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Sammandrag  
Dagens standardiserade revisionsberättelse har kritiserats för att den innehåller alltför 

knapphändig information. Dessutom presenterar den enbart att revisorn tagit ett passivt 

ansvar i sitt granskningsarbete och ger inte revisorn möjlighet att ta ett aktivt ansvar vid 

författandet av revisionsberättelsen. För att förbättra detta har IAASB beslutat att införa ett 

nytt avsnitt, Key Audit Matters, där revisorn förväntas redogöra för väsentliga risker och 

svårigheter i revisionen. Genom att undersöka vilka områden som utgör Key Audit Matters 

idag och hur dessa kommuniceras bäst i revisionsberättelsen förväntas studien analysera 

relationen mellan revisorers ansvar och deras inställning till revisionsberättelsen. För att få en 

djupare förståelse för forskningsfrågan genomförs en kvalitativ studie där sju auktoriserade 

revisorer intervjuas från Sveriges fyra största revisionsbyråer. Studien visar att de områden 

som idag utgör Key Audit Matters framförallt består av bedömnings- och värderingsfrågor, 

väsentlighetsbedömningar och oegentligheter. Vidare anser inte revisorerna att det är viktigt 

att kommunicera i revisionsberättelsen och de har således en passiv inställning till denna. 

Detta indikerar till att KAM kommer bli standardiserad och att IAASB inte kommer få sina 

förväntningar uppfyllda. 

 

Nyckelord: Revision, revisionsberättelse, standardutformning, Key Audit Matters, passivt 

ansvar och aktivt ansvar 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka de intervjurespondenter från Deloitte, EY, KPMG och PwC 

som har medverkat i studien. Utan era goda kunskaper och åsikter hade inte undersökningen 

varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår utmärkta handledare 

Thomas Carrington för goda råd, synpunkter och värdefull kunskap inom området. Till sist 

vill vi även tacka opponenterna för specifika kommentarer angående studien.  
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1. Inledning 
En revisor kan inte längre motivera sitt arbete genom att hänvisa till att lagar och 

rekommendationer har efterföljts, utan de krav som ställs på revisorer är idag högre än så 

(Johansson, 2005:14-15). De senaste åren har enskilda revisorer ifrågasatts och hamnat i 

blåsväder för att de inte skött sitt arbete på rätt sätt, något som skakat om revisionsbranschen 

(FAR, 2013). Vad användarna av den finansiella informationen förväntar sig att en revisor 

ska göra behöver dock inte nödvändigtvis stämma överens med vad revisorer själva anser att 

de ska göra. Skillnaden benämns som förväntningsgapet och har i samband med den 

turbulens som skett inom branschen blivit ett allt mer omtalat begrepp (Öhman, 2006:130). 

Tidigare forskning visar att revisorer tenderar att göra ”saker rätt” snarare än att göra ”rätt 

saker” (Öhman, 2006:104-105), vilket tyder på att de tar ett passivt ansvar och inte ett aktivt 

ansvar. Bovens (2004:32) beskriver att passivt ansvar handlar om att följa de lagar och regler 

som finns, medan aktivt ansvar handlar om att göra bedömningar och att göra det rätta. 

Carrington (2011) menar att Revisorsnämnden många gånger ser allvarligare på de fall där 

revisorer inte uppträtt ansvarsfullt, det vill säga där de inte tagit ett aktivt ansvar, än i de fall 

där de bryter mot lagar och revisionsstandarder vid utförandet av revisionen. Om det räcker 

med att följa de lagar och regler som finns eller om revisorer även ska uppträda ansvarsfullt 

är en pågående debatt inom revisionsbranschen (Carrington, 2011). 

 

När granskningsarbetet är utfört skrivs en slutlig rapport över revisionsarbetet, det vill säga 

en revisionsberättelse (Revisionshandboken, 2014:51). Revisionsberättelsen upprättas utifrån 

en standardiserad utformning, vilket innebär att det är viktigt att exempelvis ägare, analytiker 

och andra intressenter kritiskt läser och tolkar den information som presenteras i 

årsredovisningen. Det är speciellt viktigt eftersom det fortfarande finns risk att det föreligger 

fel i den finansiella rapporteringen då revisorn i revisionsberättelsen endast är skyldig att 

påpeka väsentliga fel och förhållanden som uppkommit under revisionen (Revisorsnämnden, 

u.å). 

 

Anledningen till varför revisionsberättelsen har en standardiserad utformning är för att det 

enklare ska kunna tydas om en revisionsberättelse är ren eller oren. Genom en avvikelse från 

standardutformningen ska läsaren enklare kunna upptäcka om anmärkningar eller särskilda 

upplysningar förekommer (Carrington, 2010:58-59). En standardiserad utformning gör också 
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att osäkerheten för såväl intressenter som för den påskrivande revisorn blir mindre. En 

mindre standardiserad revisionsberättelse ökar osäkerheten för intressenter genom att 

revisionsberättelsen blir svårare att tyda och för revisorer eftersom det blir svårare att avgöra 

vad som ska ingå och inte (Andersson och Larsson, 2004). 

 

Revisionsberättelsens standardiserade utformning är ett aktuellt och omdiskuterat ämne och 

många anser att dess kvalitet skulle öka av att innehålla mer information (Brännström, 2012; 

Carrington, 2010:59; Power, 1997:125). Power (1997:125) menar att intressenter är i behov 

av en icke standardiserad revisionsberättelse för att den ska vara av betydelse. Vidare menar 

Brännström (2012) att alla revisionsberättelser idag ser ungefär likadana ut, vilket leder till 

att de tappat sin läsarkrets och att avvikelser från standardutformningen därför inte 

uppmärksammas. Flint (1988:117) menar att revisionen endast är av värde om innehållet i 

revisionsberättelsen är adekvat och kommuniceras på ett framgångsrikt sätt. Brister i det 

skulle innebära att intressenterna börjar tvivla på revisorns slutsatser (Flint, 1988:118). 

 

Ett resultat av ovanstående kritik är att IAASB presenterat ett nytt förslag om förändringar i 

revisionsberättelsens utformning, vilka förväntas träda i kraft under år 2016. Syftet med dessa 

förändringar är att rapporten ska bli mer relevant för läsarna genom att det kommer 

presenteras mer information kring hur svårigheter i revisionen har hanterats. Ett flertal 

nuvarande standarder såsom exempelvis ISA 700, 705 och 706 kommer att förändras och en 

helt ny standard, ISA 701, kommer träda i kraft. ISA 701 förväntas bidra till ökad förståelse i 

revisionsberättelsen genom ett nytt stycke kallat Key Audit Matters (KAM) (Lennartsson, 

2014). I detta stycke ska revisorn få möjlighet att kommentera vad som har varit mest 

problematiskt i revisionen (IAASB, 2013), men IAASB har valt att inte ge några exempel på 

hur den ska kommuniceras då detta skulle strida mot syftet med införandet (Lennartsson, 

2014). 

 

Problematiken ligger i att dagens standardiserade revisionsberättelse endast presenterar att 

revisorn tagit ett passivt ansvar i sitt granskningsarbete. Genom införandet av KAM ska 

revisorn skriva företagsspecifika kommentarer om hur svårigheter i revisionen hanterats, 

vilket ökar möjligheten för läsarna av revisionsberättelsen att avgöra om revisorn tagit ett 

aktivt ansvar eller ej. Att IAASB valt att inte lämna några exempel på hur KAM ska författas 

kan också ses som att revisorerna är tvungna att göra de val där IAASB vägrar att ge 

exempel, det vill säga ta ett mer aktivt ansvar. För att detta ska uppnås krävs dock att 
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revisorers syn på vad som är mest problematiskt i revisionen, det vill säga det som kommer 

att rapporteras som KAM, och att deras inställning till revisionsberättelsen är sådan att 

förändringarna kommer leda till ett mer aktivt ansvarstagande. Denna studie syftar därför till 

att analysera relationen mellan revisorers ansvar och deras inställning till 

revisionsberättelsen. Detta uppnås genom att besvara frågeställningen “Vad anser revisorer 

vara mest problematiskt i revisionen, det vill säga vilka delar utgör Key Audit Matters idag 

och hur kommuniceras detta bäst till intressenterna?” 

 

Genom att skapa förståelse för vad revisorer anser vara mest problematiskt i revisionen idag 

erhålls en indikation på hur de nya rapporteringskraven skulle kunna påverka revisionens 

utförande i framtiden. Detta eftersom revisionsbevis skapas som stöd för revisorns uttalanden 

och nya uttalanden bör rimligen ställa nya krav på revisionsbevis (Carrington, 2010:44-45). 

Då KAM är företagsspecifik information (IAASB, 2013) leder det rimligen till ett mer aktivt 

ansvarstagande. Detta bygger dock på antagandet att revisorers inställning till 

revisionsberättelsen inte är sådant att det nya införandet, trots IAASB:s vägran att ge 

exempel, kommer leda till en standardisering, vilket möjligen kan leda till en 

engångsförändring i revisorers arbete men inte påverka deras passiva ansvarstagande. 

