studien som angavs i figur 1 (sid 17) har varit tre
grupper av faktorer. Dessa faktorer antas tillsammans påverka revisionsprocessen och
revisionsdokumentationen. Först berörs reglering, som omfattar RN, lag, standarder och god
revisionssed. I detta avsnitt kommer en diskussion föras om huruvida regleringen medför att
revisionsdokumentationen brister eller inte, baserat på vad som framkom om revisorers
uppfattning i intervjuerna och sedan betraktat i ljuset av den teoretiska referensramen.
Kraven på revisorer har ökat efter skandaler som uppdagats inom revisionsbranschen, då ökade
krav genom ny lagstiftning och uppdatering av standarder för revisionsarbete införts (Johansson
et al., 2005). Revisorer är skyldiga att dokumentera väsentlig information under
revisionsprocessen enligt 24§ i revisorslagen och ISA 230 (SFS, 2001:883). Syftet med ISA
230 är att revisorn ska ha underlag på vad som gjorts för att kunna stödja sina slutsatser och ha
bevis på att revisionen har planerats samt genomförts enligt standard och lag (ISA, 2009;
Chong, 1992; Stewart & Kinney, 2013).
Tidigare forskning och statistik från RN visar att revisionsdokumentationen ofta är den del som
brister när RN gör kvalitetsgranskning på revisioner (Whittington et al., 2006; Hultqvist et al.,
2015). FAR som tillsammans med RN utför kvalitetskontroller menar att den vanligaste
kritiken är att det finns brister i den röda tråden (FAR, 2014). Detta tema tas upp i flera
intervjuer, t ex:
Bara för att det är så mycket man ska dokumentera och plus att vissa saker är självklart för mig,
jag vet det ju men det är inte alltid jag skriver det och det är egentligen det som är det svåraste
att dokumentera det man vet. Revisor F
Det är mycket som man har i huvudet som sen ska dokumenteras. Glömmer man något och inte
skriver ner det blir det tokigt man ska nog skriv ner det man tänker. Sen är frågan vad är rätt som
man tänker? Risken finns ju att man inte följer alla våra så kallade riktlinjer om det inte är
dokumenterat. Revisor I
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Ovanstående citat tyder på att både Revisor F och Revisor I anser att det ibland kan vara svårt
att avgöra vad som är rätt information att dokumentera som följd av de höga
dokumentationskraven. En anledning till varför de anser att det finns höga, kanske alltför höga,
dokumentationskrav kan vara att revisorerna upplever att de styrs alldeles för mycket av
regleringar. RN granskar revisorerna som eftersträvar att följa lagar, standarder och god
revisionssed. Revisorn ska följa revisionsprocessen baserad på lagar och standarder för att
sedan utföra revisionsdokumentationen. Detta kan tillsammantaget upplevas som att det finns
höga dokumentationskrav och att det ibland blir svårt att avgöra vad som är rätt information att
dokumentera. Revisorerna i citaten ovan har varit auktoriserade revisorer 25 respektive 19 år
och har därmed varit med under utvecklingen och förändringar av revisorslagen och
revisionsstandarder. Revisor F säger att vissa delar är självklara, och att hen inte alltid skriver
ner det, vilket kan tyda på att kraven kanske inte var lika höga när hen började arbeta inom
revisionsbranschen. Citaten tyder även på att revisorer ibland kan missa att skriva ned delar i
sin dokumentation, som i sin tur leder till att den röda tråden framstår som otydlig vid
kvalitetsgranskningar. FAR (2014) visar på att dokumentationen många gånger inte hänger
ihop. Det kan ibland bero på att det uppstår vissa förändringar under processen och att revisorn
inte kommer ihåg att ändra sin nedtecknade planering, som således leder till att den röda tråden
brister. Upptäcker RN i en granskning att revisionen inte följt alla lagar och regler blir
revisionsdokumentationen inte komplett och en brist uppstår.
Förr var det inte lika mycket krav på dokumentation utan det var revisorns enskilda bedömning,
och det är det fortfarande men vi måste bara… Nu måste vi mycket mer visa hur vi har kommit
fram till de professionella bedömningarna och att det är så. Revisor B
Det är lite som i revisionen i stort, vad är väsentligt? Risk och väsentlighet liksom. Däremot hittar
du något som verkar fel eller som avviker, då får du ju dokumentera det. För det räcker ju inte
med att säga att du hittade en kopia och den verkade skum, du måste ju liksom ta kopia på kopian
och dokumentera åtgärderna som vidtagits... vilket… tidskrävande. Revisor J

Citaten ovan av Revisor B och Revisor J antyder på att de anser att kraven har ökat som en
följd av lagstiftning och uppdatering av standarder. Revisor B har varit auktoriserad revisor i
31 år och har därmed varit med om förändringar i sitt arbete. Hen förklarar att de idag måste
dokumentera varför de kommit fram till en bedömning som hen också poängterar är
tidskrävande. Detta verkade inte behöva göras i samma utsträckning förr. Citatet tyder på att
kraven på revisionsdokumentationen har blivit både mer omfattande och mer tidskrävande,
men även att det blivit svårare för revisorn att avgöra vad som är väsentlig information att ta
med i revisionsdokumentationen. I enlighet med Pentland (1993) så har införandet av nya lagar
och uppdateringar av standarder påverkat dokumentationsprocessen i en sådan utsträckning att
revisorerna

har

mindre

utrymme

för

egna
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tidspress i revisionsarbetet. De ökade kraven och tidsaspekten kan därmed vara en faktor till att
brister uppstår i revisionsdokumentationen. Revisor J anser dock att dokumentationskraven är
självklara och att det står tydligt vad som skall göras. Denna uppfattning kan kanske förklaras
med att hen inte varit med i branschen lika länge då hen blev auktoriserad revisor för fem år
sedan. Revisor J var möjligen inte med i revisionsbranschen förr då mer fokus låg på att göra
egna bedömningar. Dock påpekar även Revisor J att revisionsdokumentationen är tidskrävande
då förklaringar till åtgärderna som vidtagits måste vara tydliga för att bli godkända i
kvalitetsgranskningen.
Samtidigt som många revisorer är något negativa till de ökade dokumentationskraven, ställer
sig några även positiva till förändringarna:
Det krävs mycket idag men det är också en fördel för att man tvingas göra vissa bitar liksom
alltid och inte glömma bort saker och så man har en arbetsgång. Revisor H.
Det är mycket som krävs av oss revisorer men det kan ibland vara positivt trots alla krav
eftersom skriver man ner allt direkt minimeras risken för bortglömda saker. Revisor A.

