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Abstract 
 
Title: Standardization of the Audit Report – The Transformation and the Explanatory Factors 
Authors: Johansson Rickard, Norén Eriksson Jens 
      
Background: The audit report is intended to show stakeholders that all is well in the company. 
An important phenomenon highlighted by the audit report differs from a standard design. This 
standardization of the audit report has undergone several changes and this has been gradual. 
      
Purpose: The purpose of this study is to compile how the standardization of the audit report has 
been developed from 1991 to 2014. In addition, we seek an explanation for this change from a 
basis of institutional theory. 
      
Method: We began by studying texts in the form of collection volumes, propositions and arti-
cles, and then briefly compile the change that has taken place. The change was then analyzed 
using institutional theory for which normative, coercive and mimetic isomorphism is used as 
explanatory factors. 
     
Results: The study demonstrates that the change may initially be explained by both normative 
and mimetic isomorphism in the quest for legitimacy. In line with the EU's growing influence on 
the Swedish legislation, one can discern a stronger connection to the coercive isomorfism. 
      
Keywords: Audit report, RP, RS, ISA, Standard, Isomorphism and Institutional Theory. 
         
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanfattning 
 
Titel: Standardiseringen av revisionsberättelsen - Förändringen och dess bakomliggande  
faktorer    
 
Författare: Johansson Rickard, Norén Eriksson Jens 
      
Bakgrund: Revisionsberättelsens syfte är att visa intressenter att allt står rätt till i företaget. Vik-
tiga företeelser framhålls genom att revisionsberättelsen avviker ifrån ett standardutförande. 
Denna standardisering av revisionsberättelsen har genomgått flertalet förändringar och detta har 
skett stegvis. 
      
Syftet: Syftet med denna studie är att sammanställa hur standardiseringen av revisionsberättel-
sen har utvecklats från 1991 till 2014. Dessutom söker vi en förklaring till denna förändring ut-
ifrån en utgångspunkt i institutionell teori.    
 
Metod: Vi har utgått från att studera texter i form av samlingsvolymer, propositioner och artik-
lar för att sedan kortfattat sammanställa den förändring som har skett. Förändringen analyserades 
sedan med hjälp av institutionell teori där normativ, tvingande och imiterande isomorfism an-
vänds som förklaringsfaktorer.       
 
Resultat: Studien påvisar att förändringen initialt kan förklaras av både normativ och imiterande 
isomorfism i strävan efter legitimitet. I takt med EU’s ökande inflytande på den svenska lagstift-
ningen så kan man urskilja en allt starkare koppling till den tvingande isomorfismen.    
    
Nyckelord: Revisionsberättelse, RP, RS, ISA, Standard, Isomorfism och Institutionell teori. 
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Förkortningar 
 
ABL - Aktiebolagslagen 
BFL - Bokföringslagen 
FAR - Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 
IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board 
IFAC - International Federation of Accountants 
ISA - International Standards on Auditing 
RL - Revisionslagen 
RP - Revisionsprocessen 
RS - Revisionsstandard i Sverige 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens revisionsarbete är mycket komplext och det ställs höga krav på att revisorerna skall kon-
trollera och säkerställa att företagens finansiella rapportering är rättvisande. Rådande redovis-
ningsmöjligheter, liksom dagens potentiellt komplicerade bolagssammansättningar, har ytterliga-
re försvårat revisorernas arbete att granska årsredovisningen med intressenternas bästa i åtanke. I 
aktiebolagslagen står det följande: 
  
”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verk-
ställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver” (ABL 9:3) 
  
God revisionssed, och dess innebörd, är ett av de viktigaste instrumenten revisorn nyttjar vid 
revision och vid upprättandet av revisionsberättelsen. År 1991 gav FAR ut den första kompletta 
revisionsrekommendationen som benämndes Revisionsprocessen, RP. Detta var FAR’s första 
steg mot att samla och standardisera de rutiner som i praktiken utgjorde god revisionssed. FAR 
hade tidigare publicerat mindre strukturerade rutiner och standarder men RP var revisorernas 
tidigaste samlingsdokument att rätta sig efter.  
  
År 2000 var amerikanska Enron ett av världens största företag med hävdade intäkter på över 100 
miljarder dollar (Thomas 2002). När företaget 2001 gick i konkurs och det uppdagades att bola-
get systematiskt redovisat ofantliga skulder och kostnader i bolag utanför koncernens balans- 
och resultaträkning ökade världens misstro emot revisorskåren. Denna misstro späddes på av 
andra skandaler som t.ex. Worldcom 2002 och Parmalat 2003. Behovet av en mer standardiserad 
revision för att eliminera framtida företagsskandaler blev allt större och många länders revi-
sionsorgan sökte en lösning på problemet. Standardiseringen gör det lättare att uppmärksamma 
avvikelser men skapar också en likformighet som gör att två företag som ter sig väldigt olika och 
där intressenternas risker och förtjänster är helt olika behandlas och beskrivs på samma sätt 
(Carrington 2010). 
  
I Sverige omarbetades och förnyades under årens lopp RP men standarden var dock nationell 
med de begränsningar som detta medförde, i form av bland annat jämförelseproblem med andra 
länder. FAR’s styrelse tog 1998, på rekommendation av revisionskommitén, beslutet att översät-
ta samtliga ISA-dokument till svenska, något som senare ledde till utvecklingen och framtagan-
det av RS, Revisionsstandard i Sverige. Översättningen och den tolkning som var tvungen att 
göras av de långa och detaljerade ISA-standarderna ansågs vara FAR’s största projekt genom 
tiderna (Balans 1999 nr. 3).  
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I en rapport 2002 kom FAR fram till att den dåvarande revisionsstandarden, RP, helt skulle er-
sättas av den tidigare nämnda RS. RS baserades främst på IFAC’s utgivna revisionsstandarder, 
ISA och som resultat av FAR’s rapport utgavs RS 2004. Den dåvarande tekniska sekreteraren i 
FAR’s revisionskommité, beskrev hur RP framför allt talar om för revisorn att vissa åtgärder 
skall vidtagas medans RS och ISA även föreskriver hur dessa åtgärder rent konkret skall gå till 
(Balans 1999 nr. 3).  
 
Sju år senare, det vill säga 2011, upphävdes RS och Sverige gick helt över till att använda ISA’s 
internationella standarder. ISA består av en rad dokument benämnda exempelvis ISA 700, ISA 
705 och så vidare. Dokumenten beskriver i detalj hur revision skall utföras men också delar så-
som revisorns ansvar för en oberoende revision. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Revision är en viktig samhällsfunktion och fungerar som en ökad säkerhet för att intressenter så 
som exempelvis ägare, långivare och staten ska få en rättvis bild av ett företags ekonomiska 
ställning och förvaltning. En bra genomförd revision minskar risken för att bolaget i fråga skall 
uppvisa en missvisande ekonomisk ställning. Regleringen och standardiseringen av hur en revi-
sion skall utföras påverkar utfallet och resultatet av revisionen.  
 
Revisionsberättelsen är den synliga delen av revisionen för många intressenter. Utvecklingen av 
revisionsberättelser har under de senaste årtiondena varit allt annan än långsam. I och med 
FAR’s beslut om att Sveriges revisionsförfarande helt ska övergå till internationella standarder, 
ISA, har också utformningen av revisionsberättelsen drastiskt förändrats.  
 
Mycket få likheter finns mellan en revisionsberättelse från 1991 och 2014. Revisionsberättelsen 
som skall sammanfatta det löpande revisionsarbetet har gjort en ansenlig förändring och frågan 
är hur utvecklingen egentligen sett ut? De revisionsstandarder som idag är gällande får med 
jämna mellanrum kritik för att vara allt för generella och på så vis främst passa större företag. 
Brännström, generalsekreterare i FAR, efterlyser en specialdesignad revisionsstandard för mind-
re företag. Förslaget har i skrivande stund ännu inte tagits upp hos IAASB, IFAC’s organ för 
utveckling av internationella revisionsstandarder. Dock har IFAC tagit fram en handbok för att 
underlätta mindre företags användande av den nya standarden (Balans 2011 nr. 1).   
 
Revisionsberättelsen är intressenternas kvitto på att företaget sköts korrekt och att dess ekono-
miska ställning visas på ett rättvist sätt. I en artikel i tidningen Balans (2012 nr. 4) kritiseras den 
nya revisionsberättelsens utformning och innehåll hårt av den före detta styrelseledamoten i 
FAR, Berlin. Berlin menar att omfattningen av den nya revisionsberättelsen är “löjeväckande” 
och att den inte skall användas för att beskriva revisorns roll eller som Berlin uttrycker det, “i 
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utbildningsändamål”. Vidare menar Berlin att berättelsen numera riskerar att bli svårtydd och att 
dess nuvarande form inte på något sätt kommer att förhindra ekonomiska katastrofer. Revisions-
berättelsen vänder sig i första hand till bolagsstämman och borde således anpassas efter detta. En 
kort, tydlig och lättläst revisionsberättelse skall enligt Berlin signalera att företaget helt enkelt 
sköter sig.  
 
FAR, som har ansvaret för utvecklingen av revisionsstandarder som reglerar bland annat revi-
sionsberättelsen, är Sveriges branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och andra 
rådgivare. Det är en sammanslutning som, trots dess avsaknad av ett direkt vinstintresse, påver-
kas av allt från interna händelser till internationella likartade organisationer. Inom organisations-
teorin finns flera modeller över hur organisationer fungerar och utvecklas . Ett vanligt sätt att 
studera organisationsteori utifrån, är de antaganden om att människor, och i förlängningen även 
organisationer, är nyttomaximerande enheter. Idén om beslutsfattaren, som på ett rationellt sätt 
hanterar sina beslut, genomsyrar både företags- och nationalekonomin. Detta är en möjlig för-
klaring till utvecklingen av revisionsstandarder. March & Simon (1957) kritiserar den rationella 
ekonomiska beslutsteorin och menar att de val och beslut, tillika den riktning organisationen rör 
sig mot, inte kan förklaras genom teorin om rationellt beslutsfattande. 
  
Institutionell teori eller som Eriksson-Zetterquist (2009) uttrycker sig den institutionella ramen, 
ger en kompletterande förklaring till varför organisationer utvecklas på ett visst sätt. Anpassning 
och homogenisering av institutioner, organisationer eller andra sammansättningar beror, enligt 
den institutionella teorin, på mer än bara interaktion. DiMaggio & Powell (1983)  framhävde att 
även normativa och kulturella faktorer påverkar en institutions utveckling och att homogenitet 
hos organisationer främst beror på olika processer som i slutändan leder till institutioners enhet-
lighet.   
  
Flera forskare, bland annat Al-matarneh (2011) och Obaidat (2007) har undersökt hur revisorer 
efterlever och tillämpar ISA-standarderna. Fokus på dessa tidigare studier har varit att undersöka 
hur förändringen påverkat revisorer i det dagliga arbetet.  Med anledning av, detta vanligtvis 
använda mikroperspektiv inom forskningen på revisionsområdet, där man ser på den stora för-
ändringens inverkan på den enskilde personen angriper vi istället problemet utifrån ett makro-
perspektiv. Detta angreppssätt ger oss möjlighet att se de bakomliggande faktorerna som har 
legat till grund för förändringarna av revisionsberättelsen. 
 

1.3 Forskningsfråga 
 

- Ur ett makroperspektiv: Hur har standardiseringen av revisionsberättelsen utvecklats? 
- Vilka bakomliggande faktorer kan förklara utvecklingen? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att sammanställa hur standarder och i förlängningen revisionsbe-
rättelsen har utvecklats från 1991 till 2014 för att komprimera och förklara viktiga delar av den 
kunskapsbank som finns inom ämnet. Fokus kommer att ligga på den förändring som gjorts mel-
lan användandet av RP, RS och dagens ISA.  
 