 

Resterande del av uppsatsen är uppbyggd på följande vis. I avsnitt två presenteras den 

teoretiska referensramen med fokus på revisionsberättelsen, KAM, revisorers inställning till 

förändringar i revisionsberättelsen, passivt och aktivt ansvar samt en avslutande del som 

sammanfogar KAM och aktivt ansvar. I tredje avsnittet presenteras studiens metodologiska 

utformning och motiven för val av sådan. I avsnitt fyra presenteras respondenternas syn på 

KAM med en löpande analys där jämförelser görs till den teoretiska referensramen. 

Uppsatsen avslutas med avsnitt fem där frågeställningen besvaras och förslag på vidare 

forskning presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Revisionsberättelsens syfte och relevans 
Begreppet revision definieras enligt Revision (2005:11) på följande sätt: “Revision är att med 

en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 

årsredovisning, bokföring och förvaltning”. Revisorns arbete handlar i stora drag om att 

förstå företagets verksamhet, granska den och slutligen rapportera. Granskningen fokuserar 

på de delar där risken för väsentliga fel är störst, men vad som är mest väsentligt kan variera 

från fall till fall (Revision, 2005:15, 22, 42). Vid utförandet av revisionen ska revisorn följa 

god revisionssed, god revisorssed samt beakta god redovisningssed. God revisionssed handlar 

om att revisorn ska se till begreppen risk och väsentlighet vid insamlingen av underlag till 

sina slutgiltiga bedömningar. För att uppnå god revisorssed är förtroende och oberoende 

viktigt (Cassel, 1996:61-62, 65). Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag och för att den 

kvalitetssäkring som revisorn gör ska vara av betydelse måste relevanta aktörer lita på dem. 

Oberoende innebär att revisorn ska utföra sitt uppdrag med självständighet och objektivitet. 

Vid brister i oberoendet ska revisorn genast avsäga sig uppdraget (Cassel, 1996:120-121). 

 

När revisionen är utförd upprättas en revisionsberättelse, vilken är revisorns slutliga rapport 

över revisionen. Revisorn får skriva under berättelsen tidigast den dag som det finns 

tillräckliga samt ändamålsenliga bevis för de uttalanden som framkommer i 

revisionsberättelsen (Revisionshandboken, 2014:51-55). Syftet med revisionsberättelsen är att 

förmedla resultatet som revisorn kommit fram till i granskningsarbetet beträffande det 

specifika bolagets finansiella ställning till bolagets intressenter (Lin et al., 2003). 

Revisionsberättelsen är den enda länken mellan revisorn och investerare, långivare samt 

andra intressenter som har en koppling till revisorn och revisionen (Carrington, 2010:58; 

Libby, 1979).  

 

I 8 kapitlet 14 § ÅRL (SFS 1995:1554) framgår det att bolag inte får offentliggöra 

årsredovisningen utan en tillhörande revisionsberättelse, vilket visar att revisionsberättelsen 

är av betydelse. Enligt Bhattacharjee et al. (2005) saknar revisionsberättelsen värde samt 

relevans om intressenterna inte har ett förtroende för den ansvariga revisorn och Citron och 

Taffler (1992) menar att revisionsberättelsen endast har ett värde om revisorn bedöms som 
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tekniskt kompetent och oberoende. Det som gör att revisorn får en värdefull roll är att den 

innehar en oberoende ställning mot bolaget (Carrington, 2010:185-186). Vidare menar Flint 

(1988:117) att det är viktigt att revisionsberättelsen har ett adekvat innehåll och att det 

presenteras till intressenterna på ett framgångsrikt sätt. Flint menar att revisionen förlorar sitt 

värde om innehållet i rapporten inte är adekvat och tillräckligt eftersom intressenterna då 

kommer att tveka på de uttalanden som revisorn gör i rapporten. Det är viktigt att innehållet i 

revisionsberättelsen framförs tydligt, exakt och förståeligt (Flint, 1988:117-118). 

 

2.2. Revisionsberättelsens utformning och innehåll 
Revisionsberättelsen kan anta två olika former, en ren och en oren. En ren revisionsberättelse 

upprättas utifrån en standardiserad utformning och en oren revisionsberättelse har vissa 

avvikelser från standardutformningen som måste framgå tydligt (Cassel, 1996:76, 83). I 

RevR 709 (Revisionshandboken, 2014:51) beskrivs hur en revisionsberättelse utan avvikelse 

ska utformas. Om revisorn vill lämna ett avstyrkande eller en annan upplysning ska det 

förtydligas väl i revisionsberättelsen. Det bör finnas en medvetenhet om att utformningen av 

en standardiserad revisionsberättelse inte är en garanti för att allt är som det ska. Genom att 

revisorn planerar och genomför revisionen ska revisorn i rimlig grad intyga att det inte 

förekommer några avgörande fel (Revision, 2005:88-89), vilket innebär att det fortfarande 

kan finnas fel i årsredovisningen som inte faller under dessa definitioner. 

 

Den första delen i den standardiserade revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande från 

revisorn angående årsredovisningen. Det är ett ISA-uttalande, vilket innebär att revisorn 

måste förhålla sig till de standarder som beskrivs i ISA 700-serien. Revisorn ska även uttala 

sig om huruvida förvaltningsberättelsen stämmer överens med övriga delar i 

årsredovisningen. Detta benämns inte som ett ISA-uttalande utan det utgår från 

aktiebolagslagen (ABL). Revisorn ska enligt ABL komma med en rekommendation till 

årsstämman om styrelsens förslag beträffande resultat- samt balansräkningen ska fastställas 

(Revisionshandboken, 2014:52-53). 

 

Den andra delen i revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande från revisorn huruvida 

förslaget som styrelsen ger ut angående dispositionen av vinsten eller förlusten bör fastställas 

eller ej. Den ska också innehålla den ansvarsfrihet som styrelsen och vd:n har. Dessa krav 

bygger på svenska ABL (Revisionshandboken, 2014:53).  
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2.3. Den standardiserade revisionsberättelsen 
Anledningen till varför revisionsberättelsen har en standardiserad utformning är för att det 

ska underlätta för läsaren att förstå den. Det gör också att eventuella avvikelser från 

standardutformningen uppmärksammas lättare. Det blir därför enklare för läsaren att 

upptäcka om en revisionsberättelse är ren eller oren och läsaren kan enklare upptäcka om 

anmärkningar eller om särskilda upplysningar förekommer (Carrington, 2010:58-59).  

 

Kritiken som lyfts fram mot den standardiserade utformningen har dock varit omfattande. 

Många kritiker menar att en standardiserad utformning gör att nästan alla revisionsberättelser 

idag är rena och ser liknande ut, vilket gör att revisionsberättelsens roll som informatör till 

bolagets alla intressenter förlorar sin relevans (Carrington, 2010:59). Brännström (2012) 

menar att revisionsberättelserna har tappat sin läsarkrets eftersom alla idag ser liknande ut 

och att det kan leda till att avvikelser från standardutformningen inte uppmärksammas alls. 

Även Boyd (2000) menar att när intressenterna slutar att läsa revisionsberättelsen noggrant 

leder det till ett hinder i kommunikationslänken som finns mellan revisorer och bolagets 

intressenter. Andra menar att om få bolag får en oren revisionsberättelse ger det en starkare 

signal (Carrington, 2010:59).  

 

Revisorn lägger ner ett omfattande arbete kring utförandet av revisionen och i förhållande till 

detta uppfattas revisionsberättelsen som kortfattad (Cassel, 1996:13). Det har lyfts fram kritik 

där det framkommer att revisionsberättelsens utformning säger lite om det bakomliggande 

arbetet och hur revisorn kommit fram till sina slutsatser. Den standardiserade 

revisionsberättelsen innehåller istället standardiserad information om vilken roll en revisor 

har och vilka begränsningar som finns med revisionen. Ingen information kring det 

bakomliggande revisionsarbetet för det specifika bolaget framkommer. På grund av detta blir 

det svårt för intressenterna att få en förståelse för hur bedömningar har gjorts och hur själva 

granskningsarbetet har gått till (Humphrey et al., 2009). Dessutom har innehållet i 

revisionsberättelsen kritiserats för att vara intetsägande då företagsspecifik information 

saknas (Carrington, 2010:59), vilket även Power (1997:125) håller med om. Power 

(1997:125) menar att en standardiserad revisionsberättelse inte är av betydelse för ett bolags 

intressenter, utan att en icke standardiserad revisionsberättelse är ett måste för att vara av 

värde för läsarna.  
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Trots detta finns det argument för en standardiserad utformning. Bailey et al. (1983) 

beskriver i sin studie att formuleringarna i revisionsberättelsen har en betydande inverkan på 

hur intressenter tolkar informationen i rapporten. Det är ett argument för en standardiserad 

revisionsberättelse då standardformuleringar gör att skillnader i tolkningar av samma 

budskap minskas. Genom en standardiserad utformning minskar även risken att revisorn kan 

manipulera intressenternas uppfattningar angående det reviderade bolaget. Med en icke 

standardiserad utformning kan revisorn selektivt välja ut de problem som bolaget står inför 

och förslag på möjliga lösningar, vilket kan påverka intressenternas uppfattningar (Hatherly 

et al., 1998). 