Det finnas oftast två sidor av allting, och vad gäller revisionsdokumentationen är det så, enligt
vissa av revisorerna. Ökade krav ger en bättre bild av vad som krävs av revisorerna, men
samtidigt är det så mycket som ska dokumenteras att det ibland blir svårt att avgöra vad som är
väsentlig information att dokumentera. En anledning till att vissa revisorer ser positivt på de
ökade dokumentationskraven kan vara bekvämlighet. Revisorerna menar att ISA har
underlättat arbetet genom att ange en tydlig arbetsgång att följa och standarden ger vägledning
i olika situationer. På grund av att Revisor H respektive Revisor A länge varit auktoriserade
revisorer kan de kanske känna sig bekväma med striktare lagar och regler. Med andra ord
menar jag att dessa strikta riktlinjer kan vara en fördel för vissa revisorer eftersom alla inte
arbetar på samma sätt. Vissa revisorer har kanske ett bättre ”spontant” arbetssätt när de utför
revisionsdokumentationen genom att anteckna hela arbetsgången och sedan med hjälp av
regleringen ”sortera” vad som är väsentligt att dokumentera. Medan andra revisorer kanske
tycker att det är onödigt och tidskrävande och upplever regleringen som stöd.
Enligt den teoretiska referensramen är revisorerna skyldiga att enligt lag, standard och god
revisionssed dokumentera på ett så tydligt och systematiskt sätt att deras opartiskhet och
självständighet ska kunna bedömas i efterhand. Väsentlig information ska dokumenteras för att
ha stöd i revisorns rapport. Revisionen ska även vara så omfattande som god revisionssed
kräver (ABL 9:3). Men vad kommer först – revisionen eller dokumentationen av den?
Ibland börjar man med att producera dokument istället för att tänka logiskt. Revisor D
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Det är också en typisk grej man kan se på yngre assistenter som är jätteglada för att kopiera så
mycket som möjligt, liksom, ju tjockare pärm desto bättre. Revisor I

De ökade dokumentationskraven där all väsentlig information ska tas med, verkar inte alltid
vara till en fördel. I ovanstående citat förklarar Revisor D det som att de ”producerar dokument
istället för att tänka logiskt” och att det i sig kan vara värt att ifrågasätta. Anledningen till varför
revisor D anser att processen ibland börjar med att producera dokument kan bero på alla krav
och regler som revisorerna måste fullfölja. Det kan resultera i att för mycket energi ges åt
frågan om vilken information tas med i dokumentationen, ibland information som egentligen
inte är väsentlig. Att dokumentera för mycket information verkar också vara vanligt
förekommande för, speciellt som Revisor I säger, yngre revisorsassistenter. Detta tyder på en
svårighet att göra dokumentationen precis så omfattande som god revisionssed kräver, då det
många gånger verkar ”dokumenteras för mycket”. En anledning till varför de yngre
revisorassistenterna tenderar att ”dokumentera för mycket” kan vara deras begränsade
erfarenhet. Enligt tidigare forskning så tenderar erfarna revisorer att veta vilken information
som är värt att beakta, medan en mindre erfaren revisor möjligen inte har samma förmåga att
urskilja vad som anses vara väsentlig information att dokumentera. Att ”producera dokument
istället för att tänka logiskt” och ”dokumentera för mycket” kan leda till att dokumentation inte
uppfyller alla krav och därav kan det uppstå en brist. Majoriteten av revisorerna menar att de
ibland har dokumentationen för mycket i fokus eftersom mycket måste dokumenteras enligt
regleringen. Under intervjuerna framkom det att revisorer överlag producerar mängder med
information vilket i sin tur kan leda till uppkomsten av ”överdokumentation”.
5.1.1 Sammanfattning
Ökade krav genom lag och standard har påverkat revisorernas arbetssätt, speciellt vad gäller
utformandet av revisionsdokumentationen. En alltmer utvecklad reglering kan ses som faktorer
som kan medföra att revisionsdokumentationen brister, enligt majoriteten av de intervjuade
revisorerna. Detta eftersom revisorerna bland annat måste ta hänsyn till lagar, standarder och
god revisionssed i revisionsdokumentationen i kombination med arbete under tidspress.
Revisorerna måste trots detta utforma revisionsdokumentationen på ett så tydligt och
systematiskt sätt att en utomstående i efterhand ska kunna sätta sig in i revisionen och förstå
vad som har gjorts. Detta kan ibland upplevas som svårt då det är lätt att tappa den röda tråden.
Mycket information ska dokumenteras och Revisor H menar att de ökade kraven har medfört
att revisorer idag ”producerar dokument istället för att tänka logiskt”, det vill säga att fokus
ibland kan läggas på fel delar i revisionsprocessen. Detta leder således till att det
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uppstår brister i revisionsdokumentationen. Trots att majoriteten av revisorerna tycker att ökade
krav påverka revisionsdokumentationen negativt ser vissa positivt på detta. Detta kan bero på
att vissa revisorer känner sig bekväma med stöd i arbetsprocessen om svåra situationer skulle
uppstå. ISA 230 kan idag användas som ett stöd i revisorns vardag och förenkla arbetet. Dessa
revisorer menar också att strikta riktlinjer kan minska risken för revisorn att missa väsentlig
information som ska dokumenteras.