Vidare vill vi ta reda på bakomliggande faktorer till varför utvecklingen av revisionsberättelsen 
har sett ut som den har gjort. Detta görs med syfte att få en djupare förståelse av utvecklingsför-
farandet och dess drivkrafter.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad och innefattar således endast förändringen av revisionsberättelsen mellan 
1991-2014. Vi har ej berört förändringar av revisionsberättelsen som inträffade före 1991 utan 
sett 1991 års version som “nollpunkt” för förändringen. Denna avgränsning gjorde vi för att stu-
dien skulle bli mer hanterbar och relevant i dagsläget och inför framtida förändringar. Införandet 
av RP, RS och övergången till ISA är centralt i studien och vi har till stor del uteslutit mindre 
förändringar som skett löpande under åren. Vidare har vi endast fokuserat på de standarder som 
skall användas vid revision av svenska aktiebolag. Som nämnts ovan har vi valt att inrikta denna 
studie mot makroperspektivet.  
 

 



 6 

2 Teoretisk referensram 
 
Revisionsberättelsen har förändrats avsevärt de senaste dryga 20 åren. Kritik mot hur föränd-
ringarna sett ut har med jämna mellanrum framförts både från ansvariga organ och från reviso-
rerna själva. En förklaring till varför utvecklingen sett ut som den gjort kan hittas i institutionell 
teori. Denna teori försöker förklara utvecklingsgången hos institutioner och är relevant i denna 
studie genom dess utgångspunkter.  
 

2.1 Institutionell teori 
 
Institutionell teori behandlar de bakomliggande faktorer som förklarar varför organisationer ut-
vecklas och förändras på ett visst sätt. Teorin belyser hur institutioner, organisationer eller andra 
sammansättningar påverkas av sin omgivning och på så sätt ökar sin benägenhet att följa både 
informella och formella lagar och regler. Den institutionella teorin klarlägger, till följd av synsät-
tet om yttre påverkan, även varför organisationer efter tid tar formen av stabila enheter med klart 
definierade ramar och regler. (Eriksson-Zetterquist 2009) 
  
I många fall anses den institutionella teorin vara en motpol eller åtminstone ett komplement till 
den rationella organisationsteorin. I den rationella ekonomiska teorin menas det att enskilda per-
soner men även till viss del organisationer handlar på ett rationellt ekonomiskt sätt. Det vill säga 
att beslutsfattaren grundar sitt val på antagandet att man alltid vill maximera sin nytta. Trots att 
teorin används flitigt som en utgångspunkt när handlingar och val skall förklaras har den flertalet 
gånger kritiserats för att endast i begränsad omfattning förklara organisationers funktion.  
(Eriksson-Zetterquist 2009) 
  
Den institutionella teorin växte fram vid slutet av 1800-talet men då främst som förklaringsteori 
inom nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Det var först mycket senare som teorin 
började användas vid studier inom företagsekonomi. (Eriksson-Zetterquist 2009) 
   
En överensstämmande bild eller definition av vad en institution är, finns inte inom den institu-
tionella teorin. Begreppsförklaringen varierar i hög grad mellan olika discipliner och Campbell 
(2004) beskriver en institution enligt följande: 
   
“Institutioner är grunden för det sociala livet. De består av formella och informella regler, 
övervakning och verkställighetsmekanismer, och system för mening som definierar det samman-
hang inom vilka individer, företag, fackföreningar, nationer och andra organisationer fungerar 
och samverkar med varandra.” (Campbell 2004 s. 1 vår översättning) 
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Campbells synsätt tenderar att ha ett socialvetenskapligt perspektiv på definitionen av en institu-
tion. Campbell understryker att det är den ökande interaktionen mellan organisationer och be-
ståndsdelarna formella och informella regler som i sin kontext kan kallas för en institution.  
  
Enligt Eriksson-Zetterquist kan definitionen av vad en institution är skilja sig beroende på vilken 
aktör som använder uttrycket. Den sociologiska förklaringen, som Campbell går i riktning mot, 
blir i många fall den definitionen med mest djup. Inom statsvetenskap används begreppet institu-
tion på ett mer ytligt sätt genom att beskriva stora eller viktiga sammanslutningar. Antropologer 
ser istället en institution som kulturella och historiska effekter av social ordning (Eriksson-
Zetterquist 2009). 
  
Campbell fortsätter att beskriva institutionen som ett mäktigt och starkt fenomen. När institutio-
nen väl är grundad reflekterar den just de resurser och den makt som den erhållit genom dess 
kreatörer. Vidare så hjälper institutioner till att tydliggöra omgivningens strukturer och reglerar 
de konflikter som uppstår i samhället. Institutioner säkerställer att samhällets strukturer förblir 
stabila och motverkar kaos. (Campbell, 2004) 
 
Connor & Dovers (2004) understryker att den vida och oklara definitionen av en institution har 
reflekterats i den diskurs som pågått i ett drygt sekel. Definitionen har tidigare präglats av att ha 
varit deskriptiv och omfattat en rad av sociala faktorer och enheter. Efter denna, som författarna 
uttrycker sig, försummelse (övers. neglect) har den institutionella teorin förnyats på ett positivt 
sätt tack vare sociologins bidrag. (Connor R. & Dovers 2004) 
 
Studien använder begreppet institution i många fall synonymt med organisation. Primärt stude-
ras FAR som organisation varav komplexiteten i institutionsbegreppet inte blir särskilt nämn-
värt. Inledningskapitlets syfte kan istället sägas vara att belysa den invecklade diskussion som 
området präglats av. Den institutionella teorin är inte bara applicerbar på tydligt utsagda organi-
sationer utan kan alltjämt användas för att beskriva efterliknelse och homogenitet på mindre på-
tagliga och otydliga nivåer. Den definition av institutionen som är central i studien kan sägas 
vara en kombination av det socialvetenskapliga synsättet och den mer ytliga bilden som närmast 
kan påstås vara synonymt med sammanslutning eller organisation. Initialt är kontakten mellan 
FAR och det internationella organet IFAC, av mindre omfattning. Interaktionen ökar kontinuer-
ligt och denna upptrappade samverkan kan härledas till Campbells tidigare beskriva perspektiv.  
 
Den institutionella teorin, där bland annat DiMaggio & Powell har varit inflytelserika, ger i 
många fall en kontrast till den mängd av organisationsstudier inriktade på heterogenitet (bl.a. 
Child & Kieser 1981, Woodward 1965, Hannan & Freeman 1977). Detta genom att nyansera 
bilden av att organisationer präglas av variation och istället förklara och argumentera för institu-
tioners likformighet. I sin strävan att förklara konformiteten hos sammanslutningar, industrier 
och organisationer skapade DiMaggio & Powell begreppen fält och form (organizational field 
och isomorphism). Författarna ville förklara varför ett organisationsfält tenderar att uppvisa 
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mångfald och variation i sina handlingar för att sedan sammanfogas eller som de själva beskriver 
det ”once the field becomes well established, however there is an inexorable push towards ho-
mogenization” (DiMaggio & Powell 1983 s. 147). 
  

2.2 Fält och isomorfism 
 
Det organisatoriska fältet är ett begrepp som behövs för att förstå hur institutionalisering och 
strukturering uppkommer. DiMaggio & Powell definierade fältet på följande vis:  
 
“Med organisatoriska fält, menar vi de organisationer som tillsammans, utgör ett erkänt områ-
de av institutionellt liv: nyckelleverantörer, resurs- och produktkonsumenter, tillsynsmyndighe-
ter, och andra organisationer som producerar liknande tjänster eller produkter” (DiMaggio & 
Powell 1983 s. 147, vår översättning). 
 
Fördelen med att skapa begreppet fält var bland annat att belysa det faktum att organisationer 
influerar och påverkar andra parter inte bara genom direkt interaktion utan även genom normati-
va och kulturella processer. Tidigare användes begreppet industri som en synonym till det nuva-
rande organisationsfältet, men på grund av många feltolkningar är det nu viktigt att särskilja be-
greppen. Industribegreppet tog nämligen inte hänsyn till den institutionalisering som likaledes 
uppstår mellan exempelvis professionella föreningar (Eriksson-Zetterquist 2009).  
  
Isomorfism är processen som enligt DiMaggio & Powell uppstår när institutionaliseringen går 
från bildningsstadiet till mognad, det vill säga när homogenitet börjar uppstå. DiMaggio & Pow-
ell refererar vidare till Hawley (1968) som definierade isomorfism som”…a constraining proc-
ess that forces one unit in a population to resemble other units that face the same environmental 
conditions” (DiMaggio & Powell 1983 s. 149). Definitionen av isomorfism har bearbetats och 
utvidgats av flera forskare (bl.a Hannan och Freeman 1977, Meyer 1979 och Fennel 1980). Han-
nan och Freeman tenderar att dra sig åt den isomorfism som främst förklaras av organisationers 
strävan efter att vara konkurrenskraftiga på en öppen och fri marknad. DiMaggio & Powell 
(1983) inflikar dock att de organisatoriska fält som grundar sig på professionella sammanslut-
ningar, formella liksom informella, inte alltid kan förklaras av den institutionella teorin baserad 
på anpassning till följd av konkurrens.  
 
DiMaggio & Powell såg efter sin studie behovet av att dela in isomorfism i tre olika typer för att 
tydligare kunna förklara och mäta deras egenskaper. Dessa typer redogörs tydligare i punkterna 
nedan och återfinns och citeras av många (bl.a Eriksson-Zetterquist 2009, Scott & Meyer 1983 
och  Hannan & Freeman 1977). 
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2.3 Tvingande isomorfism 
 
Tvingande isomorfism, är en av delförklaringarna till institutioners anpassning och Eriksson-
Zetterquist (2009) beskriver den tvingande isomorfismen som ett resultat av främst politiska 
krafter. Vidare ställer samma författare staten i centrum vid exemplifiering av typiska påverkan-
de faktorer. I sin förklaring menar Eriksson-Zetterquist att staten kan ses som en stark organisa-
tion och att många måste rätta sig efter denne. Man kan också se den tvingande isomorfismen 
som ett resultat av en överordnad organisations krav på en underordnad att utföra vissa hand-
lingar, exempelvis ett moderbolags krav på dotterbolaget att använda ett visst ekonomisystem 
(Collin et. al, 2009). DiMaggio & Powell (1983) inleder sin diskussion initialt med att övergri-
pande förklara att den tvingande isomorfismen beror på både formella liksom informella på-
tryckningar. Vidare menar DiMaggio och Powell att påtryckningarna inte behöver komma ifrån 
staten utan den bakomliggande idén handlar egentligen om aktörers beroendeställning till var-
andra.  
 