 

2.4. Key Audit Matters 
Under år 2016 kommer förändringar i revisionsberättelsen träda i kraft. Den kommande 

revisionsberättelsen kan främst beskrivas som en utökning av dagens revisionsberättelse där 

förändringarna består av en ny standard samt ändringar i de befintliga ISA. Den nya 

standarden, ISA 701, innebär att ett helt nytt stycke, kallat KAM, kommer att läggas till i 

rapporteringen (Lennartsson, 2014). KAM innebär att revisorn ska kommentera de områden 

som anses utgöra väsentliga risker och om revisorn funnit svårigheter under arbetets gång. 

Det kan exempelvis handla om svårigheter i inhämtningen av användbara och tillräckliga 

revisionsbevis. KAM är obligatoriskt för börsnoterade bolag och frivilligt för mindre bolag 

(IAASB, 2013). Införandet innebär att det inte längre kommer att finnas en “ren” och en 

“oren” revisionsberättelse i de fall då KAM tillämpas eftersom revisionsberättelsen istället 

kommer att innehålla företagsspecifika kommentarer (Brännström, 2014). Jonas Hällström, 

auktoriserad revisor och ledamot i IAASB, menar att ”ISA 701 om att kommunicera ”Key 

Audit Matters” (KAM) är nyskriven och den materiellt sett största förändringen i den nya 

revisionsberättelsen. I korthet handlar det om att revisorn ska rapportera skriftligt till 

bolagsstämman sådant som idag enbart förmedlas muntligen till bolagsledningen”. Hällström 

poängterar även att den nya revisionsberättelsen kommer att öka relevansen i revisorns 

rapportering för olika mottagare (Lennartsson, 2014). 

 

IAASB har valt att inte ge ut några exempel på hur KAM ska kommuniceras i 

revisionsberättelsen. Detta på grund av att de inte vill utge en standardtext då KAM syftar till 
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fri kommunikation. De menar att syftet med KAM då inte skulle uppnås eftersom revisorer 

skulle tillämpa exempeltexterna (Lennartsson, 2014). 

 

2.5. Revisorers inställning till förändringar i revisionsberättelsen 
Tidigare forskning utförd av Öhman (2006:91-92) har visat att många revisorer intar en 

negativ inställning till att revisionsberättelsen ska utökas med fler uttalanden. Trots detta 

menar flertalet revisorer att de är medvetna om att intressenter skulle kunna dra fördel av 

detta i sitt beslutsfattande, vilket tyder på att det finns en skillnad mellan vad revisorer tycker 

är viktigt för intressenterna och vad de själva vill uttala sig om. Det finns alltså en 

motsättning mellan vad som är värdefullt för andra och vad som är tryggt för dem själva 

(Öhman, 2006:91-92).  

 

En anledning till varför revisorer inte vill lämna fler uttalanden i revisionsberättelsen beror på 

att de upplever sig ha en svår uppgift och måste vara aktsamma. Flera revisorer menar att 

deras arbete är komplext och svårt, vilket gör att de inte vill åta sig större uppgifter och göra 

fler uttalanden i revisionsberättelsen (Öhman, 2006:92). Revisorer fokuserar gärna på sina 

egna arbetsuppgifter och att utöka granskningen, speciellt med fler uttalanden i 

revisionsberättelsen, påverkar deras arbetssituation. För att inte påverka arbetssituationen 

väljer de därför att inta en konservativ ställning. En förklaring till detta beteende kan vara att 

revisorer inte har något eget incitament för att utöka uttalandena i revisionsberättelsen 

(Öhman, 2006:95). 

 

2.6. Passivt och aktivt ansvar 
Bovens (2004:26) delar upp begreppet ansvar i två olika delar, passivt och aktivt ansvar. Det 

passiva ansvaret har starka rötter i lagar och regler, medan det aktiva ansvaret handlar om 

mer än så. Han menar att passivt ansvar till stor del handlar om att avgöra vem som kan 

hållas ansvarig för en händelse i det förflutna och en central fråga som ställs under denna 

kategori av ansvar är därför “varför gjorde du det?”. Det är när normer har överträtts som en 

individ kan bli passivt ansvarig för en handling. Bovens benämner aktivt ansvar som ett 

ansvar att agera när något behöver göras för att ta itu med ett problem. Det handlar om att 

göra det som borde göras, det vill säga att göra rätt saker, för att undvika oönskade situationer 
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och händelser. Den centrala frågan som ställs under denna kategori av ansvar är, “vad ska 

göras?” (Bovens, 2004:26-31). 

 

Carrington (2011) diskuterar också olika typer av ansvar och har lyft en diskussion om vad 

som utgör revisorns ansvar. Han menar att ansvarighet motsvarar Bovens passiva ansvar och 

handlar om att följa de lagar och regler som revisorn kan hållas ansvarig för. Vidare menar 

han att Bovens aktiva ansvar motsvarar ansvarsfullhet och handlar om att göra det som är 

rätt, vilket nödvändigtvis inte behöver vara rätt enligt någon regel. Det innebär snarare att 

göra bedömningar utifrån den specifika situationen. För att revisorns arbete ska nå upp till de 

förväntningar som ställs krävs det att revisorn tar ansvar men också uppträder ansvarsfullt 

(Carrington, 2011). 

 

Öhman (2006:105) finner i sin studie att revisorn ofta riktar in sig på att göra “saker rätt” 

istället för “rätt saker”. Att göra saker rätt innebär att revisorn fokuserar på att följa riktlinjer, 

revisionsstandarder och annat stöd för att uppnå en effektiv och standardiserad revision. Att 

göra “rätt saker” handlar däremot om att revisorn utgår från vilken betydelse och påverkan 

redovisningsinformationen kan ha på användarnas beslutsfattande eller att revisorn fokuserar 

på utelämnad eller felaktig information. Anledningen till detta beteende bland revisorer kan 

förklaras genom att revisionsarbetet är förknippat med personliga risker, vilket gör att 

riktlinjer och annat stöd kan skapa legitimitet till revisorers arbete. Det skapar en ökad 

trygghet att göra “saker rätt” (Öhman, 2006:105-107).  

 

2.7. Aktivt ansvar och Key Audit Matters 
Dagens standardiserade revisionsberättelse innehåller enbart information om vad en revisors 

uppgift är och vilka lagar och regler som har efterföljts, det vill säga information om att 

revisorn har tagit ett passivt ansvar (Bovens, 2004:26-31). Genom införandet av KAM i 

revisionsberättelsen (IAASB, 2013) kommer revisorn kunna uttala sig om hur svårigheter har 

hanterats i revisionen, vilket ger revisorn en möjlighet att visa för läsarna hur ett aktivt 

ansvarstagande har tagits i dessa situationer.  

 

Vid författandet av en ren revisionsberättelse både kan och bör revisorn följa de 

rekommendationer och riktlinjer som finns, vilket innebär att det inte finns några utrymmen 

att göra egna val i vad som ska skrivas och inte skrivas. Med andra ord har revisorn bara 
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möjlighet att ta ett passivt ansvar vid författandet av revisionsberättelsen (Bovens, 2004:26-

31) och allt revisorn kan göra är att säga att revisorn har tagit sitt ansvar och inte visa hur, då 

de regler och riktlinjer som finns inte ger annat utrymme. Som nämnts tidigare har IAASB 

valt att inte lämna ut några exempel på hur KAM kan komma att presenteras i den nya 

revisionsberättelsen då det strider mot syftet med införandet (Lennartsson, 2014). Det innebär 

att revisorn inte har några riktlinjer eller rekommendationer som kan följas när revisorn ska 

börja författa KAM. Det ska längre inte finnas någon möjlighet för revisorn att fortsätta att 

enbart ta ett passivt ansvar genom att följa de regler och rekommendationer som finns, då det 

inte finns några rekommendationer att följa. Revisorn måste då välja ut vad som är lämpligt 

att ta upp under denna punkt och fokus borde då flyttas från vad som måste skrivas, det vill 

säga passivt ansvar, till att fokusera på vad de bör skriva och göra, det vill säga ett aktivt 

ansvar (Bovens, 2004:26-31). 