5.2 Revisorns yrkesroll
Den

andra

gruppen
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figur

1

kan
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revisionsdokumentationen är olika aspekter av revisorns yrkesroll. Revisorns yrkesroll har här
avgränsats till två aspekter; erfarenhet och bedömningar. Dessa anses kunna vara en stor
anledning till varför brister uppkommer i revisionsprocessen och sin tur påverkar
revisionsdokumentationen. I detta avsnitt kommer fokus vara riktad mot de två ovan nämnda
faktorerna

för

att
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faktorer

som
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till

att

revisionsdokumentationen brister.
Revisorns generella roll är att med rimlig säkerhet uttala sig om att företagets finansiella
information inte innehåller några väsentliga felaktigheter och detta uttalande görs på basis av
ett tydligt ramverk (FAR, 2013). En del av revisorns yrkesroll innebär att revisorn följer
revisionsprocessen och dokumenterar hur revisionsarbetet har genomförts (Moberg, 2006).
Detta med hjälp av professionellt kunnande och erfarenhet. Revisionsprocessens första steg är
att göra en planering över hur revisionen ska gå till. I detta görs väsentlighets- och
riskbedömningar i syfte att få en inblick i vilka poster i balansräkningen som är mest väsentliga
(FAR, 2006). Utbildning, erfarenhet och professionella bedömningar ger den kunskap som
revisorerna behöver när de bland annat gör väsentlighets - och riskbedömningar (Libby & Luft,
1993). Revisorn tar fram ett väsentlighetstal, där allt över detta tal ska granskas närmare
(Carrington, 2014; FAR, 2006; Hubbard 2000). Följande citat är hämtat från intervjun med
Revisor A där hen beskriver planeringsfasen:
När vi sätter vår revisionsstrategi så gör vi bedömningen på väsentliga risker, och vi sätter ett
väsentlighetstal. Och utifrån den sen ser vi vilka poster vi anser det finns risker i, och vilka av de
poster vi anser det finns mera risk i, och sen i de poster vi anser att risken är mindre, där har vi
mindre behov av revisionsbevis… Revisor A

Revisor A beskriver att fokus ligger på väsentlighet och risk där de inte tar fram revisionsbevis
på poster med bedömd mindre risk. Detta kan vara en faktor som bidrar till att
revisionsdokumentationen brister då det kanske visar sig att en post de bedömde vara av mindre
väsentlig karaktär egentligen visade sig vara det motsatta. Det visar på att det kanske
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inte alltid är själva revisionsdokumentationen som brister utan det kan också vara en
felbedömning i revisionsprocessen som skapar brister i dokumentationen. Exempel på
felbedömningar kan vara att revisorn fastställer en lägre väsentlighetsnivå i sin bedömning men
att det sedan visar sig att det kan vara flera mindre fel som tillsammans blir lika stort eller
större än väsentlighetstalet. I dessa situationer kan det tänkas att revisorer ibland kan missa
vissa poster eftersom de var och en är mindre än väsentlighetstalet, men som tillsammans blir
av väsentlig karaktär. Anledningen till varför revisorerna ibland kan missa vissa poster kan
bero på ”slarv” som i sin tur kan uppstå som en följd av den tidsbrist som ofta utmärker
arbetsförhållandena.
Vidare anser majoriteten av revisorerna att det är viktigt att dokumentationen hänger ihop från
början och att tydliga riktlinjer finns när de signifikanta riskerna bestäms. Med tanke på att det
finns tydliga riktlinjer på vad som ska göras kan emellertid ett problem ligga i att olika
revisorer har olika uppfattning om vad som är väsentlig information att dokumentera. En
revisor tycker att hen har med all väsentlig information medan en annan hade samlat in dubbelt
så mycket. Riktlinjerna för att ta fram väsentlig information ger ett utrymme för olika
tolkningar. Med andra ord får revisorn med sin professionella bedömning och erfarenhet
avgöra
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dokumentera.
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av

revisionsdokumentationen kan därför, åtminstone till viss del, antas variera och kan vara en
faktor till att brister uppstår.
Vidare finns det olika studier som studerat om revisorns erfarenhet är en faktor som påverkar
fastställandet av väsentlighetsnivån som i sin tur ska dokumenteras. Majoriteten av studierna
visar att en mindre erfaren revisor inte på samma sätt kan bedöma väsentlighet som en mer
erfaren och detta kan därför medföra att arbete som utförs av mindre erfarna revisorer leder till
att för mycket dokumenteras. Ytterligare en aspekt av detta med ”lagom” mycket
dokumentation kan formuleras på följande vis: Å ena sidan ju mer erfaren en person/revisor/
är desto lättare bör denna person ha för att se vad som är viktigt (Krogstad et al., 1984). Å
andra sidan kan en mer erfaren revisor vara för bekväm i sitt arbete och ”slarvar” och får på
sätt heller inte med allt väsentligt.
En studie gjord av Messiers (1983) visar på att revisorers erfarenhet har betydelse vid
väsentlighetsbedömningar. Forskaren förklarar att en mer erfaren revisor vid fastställandet av
väsentlighet har bättre förståelse för beslutsprocessen. Medan en mindre erfaren i större
utsträckning

behöver

mer

vägledning

under
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revisionen

(Messier,

1983).

Detta

överensstämmer med citat från Revisor B nedan. Hen har varit auktoriserad revisor sedan
1985, vilket tyder på att hen har utbildning, erfarenhet och professionella bedömningar som ger
god professionell kunskap för arbetet med revisionen:
… ju mer erfaren du är som revisor desto lättare har du för att just identifiera väsentlighet och
risk det, kommer liksom med åren. Man kan kanske till och med säga att tänkandet blir inbyggt i
hjärnan. Men är man då ung och ny i branschen har man liksom inte dom skillsen och behöver
mer push i ryggen som ett slags hjälpverktyg. Revisor B.