2.4 Imiterande isomorfism 
 
Imiterande isomorfism, bygger på organisationers tendens att efterlikna andra organisationer. 
Begreppet som myntades av DiMaggio & Powell (1983) bygger först och främst på osäkerhet. 
När en organisation präglas av oklara mål, osäkerhet i dess teknologiska utveckling eller om 
omgivningen uppfattas som oviss kan organisationen välja att efterlikna de som kan tyckas ha 
valt en mer lyckad väg. På så sätt kan de skapa stabilitet och sedermera också legitimitet. Att 
imitera en annan organisation utgör i många fall också en avsevärd kostnadsbesparing. DiMag-
gio & Powell (1983) använder sig av uttrycket modellera för att beskriva hur en organisation, 
som reagerar på osäkerhet, kopierar en annan organisations struktur. Vidare beskriver författarna 
att den modellerade organisationen eventuellt inte vet om att den efterliknas alternativt inte öns-
kar sig detta. Trots organisationers strävan efter mångfald, förnyelse och exklusivitet är utbudet 
av variation vid processens början i praktiken mycket liten. Organisationer i sin helhet har en 
benägenhet att modelleras av andra, äldre och framgångsrika system och metoder likaväl som 
dess beslutsfattare söker efter fungerande och testade strukturer. Som ett komplement till den 
osäkerhet som DiMaggio & Powell stipulerar anser Haveman (1993) som refererar till March 
(1981) att själva efterliknelsen kan bero på vad de kallar ”social-constructionist role-following”. 
Det vill säga att en imiterande isomorfism också kan bero på det faktum att om tillräckligt 
många aktörer handlar på ett visst sätt anses den specifika handlingen tillslut vara vedertagen 
och aktionen är således institutionaliserad (Haveman 1993). 
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2.5 Normativ isomorfism 
 
Den tredje typen av isomorfism benämndes normativ isomorfism. Återigen var det sociologerna 
DiMaggio & Powell som identifierade och etiketterade fenomenet. I första hand baseras den 
normativa isomorfismen på det inflytande som kommer ifrån professioner eller liknande sam-
manslutningar. Viljan hos organisationer att både agera och framstå som legitima samt att hela 
tiden röra sig mot vad som anses vara professionalism, är kärnan i den normativa isomorfismen 
(Eriksson-Zetterquist 2009). Collin, et.al, (2009) uttrycker den normativa isomorfismen som 
professioners försök att marknadsföra sin kompetens i samhället. Vidare kan dessa påtryckning-
ar också komma ifrån det rådande utbildningsläget i samhället. Anses vissa utbildningar vara 
närmast obligatoriska för en arbetstjänst resulterar detta vanligtvis i att just dessa personer får 
den tjänsten. Slutprodukten blir att personer med likartad bakgrund, skolade på ett likvärdigt sätt 
och med nästintill samma typ av beteenden och förfaranden när det kommer till organisering och 
beslutsfattande placeras i organisationer med helt olika verksamhet. Vad som tidigare varit vik-
tiga förutsättningar i organisationers struktur – tradition och kontroll – sätts ur spel. Individer 
byter arbetsplats allt oftare och sprider således det homogena arbetssättet vidare (Eriksson-
Zetterquist 2009). Medlemskap i professionella nätverk eller liknande, orsakar också påtryck-
ningar att agera och göra på vissa accepterade och följaktligen institutionaliserade sätt. En natio-
nell profession som är medlem i en internationell sammanslutning influeras inte bara att handla i 
den internationella riktningen, utan kan till och med känna sig pressad att ta beslut som allt mer 
harmoniserar med den globala utvecklingen (Collin et.al, 2009). 
 

2.6 Legitimitet 
 
Begreppet legitimitet används flitigt i den institutionella teorin men en grundligare förklaring till 
begreppet och dess innebörd saknas ofta. Ordet legitimitet återkommer löpande vid definieringar 
av olika isomorfismer men tas allt för sällan ut ifrån sin kontext för ett mer regelrätt klargörande. 
Organisationsforskarna Dowling & Pfeffer (1975) framhäver två olika värdesystem, varav det 
ena består av de sociala värderingar som är underförstådda eller associerade med verksamheten 
och det andra, berör det större sociala systemet vars innehåll består av accepterade och normati-
va handlingar. Organisationer söker efter kongruens mellan de två värdesystemen för att uppnå 
vad som kan benämnas legitimitet. I motsats uttrycker sig Dowling & Pfeffer (1975 s. 122) att 
när ”…an actual or potential disparity exists between the two value systems, there will exist a 
threat to organizational legitimacy” och vidare konstaterar författarna att hoten kan ta formen av 
legala, ekonomiska eller andra sociala påföljder. 
  
I sin strävan efter legitimitet förändras exempelvis hela organisationer, inriktningar, värderingar 
och enskilda produkter. När en produkt inte längre uppfyller omgivningens förväntningar och 
krav måste den bytas ut eller uppgraderas. Lika gäller, då ett system anses föråldrat eller av om-
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världen inte lägre accepterat, att det krävs en förändring eller anpassning för att organisationens 
legitimitet skall förbli intakt (Eriksson-Zetterquist 2009). 
 
Den institutionella teorin har utvidgat den i många fall använda contingency-teorin som främst 
utgår från att det inte finns ett universellt sätt att organisera utan snarare att en organisation får 
inflytande ifrån den tekniska omvärlden. Tengblad (2006) refererar till Scott och Meyer (1983) 
och understryker likaledes att en organisations framgång i många fall kan förklaras av dess legi-
timitet. Vidare påpekar Tengblad (2006 s. 9) följande: ”Nyinstitutionalismens viktigaste bidrag 
är förmodligen att den har uppmärksammat att institutioner till stor del byggs upp av det ej ifrå-
gasatta”. Det ”ej ifrågasatta” är således vad som är accepterat och har tagit formen av norm - det 
som har institutionaliserats. 
 

2.7 Kritik mot institutionell teori 
 
Den institutionella teorin växte fram, inte bara som ett komplement till den primära uppfattning-
en om att organisationer var rationella nyttomaximerande verktyg, utan till och med som ett 
konkret ifrågasättande av det rationella beslutsfattandets existens. Det finns emellertid kritik 
även mot den institutionella teorin. Johansson (2002) anser att institutionalismen allt som oftast 
präglas av ett kognitivt synsätt och att man vidare antar att omedvetna föreställningar om verk-
ligheten är det som bestämmer utvecklingen. Teorin kan uppfattas som passiv eftersom aktörer-
nas egna vilja exkluderas. Dess handlande är endast ett gensvar på omgivningens agerande. Re-
sultatet blir således att man förbiser det faktum att enskilda aktörer faktiskt kan handla på egen 
hand, styrda av egna intressen och motiv. Teorin utelämnar också en central faktor, nämligen 
förekomsten av maktförhållanden. Johansson (2002 s. 49) beskriver det som så att ”aktörer, stra-
tegier och maktförhållanden lyser med sin frånvaro, och därigenom får alla resonemang om för-
ändring, i den mån sådana förekommer, en naturkraftsartad och anonym karaktär; förändringar 
initieras inte, de bara uppstår”. Tengblad (2006) som refererar till Sahlin-Andersson (1994) kriti-
serar den institutionella teorin för att utgå ifrån att institutionerna bildas på makronivå och att 
mikroenheterna sedan anpassar sig till de övergripande institutionerna. Detta är likaså i linje med 
Tengblads egna analys om antagandet att enskilda organisationer inte alls är mekaniska ”ickele-
vande” ting utan fri vilja. 
  
Det skall också tilläggas att flertalet forskare har argumenterat för ökad heterogenitet på organi-
sationsfältet. Den ofta citerade artikeln av DiMaggio & Powell, The Iron Cage Revisited: Institu-
tional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (1983), har legat till 
grund för mycket av den nyinstitutionella forskning som gjorts under de senaste 30 åren. Me-
ningarna går ändock isär kring hur utvecklingen har sett ut. Har organisationer verkligen blivit 
mer homogena? I en central artikel, baserad på DiMaggio & Powells tidigare nämnda verk, dis-
kuterar Hambrick et.al, (2005) om så verkligen är fallet. De inleder sin artikel med att fråga var-
för, såsom DiMaggio & Powell utrycker det ”inexorable homogenization”, aldrig inträffade. I 
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sin artikel beskriver Hambrick et. al, (2005) att DiMaggio & Powell aningen ironiskt, hade rätt i 
sin logik men utelämnade en viktig aspekt. DiMaggio & Powell argumenterade för att ökade 
kontextuella påtryckningar spädde på de så kallade isomorfismiska krafterna och sedermera även 
graden av homogenitet bland institutioner. Enligt Hambrick et. al., som undersökte hur 18 likna-
de industrier i Amerika utvecklats, tog inte DiMaggio & Powell hänsyn till att de kontextuella 
påtryckningarna faktiskt kunde minska. Minskade påtryckningar leder, i enlighet med DiMaggio 
& Powells logik, till minskad homogenitet - med andra ord ökad heterogenitet. 
 
Även då institutionell teori kritiserats bland annat för att vara passiv och utesluta organisationers 
egen vilja så tillämpas i denna studie den institutionella teorin på ett icke omarbetat sätt. Kritiken 
är främst ett sätt att belysa att en universell sanning inte finns. Den institutionella teorin vill illu-
strera och förklara varför institutioner och organisationer under vissa förhållanden blir allt mera 
lika varandra. Enligt Hambrick et. al. skall de kontextuella påtryckningarna beaktas och då 
främst med utgångspunkt i hur dessa ökar eller minskar. I det fokusområde som denna studie 
behandlar ökar de kontextuella påtryckningarna på revisionsfältet, en grundläggande faktor för 
att kunna tillämpa den institutionella teorin. 
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
  
Vid forskning i företagsekonomiska ämnen brukar man stå inför valet att använda ett kvantitativt 
eller kvalitativt tillvägagångssätt. Åsikterna går isär huruvida det faktiskt är någon skillnad mel-
lan de två metoderna. Den kvalitativa metoden anses ändå vara djupare, mer inriktad på förståel-
se och med mer fokus på ord (Bryman & Bell, 2013). 
  
Valet av metod påverkar ofta hur man insamlar data men Bryman & Bell (2013) understryker 
vikten av att inte se kvantitativ och kvalitativ metod som motsatser, då det är flera aspekter som 
spelar in. Till exempel kan teori prövas inte bara genom kvantitativa utan också genom kvalitati-
va studier. I denna studie användes ett kvalitativt tillvägagångssätt. Fokus låg främst på att samla 
in data från de standarder som getts ut av FAR mellan åren 1991 och 2014. Denna data består av 
relevanta delar av FAR’s samlingsvolym som berör revisionsberättelsen. Vi har valt samlingsvo-
lymer som tryckts några år efter att förändringen införts för att undersöka standarder där över-
gången skett i sin helhet. För att försäkra oss om att inga större förändringar gjorts sedan infö-
randet har vi jämfört texten med flera utgåvor. Genom att sedan granska de förändringar som 
skett under vissa specifika och betydelsefulla tillfällen har vi kunnat identifiera hur förändringen 
i stort sett ut.  
  
Studien kompletterades genom insamling av propositioner, förarbeten och artiklar som användes 
för att förklara bakomliggande faktorer till varför förändringen sett ut som den har gjort. Insam-
lingen av det empiriska materialet utfördes till viss del på ett strukturerat vis. Initialt studerades 
utgivna standardtexter mellan undersökningsåren 1991-2014 på ett översiktligt vis för att sedan 
på ett djupare sätt syna de standarder som främst inriktade sig på att reglera revisionsberättelsen. 
En mindre strukturerad insamlingsmetod användes när förarbeten och artiklar skulle undersökas. 
Inledningsvis granskades de publikationer som gjorts i närhet till de mest betydelsefulla tidpunk-
ter inom studiens avgränsning. För att säkerställa att den information som vi samlade in täckte 
väsentliga delar av ämnesområdet så granskade vi även andra studier som behandlat likartade 
ämnen för att på så vis spåra lämpliga referenser. Avslutningsvis understryker vi att det insamla-
de materialet i sig självt kan vara publicerat utanför undersökningsperioden men innehållet be-
handlar alltid den undersökta tidsperioden. 
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Figur 1. Modell för datainsamling, egen konstruktion  

3.2 Teoretisk ansats 
  
Angående den teoretiska ansats som använts i studien kan den diffusa gränsdragningen mellan 
deduktiv och induktiv metod komplicera en tydlig precisering. Bryman & Bell (2013) beskriver 
den deduktiva utgångspunkten genom att utifrån den samlade kunskapen inom ett område ta 
fram hypoteser som sedan skall testas mot insamlad data och antingen bekräftas eller förkastas. 
Trots att denna studie tenderade att använda en deduktiv metod, dock med inslag av induktion, 
så användes inga klara hypoteser utan materialet analyserades i sin helhet med målet att svara på 
forskningsfrågan. I denna studie kan man således mera se teorin som en rikting för studien och 
då utan klara definierade hypoteser (Bryman & Bell 2013). 
  