 

Ett sätt att angripa frågan vad som är mest problematiskt i en revision skulle kunna vara att 

studera läroböcker i ämnet. Det torde dock inte vara förenligt med IAASB:s syn då deras 

vägran att ge exempel på vad KAM är illustrerar att de anser KAM vara företagsspecifik 

information. Definitionsmässigt bör även KAM vara något utöver att bara följa en standard. 

KAM är således ett nytt begrepp i revisionsvärlden och genom att studera vad som är 

problematiskt i revisionen för de som utövar en revision kan en preliminär förståelse av 

begreppet KAM skapas. Detta sprider även ljus över de önskningar som IAASB har om att 

införandet av KAM ska leda till fri kommunikation kring svårigheterna i revisionen och ett 

ökat aktivt ansvarstagande. Genom att undersöka vad revisorers inställning till 

revisionsberättelsen är ges även en indikation på vilka problem IAASB kan komma att möta.  
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3. Metodologisk utformning 

3.1. Val av metod 
Genom att undersöka vad som utgör KAM och hur dessa kommuniceras bäst i 

revisionsberättelsen syftar uppsatsen till att analysera relationen mellan revisorers ansvar och 

deras inställning till revisionsberättelsen. Förståelse kring människors handlingar är således 

en viktig del i detta sammanhang och därför har uppsatsen hermeneutiska influenser. Med 

tanke på den frågeställning som uppsatsen ämnar besvara har en kvalitativ forskningsmetod 

tillämpats, vilket även är den vanligaste metoden inom hermeneutiken (Bryman, 2011:32). 

En kvalitativ forskningsmetod skiljer sig på flera sätt från den kvantitativa 

forskningsmetoden. Den största skillnaden är att den kvalitativa forskningen inriktar sig på 

ord istället för på siffror och kvantifiering. Med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden 

har uppsatsen försökt skapa en förståelse kring den sociala verkligenheten samt vad som 

händer i den, likt vid hur revisorer uppfattar den (Bryman, 2011:341).  

 

3.2. Intervjuer 
I denna kvalitativa undersökning har intervjuer använts för att samla in den empiriska data 

som varit nödvändig för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Detta eftersom 

intervjuer ger störst möjlighet till att skapa en fördjupad förståelse inom ett ämne (Bell, 

2006:158). Intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden vid kvalitativ forskning och 

dessa kan anta formen av exempelvis individuella intervjuer, fokusgrupper och 

gruppintervjuer (Bryman, 2011:412-413). 

 

I denna undersökning har intervjuerna tagit formen av individuella direkta intervjuer. Att de 

varit individuella har bidragit till att bland annat grupptryck och liknande effekter inte har 

kunnat uppstå på samma sätt som vid gruppintervjuer (Bryman, 2011:464). Genom att de 

även skett i direkt kontakt med intervjurespondenterna har det bidragit till att det bland annat 

blivit enklare att uppfatta hur respondenterna reagerade på en fråga genom att deras 

kroppsspråk kunde uppmärksammas. En intervju blev dock inställd på grund av vård av sjukt 

barn och fick därför genomföras vid ett senare tillfälle som en telefonintervju. Detta har lett 

till att fördelen inte kunnat utnyttjas på samma sätt, men skillnaderna mellan de direkta 
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intervjuerna och telefonintervjun bör inte ha varit särskilt stora enligt tidigare forskning 

(Bryman, 2011:432-433).  

 

Intervjuerna har antagit en semistrukturerad form för att flexibilitet ska kunna uppnås 

samtidigt som det ska vara enkelt att tolka intervjurespondenternas svar och reaktioner 

(Bryman, 2011:415-416). Valet kan även motiveras utifrån att semistrukturerade intervjuer är 

följsamma efter intervjurespondenternas svar och fokus kan ändras till viktiga aspekter som 

dyker upp under intervjuernas gång (Bryman, 2011:413). Då uppsatsen syftar till att skapa en 

förståelse kring det valda ämnesområdet har utförliga och detaljerade svar varit av stor vikt, 

vilket en semistrukturerad intervjuform kan bidra med. Dessutom har undersökningen ett 

tydligt fokus med en specifik forskningsfråga, vilket motiverar valet av semistrukturerade 

intervjuer ytterligare (Bryman, 2011:416).  

 

Intervjuguiden som användes vid intervjutillfällena innehöll breda och öppna frågor inom det 

valda ämnesområdet (se bilaga 2). Denna intervjuguide var utgångspunkten i intervjuerna, 

men frågorna har anpassats till varje specifik intervju genom att fler frågor lagts till, tagits 

bort och ordningen på frågorna har ändrats för att passa intervjun bättre (Bryman, 2011:415). 

Exempelvis ställdes inte alla frågor från intervjuguiden vid alla intervjuer då respondenterna 

tidigare under intervjun redan besvarat frågan eller frågorna. Det ställdes även följdfrågor till 

respondenterna när tillfälle gavs för att skapa en tydligare förståelse av det givna svaret och 

det specifika sammanhanget. 

 

3.3. Urval och avgränsningar 
Vid kvalitativa studier görs ofta ett målinriktat urval då dessa studier inte syftar till att 

generalisera utan att snarare ge fördjupad kunskap och ökad förståelse inom ämnesområdet 

(Lindblad, 1998:25). Med ett målinriktat urval menas att forskarna väljer ut ett urval som är 

relevant för att besvara forskningsfrågan (Bryman, 2011:454). Då uppsatsen handlar om vad 

som utgör KAM idag och hur detta kommuniceras bäst i revisionsberättelsen enligt revisorer 

har sju stycken auktoriserade revisorer valts ut som intervjurespondenter för att matcha 

frågeställningen. Studien har avgränsats till de fyra största revisionsbyråerna i Sverige 

(Deloitte, EY, KPMG och PwC), där en till två auktoriserade revisorer från varje byrå har 

intervjuats. Denna avgränsning kan motiveras utifrån att dessa revisionsbyråer tillsammans 

representerar en stor del av Sveriges revisorer. Att revisorerna innehaft titeln auktoriserad 
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revisor har varit av värde eftersom det är dem som skriver under revisionsberättelsen och är 

ytterst ansvariga under revisionens gång (Carrington, 2010:60-61). På grund av detta ansågs 

auktoriserade revisorer vara den mest lämpade gruppen för att kunna besvara frågorna. De 

har även arbetat inom branschen under en längre period och har avlagt ett prov (Carrington, 

2010:213), vilket gör att de bör ha goda kunskaper och vara väl insatta i vilka problem som 

kan uppkomma i en revision. De intervjuade revisorerna arbetade såväl med onoterade bolag, 

där KAM är frivilligt, som med noterade bolag, där KAM är obligatoriskt. Detta gör att de 

intervjuade personerna bör varit väl insatta i båda formerna och därför har skillnader kunnat 

belysas i studien, med undantag för två respondenter som enbart arbetade med onoterade 

bolag.  

 

Tabell 3.1. Översikt av intervjurespondenter 

Benämning Arbetsgivare Titel Reviderar 

R1 KPMG Auktoriserad revisor Onoterade bolag 

R2 EY Auktoriserad revisor Onoterade & noterade bolag 

R3 EY Auktoriserad revisor Onoterade bolag 

R4 PwC Auktoriserad revisor Onoterade & noterade bolag 

R5 PwC Auktoriserad revisor Onoterade & noterade bolag 

R6 Deloitte Auktoriserad revisor Onoterade & noterade bolag 

R7 Deloitte Auktoriserad revisor Onoterade & noterade bolag 

 

3.4. Tillvägagångssätt 
Det första steget till att samla in empirisk data togs genom att kontakta revisionsbyråerna 

Deloitte, EY, KPMG och PwC (se bilaga 1) via E-post. E-posten skickades till både 

revisionsbyråernas gemensamma mailboxar och till kontakter författarna haft sedan tidigare. 

På detta sätt bokades sammanlagt sju intervjuer. Cirka en vecka innan intervjuerna 

genomfördes erhöll alla intervjurespondenter ett utskick med några av de huvudfrågor som 

skulle komma att ställas under de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna utfördes 

därefter genom direkta möten på revisionsbyråernas kontor i Uppsala, Norrköping och 

Stockholm och längden på intervjuerna uppgick till cirka en timme vardera. Innan 

intervjuerna genomfördes, informerades respondenterna om att de skulle vara anonyma i 

uppsatsen. De tillfrågades även om det gick bra att intervjuerna spelades in, vilket alla 

förutom en respondent tyckte att det var. Vid intervjuernas avslutande tillfrågades 
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respondenterna om det fanns möjlighet att återkomma med kompletterande frågor, vilket 

samtliga godkände. 

 

Transkribering av intervjuerna har skett i nära anslutning till intervjuerna. Detta eftersom 

kroppsspråk, tonfall och andra icke verbala uttryck skulle antecknas och redogöras på ett så 

korrekt vis som möjligt. Båda författarna var med vid transkriberingen för att kunna 

säkerställa att alla intryck såsom exempelvis tonfall, och inte enbart orden som sades, 

antecknades på rätt sätt (Saunders et al., 2009:485). Redan vid transkriberingen av 

intervjuerna har de delar som ansetts varit mest relevanta för att besvara frågeställningen 

valts ut och irrelevanta delar har utelämnats (Lantz, 2007:107). Detta har medfört att allt som 

har sagts under intervjuerna inte framkommer i uppsatsen. 