Vidare förklarar Revisor I att när en ny revisorsassistent gör något, diskuterar hen ofta
situationen med påskrivande revisor. Detta är i enlighet med teorin som tyder på att mindre
erfarna behöver mer vägledning under revisionen:
… det är professional judgements, det är erfarenhet och givetvis i kombination med diskussioner
med påskrivande på uppdraget. Eller någon ny assistent gör något så bollar de oftast med mig,
men det är också kopplat med planeringen om vilka slutsatser man behöver dra. Revisor I

Flertalet av de intervjuade revisorerna är eniga om att professionella bedömningar är en stor
del av arbetet som revisor. Revisor A förklarar att en person som innehar professionalitet har
hög kunskap inom ett visst område. Detta är i linje med hur Abbott (1988) förklarar profession:
att professioner består av grupper av individer som innehar någon form av abstrakt kunskap
inom ett visst område. Nedanstående citat tyder på att professionella bedömningar krävs när
osäkra och svåra poster uppstår, det räcker inte med att endast räkna ut väsentlighetstalen:
Har jag erfarenhet av en viss bransch, alltså att jag sitter på rätt så hög kunskap inom ett visst
område… detta anskaffningsvärde verkar inte rimligt. Kanske är det rätt men bara det att det inte
känns rätt och så ser man, nä det var tre år sedan det priset var, de har inte köpt in sen dess, de
har glömt uppdatera sin varulagerlista. Så det är klart man använder professionella bedömningar.
Revisor A

Revisor A beskriver i ovanstående citat att en revisor lär sig med åren att bedöma om en post i
balansräkningen inte verkar vara korrekt och menar att detta är en typ av implicit kunskap som
erhålls med tiden. I teorin går det att utläsa att revisionsdokumentationen skiljer sig åt bland
revisorerna och anledningen till detta är att varje revisor använder sig av professionella
bedömningar. Detta kan därmed bidra till att revisorer tolkar samma information på olika sätt
och dokumenterar därav annorlunda (Carrington, 2014). Detta stämmer överens med hur
revisor D ser på professionen:
… jag sa ju också att professionella bedömningar som ska göras, det är klart sätter du tre olika
människor så får du kanske tre olika bedömningar och då är det alltid svårt att bedöma vem som
har rätt” Revisor D.
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Revisor D menar att revisorer tolkar olika och därmed ser inte revisionsdokumentationen exakt
likadan ut. Revisor D som har varit auktoriserad revisor sedan slutet av 1990-talet bör ha god
insikt i hur olika revisorer bedömer och tolkar. Hen menar att dokumentationen ibland inte
brister på grund av kritik mot revisorns slutsatser utan de får kritik på att slutsatsen inte är
tillräckligt dokumenterad. Ibland kan det också handla om att en revisor har skrivit en sak rätt
men kan inte föra det i bevis eftersom tillräcklig dokumentation inte är sammanställd. Bristen
verkar således många gånger handla om att varje enskild revisor har en egen uppfattning som
inte är tillräckligt dokumenterad. Vilket kan leda till att den senare granskningen kommer fram
till att revisionsdokumentationen inte håller en tillräcklig nivå.
Nedanstående citat tyder på att en revisor kanske anser att hen har dokumenterat tillräckligt
mycket men att RN inte håller med när de gör kvalitetsgranskningen. Detta kan ses som en
tolkningsfråga av vad som egentligen är en fulländad dokumentation. En revisor anser sig
förmodligen ha gjort en bra dokumentation men RN tycker inte den är godkänd. Det kan även
vara revisionsprocessen som brister som leder till att dokumentationen inte håller fullständig
nivå. Även om dokumentationen är gjord utifrån lagar och regler, som beskrivs i teorin, där allt
väsentligt ska dokumenteras är det fortfarande bedömningar som verkar avgöra. Det kan tolkas
som att lag och standard är de delar som är grundläggande, men att tolkning sedan är
avgörande för vad samt hur dokumentationen ska dokumenteras. Vad som sedan är avgörande
för om dokumentationen godkänns eller anses brista kan bli en tolkningsfråga. Detta eftersom
en revisor ibland tycker på ett sätt och RN på ett annat sätt:
Dokumentation, det är alltid dokumentation för det är liksom du kan dokumentera 3 meningar du
kan dokumentera 3 sidor, går man sen in och tittar på dokumentationen så är det alltid någon som
tycker annorlunda, detta är inget jobb som man säger detta är rätt och detta är fel, det är ju hela
tiden bedömningar. Revisor D
Jag tror inte det brister i dokumentationen av att de har granskat, ja det finns sådana exempel
också med revisorsnämnden osv., men generellt tror jag inte det brister i att man kontrollerat ex
fastigheter utan det är ställningstagande och övervägande, hur man övervägt sitt ställningstagande
i de olika stegen för att komma till ett visst svar. Revisor A

Vidare menar revisorerna även att det krävs professionella bedömningar vid dokumentationen,
för att visa och förklara varför viss information togs med eller varför en del valdes bort. Nedan
följer citat om hur Revisor D och Revisor F förklarar krav och erfarenhet kring
dokumentationen:
Så jag menar vi har ju ett jättekrav på dokumentation som vi måste följa, men i det, hur jag har
valt att göra min dokumentation kring att säkerställa en viss balanspost och vi går tillbaka till en i
detaljer, det är upp till min professionella bedömning, i många fall, men jag måste ändå på ett
sätt visa här hur och varför jag valde att inte i de fall, ja de fall jag kanske valde att inte ta
revisionsbevis för, varför valde jag att inte göra det? Revisor D.
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Jag tror att de är en viss erfarenhet i att dokumentera också. Många av våra yngre sätter hellre in
mer papper än färre och med tiden lär man sig. Desto äldre man blir desto mer självklart blir
vissa saker det är alltså viktigt att jobba i team så man kan hjälpas åt. Revisor F