Trots att ansatserna går samman på många sätt påpekar Bryman & Bell (2013) att man inte bör 
se detta förhållande mellan teori och empiri som hugget i sten utan mer som tendenser. Det em-
piriska materialet i denna studie granskades med utgångspunkt i den institutionella teorin för att 
koppla ihop de tendenser, syften och avsikter som identifierats i empirin med de förklarande 
faktorer som vårt teorikapitel innehåller. 
  

3.3 Analys av data 
  
Analysen av det empiriska materialet har skett enligt följande. Vid insamlingen och undersök-
ningen av hur revisionsstandarderna förändrats beaktades och uppmärksammades, inte bara de 
rent konkreta förändringarna, utan också tillhörande syften och motiv som tenderade att alltmera 
byggas in i standardernas text och uppbyggnad. I vissa fall hänvisades motiven till bakomlig-
gande propositioner varefter dessa också analyserades. De motiv som uttrycktes direkt ifrån 
FAR på organisationsnivå ansågs stämma väl överens med det makroperspektiv studien karaktä-
riseras av. 
  



 15 

Fortsättningsvis analyserades även artiklarna med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 
Tillvägagångssättet påminde om vad Bryman & Bell kallar kvalitativ innehållsanalys. Denna 
analys innebär att man försöker hitta bakomliggande teman i det insamlade materialet som ska 
analyseras. Ofta använder man sig av underförstådda tillvägagångssätt för att ta fram olika te-
man. Dessa teman lyfts gärna fram med hjälp av citat eller urklipp (Bryman & Bell 2013). Då 
denna studies analys endast påminner om en kvalitativ innehållsanalys så presenteras inga sär-
skilda teman på detaljnivå, utan det primära syftet var att lyfta fram officiella uttalanden ifrån 
säkra, beslutsfattande källor som i sin tur analyserades med hjälp av teorikapitlet. Vi berörde 
hermeneutiken när vi på ett källkritiskt vis behandlade kontext och syften hos upphovsmännen 
av de artiklar som uppvisas i empirikapitlet (Bryman & Bell 2013). 
  
De komprimerade standardförändringarna, de bakomliggande syftena, propositionerna och artik-
larna analyserades med utgångspunkt i den institutionella teorin. Metoden kan sammanfattas i 
den underliggande figuren, där den institutionella teorin och legitimitet påverkar förändringen av 
standarder. Värt att notera är även att legitimiteten påverkar förändringen både direkt och indi-
rekt via den normativa och den imiterande isomorfismen. Analysdelens primära syfte är inte att 
förkasta eller bekräfta delar av den institutionella teorin utan mer att belysa en möjlig förklaring 
till varför nationella metoder och standarder alltmera försvinner till fördel för den internationella 
normen. 
 
 

 
 
Figur 2. Analysmodell, egen konstruktion 
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3.4 Metodreflektion 
 
Då studien använder sig av kvalitativ innehållsanalys krävs viss subjektivitet. Detta är ett måste 
vid denna typ av studier och vi känner inte att det har försämrat studiens kvalitet i nämnvärd 
grad. Vi har genomgående försökt vara så objektiva som möjligt och med tanke på studiens na-
tur känner vi att våra försök har varit framgångsrika. Även användandet av propositioner och 
artiklar har gett oss större möjlighet att se vad beslutsfattarna har ansett viktigt och på så sätt har 
vi kunnat fokusera på dessa delar. För studier av kvantitativ karaktär används vanligtvis validitet 
och reliabilitet som mått på studiens trovärdighet. Eftersom denna studie baseras på främst kvali-
tativa metoder används andra mått för garantera tillförlitligheten. I en kvalitativ studie med do-
kument som datakälla används enligt Bryman & Bell (2013), som hänvisar till Scott (1990), 
nedan presenterade trovärdighetsmått. En kort förklaring samt hur dess hantering sett ut i denna 
studie följer också av matrisen. 
  
  

Begrepp Förklaring Hantering 

Autenticitet Är dokumenten skapade av de som påstår 
sig ha skapad dem? 

Samtliga dokument har tillförlitliga källor. 
Endast dokument utfärdade av tidningen 
Balans, direkt ifrån organisationen FAR 
eller ifrån regeringspropositioner har an-
vänts. 

Trovärdighet Är dokumenten rättvisande och korrekta? 
Kan författaren ha en egen agenda? 

Standardtexter och propositioner är skrivna 
med neutralitet medans artiklar ibland kan 
ha subjektiva inslag. Dessa artiklar är 
kontrollerade att överensstämma med 
FAR’s officiella ställning. Artiklarna är 
utgivna av tidningen Balans – där FAR är 
ansvarig utgivare. 

Representativitet Är dokumenten typiska för denna typ av 
dokument? 

Standardtexterna liknar i allmänhet profes-
sionellt utgivna rekommendationer. Artik-
larna är utgivna av samma utgivare. Propo-
sitionerna följer de uppställningsramar som 
krävs. 

Meningsfullhet Är materialet typiskt och begripligt? Har 
det uppdaterats eller förändrats? Används 
ett svårt språk avsett för specialister? 

Samtligt material är typiskt och begripligt. 
Eventuella uppdateringar av artiklarna har 
beaktats. Språket kan ibland anses byråkra-
tiskt och svårbegripligt men ändå använd-
bart. 

 
Tabell 1. Trovärdighetsmått (Scott 1990) 
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 3.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att vi använder oss av en kvalitativ metod med en ansats 
som tenderar att vara deduktiv men med induktiva inslag. Vi samlar in data och information, 
först och främst ifrån officiella dokument såsom propositioner och förarbeten. Dessa komplette-
ras med artiklar och uttalanden ifrån de berörda organen. Vidare påminner vår undersökning 
framförallt om en fallstudie då vi undersöker utvecklingen hos branschorganisationen FAR. Den 
teoretiska referensramen representerar de ”glasögon” vi tar på oss när vi analyserar den empiri vi 
samlat in. Referensramen baseras på ledande forskning inom ämnet institutionell teori som vi 
betraktar som den primärt använda teorin för att förklara likartade frågeställningar. Den empiris-
ka delen i undersökningen består av sammanfattad information om revisionsberättelsens föränd-
ring och i analysdelen kopplar vi förändringen till den institutionella teorin för att försöka förkla-
ra varför utvecklingen sett ut som den gjort.  

 
 



 18 

4 Empiri 
 
Detta kapitel kommer att upprättas i kronologisk ordning med start i Revisionsprocessen och 
sedan gå via Revisionsstandard i Sverige till International Standards on Auditing. Varje avsnitt 
behandlar bakgrund, struktur och sammanfattning för respektive standard. Dessutom beskrivs 
viktiga propositioner och artiklar i anslutning till den relevanta standarden. I standarderna an-
vänds ibland begreppet revisorns rapport vilket vi har valt att likställa med revisionsberättelse då 
detta är ett mer vedertaget begrepp. 
 

4.1 Revisionsprocessen 
 
Den första sammanställda standarden för hur revision skall gå till gavs ut av FAR 1991 och be-
nämndes Revisionsprocessen. Dessförinnan fanns enstaka dokument tillhandahållna av just FAR 
men en samlad och strukturerad standard saknades. Allt eftersom utvecklingen inom redovisning 
och revision fortskred förändrades och anpassades Revisionsprocessen. Dokumentet komplette-
rades med de nya förändringarna och gavs varje år ut i en reviderad form av Revisionsprocessen 
– ett eget kapitel i FAR’s samlingsvolym. Standarden var baserad på nationella lagar och regler 
såsom dåtidens aktiebolagslag (1975:1385). En av grundpelarna för uppbyggnaden av revisions-
processen beskrevs i 10 kap 3 §: 
 
”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verk-
ställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver.” 
  
Revisionsprocessen skulle sammanfatta det arbetssätt som tog tillvara på aktiebolagslagens krav 
om en ingående granskning enligt god revisionssed. Revisionsprocessen skulle också svara upp 
mot revisionslagen, lagen om ekonomiska föreningar och andra tillämpliga lagar. 
  
Målet med revisionen var att revisorn skulle uttala sig om styrelsens och VD’s förvaltning av 
bolaget samt innehållet i årsredovisningen. Den officiella rapporten om bolagets ekonomiska 
ställning och ledningsgruppens förvaltning sammanställdes i revisionsberättelsen, vars innehåll 
och struktur beskrivs närmre i 4.1.1. Syftet med att ge ut Revisionsprocessen var att i ett an-
vändbart format klargöra och uttrycka vad god revisionssed är samt att i viss mån styra utveck-
lingen i önskad riktning. En riktning som i samma stycke beskrevs som FAR’s ansvar att arbeta 
för en överensstämmelse med internationella revisionsstandarder. Vi har i denna del använt 
FAR’s samlingsvolym del 2 från 2003 för samtliga referenser och om annan text har använts an-
ges detta separat. 
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I jämförelse med både RS och ISA är Revisionsprocessen en relativt tunn standard där doku-
mentet påbörjas med ett inledningskapitel som behandlar revisorns uppgifter jämte en ansvars-
fördelning mellan revisor och styrelse samt VD. Vidare beskrivs kortfattat revisorns övergripan-
de arbetsmoment i revisionen – planering, genomförande och rapportering. Dokumentet är se-
dan, i sin helhet, uppbyggt av närmare instruktioner för hur dessa tre moment skall genomföras. 
Avslutningsvis finns ett kortare kapitel som genom att hänvisa till revisorslagen redogör för re-
visorns skyldighet att dokumentera sina uppdrag. 
  

4.1.1 Standarderna för revisionsberättelser 
 
Åren 1991-1996 
 
Under perioden 1991-1996 baserades revisionsberättelsen på de standarder som FAR publicera-
de som förslag redan 1977 (Balans 1978 nr. 3). Berättelsen var utformad på ett enkelt och kort-
fattat sätt utan några längre utläggningar om varken ansvarsförhållanden eller revisionens inne-
börd. På ett koncentrerat vis ville man, i den rena revisionsberättelsen, endast tillstyrka att resul-
tat- och balansräkning fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget samt att styrel-
sens ledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet. Som det framgår av bilaga 1 var den enda upp-
lysningen om revisionens utförande begreppet god revisionssed.  
 
Åren 1997-2003  
 
Den enkla, kortfattade versionen av revisionsberättelsen från 1977 behölls ända fram till 1997 då 
FAR tog beslutet att införa en ny standard baserad på ISA 700, den internationella revisionsstan-
darden utgiven av IFAC. Revisionsberättelsen och framförallt dess innehåll och utformning be-
skrevs i den del i RP som behandlade revisionens rapportering. Standardens innehåll är genom-
gående okonstlat och texten karaktäriseras av att vara försiktig och på så sätt lämna de flesta av 
besluten åt revisorn själv. Inledningsvis understryks det faktum att revisionsberättelsen måste 
uttryckas på ett varsamt sätt eftersom de lagar som påverkar organisationsformen inte bara är till 
antalet flera utan också kan kollidera med varandra. 
  