 

Vid transkriberingen där tillåtelse till inspelning medgavs spelades intervjuerna upp två 

gånger med hjälp av programmet VLC. Detta medförde att det var möjligt att sänka 

hastigheten på uppspelningarna, vilket underlättade transkriberingen då det förenklade för 

författarna att uppfatta vad som sades och av vem (Saunders et al., 2009:486). Vid den 

intervjun där tillåtelse till inspelning inte gavs togs enbart anteckningar. Det har medfört att 

det finns en risk att data har reducerats på ett osystematiskt sätt då det var nödvändigt att 

filtrera det som sades för att hinna med att ställa frågor, lyssna och anteckna på samma gång 

(Lantz, 2007:106). Risken för detta anses dock inte vara särskilt stor då båda författarna 

deltog i antecknandet och tog detaljerade anteckningar som möjligt. 

 

3.5. Studiens begränsningar och kvalitet 
För att kunna skapa en rättvis bild för det slutgiltiga forskningsbidraget har uppsatsens 

omfattning och tid varit i beaktan. Det har bidragit till att åsikter från auktoriserade revisorer 

som arbetar på mindre byråer valts bort. Uppsatsen har trotts detta lyckats fånga upp revisorer 

som företräder en stor andel av den sammanlagda yrkeskåren. Uppsatsens syfte har dock 

aldrig varit att generalisera de erhållna svaren till populationen auktoriserade revisorer i 

Sverige. Syftet med intervjuerna har snarare varit att skapa kunskap om och insikt i vilka 

delar som utgör Key Audit Matters idag och hur dessa kommuniceras bäst i 

revisionsberättelsen enligt respondenterna, för att på så vis analysera relationen mellan 

revisorers ansvar och deras inställning till revisionsberättelsen. 
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Målet var att intervjua två stycken respondenter från varje revisionsbyrå. Utfallet blev dock 

sammanlagt sju respondenter istället för åtta, då enbart en revisor från revisionsbyrån KPMG 

har intervjuats. Detta ses dock inte som problematiskt då syftet inte varit att få den specifika 

byråns åsikt kring ämnet utan snarare att få varje revisors personliga uppfattning och åsikt om 

ämnet. De intervjuer som genomfördes byggde dessutom på liknande antaganden och svar 

vilket innebär att en ytterligare intervju troligtvis inte skulle ha bidragit med mer nödvändig 

information.  

 

I vissa fall när revisorerna kontaktades har revisionsbyråerna själva tilldelat 

intervjurespondenterna, vilket kan betyda att byrån valt ut de individer som bedömts 

representera den specifika revisionsbyråns åsikter och tankar på ett, för revisionsbyrån, 

eftertraktat vis. Detta kan innebära att intervjurespondenternas individuella åsikter hamnat i 

skymundan. Problemet är något som författarna inte kunnat påverka i de fallen som byråerna 

själva valt ut respondenterna.  

 

Då intervjurespondenterna fick ta del av vissa delar från intervjuguiden innan intervjun 

genomfördes kan detta påverka svarens spontanitet, då det funnits en möjlighet till 

förberedelse. Anledningen till att respondenterna fick ta del av vissa delar av intervjuguiden 

innan intervjun var att det efterfrågades. Dock anses detta också som en positiv aspekt då det 

kan ha bidragit till utförligare svar samt skapat ett mer djup i varje intervju då varje 

intervjurespondent fått mer tid att tänka igenom varje fråga. 

 

En viktig synvinkel att ta upp är uppsatsens ämne och känslighet. Då ämnet handlar om 

revisorns arbete, ansvar etcetera kan vissa frågor upplevas vara av personlig karaktär. Detta 

är ett problem då urvalet kan anses som litet. Om det hade varit fler respondenter hade det 

bidragit till ett bättre och tydligare resultat samt mer distinkta slutsatser.  
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4. Revisorernas syn på Key Audit Matters 

4.1. Revisionsberättelsens syfte 
Enligt tre revisorer (R1, R3, R7) är revisionsberättelsens generella syfte att förmedla 

slutsatserna från revisionsarbetet. Vid författandet av revisionsberättelsen är det viktigt att 

revisorn har samlat tillräckligt med revisionsbevis och har “tillräckligt på fötterna” så att 

revisorn känner sig trygg och säker i sina uttalanden. Detta eftersom “det vore ju tragiskt om 

man missat något man borde ha uttalat sig om”, anser en revisor (R3). Tre andra revisorer 

(R4, R5, R6) menar att revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel, ett kvitto, ett bestyrkande 

och en bekräftelse på att allt står rätt till enligt en oberoende part snarare än ett uttalande från 

revisorn om bolagets årsredovisning i enlighet med Revisionshandboken (2014:52-53). 

Vidare menar två revisorer (R2, R5) att revisionsberättelsens standardiserade utformning och 

innehåll inte har särskilt stor betydelse, utan att det snarare är viktigt att läsarna har ett 

förtroende och litar på revisorn. 

 

Respondenterna har alltså nämnt de två begreppen förtroende och oberoende i sina svar, 

vilket är två begrepp som tillsammans utgör grunden för god revisorssed enligt Cassel 

(1996:61-62, 65). Vad revisorerna (R2, R5) uttalade sig om stämmer även överens med vad 

Bhattacharjee et al. (2005) menar om att revisionsberättelsen saknar värde och relevans om 

intressenterna inte har ett förtroende för den ansvariga revisorn. Cassel (1996:120-121) 

menar även att revisionen saknar betydelse om intressenterna inte litar på revisorn. Att 

revisorerna (R2, R5) inte anser att innehållet i revisionsberättelsen är av betydelse strider 

dock mot vad Flint (1988:117) anser om att revisionsberättelsen måste ha ett adekvat innehåll 

och att det presenteras till intressenterna på ett framgångsrikt sätt för att revisionen inte ska 

förlora sin relevans. 

 

Enligt Lin et al. (2003) är syftet med revisionsberättelsen att förmedla det resultat som 

revisorn kommit fram till i granskningsarbetet beträffande det specifika bolagets finansiella 

ställning till bolagets intressenter och är därför ett viktigt kommunikationsverktyg. 

Revisorerna nämner inte revisionsberättelsen som ett kommunikationsverktyg, utan deras 

svar tyder istället på att revisionsberättelsen är revisionens slutliga mål. Eftersom 

revisionsberättelsen snarare kan ses som en kvalitetsstämpel enligt dem tyder det på att 
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rapporten inte anses vara deras främsta kommunikationskanal till intressenterna. Även det 

faktum att revisorerna (R2, R5) inte anser att innehållet i revisionsberättelsen är av betydelse, 

utan att det viktiga snarare är förtroendet för att revisorn har gjort ett bra jobb enligt lagen, 

tyder på att revisionsberättelsen inte ses som ett kommunikationsverktyg. Enligt Lin et al. 

(2003) är revisorns främsta uppgift att kvalitetssäkra bolagens finansiella information. Detta 

görs genom att resultatet som revisorn kommit fram till i granskningsarbetet beträffande det 

specifika bolagets finansiella ställning till bolagets intressenter presenteras i 

revisionsberättelsen (Lin et al., 2003). Om presentationen inte kommuniceras på rätt sätt blir 

därför kvalitetssäkringen lidande.  

 

Att revisorerna inte ser revisionsberättelsen som ett viktigt kommunikationsverktyg, vilket 

Lin et al. (2003) beskriver att det är, tyder på att de tar ett passivt ansvar då de inte utnyttjar 

revisionsberättelsen på det sätt som de borde göra (Bovens, 2004:27). Revisorerna anser inte 

heller att innehållet i revisionsberättelsen är av betydelse då de snarare ser 

revisionsberättelsen som en slutprodukt av deras arbete, vilket betyder att de upprättar den för 

att de måste enligt rådande lagar och revisionsstandarder och inte för att de anser det vara 

viktigt att kommunicera ut informationen till intressenterna. De gör alltså vad de måste göra 

för att inte behöva ställas ansvariga för en handling och inte vad de borde göra utifrån den 

specifika situationen. De tar ett passivt ansvar och inte ett aktivt ansvar (Bovens, 2004:26-

27). 