När det gäller att göra professionella bedömningar är även i detta avseende väsentlighet och
risk viktiga begrepp. För att avgöra risk och väsentlighet finns inga tydliga riktlinjer utan det
handlar mycket om professionella bedömningar tillsammans med erfarenhet (Martinov &
Roebock, 1998). Begreppen bedömning och erfarenhet är kopplade till varandra och det går
inte att bedöma risk och väsentlighet utan professionella bedömningar eftersom erfarenhet
spelar så stor roll. Revisorerna i intervjuerna förklarar att en revisor med mer erfarenhet har
mer kunskap och har troligtvis sett liknande fall tidigare och vet hur de ska angripa situationen.
Forskning visar på att revisorer idag styrs mycket av struktur i sitt arbete, en del menar för
mycket struktur, vilket resulterar i att de inte använder lika mycket professionella bedömningar
längre (Dirsmith & McAllister, 1982). Därmed kan det ses som en avgörande faktor till varför
dokumentationen brister. Just för att de har riktlinjer på vad som är väsentligt och inte, men
egentligen hade det kanske krävts en mera utvecklad förmåga att göra bedömningar för att
avgöra det. Ju mer egna bedömningar revisorn gör desto mer utvecklat tankesätt får denna
person, om revisorer styrs för mycket kan denna förmåga försämras:
Men det är mycket erfarenhet som spelar roll och speciellt när det inte finns tydliga regler. Revisor E

Revisorerna menar även att svårbedömda poster kräver mer revisionsbevis och det blir svårare
att ta fram vad som är väsentlig information. Kan revisorn inte ta fram tillräckligt med
revisionsbevis måste en avvikande mening skrivas in i revisionsberättelsen och då krävs det
professionella bedömningar. En avvikande mening innebär att revisorn hittat väsentliga
felaktigheter. Vidare förklarar revisorerna att det är viktigt att dokumentera bedömningen
angående varför en åtgärd inte vidtagits eller varför en åtgärd vidtagits. Ett problem med detta
kan vara att revisorer ibland glömmer att dokumentera det som inte vidtas eftersom det inte
känns lika väsentligt som det som faktiskt vidtas. Möjligtvis kan det vara så att revisorer gör ett
aktivt val att inte ta med dessa delar just för att de inte anses lika väsentliga. Men det blir inte
tydligt dokumenterat att så skett.
Professionella bedömningar används även för att avgöra när revisionen är ”klar”. Revisorerna
menar att revisionen aldrig riktigt är klar utan det handlar om professionella bedömningar att
känna att allting finns med och att hen kan skriva på revisionsberättelsen med gott samvete:
... dels har vi genomgått de steg vi har i programmet och dels känns de i magen liksom nu vet jag det
jag behöver veta. Revisor H
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5.2.2 Sammanfattning
Utifrån revisorers uppfattningar så som de framkommit i våra intervjuer kan det utläsas att
erfarenhet och professionella bedömningar har stor påverkan på revisionsprocessen, som i sin
tur påverkar utformningen av revisionsdokumentationen. Ovanstående empiri och teorier tyder
även på att väsentlig information tas fram genom en kombination av väsentlighetsberäkning,
erfarenhet och professionella bedömningar som sedan ska dokumenteras. Studien visar på att
revisorer oftast vet hur de tar fram väsentlig information, problemet är dock att de inte alltid vet
vilken del av den väsentliga informationen som ska dokumenteras. I stora drag verkar det
många gånger vara under revisionsprocessen som det avviker ifrån vad som planerats, vilket
sätter sina spår i revisionsdokumentationen.
Vidare är det konstaterat att erfarenhet har en påverkan på revisionsprocessen då en revisor
med mer erfarenhet har lättare att veta vilken information som är väsentlig att ta med i
revisionsdokumentationen än en mindre erfaren revisor. Revisorers professionella bedömningar
inverkar även en stor del i revisionsprocessen. Detta eftersom att skillnaden i tolkning kan vara
en faktor till att revisionsdokumentationen ibland brister. Anledning till detta kan vara att olika
revisorer ser olika på hur mycket som är väsentligt och tillräckligt, inte minst till skillnad från
vad kvalitetsgranskarna tycker är väsentligt. Revisorn som utför revisionen kanske tycker att
hen har med det mest väsentliga i sin revision efter sin individuella bedömning och erfarenhet.
Medan kvalitetskontrollanten anser i granskningen att informationen inte är tillräckligt
väsentlig eller inte tillräckligt dokumenterat. Därav kan frågan ju ställas vad som är rätt och vad
som är fel i dessa individuella bedömningar.

5.3 Revisionsbyrån
Sista gruppen faktorer i figur 1 berör vad jag valt att kalla revisionsbyrån. Hit har jag hänfört
sådant som revisionsbyråns storlek, byråstruktur och antal uppdrag i förhållande till revisorns
kapacitet. I detta avsnitt kommer en analys föras med hjälp av revisorerna uppfattningar om
faktorer som kan bidra till att revisionsdokumentationen brister.
Frågan om hur revisorerna påverkas av storleken på revisionsbyrån möttes av varierande åsikter
bland de intervjuade revisorerna, som hade olika uppfattningar. Största likheterna som
påträffades var från Revisor E, Revisor F, Revisor I och Revisor J. Dessa fyra var eniga om att
storleken på revisionsbyrån påverkar revisorns vardag och i sin tur utarbetandet av
revisionsdokumentationen. Anledningen till varför dessa fyra revisorerna var eniga om detta
kan bero på att de alla arbetar på något av ”Big Four” företagen och sannolikt därför formats
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av normerarna inom sin byrå:
Vi på större revisionsbyråer kan tycka att vi har högre krav på oss till skillnad från de mindre vi har
kanske en större så kallad övervakning på oss att de ska ske på rätt sätt… normerna inom byrån är
liksom högre så att säga o bättre kvalité. Revisor E
… större revisionsbyråer är ej i lika stor utsträckning beroende av klienterna då vi har så pass många.
Vi är kanske mer självständiga i arbetet och jobbar efter normerna vi har inom vår byrå enklast
förklarat att vi inom vår byrå har en större kundbas och kanske inte är lika en beroende av enskild
k u n d medan mindre revisionsbyrå har kunder dom är beroende av. Revisor J
.. det är våra normer inom branschen som är viktigast sen alla regelverk och sen utforma dokument på
rätt sätt. Revisor F
.. Större revisionsbyråer tenderar att ha mer kvalité i sin revision för vi har normer inom byråer som
ska följas. Revisor I