Vidare skall en revisionsberättelse utan anmärkning eller särskild upplysning, en så kallad ren 
revisionsberättelse, ha en uttryckligen standardiserad form. Förutom de punkter som tillämplig 
lagstiftning anger skall revisionsberättelsen klargöra att granskning gjorts av årsredovisning, 
bokföring/räkenskaper och därtill även styrelse och VD’s förvaltning av bolaget. I inledningen 
av revisionsberättelsen skall också ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD kontra revisor 
tydliggöras. Som komplement till den tunna beskrivningen av att revisionsberättelsen skall vara 
standardiserad innehåller dokumentet ett antal konkreta exempel på hur berättelsen kan se ut (se 
bilaga 2). Bilaga 2 framhäver också att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
samt att genomförandet har inneburit att revisorn i rimlig grad kunnat försäkra sig om att årsre-
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dovisningen inte innehåller några väsentliga fel. Enligt bilaga 2 kan också texten i revisionsbe-
rättelsen utvidgas till att även innehålla en något närmare beskrivning av vad revisionen innefat-
tar. Vidare kan revisionsberättelsen även innehålla ett stycke som klargör att förvaltningen av 
bolaget granskats på individnivå för ledningsgruppen.  
 

4.1.2 Propositioner 
 
Ansvaret för utvecklingen av revisionsberättelsen och den egentliga debatten kring vilken väg 
branschorganisationerna, med FAR i spetsen, skulle ta var till synes isolerad inom revisorspro-
fessionen. Problemet kring hur standarderna skulle förändras tycktes bland annat ligga i den na-
tionella anpassning som behövdes för att svara upp mot svensk lagstiftning. Diskussionen, som 
alltså tidigare varit tämligen avskild från andra organ än de just revisionsinriktade fick 1995 ett 
uttalande ifrån Aktiebolagskommittén: 
  
”Att övervägande skäl talar emot att lagfästa vissa grundläggande revisionsbegrepp eller revi-
sionsåtgärder utesluter inte att det kan vara önskvärt att revisorn i högre grad än i dag utnyttjar 
möjligheten att i revisionsberättelsen redogöra för allmänna principer för revisionens omfatt-
ning, inriktning och syfte. Kommittén förutsätter att en standardtext om detta utarbetas av revi-
sorsorganisationerna. 
  
I själva lagtexten anser kommittén att omfattningen av revisors granskningsuppgift bör tydliggö-
ras genom en uttrycklig bestämmelse om att revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande 
huruvida årsredovisningen upprättats enligt aktiebolagslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets ställning och resultat.” (SOU 1995:44) 
  
Aktiebolagskommitténs åsikter gick i riktning mot en mer omfattande revisionsberättelse där 
man rent innehållsmässigt efterlyste ett eller flera avsnitt som tog upp revisionens omfattning, 
allmänna principer, inriktning och syfte. Utlåtandet hade god överensstämmelse med den revi-
sionsberättelse som antogs som standard 1997.  
 

4.1.3 Artiklar 
 
IAASB började redan i slutet av 70-talet att utveckla de standarder som idag benämns ISA. De-
ras ambition att ta fram accepterade standarder på ett internationellt plan smittade av sig på FAR 
som kontinuerligt utvärderade och förnyade Revisionsprocessen med ISA som inspirationskälla. 
Utvärderingarna visade på att Revisionsprocessens överensstämmelse med ISA redan i början av 
90-talet var på en godkänd nivå. Det fanns ändå delar i Revisionsprocessen som löpande behöv-
de kompletteras, något som också gjordes men alltid inom de nationella ramar som Revisions-
processen stod för. Revisionsprocessens struktur liknade inte den internationella standarden trots 
att innehållet alltså var av god kongruens. Initialt framfördes också kritik mot användningen av 
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uttrycket god revisionssed. I en enkätundersökning som FAR gjorde i samband med framtag-
ningen av revisionsstandarden för utformning av revisionsberättelsen påpekades det att nyttan 
med uttrycket var tämligen begränsad. Varför upprepa något som ändå var tvingande enligt lag? 
En knapphändig majoritet var dock för att behålla uttrycket i revisionsberättelsen, något som 
också fastställdes i den slutgiltiga rapporten 1979. (Balans 1979 nr. 2) 
  
Som beskrevs i 4.1.1 togs ett viktigt steg i den ständiga strävan mot internationalisering av revi-
sionsstandarder år 1997. FAR antog då en ny standard för utformning av revisionsberättelser 
som grundades på ISA 700. Den förnyade revisionsberättelsen hade således IFACs standarder 
som förebilder men som Danielsson skrev i Balans 1997 nr 11:  
 
“...viktigt är också den generella internationaliseringen och den acceptans som IFAC:s berättel-
se fått i många länder, inte minst i Europa. Alla torde därför välkomna att vår externa rapporte-
ring skall sträva efter följsamhet med god europeisk standard.” 
 
Rent generellt så uppfattades RP i sin helhet som mycket knapphändig och dess ringa omfattning 
och avsaknad av detaljrikedom överlät mycket av beslutsfattandet till den enskilde revisorn. 
Problemområden och ickereglerade situationer ställde höga krav på revisorns yrkeskunnighet, 
karaktär och självständighet. Begränsningen i RPs utförande och omfattning yttrade sig tydligt 
då svårigheter ideligen uppstod när större förändringar var aktuella. Problemet var identifierat 
och FAR ställde sig nu frågan: ”gå vidare med RP, välja något helt nytt eller välja ISA-vägen?”. 
(Balans 2004 nr. 11) 
 

4.2 Revisionsstandard i Sverige 
  
Övergången till Revisionsstandard i Sverige (RS) skedde vid årsskiftet 2003/2004 och innebar 
en hel del förändringar gällande hur revision skall genomföras. Dels var RS inte en helt nationell 
standard utan hade sin grund i den internationella ISA vilket innebar att största delen av texten 
har förändrats, samt att upplägget och strukturen har genomgått en stor förändring vilket kom-
mer att tas upp ytterligare nedan. I förordet till RS (punkt 7-9) beskrivs den internationella ut-
vecklingen på revisionsområdet och här nämns att länders ökade samarbete och faktumet att 
länderna påverkar varandra i högre grad gör att det blivit mer intressant att göra läsningen av 
revisionsberättelsen mer likriktad och standardiserad. Här nämns även EU’s förslags- och åt-
gärdsdokument, grönboken, där behovet av en europeisk standard med grund i IFAC’s interna-
tionella standarder ISA tas upp. I förordet till RS görs kopplingar till ABL, RL och BFL där det 
bland annat regleras vilka som omfattas av revisionsplikten, hur revisorn ska förhålla sig till 
“god revisionssed samt hur RS ska tillämpas. I förordet beskrivs också den tidsförskjutning som 
uppkommer i och med upprättandet av nya eller omarbetade standarder. Förskjutningen beror på 
att det tar viss tid att översätta ISA till svenska. Vidare så innehåller RS även en ordlista med 
definitioner och förklaringar samt, vid översättning, det ursprungliga engelska uttrycket. Vi har i 
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denna del använt FAR’s samlingsvolym del 2 från 2006 för samtliga referenser och om annan 
text har använts anges detta separat. 
RS baseras på ISA och följer i stort dess struktur och upplägg. Hänsyn har tagits till svensk lag-
stiftning och där RS skiljer sig från ISA markeras detta med “SE” efter RS-numret. En standard-
punkt är utformad som så att grundläggande principer och tillvägagångssätt är markerade med 
fet stil och efterkommande förklaringar och kommentarer har normal text. De flesta kapitel har 
några gemensamma punkter som är återkommande, däribland inledning, mål, generella princi-
per, bilagor samt jämförelse med den internationella versionen, ISA. 
  

4.2.1 Standarderna för revisionsberättelser 
 
RS 200 innehåller mål och generella principer för en revision som ska styra hur revisionsarbetet 
genomförs utifrån praktiska och etiska regler, med hänsyn tagen till god revisorssed. I punkt 2SE 
anges att målet med revision är att revisorn, efter granskning av årsredovisning, bokföring och 
förvaltning ska lämna en revisionsberättelse där denne uttalar sig, med eller utan anmärkning 
eller alternativt väljer att inte uttala sig alls. Tre av kapitlets punkter är utformade med hänsyn 
till svenska förhållanden. 
 
Även RS 209 granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning är relevant i 
denna studie då den innehåller viss reglering som rör revisionsberättelsen. Kapitlet handlar om 
styrelse och VD’s uppgifter och ansvar (punkt 6-12) och revisorns granskning av detta. Revisorn 
ska även granska om bokföringsskyldigheten har fullgjorts samt att inga överträdelser mot gäl-
lande lag har skett. Resultatet av granskningen redovisas i revisionsberättelsen och exempel på 
hur denna kan se ut i standardutförande visas i bilaga 3. 
 
RS 240 oegentligheter och fel ger vägledning för revisor om hur denne skall behandla dessa. Här 
fastslås i punkt 6 att en revisor inte är ansvarig för att förhindra oegentligheter och fel. Punkt 15-
18 beskriver att de åtgärder som står revisorn till hands är vid misstanke; utökad granskning, 
diskussion med företagsledning samt vid misstanke om brott skall revisorn överväga anmälan 
och reflektera hur felet påverkar revisionen i övrigt. Oegentligheter och fel ska enligt punkterna 
21-26SE rapporteras i revisionsberättelsen genom att revisorn uttalar en avvikande mening, utta-
lar sig med reservation, avstår från att uttala sig eller avgår från uppdraget. I RS 240 ges även en 
bilaga med exempel på när risken för oegentligheter och fel är extra stor. Även RS 250 berör hur 
revisorn ska agera när företaget inte tagit hänsyn till lagar och föreskrifter. 
 
RS 560 händelser efter räkenskapsårets slut gör gällande att revisorn ska ta i beaktande vad som 
har hänt fram tills dess att revisionsberättelsen dateras. Om det har skett några förändringar som 
påverkar företagets ställning och årsredovisning, och om revisorn upptäcker detta innan årsredo-
visningen hålls tillgänglig måste hänsyn tas till om årsredovisningen behöver ändras eller om 
revisorn måste göra ett uttalande enligt något av sätten som nämns ovan. Avslutande nämns jäm-
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förelsen med ISA 560 och den främsta skillnaden är här att det tydligt måste framgå att den nya 
revisionsberättelsen ersätter den äldre vilket inte är fallet i internationella standarder. 
 
RS 570 fortsatt drift innebär att revisorn vid granskningen av de finansiella resultaten ska bedö-
ma om företagsledningen har gjort en riktig bedömning i huruvida företaget är troligt att fortsätta 
i drift. Om revisorn upptäcker osäkerhetsfaktorer som kan innebära en risk för att uttalandet om 
fortsatt drift inte är helt korrekt ska denne enligt punkt 26 se över framtida åtgärder, skaffa till-
räckliga bevis för om det går att bekräfta eller avfärda osäkerheten samt få skriftliga uttalanden 
från företagsledningen om framtida åtgärder. Om det efter dessa åtgärder är sannolikt att anta-
gandet om fortsatt drift är riktigt men att det fortfarande finns en väsentlig osäkerhetsfaktor ska 
revisorn lämna en särskild upplysning om detta. Om antagandet är oriktigt skall revisorn uttala 
en avvikande mening i revisionsberättelsen. Kapitlet avslutas med en jämförelse med ISA där 
man noterar att vissa kopplingar görs till svensk lag som inte finns i den internationella motsva-
righeten samt att en punkt (36) har tagits bort då den inte går att tillämpa i Sverige. 
 