 

4.2. Revisionens mest problematiska områden 
Delen KAM i den nya revisionsberättelsen borde utgöras av de mest problematiska områdena 

som dyker upp i revisionen (IAASB, 2013). Utan att respondenterna vet vad de andra pekar 

ut som de mest problematiska områdena i en revision har alla nämnt att värderingsfrågor och 

bedömningsposter är något som brukar vara problematiskt. En revisor (R2) menar att vissa 

poster som exempelvis upplupna intäkter, patent eller att värdera anläggningar i bolag som 

går dåligt kan vara svåra. Enligt en annan revisor (R3) kan det vara svårt att uppskatta 

punkter som exempelvis att avgöra om framtida intäkter kommer att komma in i nystartade 

bolag och om bolaget därför kan aktivera posterna i balansräkningen. Andra exempel på 

särskilt svårbedömda poster är varulager, kundfordringar och finansiella tillgångar (R4). Två 

revisorer (R3, R4) menar att gemensamt för dessa typer av bedömningsposter är att det är 

svårt att hitta tillräckliga revisionsbevis. I de fall där det handlar om olika uppfattningar och 
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bedömningar mellan revisorernas och företagets åsikter behöver dock sällan bli ett problem 

då företaget som revideras oftast går med på att ändra i räkenskaperna till det revisorn anser 

är rätt (R4). 

 

Vidare är avgörandet av väsentligheten i upptäckta fel och avvikelser en fråga som 

revisorerna (R2, R6) uppfattar som problematiskt i många fall. De menar att det är svårt att 

sätta gränser för vad som är väsentligt och inte. En revisor (R2) förklarar att väsentligheten 

grundas i hur mycket fel han kan tolerera och samtidigt kunna känna sig trygg när han skriver 

på revisionsberättelsen. Han vill kunna känna “att han har ryggen fri”. Detta uttalande tyder 

på att ett passivt ansvar då han fokuserar på vem som kan ställas ansvarig för en händelse 

(Bovens, 2004:27). Det viktigaste i hans väsentlighetsbedömning är att han inte kan bli 

anklagad för att ha gjort fel. En annan revisor (R6) menar dock att om revisorerna tillåter en 

avvikelse eller ett fel beror på om intressenternas beslutsfattande skulle kunna påverkas av 

just det felet. Detta tyder på att han gör “rätt saker” enligt Öhman (2006:105) då han utgår 

från vilken betydelse och påverkan redovisningsinformationen kan ha på användarnas 

beslutsfattande. Han gör alltså rätt saker utifrån den specifika situationen, vilket även innebär 

att han tar ett aktivt ansvarstagande (Bovens, 2004:27) och uppträder ansvarsfullt 

(Carrington, 2011). Detta skiljer sig dock från Öhmans (2006:105) forskning om att revisorer 

fokuserar på att göra “saker rätt” snarare än “rätt saker”.   

 

Revisorerna (R1, R5) nämner även oegentligheter som ett problem som gör dem extra osäkra 

innan revisionsberättelsen ska skrivas under. Det är extra jobbigt eftersom det är svårt att 

skydda sig mot dessa typer av felaktigheter (R1). Därför är det viktigt att komma nära kunden 

så att revisorn kan få en känsla för om allt står rätt till eller inte. En annan revisor (R5) talar 

mycket om detta problem och menar att om någon vill manipulera något är det svårt för 

revisorn att upptäcka detta på kort sikt. För att upptäcka sådana oegentligheter borde revisorn 

lägga stor vikt vid den interna kontrollen inom bolaget såsom att betalningar görs med minst 

två personer i förening och att intäkter inte bokas mot ingående moms. Problem som revisorn 

granskar är också bokningar av intäkter i slutet av året som sedan krediteras nästkommande 

år. Det kan finnas krav på att bolaget ska göra ett bra resultat och det kan vara ett incitament 

till manipulation och överdrivna periodiseringar. 

 

En revisor (R7) menar att det han är mest orolig för är om han har missat något viktigt i 

revisionen. Han menar att revisionen är fokuserad på de områden där störst risk kan 
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identifieras och är då orolig att han kan ha missat saker i de områdena som inte är i fokus. 

Om något har missats är det som tur är oftast inte väsentligt. 

 

Det är även extra jobbigt om revisorn måste agera på ett sådant sätt att en specifik person 

eller grupp blir utsatt. Det kan exempelvis handla om att revisorn misstänker att ekonomisk 

brottslighet förekommer. Då hamnar revisorn i en konflikt mellan vad som måste göras, det 

vill säga rapportera problemet och sedan avsäga sig uppdraget, och att vilja behålla 

kundrelationen (R6). 

 

4.3. Tillämpning av Key Audit Matters 
Vid frågan om respondenterna kan tänka sig att rapportera de svårigheter som nämnts som de 

mest problematiska i en revision under KAM svarade samtliga intervjurespondenter att de 

skulle göra det. En revisor (R4) menar att sådana svårigheter med bedömningar redan är 

något revisorerna arbetar mycket med och som även rapporteras till styrelsen. Skillnaden blir 

endast att intressenterna får ta del av den sortens information. Detta tyder på att revisorerna 

tar ett aktivt ansvar enligt Bovens (2004:27) definition då de gör det som borde göras, det vill 

säga informera läsaren om de verkliga svårigheterna i revisionen. I detta fall med KAM, 

skulle aktivt ansvar dessutom kunna ses som att göra de val där IAASB vägrat att säga hur 

revisorerna ska handla och dessa svar tyder på att de är villiga att göra dessa val. Svaren 

strider dock emot Öhmans (2006:105) forskning som säger att revisorer ofta riktar in sig på 

att göra “saker rätt” istället för “rätt saker”. Senare i intervjuerna framkommer dock andra 

åsikter och uttalanden som skulle kunna indikera på att de inte är beredda att ta ett mer aktivt 

ansvar och göra de val som IAASB vill att de ska göra. 

 

En revisor (R5) menar att revisorerna inte får lämna ut företagsspecifika kommentarer och att 

han därför enbart skulle rapportera sådana risker som är gemensamma för bolag av samma 

typ, vilket skulle göra KAM standardiserad för bolag med liknande risker. Han menar också 

att läsaren redan bör vara medveten om sådana risker och att det därför inte är nödvändigt att 

rapportera det i KAM. Dessa två påståenden tyder på att han inte är beredd att ta det aktiva 

ansvar som KAM förväntas innebära. Om det är som han säger, att läsaren är medveten om 

de vanliga riskerna som han kommer att rapportera, skulle de inte kunna dra nytta av ett 

sådant uttalande och han skulle ta ett passivt ansvar och rapportera KAM för att han måste 

snarare än för att det skulle vara av nytta för intressenterna och för att det är det rätta att göra 
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(Bovens, 2004:26-27). Dessutom tyder en standardiserad utformning på KAM att ett aktivt 

ansvar inte tas eftersom han inte presenterar de verkliga svårigheterna och väsentliga riskerna 

i revisionen som han borde, utan enbart de generella för bolag av samma typ (Bovens, 

2004:27). Vidare syftar KAM till fri kommunikation med företagsspecifika kommentarer om 

revisionens svårigheter och väsentliga risker (Brännström, 2014; IAASB, 2013), vilket inte 

kommer att uppnås om utformningen av KAM blir standardiserad. 

 

Samtliga revisorer förutom en (R7) tror inte att KAM kommer att utnyttjas i små och 

onoterade bolag där det är frivilligt att tillämpa den nya punkten (IAASB, 2013). Exempelvis 

menar de (R4, R5) att i små bolag är den enda intressenten oftast ägaren, vilken i många fall 

även sitter i styrelsen. Detta gör att ett utökat uttalande i revisionsberättelsen inte skulle göra 

särskilt stor skillnad då intressenten redan har fått denna typ av information. En annan revisor 

(R6) menar också att KAM skulle kunna leda till uppmärksamhet på ett negativt sätt om det 

utnyttjas av små bolag. Att revisorerna inte vill rapportera KAM när det är frivilligt tyder på 

att de tar ett passivt ansvar eftersom de inte vill rapportera mer än vad de måste göra enligt 

lagar och revisionsstandarder samt att de inte fokuserar på vad de borde göra utan på vad de 

måste göra (Bovens, 2004:26-27). Detta förstärks även när ytterligare en revisor (R3) menar 

att ”man skriver inte mer än vad man måste, det är den tradition vi har med 

revisionsberättelsen”. Dessutom har inte läsaren till revisionsberättelsen i små och onoterade 

bolag tillräckligt med kunskap för att förstå ett sådant uttalande som KAM innebär och därför 

är det onödigt att rapportera KAM menar en revisor (R6). Detta uttalande tyder även det på 

ett passivt ansvarstagande då han inte utnyttjar möjligheten att försöka hjälpa intressenterna 

att förstå mer av revisionen, vilket borde vara “rätt sak” att göra. Istället väljer han att inte 

göra det eftersom han inte måste (Bovens, 2004:27). En revisor (R2) anser att det är få fall 

där revisorer vill flagga för något som inte är väsentligt och att han på grund av det inte tror 

att det kommer att utnyttjas i de bolag där regeln är frivillig. Han menar att det inte finns 

någon anledning att göra det. Förklaringen tyder, till skillnad från föregående revisors 

förklaring, på ett aktivt ansvarstagande (Bovens, 2004:27) och att han gör “rätt saker” då han 

utgår från vilken betydelse och påverkan redovisningsinformationen kan ha på användarnas 

beslutsfattande (Öhman, 2006:105). 