Ovanstående citat tyder på att revisorer på "Big Four" styrs dels av regleringen och dels av
normer inom den revisionsbyrå man är knuten till. Detta kan betyda att större krav ställs på
revisorerna som arbetar inom större revisionsbyråer på grund av att inte bara striktare lagar och
regler styr utan även byrånormer påverkar revisorerna. Vilket i sin tur gör att
revisionsdokumentationen kan påverkas till följd av detta. Teorin visar på att revisorers
genomförande av revisionen håller högre revisionskvalitet på de större byråerna än på de
mindre byråerna (Choi et al., 2010; Francis & YU, 1999; DeAngelo, 1981). Detta kan medföra
att risker i revisionsprocessen förhindras genom att hög revisionskvalité på de större byråerna
skapas av den gemensamma erfarenheten som finns inom byrån och därmed ger större chans
att upptäcka fel i redovisningen (Francis & Yu (1999). Upptäcks fel redan i redovisningen kan
det tänkas att revisionsdokumentationen på större byråer brister i mindre grad än på små
byråer.
Vidare menar Revisor C och Revisor G att det oftast förekommer vänskapshot på mindre
byråer som arbetar i mindre orter. Anledning till vänskapshotet kan dels vara att alla tenderar
att känna varandra och dels att mindre byråer är mer beroende av sina klienter:
Vänskapshot är tyvärr vanligt i mindre byråer vilket är tråkigt i sig. Vi som revisorer påverkas på så
sätt att vi vill prestera bra för de få kunder vi har för att behålla de liksom. Revisor C
Att jobba i en mindre byrå har sina för o nackdelar tyvärr. Jag skulle påstå att de som jobbar i mindres
städer är beroende av vart enda kund vilket gör att de ger igärnet av sig själva för att presentera en bra
revision. Sen förekommer det även vänskapshot i mindre byråer som oxå sätter sina spår. Revisor G

Citatet ovan tyder på att mindre byråer påverkas av faktorer som inte förekommer i samma
grad på de större byråerna, såsom till exempel vänskapshot och större press att behålla sina
klienter. Dessa faktorer kan leda till att revisorerna tenderar att hålla en lägre revisionskvalité
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i revisionsprocessen till följd av ovanstående faktorer som i sin tur leder till en bristande
revisionsdokumentation. Förekommer det låg revisionskvalité kan revisionsdokumentationen
brista genom att dokumentationen inte är tillräckligt tydlig. Dock kan en fördel med att arbeta
på en mindre revisionsbyrå vara att revisorerna får bättre kontakt med sina klienter och på så
sätt kan skapa en tryggare miljö för klienterna. Detta är i enlighet med Epsons (2004)
forskning, som menar att de mindre byråerna anser sig ha en mer professionell identifiering
med klienten medan fokus läggs på teknisk kompetens i de större revisionsbyråerna. Det som
är värt att ifrågasätta är dock varför revisorerna anser att det finns skillnader mellan stora
respektive små revisionsbyråer? Alla revisorerna ska väl förhålla sig till samma regelverk? En
anledning kan vara att olika revisorer gör olika professionella bedömningar, arbetar på olika
sätt och påverkas av olika krav som ställs inom byrån. Detta leder således till varierande åsikter
och beteende

Vidare menar flertals av de intervjuade revisorerna att interna system såsom revisionsprogram
och

checklistor

används

genom

hela

revisionen

som

stöd

i

utformningen

av

revisionsdokumentationen. Dessa interna system och checklistor säkerställer även att
revisionen och dokumentationen genomförs på ett standardiserat sätt:
Checklistor hjälper mycket när man ska göra dokumentationen. De följer liksom steg som måste göras
o de gör de lättare för oss att veta vad som är gjort o inte. Revisor A
Våra interna system är utformade så pass bra att det hjälper oss att inte missa viktiga delar
revisionen. Revisor H.

i

Ovanstående citat tyder på att interna system och checklistor effektiviserar dokumentationen i
syfte att inte revisorerna ska missa något som är väsentligt att dokumentera. De hjälper
revisorerna att veta vad som är klart och vad som är kvar att göra. Fördelen med detta kan även
vara att revisorerna lättare kan följa vad som gått fel i efterhand. Således kan detta leda till att
revisorerna känner sig trygga att följa programmen som säkerställer att alla kraven och
regelverken är fullgjorda med hjälp av checklistor.
Men sen har vi väldigt bra verktyg i programmet för att välja ut vad som är väsentligt… Revisor
F
Att revisionen idag görs ju med 99 %, via datorstöd va och jag kan tänka mig, eller sett att en hel
del äldre revisorer som inte har datorvanan eller ja, då ska man försöka göra detta på ett manuellt
sätt blir det oftast brister, alltså dokumentationen blir inte fullständig. Revisor G