RS 709 revisionsberättelsens utformning i aktiebolag (och andra företag) har framtagits med 
syfte att ge vägledning vid upprättandet av revisionsberättelsen enligt standardutformningen. 
Många (37 av 49) av kapitlets punkter är markerade med SE vilket innebär att det inte rör sig om 
en direkt översättning utan att hänsyn tagits till svensk lagstiftning vilket även tas upp i punkt 
1SE. Punkt 3SE fastslår att revisionsberättelsen alltid måste innehålla uttalanden om fastställan-
de av resultaträkning och balansräkning, dispositioner av vinst eller förlust samt huruvida man 
tillstyrker styrelse och VD’s ansvarsfrihet eller ej. Dessutom beskrivs ett antal anmärkningar och 
yttranden som skall ges “i förekommande fall”. Uppställningen av revisionsberättelsens grund-
läggande delar hittas i 5SE och i punkterna 6SE till 26SE beskrivs dessa delar mer ingående. 
Värt att notera här är även att samtliga punkter innehåller markeringen SE, som innebär att de är 
anpassade för Sverige, med undantag för punkterna 18 som behandlar att uttalandet ska innehål-
la uttrycket “ger en rättvisande bild” och 25 där det fastslås att revisionsberättelsen skall ha en 
särskild ortsangivelse. I 27SE ges att antal kriterier som måste uppfyllas för att en revisionsbe-
rättelse enligt standardutformningen ska kunna lämnas och den efterföljande punkten ger ett ex-
empel på hur en revisionsberättelse kan utformas utan upplysningar, anmärkningar eller reserva-
tioner (se bilaga 3). Punkterna 29SE till 48SE handlar om när revisionsberättelser avviker från 
standardutformningen och detta är ett omfattande avsnitt som inte med lätthet låter sig samman-
fattas på ett effektivt sätt. Några huvudsakliga teman som ändå är värda att notera är att vid sär-
skilda upplysningar och vissa anmärkningar avseende skatt och avgifter påverkas inte själva ut-
talandet, men vissa andra förhållanden resulterar i att revisorn uttalar en avvikande mening, utta-
lar sig med reservation eller avstår från att uttala sig. Kapitlet avslutas med bilagor som berör 
både aktiebolag (RS 709 bilaga 1) och andra bolagsformer än aktiebolag (RS 709 bilaga 2). I 
inledningen meddelas tydligt att dessa exempel inte skall ses som mallar utan just exempel och 
det är den aktuella situationen som stipulerar formuleringen av revisionsberättelsen. 
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RS 720 annan information i dokument som innehåller en reviderad årsredovisning är ett kort 
kapitel som hanterar hur en revisor ska förhålla sig till dokument som denne inte är skyldig att 
uttala sig om. Om revisorn i denna information upptäcker information som är väsentligt ofören-
lig med den reviderade årsredovisningen så måste beslut tas om huruvida det är dokumenten 
eller årsredovisningen som måste ändras. Beslut om detta fattas i samråd med företagsledningen. 
I den avslutande jämförelsen med ISA 720 beskrivs att vissa punkter har anpassats för att passa 
svensk lagstiftning och andra har tagits bort då de varit oförenliga med svensk lag och sed.  
 
RS 700 revisors rapport från revisionen av finansiella rapporter är den internationella bestäm-
melsen över hur utformningen av revisionsberättelsen skulle se ut och den användes i Sverige 
som riktlinje vid utarbetandet av revisionsberättelsen. Denna standard är en direkt översättning 
från internationella ISA 700 med undantag för punkt 26SE som har ändrats. I Sverige användes 
RS 709 för utformning av revisionsrapporten vid revision av årsredovisningar då den standarden 
var anpassad för att användas tillsammans med rådande lagar och normer. RS 709 kunde med 
andra ord ses som ett betydande komplement till RS 700 för att revisionsberättelsen även skulle 
vara förenlig med svensk lagstiftning. Eftersom RS 700 inte tillämpades fullt ut kommer vi inte 
att gå in närmare på detaljer utan en mer ingående beskrivning finns i avsnitt 4.4.3 rörande den 
nu gällande ISA 700.  
 

4.2.2 Artiklar 
 
I och med övergången till RS 2004 släppte FAR de helt svenska rekommendationerna för att 
istället publicera ett standardverk främst baserat på ISA men med implementerade svenska an-
passningar. Redan 1997 när revisionsberättelsen modifierades kunde man urskilja FAR’s alltmer 
växande tendenser att efterlikna de internationella standarderna. Danielsson förklarade varför 
Sverige skulle anpassa sig till internationella standarder på följande vis: 
  
”Det är så att FAR genom medlemskapet i IFAC är med i det internationella arbetet. Där har vi 
sedan länge ett åtagande att inkorporera ISA i det svenska regelverket” (Balans 1999 nr. 3). 
  
Vidare fortsätter Danielsson med att understryka att det blir alltmer svårt att på ett praktiskt sätt 
behålla den egna svenska modellen. I artikeln belyser man också att de undersökningar som 
gjorts angående den nationella överensstämmelsen med ISA, bland annat FEE (Fédération des 
Experts Comptables Européens), visat att skillnaderna inte är så anmärkningsvärt stora.   
 

4.3 International Standards on Auditing 
  
Övergången till ISA skedde vid årsskiftet 2010/2011 men förändringen var inte lika omfattande 
som vid övergången till RS. Det nya inledningskapitlet har många likheter med det förord som 
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fanns i RS och detta gäller även avsnittet om internationell utveckling av revisionsberättelsen. 
Återigen betonar man att IFAC’s internationella standarder är de som utvecklingen skall sträva 
mot. I dessa förord understryker man också att det EU-direktiv som trädde i kraft den 29 juni 
2006 (d.v.s. det åttonde bolagsrättsliga direktivet) uttalar vilka regler som gäller för medlemssta-
terna. Av direktivet framgår det att det är ISA-standarderna som, efter införande i respektive 
nationell lagstiftning, skall tillämpas. I inledningen till ISA 700 framgår det att standarderna 
verkar för enhetlighet på den globala marknaden samt för att förenkla en identifikation av erkänt 
använda internationella revisionsstandarder. Vi har i denna del använt FAR’s samlingsvolym - 
revision från 2012 för samtliga referenser och om annan text har använts anges detta separat. 
  
Då ISA är den ursprungliga text som RS grundades på kan övergången från RS till ISA ses som 
både ett steg tillbaka då man nu frångår den nationella anpassningen men även ett stort steg 
framåt genom harmonisering till den internationella regleringen. Då den svenska anpassningen 
RS 709 nu har tagits bort skall man nu läsa ISA tillsammans med andra lagar och rekommenda-
tioner, i synnerhet RevR 709 som reglerar hur de internationella standarderna skall hanteras ut-
ifrån ett svenskt perspektiv. Varje ISA har strukturerats på ett nytt sätt med inledning, krav och 
”tillämpning och andra förtydliganden” (A-punkter som likt noter är kopplade till särskilda krav) 
samt bilagor. Vissa ISA kan även innehålla ett avsnitt med definitioner för att underlätta förstå-
else av vissa begrepp (ISA 200 p. A62). En annan stor förändring är att SE markeringen nu är 
borttagen i de delar som berör revisionsberättelsen. Anledningen till att detta har skett beror på 
ovanstående minskning av svensk anpassning. 
  

4.3.1 Standarderna för revisionsberättelser 
 
ISA 200 den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt Inter-
national Standards on Auditing behandlar revisorns ansvar och mål, men även standardisering-
ens tillämpningsområde, auktoritet och struktur. Punkt 2 framhåller att ISA inte upphäver annan 
lagstiftning, utan att ett korrekt användande sker genom att hänsyn tas till både standards och 
lagar. I punkt 3 beskrivs att revisionens syfte är att “öka förtroendet för de finansiella rapporter-
na hos avsedda användare” (FAR’s samlingsvolym 2012 del 2 s. 85) och att detta uppnås genom 
revisorns uttalande. Större delen av ISA 200 handlar om hur en revision skall genomföras och är 
således inte några direkta regleringar av revisionsberättelsen, men värt att notera är främst punk-
terna 18-20 som informerar att man i revisionsberättelsen endast får ange att den är upprättad 
enligt ISA om revisorn har följt alla ISA som är relevanta för revisionen. Dessutom nämns i 
punkt 24 att om målen med revisionen inte kan uppnås ska revisorn göra ett modifierat uttalande 
vilket beskrivs närmare i ISA 705. 
 
ISA 220 handlar främst om kvalitetskontroll och berör revisionsberättelsen i endast ett fåtal 
punkter. Punkterna 2 och 6 redogör för vikten av att genom kvalitetskontrollssystem och åtgär-
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der säkerställa att rapporterna av en revision är korrekta och punkt 20 understryker vikten av 
objektivitet. 
 
ISA 240 revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av finansiella rapporter är den 
internationella motsvarigheten till RS 240 men är betydligt mer omfattande och som titeln anty-
der har man fokuserat mindre på fel och mer på oegentligheter. Kapitlet inleds med en beskriv-
ning av vad som kännetecknar en oegentlighet och om man räknar med de motsvarande förklar-
ingspunkterna A1 - A5 kan man se att avsnittet har utökats mycket. I likhet med RS 240 tas frå-
gan om ansvar upp och man understryker även här vikten av professionell skepticism. Kapitlet 
har till skillnad från RS 240 flera omfattande bilagor som beskriver möjliga riskfaktorer, åtgär-
der samt riskabla omständigheter. 
 
ISA 250 beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter berör 
hur revisorn ska agera vid upptäckande att exempelvis årsredovisningen inte är upprättad i en-
lighet med gällande lagar och regler. Förutom de tidigare nämnda åtgärderna, utökad granskning 
och diskussion med företagsledningen, nämns här rapport i revisionsberättelsen och en hänvis-
ning görs till ISA 705 vilket kommer att beskrivas mer ingående senare i detta kapitel. Även i 
ISA 260 kommunikation med ansvariga för företagets styrning görs hänvisningar till kapitel som 
handlar om revisionsberättelsen då ISA 260 reglerar hur kommunikation skall struktureras (ISA 
260 p. 3 och ISA 260 bilaga 1).  
 
ISA 550 och ISA 560 har liknande rubriker men är betydligt mer omfattande än sina motsvarig-
heter i RS. I RS 550 beskrivs att om det inte framgår av årsredovisningen att ett närståendeför-
hållande föreligger skall detta nämnas i en revisionsberättelse som avviker från standardutföran-
de. I den internationella versionen nämns identifiering, hantering och rapportering av dessa för-
hållanden som viktiga åtgärder. ISA 560 har, trots den betydande ökningen av textmängd, i all 
väsentlighet samma innebörd gällande revisionsberättelsen som RS 560. Skillnaden består 
främst i omstrukturering och utökade förklaringar. 
 
ISA 570 fortsatt drift är till stor del mycket lik RS 570. De största förändringarna är att inled-
ningspunkten inte längre är anpassad för svenska förhållanden samt att kapitlets disposition har 
förändrats. I avsnittet tillämpning och andra förtydlingar har några exempel lagts till för att revi-
sor inte ska behöva utforma avvikelsetexter själv vilket minskar variationen i revisionsberättel-
serna. 
 