 

Enbart en revisor (R7) tror att KAM kommer att utnyttjas i små bolag. Detta tyder på ett 

aktivt ansvarstagande då han gör det han borde göra och inte för att han måste göra det 

(Bovens, 2004:27), vilket är i strid med Öhmans (2006:105) forskning som visar att revisorer 
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tenderar att göra “saker rätt” och inte “rätt saker”. Han tror att revisorer skulle tycka att det 

vore skönt att “skriva av sig” och visa hur de har tänkt i svåra frågeställningar. Detta tyder på 

ett passivt ansvarstagande då han fokuserar på vem som kan ställas ansvarig för en händelse 

och vill försäkra sig om att det inte är han (Bovens, 2004:27).  

 

4.4. Revisorernas inställning till Key Audit Matters 
Flera av revisorerna kan se fördelar med KAM och de visar en tydlig medvetenhet kring den 

kritik som riktats mot dagens standardiserade revisionsberättelse. Några av revisorerna (R2, 

R3, R5, R6) menar att KAM skulle leda till en ökad transparens och mer detaljerad 

information för läsarna. Det skulle bli också bli enklare för läsarna att förstå vad revisorn har 

gjort (R2, R4, R5). De förstår alltså att läsarna av revisionsberättelsen behöver mer detaljerad 

information för att den ska vara av betydelse och att de idag inte får någon vidare inblick i det 

bakomliggande revisionsarbetet. De får inte heller veta om det finns några svårigheter och 

väsentliga risker, vilket är nödvändigt om de ska kunna skapa en förståelse för revisionen. 

Detta är kritik som även har presenterats av Carrington (2010:59), Power (1997:125) och 

Humphrey et al. (2009).  

 

Trots att de kan se fördelar utifrån intressenternas perspektiv ställer de sig generellt sett 

negativa till KAM och en revisor (R3) ställer sig särskilt negativ till införandet. Hon anser att 

det är främmande och ”läskigt” med det nya sättet att arbeta på. Detta bekräftar vad Öhman 

(2006:91-92, 95) kommit fram till gällande att revisorer generellt sett ställer sig negativa till 

förändringar som handlar om deras arbetssituation och i synnerhet utökade uttalanden i 

revisionsberättelsen. Öhman menar vidare att det verkar finnas en motsättning mellan vad 

som är värdefullt för intressenter och vad som är tryggt för revisorer, vilket alltså kan 

bekräftas i detta fall. 

 

Något mer som presenteras som negativt av flera revisorer (R2, R3, R5, R7) är att den 

tystnadsplikt som revisorer har och rapporteringen av KAM troligen kommer att krocka. En 

revisor (R2) tror att detta kommer att leda till att ingen detaljerad information kommer att 

presenteras under KAM och uttrycker det som att ”det blir en väldig balansgång och kommer 

nog leda till att alla extra-uttalanden blir väldigt generella”. Han menar att det är svårt att ge 

information på en detaljerad nivå då det kan skapa en oro istället för en stabil grund för en 

läsare som inte är insatt samt att det ställer högre krav på revisorn som skriver 
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revisionsberättelsen. En annan revisor (R3) menar att det blir svårt att avgöra hur mycket 

information revisorn får lämna i revisionsberättelsen utan att det krockar med tystnadsplikten 

och att uttalandena därför kommer att vara övergripliga. Tystnadsplikten kan göra så att 

KAM kommer se liknande ut för alla bolag, vilket skulle göra att revisionsberättelsen 

fortsätter vara fyrkantig (R5). En revisor (R7) menar att om “man minskar tystnadsplikten 

och begränsar skadeståndsansvaret kommer det leda till att mer information kommer ut” och 

att revisorer måste se till de allmännas intresse. Alla dessa uttalanden tyder alltså på en 

motsättning mellan KAM och revisorers tystnadsplikt, vilket kan komma att leda till 

generella uttalanden. Detta indikerar på ett passivt ansvarstagande då revisorerna anser att det 

är viktigare att följa sin tystnadsplikt än att lämna ut information till intressenterna som kan 

vara av vikt vid deras beslutsfattande (Bovens, 2004:27). Carrington (2011) menar att 

ansvarsfullhet handlar om att göra det som är rätt utifrån den specifika situationen och att 

detta nödvändigtvis inte behöver vara i enlighet med någon regel. Revisorernas uttalanden 

tyder på att de inte beter sig ansvarsfullt, vilket är i enlighet med vad Öhman (2006:105) fann 

i sin studie om att revisorer ofta riktar in sig på att göra ”saker rätt” snarare än att göra ”rätt 

saker”.  

 

En revisor (R4) beskriver att det finns en risk att revisorer forcerar fram något att skriva 

under KAM, i de fall det är obligatoriskt, och att de rapporterar fler iakttagelser än vad de 

egentligen borde. Det kan vara till nackdel för bolagen då det ser sämre ut än vad det 

egentligen är. Samtidigt blir det en verklig styrka för de bolag där det inte finns KAM att 

rapportera. Ett sådant beteende bland revisorer skulle tyda på ett passivt ansvarstagande 

enligt Bovens (2004:26-27) definition då de forcerar fram saker att skriva under KAM enbart 

för att de måste och inte för att det är rätt att göra det. Det bekräftar även Öhmans (2006:105) 

forskning om att revisorer inte gör “rätt saker”, utan snarare fokuserar på att göra “saker rätt” 

då de inte utgår ifrån vilken betydelse informationen kan ha på intressenternas 

beslutsfattande. 

 

Ytterligare en negativ aspekt som nämns av flera revisorer (R1, R3, R5, R6) är att det blir 

svårare för revisorn att avgöra vad som kan tas upp samt att det blir svårare för läsarna att 

tolka vad som står. Exempelvis kommer varje revisor tolka KAM på olika sätt, vilket gör att 

revisionsberättelsen kommer att se olika ut beroende på vem som upprättat den (R3). Detta är 

även ett argument som förts fram av Bailey et al (1983) och talar för en standardiserad 

revisionsberättelse. Till skillnad från de andra revisorerna menar en revisor (R6) att KAM 
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kan leda till att eventuella feltolkningar minskar då revisorn kan täcka och förklara de 

områden där sådana kan uppstå. Exempelvis anser han att de fall som blivit 

uppmärksammade i media hade gynnats av att revisorerna beskrev de ställningstaganden som 

gjorts mer detaljerat så att inte läsarna kände att de blev ”förda bakom ljuset”. Dock får det 

inte leda till för omfattande utläggningar eftersom det då inte går att förstå något av 

informationen. 

 

Trots detta kan flera revisorer (R1, R4, R7) se att införandet av KAM kan leda till något 

positivt även för revisorer och inte enbart för intressenter. Exempelvis ger det revisorer en 

större möjlighet att skriva av sig ansvaret och överlåta en del av sin bedömning till läsaren 

(R1). Samtidigt menar en revisor (R4) att KAM kan bli en säkerhetsventil för revisorer 

genom att de kan flagga för saker som behöver tänkas på till nästkommande år så att en 

anmärkning inte sker. KAM kan även leda till att det skapas en mer nyanserad bild över de 

bedömningar som gjorts (R7). Idag ger revisionsberättelsen ett felaktigt intryck om att alla 

årsredovisningar är likadana. Sanningen är att redovisningen ofta är väldigt komplicerad och 

ser olika ut från fall till fall. Detta talar emot Öhmans (2006:95) argument om att revisorer 

inte har något eget incitament för att utöka uttalandena i revisionsberättelsen. 

 

4.5. Key Audit Matters påverkan på revisorernas granskningsarbete 
Tidigare forskning visar på att dagens standardiserade revisionsberättelse uppfattas som 

kortfattad i jämförelse med det bakomliggande arbete som lagts ner av revisorn (Cassel, 

1996:13; Humphery et al., 2009). I och med det kommande införandet av KAM förväntas 

revisionsberättelsen bli mer utvecklad, men nästan alla revisorer (förutom R2) menar att 

införandet inte kommer att påverka granskningsarbetet. Två revisorer (R1, R4) menar att de 

redan arbetar på detta sätt med att se på risker och väsentlighet och en av dem (R4) menar att 

ISA redan talar om dessa områden, vilket gör att det endast borde vara själva rapporteringen 

som påverkas. Han menar att “man har redan tänkt tanken och gjort jobbet så det här blir bara 

ett format”. IAASB ledamot Jonas Hällström håller med om detta då han beskriver att KAM 

handlar om att revisorn får en möjlighet att skriftligen rapportera till bolagsstämman vad som 

varit mest problematiskt istället för att det enbart görs muntligen till bolagsledningen 

(Lennartsson, 2014).  
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En annan revisor (R2) menar däremot att det beror på vilken nivå revisorn förväntas 

kommentera. Krävs det mycket detaljer i KAM kommer det leda till att fler revisionsbevis 

behöver samlas in för att revisorn ska vara säker på sina uttalanden. Han tror att det kan leda 

till att förvaltningsrevisionen försvinner om revisorn måste arbeta mer med 

revisionsberättelsen då det inte finns utrymme för mer arbete. Detta uttalande är i linje med 

vad Öhman (2006:95) skriver om att revisorer är ovilliga till att utöka granskningen då det 

påverkar deras arbetssituation.  