Revisor F menar på att verktygen i datorprogrammen är till stor fördel vad gäller att välja ut
väsentlig information som ska dokumenteras. Revisor G har arbetat inom branschen i 13 år,
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det vill säga efter stiftandet av revisorslagen och därmed de mer omfattande
dokumentationskraven. Med tanke på hens färre år inom branschen, till skillnad från andra
respondenter, har hen från början arbetat med de digitaliserade datorprogrammen som finns.
Medan andra började arbeta inom branschen på ett mer manuellt arbetssätt. Ett problem kan
vara att revisorer vill arbeta på det sätt de tidigare arbetat på, men att de ökade
dokumentationskraven kräver mer och mer hjälp av datorprogram. Därför kan de revisorer som
inte har tillräckligt datorkunnande orsaka att det uppstår brister i revisionsdokumentationen, då
de riskerar att inte får med all väsentlig information i dokumentationen.
Vidare har revisionsdokumentationen blivit mer omfattande för revisorerna som lett till ökat
arbete med dokumentation tidsmässigt. Detta har i sin tur lett till att revisorernas
bedömningar/omdöme begränsats och mer struktur i revisionen uppstått. I den teoretiska
referensramen finns det olika studier som studerat om byråstruktur påverkat revisionsarbetet.
Abbots (1998) studie visar att riktlinjerna för utvecklingen av strukturerade arbetssätt med
hjälp av datorteknologi går mot att datorprogrammet gör mer arbete. Detta kan bedömas som
att datorprogrammen utför mer och mer av arbetet medan revisorns professionella
bedömningar/omdöme begränsas.
Revisor B anser dock att det ibland finns nackdelar att tillämpa interna system och checklistor.
Hen menar att större fokus kan läggas på de nödvändiga momenten i mallarna och därmed
bortse från viktiga moment i själva revisionen:
Checklistorna kan göra individen ibland blind så man glömmer bort att se viktiga steg i själva
praktiken glömmer man viktiga steg i revisionen tillämpar man inte sin profession helt o hållet.
Sen tycker många att revisorerna styrs alldeles för stor grad av alla regler och system men det är
liksom upp till var o en. Revisor B

Citatet ovan är i enlighet med Bosk et al. (2009) forskning som tyder på att strukturerat
arbetssätt riskerar att revisorerna känner att deras bedömningar försvagas. Vidare menar
Colliander & Modin (2006) att revisorn blivit mer självstyrd på grund av checklistorna vilket i
sin tur ökat kraven på dokumentationen, vilket Revisor Bs citat var inne på.
Avslutningsvis lyfte merparten av de intervjuade revisorerna upp en faktor som kan bidra till
bristande dokumentation kan vara det stora antal uppdrag som revisorerna ofta har tagit på sig i
förhållande till deras kapacitet. Revisorerna menar att har revisorn för många uppdrag kan det
lätt hända att något glöms eller ”slarvas bort” i revisionsdokumentationen. Anledningen
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till detta kan vara att revisorerna av tidsbrist får svårt att skaffa sig en bra insikt i varje bolag
som revideras:
Har man många bolag som revideras händer det ofta att man glömmer anteckna något som leder
till att det heller inte skrivs ner i dokumentationen. Revisor J
Man ska kunna ha bra koll på varje bolag man har men har man upp till 200 bolag varje år så är
det tyvärr svårt. Man gör så gått man kan men man är ju också mänsklig. Revisor D.

Vidare förklarar Revisor E att tidsbrist är en av faktorerna till att det brister vid dokumentation.
Sent inkommen information till kunden är ett sådant exempel:
Spontant hade jag sagt tidsbristen, informationen från kunden om den kommer sent, tidsbrist och
kommunikation. Revisor E

Att Revisor E förklarar tidsbristen som en faktor till att revisionsdokumentationen brister kan
ha att göra med att han har en kundstock på drygt 100 bolag. Tidigare forskning gjord av
Flores (2004) har visat kritik mot att revisorer reviderar många bolag, då Flores förklarar att
det är värt att ifrågasätta hur en revisor kan ha så bra insikt i alla bolagen att revisorn kan agera
om det uppstår misstanke om brott. Att ha för många bolag kan även vara en faktor som gör att
revisionsdokumentationen brister, eftersom revisorn ska hinna revisionsdokumentera till ett
hundratal bolag.
5.3.1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan det utläsas, enligt revisorerna, att brister i dokumentationen uppstår av
flera olika anledningar. Utöver regleringen och revisorns yrkesroll framkom det att antal
uppdrag till förhållande till revisorns kapacitet, revisionsbyråns storlek och byråstruktur också
är faktorer som påverkar revisionsprocessen och i sin tur revisionsdokumentationen. Antal
uppdrag per revisor kan ses som en övergripande faktor som har stor inverkan på om det
tidsmässigt finns möjlighet för revisorer att utforma revisionsdokumentationen på rätt sätt.
Vidare påverkar storlek på byrån revisorns revisionskvalité som i sin tur har inverkan på
revisionsdokumentationen. Hög revisionskvalité resulterar bland annat i att revisorn upptäcker
fel redan i redovisningen som därmed kan tänkas att revisionsdokumentationen på större byråer
brister i mindre grad än i små byråer. Avslutningsvis berörs revisorerna av byråstruktur
eftersom tillämplig av interna system och checklistor används som stöd i utformningen av
revisionsdokumentation. Används inte revisionsprogrammen på rätt sätt eller glömmer
revisorerna att tillämpa alla steg i checklistorna kan detta leda till bristande dokumentation.
Finns det därav heller inte professionella bedömningar i ovanstående faktorer för att visa och
förklara varför viss information togs med eller varför en del valdes bort, leder det också till en
brist.
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6 Slutsats
I detta kapitel kommer slutsats och diskussion att presenteras samt vad studien har
bidragit med. Vidare kommer förslag på framtida forskning att belysas.

Revisionsbranschen har en stor inverkan på samhället då det bygger på företagsamhet, där det är
revisorerna som ska se till att företag sköter sin bokföring på rätt sätt. Stora företagsskandaler
har påverkat en utveckling mot hårdare krav på revisionsbranschen.