ISA 700 bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter beskriver hur en revisor 
ska bilda sig en uppfattning av de finansiella rapporterna och hur en standardutformad revisions-
berättelse ska se ut. Denna ISA hade sin tidigare motsvarighet i RS 700 som dock inte användes 
vid revision av årsredovisningar. Att bilda sig en uppfattning om finansiella rapporter är viktigt 
för revisionsarbetet som helhet men innehåller inga väsentliga aspekter rörande revisionsberät-
telsen vilket innebär att vi kommer att lämna denna del därhän och istället fokusera oss på utta-
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landet. I punkt 4 understryks vikten av enhetlighet och dess inverkan på trovärdigheten från en 
global synvinkel. Precis som i RS 709 specificeras vilka delar en revisionsberättelse skall inne-
hålla men med de förtydliganden som har tagits med i ISA så blir det tydligare hur arbetet bör 
läggas upp. Man har i ISA 700 valt att inte ha några omfattande exempel i den flytande texten 
utan samlar alla exempel i en bilaga som finns sist i kapitlet. För revisionsberättelse i standardut-
förande se bilaga 4 
 
ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor behandlar den skyldighet revi-
sorn har, att i revisionsberättelsen, lämna ett modifierat uttalande om detta anses nödvändigt 
efter att revisorn i enlighet med ISA 700 bildat sig en uppfattning om de finansiella rapporterna. 
Standarden fastställer tre olika typer av uttalanden; uttalande med reservation, uttalande med 
avvikande mening samt när revisorn avstår att uttala sig. ISA 705 behandlar således vad som i 
allmänhet kallas för en oren revisionsberättelse. Beroende vilken typ av uttalande som revisorn 
väljer att göra så infogas denna som en egen rubrik i kombination med ett stycke där den bakom-
liggande grunden för uttalandet beskrivs. Punkt 15 är ny i förhållande till RS. Där påträffas ett 
förbud mot att göra ett uttalande enligt standardutformning när revisorn också uttalat en avvi-
kande mening eller helt avstått från att uttala sig angående de finansiella rapporterna som helhet. 
Vidare så talar man numera om felaktigheter istället för det tidigare uttrycket oenighet med före-
tagsledningen. Denna standard ingick till viss del förut i RS 700. 
 
ISA 706 Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i 
rapport från oberoende revisor behandlar revisorns rätt, att i revisionsberättelsen, komplettera 
med nödvändig information. Detta kan, enligt ISA 706, göras på två olika sätt. Genom att an-
vända sig av någon av följande rubriker i revisionsberättelsen; upplysningar av särskild betydel-
se eller övriga upplysningar, kan revisorn utöka förståelsen för de finansiella rapporterna eller 
revisionen i sin helhet. Upplysningar av särskild betydelse används för att förtydliga ett förhål-
lande i de finansiella rapporterna som är av väsentlig och grundläggande betydelse men likväl 
presenterat på ett riktigt sätt. Övriga upplysningar används för att tydliggöra andra förhållanden 
som är betydelsefulla för användarens förståelse av revisionen. Denna standard ingick till viss 
del förut i RS 700. 
 
RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning är ett resultat av FAR’s beslut om att i sin 
helhet gå över ifrån den svenskanpassade RS till den helt internationella ISA. I och med över-
gången uppstod vissa frågetecken. Den anpassning som förut var inbyggd i RS, främst genom de 
tidigare nämnda SE-märkningarna, försvann ur rekommendationerna då man enbart översatte 
ISA-standarderna rakt av. För att kunna bygga ett standardsystem som inte bara överensstämde 
med internationella standarder utan också var förenlig med svensk lagstiftning beslutade sig 
FAR för att ge ut ett antal rekommendationer. Dessa dokument skulle ses som förtydliganden 
och komplement till ISA-standarderna. RevR 709 byggs på den tidigare nämnda RS 709 och 
behandlar revisionsberättelsens standardutformning. 
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ISA 700 kräver ett uttalande om huruvida de finansiella rapporterna ger en i allt väsentlig bild av 
företagets ekonomiska ställning. En likartad angivelse finns i 9 kap 31 och 38 §§ ABL men lag-
texten ställer också upp flera krav för vad revisionsberättelsen måste innehålla. I RevR 709 
kombineras ABL’s och ISA’s villkor och ger följaktligen ett konkretiserat uttryck för hur berät-
telsen skall utformas. I matrisen nedan sammanfattas de förhållanden som kräver en anpassad 
tillämpning av ISA 700 gentemot Aktiebolagslagen.  
 
  

Händelse Villkor Ursprung 

Uttalande i berättelsen Är förvaltningsberättelsen förenlig med 
årsredovisningens övriga delar? 

ABL 9 kap 31 § p.2 

Uttalande i berättelsen Kan resultat- och balansräkning fastställas? ABL 9 kap 32 § p.1 

Uttalande i berättelsen Hur skall förslaget till vinstdisposition 
hanteras? 

ABL 9 kap 32 § p.1 

Uttalande i berättelsen Kan styrelseledamöterna och den verkstäl-
lande direktören beviljas ansvarsfrihet? 

ABL 9 kap 33 § 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning. 

ABL 9 kap 31 § 
Till viss del också i ISA 700 p.32 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

ABL 9 kap 31 § p.2 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Ingen styrelseledamot eller VD har gjort 
sig skyldig till försummelse enligt tillämp-
lig lag. 

ABL , ÅRL, ev. bolagsordningen 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Balansräkning och resultatrökning kan 
fastställas. 

ABL 9 kap 32 § p.1 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Vinst/förlust kan disponeras i enlighet med 
förslaget i förvaltningsberättelsen. 

ABL 9 kap 31 § p.2 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Förteckning över penninglån och säkerhe-
ter har upprättats enligt tillämplig lag. 

ABL 21 kap 10 §, 9 kap 32 § p.3 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Bolaget har fullgjort sina skyldigheter 
angående skatter och avgifter. 

ABL 9 kap 34 § 

Krav för upprättande av revisionsberättel-
se enligt standardutformning 

Inga väsentliga upplysningar behöver 
lämnas till aktieägarna. 

ABL 9 kap 35 § 

  
Tabell 2. Händelser kopplade till revisionsberättelsen med utgångspunkt i ABL, egen konstruktion  
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RevR 709 kombinerar och sammanställer alltså de krav som ställs både ifrån ISA men också 
ifrån svensk lagstiftning och då främst Aktiebolagslagen. I bilaga 5 presenteras den revisionsbe-
rättelse som är förenlig med svensk lagstiftning parallellt med de internationella standarderna, 
ISA.  
  

4.3.2 Artiklar 
 
Övergången till ISA var en av de absolut största nyheterna för revisionsbranschen 2011. För de 
revisorer som tidigare var insatta i RS ansågs övergången inte vara allt för komplicerad. I en 
artikel i Balans poängterar Lennartsson att FAR’s medlemskap i IFAC ligger till grund för ut-
vecklingen. Det betonas också att det finns en politisk vilja att globalisera revisionsstandarderna. 
Många förmodade att ISA-standarderna skulle antas som gemensamma standarder av EU-
kommissionen. Bäckvall kommenterade förändringen på följande sätt: 
  
”ISA kommer förr eller senare att bli lag, det här är ett sätt att ta kommandot över utveckling-
en” (Balans 2011 nr. 1). 
  
Drygt ett år senare skrev Iredahl och Brännström en mycket kritisk artikel till det förslag som 
EU-kommissionen offentliggjort angående en ny ISA-baserad utformning av revisionsberättel-
sen. I artikeln beskriver de en framtida revisionsberättelse grundad på detta förslag som: 
  
”onödigt krånglig och därför inte användbar för intressenterna”. (Balans 2012 nr. 3). 
  
Vidare presenteras, i slutet av artikeln, en mycket omfattande och rörig revisionsberättelse som 
följer EU-förslaget direktiv. Förslaget antogs aldrig i sin helhet utan många delar skalades bort 
och revisionsberättelsen fick istället den utformning som uppvisas i bilaga 5. (Balans 2012 nr. 3) 
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5 Analys 
Vi anser att det till viss del finns kopplingar till alla tre av de förklaringssätt som presenteras 
inom den institutionella teorin. Det organisatoriska fält som introducerades i den teoretiska refe-
rensramen kan i det aktuella fallet motsvara de sammanslutningar som utifrån nationella ut-
gångspunkter interagerar på det internationella fältet. I centrum står IFAC som tillhandahåller de 
standarder vilka de nationella institutionerna reagerar på, opponerar sig emot och i slutändan 
även i förekommande fall också tillämpar. IFAC och dess tillhörande associationer kan numera 
ses som den övergripande institutionen varefter, inte bara interaktionen med underliggande insti-
tutioner utvecklar isomorfism, utan likaså de sociala och kulturella processer som kan tänkas 
uppstå parallellt med det mer explicita samspelet. 
 
Initialt baserades de svenska revisionsstandarderna på nationell lagstiftning. FAR’s uppgift var 
att utarbeta en standard som förtydligade aktiebolagslagens uttryck om god revisionssed. Den 
tydligaste opponenten gentemot FAR var till synes bara lagstiftaren. Dennes relativt återhåll-
samma uttryck gav FAR tämligen fritt spelutrymme. Definitionen av god revisionssed var på så 
sätt reserverad att författas av FAR. I första stadiet påverkades således inte FAR på något mer 
nämnvärt sätt varav tillståndet kan ses som relativt statiskt. 
 
Imiterande isomorfism 
 
I och med införandet av RS och den internationalisering och tillämpning av IFAC’s standarder 
som började ta fart i omvärlden förändrades situationen anmärkningsvärt. I detta förändringssta-
dium präglades FAR’s beslut och dess generella utveckling av att efterlikna de internationella 
standarder som fått omvärldens acceptans. Beslutet att ta fram RS – en svenskanpassad version 
av ISA – torde till viss del vara en form av imiterande isomorfism. IFAC’s standarder hade inte 
fullt ut nått Europa och EU, men dess acceptans tilltog och många länder i Sveriges omgivning 
hade redan infört ISA i deras revision. Som ett svar på detta ville inte FAR hamna efter och 2004 
infördes RS. Redan vid införandet av den nya revisionsberättelsen 1997, baserad på ISA-
standarder, motiverades förändringen delvis med den generella acceptans standarden fått i 
många länder. I sådant fall fanns redan då inslag av den imiterande isomorfismen även om kopp-
lingen sannolikt innehåller bidrag ifrån de övriga förklaringsfaktorerna. 
 
Normativ isomorfism och legitimitet 
 
Den normativa isomorfismen som vid en första anblick kan tänkas vara en primär förklarings-
faktor tycks mera verka som ett grundläggande element, till synes främst under den tidigare pe-
rioden. FAR’s beslut om att gå med som medlem i IFAC exemplifierar en vilja att garantera 
framtida legitimitet. Om det specifika beslutet är ett direkt resultat av strävan efter professionali-
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tet är svårt att uttyda. Förmodligen präglas beslutet även av inslag ifrån den imiterande isomor-
fismen.  
 
Vidare kan IFAC’s övergripande legitimitet, som i sin tur resulterade i acceptans, tänkas ha ut-
vecklats under en lång tid. Trots organisationens bildande redan i slutet av 70-talet tog det lång 
tid innan de standarder som IFAC utgav vann omvärldens godkännande och efterliknelse bland 
omgivningens revisionsorgan tog fart. I enlighet med den teoretiska referensramen uppstår iso-
morfism först när en institution nått ett stadium präglat av mognad. Som komplement till refe-
rensramens konstaterande om institutioners avspeglande av dess kreatörers makt och resurser 
redan vid dess bildande kan tilläggas att vad som är anmärkningsvärt är hur dessa egenskaper 
tycks växa på ett exponentiellt vis vartefter omvärldens acceptans tilltar. Emellertid kan utveck-
lingens hastighet, främst de senaste åren, också tänkas bero på den globalisering och de ökade 
krav på jämförbara marknader som världens ekonomiska framskridande resulterat i. Efterfrågan 
på likartade redovisningsprinciper har i förlängningen också lett till en önskan av likartad revi-
sion, något som till synes skyndat på utvecklingen. Detta är förvisso inget märkvärdigt då insti-
tutioner inte verkar isolerat ifrån omgivningen.   
 