 

I och med införandet av KAM tror en revisor (R7) att det kommer bli ännu viktigare för 

revisorer att det som skrivs i revisionsberättelsen är tillräckligt tydligt. Det kommer även 

innebära att mer tid kommer att läggas på den, exempelvis textformulering och ordval, för att 

läsaren ska förstå innehållet. En annan revisor (R5) håller med om detta och tror att själva 

rapporteringen kommer påverkas då det blir ännu viktigare att lägga tid på vilka frågor som 

ska lyftas upp och väga vilka ord som ska användas. Bailey et al. (1983) menar att 

förändringar i formuleringarna påverkar hur intressenterna tolkar informationen i 

revisionsberättelsen och att en standardiserad utformning därför minskar tolkningsproblemen. 

Detta är alltså något som revisorerna är medvetna om och menar att de behöver arbeta mer 

med vid införandet av KAM. Eventuellt kommer de även behöva ändra sitt förhållningssätt 

mot kunden och bli tydligare med vad som kommer att rapporteras och inte (R7). Detta 

kommer dock inte påverka granskningsarbetet utan snarare arbetet kring revisionsberättelsen. 

 

Några revisorer (R2, R3, R5) menar däremot att om KAM skulle innebära att helt nya 

områden och punkter behöver beröras av revisorn skulle ett visst fokus behöva ändras i 

revisionsarbetet. Då både bör och ska revisorn lägga mer tid i sitt arbete på att samla in fler 

revisionsbevis, vilket skulle göra arbetet ännu mer komplext. Enligt Öhman (2006:92) menar 

flertalet revisorer att deras arbete redan är komplext och svårt, vilket gör att de ställer sig 

negativa till ökade uttalanden i revisionsberättelsen. Revisorer väljer därför hellre att ha ett 

traditionellt arbetssätt. 

 

 

 



	  
	  

30	  

5. Avslutning 

5.1. Slutsats 
Genom att undersöka vad som utgör KAM idag har syftet med studien varit att analysera 

relationen mellan revisorers ansvar och deras inställning till revisionsberättelsen. Slutsatserna 

är baserade på respondenternas svar och därför kan inte ett generellt svar för branschens 

revisorer presenteras. Vad som kan konstateras är att det som utgör KAM idag framförallt är 

bedömnings- och värderingsfrågor där åsikterna kan skilja sig åt mellan revisorn och bolaget. 

Även väsentlighetsbedömningar är något som upplevs som svårt och likaså att upptäcka 

oegentligheter.  

 

Studien visar också att revisorerna idag inte ser innehållet i revisionsberättelsen som särskilt 

viktigt, utan menar att det snarare är viktigt att läsaren har ett förtroende för den påskrivande 

revisorn. De menar att revisionsberättelsen är revisionens slutliga mål snarare än ett viktigt 

kommunikationsverktyg, vilket strider mot vad Lin et al. (2003) menar att den är. Att 

kommunicera KAM i den nya revisionsberättelsen är alltså inte något som revisorerna tycker 

är av betydelse och de har således en passiv inställning till revisionsberättelsen. 

 

Generellt sett ställer sig respondenterna negativa till införandet av KAM, trots att de vet att 

det innebär fördelar för intressenterna. Detta bekräftar Öhmans (2006:91-92, 95) forskning 

om att revisorer innehar en konservativ inställning och ställer sig negativa till förändringar i 

revisionsberättelsens utformning. Revisorerna ser flera olika nackdelar med att behöva 

rapportera dessa svårigheter, men den mest framstående anledningen är att de kan se att det 

finns en motsättning mellan att rapportera KAM och att följa tystnadsplikten. Revisorerna 

menar att de inte får lämna alltför företagsspecifika kommentarer om vad de funnit i 

revisionen och detta tyder på att de troligen kommer att lämna standardiserade och generella 

uttalanden i KAM. Ett sådant scenario skulle inte leda till ett mer aktivt ansvarstagande bland 

revisorerna då de inte är beredda att uttala sig om mer företagsspecifika detaljer. 

Standardiserade uttalanden kräver rimligen inte mer insamling av revisionsbevis och ett 

aktivt ansvar behöver således inte tas. Det bekräftas även genom att revisorerna har uttalat sig 

om att de inte tror att införandet av KAM kommer att påverka deras granskningsarbete så 

länge det berör områden som redan omfattas av dagens riskbaserade revision. 
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Revisorernas svar angående deras inställning till att rapportera företagsspecifika detaljer i 

KAM indikerar på att IAASB inte kommer att få igenom de önskningar som de eftersträvar 

(IAASB, 2013), utan om ändringar sker kommer det endast att beröra hur revisorerna 

rapporterar. Om KAM blir standardiserad tyder studien på att införandet varken kommer 

påverka revisorerna till att ta ett mer aktivt ansvarstagande vid författandet av 

revisionsberättelsen eller att de kommer presentera mer information till läsarna huruvida ett 

aktivt ansvar tagits i revisionsarbetet. Införandet skulle dock kunna leda till en 

engångsförändring i arbetet för revisorerna men däremot skulle det inte påverka deras passiva 

ansvarstagande som råder enligt studien. 

 

5.2. Förslag till vidare forskning 
Då denna uppsats ämnar besvara vad som är det mest problematiska i en revision idag, det 

vill säga vad som utgör KAM, skulle ett förslag till vidare forskning vara att studera hur 

revisorers ansvar och granskningsarbete blev efter införandet av KAM i revisionsberättelsen. 

Ett alternativ till det skulle kunna vara att göra en liknande studie som denna. Dock skulle 

detta då kunna genomföras genom att författarna undersöker hur revisorer upplever den nya 

punkten i revisionsberättelsen och hur deras ansvar och granskningsarbete påverkas i 

jämförelse med den tidigare revisionsberättelsen. Det skulle kunna undersökas både hos 

revisorer som arbetar med onoterade bolag där KAM är frivilligt samt hos revisorer som 

arbetar med noterade bolag där KAM är obligatoriskt.  

 

Ett alternativ till vidare forskning skulle också kunna vara att undersöka hur införandet av 

KAM påverkar revisionsberättelsens innehåll. Det skulle kunna göras genom en jämförande 

studie där författarna jämför den nya revisionsberättelsen med den gamla revisionsberättelsen 

och se hur utfallet blev. Exempelvis skulle författarna kunna undersöka om det framkommer 

fler viktiga punkter i den nya revisionsberättelsen eller om den ser liknade ut som den 

tidigare revisionsberättelsen. 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 – Utskick till revisionsbyråerna avseende intervjuer 
Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar vid Uppsala universitet och som skriver kandidatuppsats 

inom revision med inriktning på den standardiserade revisionsberättelsen. 
 

Den standardiserade utformningen på revisionsberättelsen har varit väl omdiskuterad och 

kritik beträffande bristen på utförlig information till intressenter har lyfts fram. 

Revisionsberättelsen är revisorers slutgiltiga produkt och därför vill vi undersöka 

revisionsberättelsen från revisorers perspektiv. Vi skulle uppskatta om du, eller någon kollega 

till dig, valde att medverka genom en intervju för att bidra med din/er åsikt inom området. 

Vår förhoppning är att vi ska intervjua två respondenter vardera från Sveriges fyra största 

revisionsbyråer. 
 

Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer att utföras någon gång under vecka 49 och 

50. Vi uppskattar att intervjurespondenterna innehar titeln auktoriserad revisor. 
 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lovisa Andersson   Linn Stålfelt 
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7.2. Bilaga 2 – Intervjuguide 
• Vilket syfte har revisionsberättelsen enligt dig? 

• Hur anser du att en god revisor ska agera i sitt revisionsuppdrag? 

• Vad brukar vara mest problematiskt i en revision? Är detta Key Audit Matters och 

skulle du rapportera dessa som sådana? 

• Vilka för- och nackdelar ser du med att behöva rapportera Key Audit Matters? 

• Skulle ditt granskningsarbete påverkas av införandet av Key Audit Matters? Hur? 

• Vad anser du om revisionsberättelsens standardutformning? 

• Hur ställer du dig till ökade uttalanden i revisionsberättelsen?  

• Anser du att revisionsberättelsens utformning påverkar ditt arbete? 

 