Därmed finns lagar,

standarder och RN som tillsammans ska se till att revisorerna utför granskningarna på rätt sätt.
Dock uppstår det brister i revisionsprocessen och syftet med denna uppsats var att undersöka
revisorernas uppfattning om vilka faktorer som kan orsaka att brister uppstår i
revisionsdokumentationen.
I figur 1 och i analysen har faktorer lyfts fram som har påverkan på revisionsdokumentationen,
men där vissa faktorer väger tyngre än andra. De faktorer som till största del visat sig påverka
revisionsdokumentationen är revisorns följsamhet till regleringen och revisorns yrkesroll.
Revisionsbyrån såsom storlek på revisionsbyrån, byråstruktur och antalet uppdrag i relation till
revisorns kapacitet var också faktorer som påverkar revisionsdokumentationen. Vilket framkom
under intervjuerna med revisorerna och var den tredje gruppen som justerades i figur 1 i
efterhand.
Studien visar att

enligt

revisorerna

att

bristerna inte alltid i

grunden finns i

revisionsdokumentationen utan det kan exempelvis vara granskningen som är bristfällig, som
avspeglar sig i revisionsdokumentationen. Detta eftersom fel delar kan ha granskats. Vidare är
regleringen faktorer som kan påverka att revisionsdokumentationen brister på grund av de höga
krav som ställs på revisorer. Lagar och standarder som inte efterlevs fullt ut är även faktorer
som orsakar brister. Höga krav finns på att en stor mängd väsentlig information ska
dokumenteras och för många revisorer kan det bli svårt att hinna med att dokumentera väsentlig
information, alternativt att revisorer väljer bort viss väsentlig information just på grund av
tidsbristen. Brister kan även uppstå som en följd av de höga dokumentationskraven på grund av
att revisorer dokumenterar för mycket, dokumenterar fel delar eller glömmer dokumentera vissa
delar. En annan faktor som kan påverka revisionsdokumentationen är revisorns yrkesroll. Detta
eftersom revisorer tänker olika, kan bedöma olika och kan dra olika slutsatser. Vidare kan
brister i revisionsdokumentationen bero på att revisorn inte dokumenterar varför ett bevis inte
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finns med eller varför ett annat bevis finns med.
Avslutningsvis påverkar andra faktorer även revisionsdokumentationen såsom storlek på
revisionsbyrå, byråstruktur och antal uppdrag, enligt revisorerna. Detta eftersom vissa revisorer
kan ta på sig för många uppdrag, styrs av storleken på revisionsbyrån eller påverkas av
byråstrukturen som gör det svårt att hinna med att utföra varje revisionsdokumentation så
omfattande som regleringen kräver.

6.1 Diskussion
Som nämnts under uppsatsens gång saknas viss vägledning vad gäller krav på dokumentation av
väsentlig information i såväl lagstiftning som standarder. Det finns därför utrymme för olika
tolkning av risker och vad som är att betrakta som väsentlig information. Lång erfarenhet och
allt mer utvecklade datorprogram underlättar men skillnader mellan olika revisorers
bedömningar gör att brister i revisionsdokumentationen i en del fall uppstår. I likhet med
tidigare forskning, gjord av Martin & Roebuck (1998), framgår det även i mitt empiriska
material att revisorns erfarenhet spelar en stor roll vid riskbedömningen och planeringen av hela
revisionsprocessen. Mindre erfarna revisorer tenderar att dokumentera mer än önskvärt som en
slags riskminimering men som ändå genererar brister i dokumentationen på grund av okunskap.
Både i tidigare forskning och i mitt empiriska material framgår det att många revisorer
prioriterar antal kunduppdrag, storlek på revisionsbyrån och byråstruktur på bekostnad av att
lägga tillräcklig tid för planering av risk- och väsentlighetsbedömning, med brister i
dokumentationen som resultat. Om man bortser från rena olagligheter som kan förekomma och
som skapar företagsskandaler menar jag att brister i dokumentationen är en följd av i huvudsak
ändrad lagstiftning (alltmer komplexa regler), varierande professionalism hos revisorer och
revisionsbolag samt strävan efter lönsamhet och utdebiterade timmar som orsakar tidsbrist.

6.2 Framtida forskning
Utifrån ovanstående diskussion kring antal uppdrag en revisor bör ha, kan det även vara
intressant att göra en studie på hur många uppdrag som är optimalt för en revisor att ha, men
även revisorns möjlighet att välja hur många uppdrag de ska ha. Denna undersökning bör göras
på olika revisionsbyråer, FAR och RN. Undersökningen bör göras som en statistisk
undersökning för att hitta det optimala antalet uppdrag per revisor. Det kan tänka sig att man bör
sätta sig ner och räkna ut hur många klienter som är rimligt att ha vad gäller olika typer av
företag. Denna typ av studie kan möjligen minimera någon del av problematiken som
framkommit

i

denna
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undersökning.
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Proposition 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet.
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Bilaga 1

Intervjuguide
Inledning:
▪

Bakgrund – ålder, utbildning, skola? Vad gjorde att du valde just revision?

▪

Erfarenheter – hur länge varit revisor, auktoriserad, andra jobberfarenheter?

Dokumentation
▪

Beskriv hur revisionsdokumentation utförs? Vad händer om ni
brister i revisionsdokumentationen?

▪

I 24§ i revisionslagen står det att ni ska dokumentera väsentlig
information, hur bedömer ni väsentlig information i
revisionsdokumentationen?

▪

Tycker ni att arbetet blivit lättare efter införandet av ISA?

▪

Vad har underlättat? Vad har blivit mer komplicerat?

▪

Hur ser ni på professionella bedömningar när det gäller att avgöra vad
som är väsentlig information?

▪

I vilka sammanhang är professionella bedömningar viktigast? / I vilka
sammanhang är det svårt att bedöma vad som är väsentlig information?

▪

Finns det checklistor som ni ska följa för att klara ut detta eller är det en
personlig erfarenhetsbedömning ni gör?

▪

Varför brister dokumentationen oftast i kvalitetsgranskningen.
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