Till en början tycks FAR’s ambition att uppvisa en legitim organisation falla in under den teore-
tiska referensramens förklaring till varför system kontinuerligt byts ut. Allteftersom världens 
acceptans för IFAC’s standarder tilltog ökade pressen på FAR att röra sig i den internationella 
riktningen. Trots de anpassningar som FAR blev tvungna att utveckla i form av exempelvis 
RevR-dokumenten, samt det enorma jobb som krävdes för att översätta och inkorporera ISA-
standarderna fanns antagligen mycket få tvivel angående om ISA skulle användas eller ej. 
FAR’s strävan att uppnå legitimitet genom att anta internationella standarder uttalades sällan 
öppet. Organisationens beslut tycks ändå vara förenliga med den normativa isomorfismens 
grundpelare - viljan hos organisationer att både agera och framstå som legitima, att hela tiden 
röra sig mot vad som anses vara professionalism. I kontrast till tesen om att FAR’s internationel-
la anpassning tycktes vara ett resultat av strävan efter legitimitet genom en aktiv reaktion på 
världens tilltagande acceptans av IFAC’s standarder kan ett mer proaktivt synsätt appliceras. 
Den teoretiska referensramen uppmärksammar att institutioner till stor del byggs upp av vad som 
anses ”ej ifrågasatt”. Teorin belyser det faktum att organisationer, på alla plan, vill undvika att 
bli ifrågasatta, att varje liten byggsten av organisationens struktur i många fall inrymmer fråge-
ställningen – hur uppfattas detta av omgivningen? Berörande FAR’s beslut om att efterleva ISA-
standarder så vore det i allra högsta grad ifrågasatt om den internationella riktningen inte efter-
följdes.   
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Tvingande isomorfism 
 
Genom FAR’s medlemskap i IFAC så fanns också ett åtagande att inkorporera de internationella 
ISA-standarderna i svensk revision. Redan i förorden till RP betonades FAR’s ansvar att arbeta 
för en överensstämmelse med internationella standarder. I RS framhävs också länders ökade 
generella samarbete som ett bakomliggande motiv för ökad harmonisering. Genomgående finns 
en önskan att samordna och en strävan efter att bringa överensstämmelse mellan världens revi-
sionsstandarder. Denna önskan är till en början koncentrerad till respektive nationellt revisions-
organ och dess förhållande till IFAC’s tillväxt. 
  
Vartefter EU växer sig starkare, både till antalet medlemsländer, men också genom dess alltmer 
ökande inflytande på nationell lagstiftning står det klart att utvecklingen nu innehåller ännu en 
spelpjäs. I förorden till RS nämns EU’s grönbok där behovet av en europeisk standard med 
grund i ISA klargörs. Vidare så betonar man, i förorden till ISA, att det åttonde bolagsrättsliga 
direktivet uttalar vilka regler som gäller för medlemsländerna. Av detta EU-direktiv blev det 
klart att det är ISA-standarderna som skall tillämpas. De överstatliga målen präglas många gång-
er av, inte bara en vilja, utan ett konstaterande av att jämförbar revision är ett måste. Empirin 
exemplifierar flera fall där man på ett mer intetsägande vis endast förklarar att anledningen till 
internationaliseringen av de svenska revisionsstandarderna beror på uppställda krav från över-
ordnade organisationer och återkommande är bland annat åtagandet gentemot IFAC att inkorpo-
rera deras standarder. En stark koppling till de nationella lagarna, som länge försvarades i ut-
formningen av revisionsstandarder kan också göras. FAR’s bekymmer att efter inkorporeringen 
av IFAC’s standarder, ändå utarbeta ett system som är förenligt med svensk lagstiftning, blev 
alltmera komplext. Trots detta valde man att successivt övergå till de internationella reglerna 
något som delvis berodde på den tidigare nämnda alltmera lagstadgade ISA-tillämpningen. 
  
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att både svensk lagstiftning, men framförallt EU-
direktiv i kombination med IFAC’s allt starkare ställning, fick mer inflytande varefter FAR rät-
tade in sig i ledet. I enlighet med den teoretiska referensramens presentation av den tvingande 
isomorfismen tycks denna förklaring växa sig allt starkare. Det som till en början liknade den 
teoretiska referensramens organisatoriska fält blev omstöpt på så sätt att fältet i allra högsta grad 
inte längre var slutet för dess primära institutioner. Revisionsorganen som tidigare verkat förhål-
landevis isolerat och självständigt blev nu tvungna att förhålla sig allt mera till både förändrade 
och utökade nationella regler och lagar men framförallt också till EU:s växande krav och villkor. 
Empirin tenderar att framställa FAR som en organisation allt mera styrd av exempelvis EU-
direktiv. IFAC’s acceptans växte sig allt starkare, något som tog sig uttryck i synnerhet genom 
EU:s direkta tillämpning av ISA-standarderna. Stadiet påvisar att den tvingande isomorfismen 
har växt sig starkare som förklaringsfaktor för utvecklingen trots att inslag finns både av norma-
tiv- liksom imiterande isomorfism. 
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6 Slutsats  
Studiens syfte har varit att identifiera och klargöra hur utvecklingen av revisionsstandarder, med 
fokus på upprättandet av revisionsberättelsen, sett ut mellan åren 1991-2014. Empirin tydliggör 
på ett kortfattat sätt hur de svenska revisionsstandarderna utvecklats genom undersökningsåren. 
Vad som egentligen identifieras är en markant ökning av omfattningen rent textmässigt, något 
som beror på att både upplägg, struktur och innehåll förändrats markant. Dokumenten har gått 
ifrån att vara kortfattade och principbaserade till att på ett detaljerat sätt beskriva hur revision 
skall gå till och hur resultaten skall utformas. Både RS och ISA har präglats av nationella an-
passningar för att vara förenlig med svensk lagstiftning. Den primära orsaken kan åtminstone 
initialt anses vara Sveriges krav på så kallad förvaltningsrevision. Revisionsberättelsen var till en 
början kort och koncis genom att bekräfta att revisionen utförts i enlighet med god revisionssed 
och att årsredovisningen var uppgjord enligt aktiebolagslagen, för att sedan tillstyrka resultat- 
och balansräkning, vinstens disposition samt styrelsens och VD’s ansvarsfrihet.  
  
När en ny revisionsberättelse antogs 1997 ökade omfattningen betydligt. Den främsta innehålls-
mässiga skillnaden var att man försökte förtydliga ansvarsfördelningen mellan revisor jämte 
styrelse och VD samt att man mycket kort upplyste om revisionens begränsning. Detta torde 
vara ett resultat av det förväntningsgap mellan allmänhet och revisor som diskuterades flitigt 
omkring den tidpunkten. Den antagna revisionsberättelsen baserades på ISA-standarder och var 
således ett av de första synliga stegen mot en internationalisering av svenska revisionsstandar-
der. 
  
Nästa stora förändring ägde rum 2011 som ett resultat av Sveriges övergång ifrån RS till ISA. En 
omarbetad berättelse baserad på ISA och rekommendationen RevR 709 skulle nu tillämpas. I 
första hand kan berättelsen ses som en påbyggnad av den tidigare använda versionen. Strukturen 
var förändrad på så sätt att tidigare nämna fokusområden, såsom ansvarsfördelning och revisio-
nens begränsning, istället utgjorde en del av vissa obligatoriska rubriker. Den nya revisionsberät-
telsen innehöll även ett uttalande om att revisionen utförts i enlighet med International Standards 
on Auditing som komplement till god revisionssed. 
  
Vidare är syftet med studien också att belysa en möjlig förklaring till varför utvecklingen sett ut 
som den gjort. Studien påvisar att FAR mellan åren 1991-2014 vidtagit åtgärder som resulterat i 
att Sveriges revisionsstandarder, inklusive de som berör revisionsberättelsen, blivit alltmera lik-
ställda med IFAC’s internationella struktur. Utvecklingen kan inledningsvis förklaras av den 
imiterande isomorfismen då FAR bland annat införde en ny revisionsberättelse på grund av om-
världens tilltagande acceptans gentemot IFAC. Den normativa isomorfismen fungerar som en 
övergripande förklaringsfaktor till varför FAR är medlem i IFAC och i förlängningen också 
FAR’s strävan efter professionalitet och legitimitet. Slutligen konstaterar vi att FAR under de 
senare åren reagerat främst på EU’s tilltagande direktiv och krav på likartad revision, något som 
förklaras av den tvingande isomorfismen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Revisionsberättelse enligt RP före 1997 
  
REVISIONSBERÄTTELSE 
  
för 
................Aktiebolag 
  
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för år.....(räkenskapsåret.....). Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
  
Årsredovisningen är uppgjord enligt aktiebolagslagen. 
          
Jag (Vi) tillstyrker, 
  
att         resultaträkningen och balansräkningen fastställes, 
att         vinsten disponeras (förlusten behandlas) i enlighet med förslaget i   
 förvaltningsberättelsen samt 
att         styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år..... 
  
Datum och underskrift 
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Bilaga 2 Revisionsberättelse enligt RP efter 1997 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i………….              Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i ….. för åt ÅÅÅÅ (räkenskapsåret …). Det är styrelsens och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt (vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller vä-
sentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovis-
ningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldiga mot bolaget. Jag (vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Jag (vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalan-
den nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därför en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebo-
lagslagen.) 
 
Jag (vi) tillstryker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar (be-
handlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
Bilaga 3 Revisionsberättelse enligt RS  
(stycken markerade med fet stil är ändringar från föregående version) 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsstämman i………….              Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i ….. för åt ÅÅÅÅ (räkenskapsåret …). Det är styrelsens och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpats 
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag 
för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldiga mot bolaget. Jag (vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag 
(vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bola-
gets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebo-
lagslagen.) 
 
Jag (vi) tillstryker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar (behand-
lar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
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Bilaga 4 Revisionsberättelse enligt ISA 
 
RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR 
 
Rapport om de finansiella rapporterna 
Vi har reviderat de bifogade finansiella rapporterna för ABC-företaget, vilka består av balansräkningen 
per den 31 december 20X1 och resultaträkningen, redogörelsen för förändringar i eget kapital och kassa-
flödesanalysen för året, en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplys-
ningar. 
 
Företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna 
Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards, och för den interna kontroll som företagsledning-
en bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om dessa finansiella rapporter på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt International Standards on Auditing. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedö-
ma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevan-
ta för hur företaget upprättar de finansiella rapporterna för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de finansiella 
rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalande. 
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Uttalande 
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller 
en sann och rättvisande bild) av ABC-företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards.  
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
[Detta avsnittsform och innehåll i revisors rapport varierar beroende på karaktären på revisorns övriga 
rapporteringsansvar.] 
 
[Revisorns underskrift] 
[Datum för revisors rapport] 
[Revisorns adress] 
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Bilaga 5 Revisionsberättelse enligt ISA och RevR 709 
 
Revisionsberättelse 
 
Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 
 
Rapport om årsredovisningen 
 
Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bola-
gets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna x–y.] 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställan-
de direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen på grundval av min (vår) revision. Jag (Vi) 
har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risker-
na för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redo-
visningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
 
Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 december 
201X och av dess finansiella resultat [och kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
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Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagsla-
gen. 

Revisorns ansvar 
Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår) revision. Jag (Vi) har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma] om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision av årsredo-
visningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även grans-
kat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 
 
[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebo-
lagslagen.] 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
[Namn på revisionsföretaget] 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
 
 
 


