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Revisorn uppgör revisionsdokumentationen under revisionens gång. 

Revisionsdokumentationens uppgift är att fungera som underlag och bevis på det arbete 

revisorn utfört vid en revision. Revisionsdokumentationen ligger även som grund för 

kvalitetsgranskningen. 

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka finländska revisorers synpunkter på 

revisionsdokumentationen genom flermetodsundersökning som består av såväl 

kvantitativa- och kvalitativa metoder. Avhandlingen är en beskrivande undersökning som 

speglar revisorernas inställning till revisionsdokumentationen med hjälp av agentteorin 

och teorin om selektiv perception. 

 

Utgående från de svar som inlämnades via enkätundersökning och intervjuer har jag dragit 

slutsatser om finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen. Finländska revisorer 

anser det vara klart för dem vad syftet med revisionsdokumentationen är. 

Dokumentationen tar för mycket tid av deras revisionsarbete, speciellt när det kommer till 

revision av mikroföretag. Den internationella revisionsstandarden ISA 230 anses vara för 

avancerad för att användas för små- och medelstora företag. Majoriteten av revisorerna 

som svarat på enkäten anser att de skulle behöva mer handledning i hur man upprättar 

revisionsdokumentationen och att Patent- och registerstyrelsen borde komma ut med en 

klar och tydlig anvisning på vad som är deras minimikrav på dokumentationen. 

 

Revisorerna oroar sig över sin dokumentation inför kvalitetsgranskningen. Från det att 

kvalitetsgranskningen övergick från Centralhandelskammaren till Patent- och 

registerstyrelsen har revisionsdokumentet hamnat i fokus för granskningen och 

kvalitetsgranskningen sker utan personlig kontakt. 
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1 Inledning 

Revisorns uppgift är att arbeta för företagets ägare, i aktiebolag aktieägarna. Av det arbete 

som revisorn gör ser allmänheten oftast endast en standardiserad revisionsberättelse men inte 

arbetet bakom revisionsberättelsen. För att aktieägarna ska veta att deras revisor eller 

blivande revisor uppfyller kraven för god revision kan ägarna få information från Patent- och 

registerstyrelsen (härefter PRS). PRS har sedan 1.1.2016 som uppgift att se till att revisorerna 

och revisionssamfunden uppfyller kraven på god revisionssed. Detta gör PRS genom 

kvalitetsgranskningar. (Patent- och registerstyrelsen 2018d) För att granskningarna ska 

kunna utföras bör revisorerna dokumentera sin arbetsprocess. Saknas dokumentationen, eller 

är dokumentationen bristfällig, bryter revisorn mot god revisionssed eftersom revisorns 

arbete inte är transparent. (PRS 2018d, IFAC 2009c) 

Själva revisionsprocessen består av flera delar, bland annat att revisorn ska planera och 

dokumentera processen, utföra revisionen och rapportera resultaten. (Halonen & Steiner 

2010)  

I dokumenteringsprocessen ingår revisionsdokumentet. I revisiondokumentet tar revisorn 

upp sådant som är av fortlöpande betydelse för framtida revisorer av företaget. 

Dokumentationen är en viktig del av revisorns arbete eftersom dokumentationen både 

fungerar som ett planeringsverktyg och som bevis på utfört arbete. Därför är det viktigt att 

dokumentationen är logiskt uppbyggd och att den görs under revisionsarbetet och inte efteråt, 

eftersom det finns en tendens att dokumentation som görs i efterhand inte är lika korrekt som 

en som görs i samband med revisionen. (IFAC 2009c) 

 

1.1 Bakgrund 

Övervakning av företag har funnits i Finland sedan 1864, men i och med en förnyad 

aktiebolagslag 1895 kom revisionen med i lagstiftningen. Den lagstadgade revisionen styrdes 

huvudsakligen genom aktiebolagslagen. 1925 hade auktoriseringen av revisorer flyttat till 
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Centralhandelskammaren som skötte uppgiften fram till år 2015. Från 1935 var det enligt 

aktiebolagslagen nödvändigt för vissa företag att ha en CGR-revisor. Under 1940-talet fanns 

det planer att skapa en egen lag som styrde över revisonen men det blev inget av den lagen. 

Efterkrigstiden medförde ett ekonomiskt uppsving i Finland, vilket även sågs i efterfrågan på 

revisorer bland små och medelstora bolag. Detta ledde till införandet av GRM-revisorer år 

1950. År 1983 trädde lagen om övervakningen av revisionssystemet (fi Laki 

tilintarkastusjärjestelmän valvonnasta 969/1982) i kraft. Under lågkonjunkturen på 1990-

talet blev revisorernas arbete ifrågasatta i och med stora bolags ekonomiska problem och 

konkurser. Då Finland inträdde i EU år 1995 förnyades Finlands bokföringslag och 

aktiebolagslag. Då trädde även Finlands första revisionslag 936/1994 i kraft den 1.9.1995. 

Lagen uppdaterades flera gånger innan det var dags för en ny revisionslag 459/2007 vilken 

trädde i kraft 1.7.2007. En huvudorsak till den nya revisonlagen var att harmonisera 

lagstiftningen inom EU. EU hade givit ut ett revisionsdirektiv, 2006/43/EEG, där det ingick 

minimiregler för hur revisionen skulle uppgöras i medlemsstaterna. Nya gemensamma regler 

ansågs behövas efter de internationella revisionsskandaler som skedde vid millennieskiftet. 

(Apajalahti 2017) Tanken var att alla EU-länder skulle få en likadan revisionslag. 

Undantagsvis hade länderna möjlighet att ha strängare krav än de som direktivet anvisade. 

Direktiven grundar sig på International Federation of Accountants, IFAC:s ISA-standarder 

som trädde i kraft 1.7.2000. Standarderna har uppdaterats efter hand.  

Från och med 2012 blev revisor en skyddad titel i Finland. För att underlätta för de minsta 

företagen och föreningarna, behövde de inte längre ha en revisor utan kunde välja en 

verksamhetsgranskare, en lekmannarevisor. 2015 trädde den revisionslag som gäller i dag i 

kraft. I Revisionslag 1141/2015 har bland annat vissa revisorstitlar ändrats och 

kvalitetsgranskningen har flyttats över från handelskamrarna och Centralhandelskammaren 

till Patent- och registernämndens Revisionstillsyn. Revisionslagen 1141/2015 baserar sig i 

stor utsträckning på de internationella revisionsstandarderna.  

Före 12.8.2016 fanns inte revisorns dokumentation nämnd i revisionslagen. 

Dokumentationen existerade ändå i och med de internationella standarderna, men ingick i 

begreppen god revisionssed och god revisorssed. God revisionssed härstammar från EU:s 
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bolagsrättsdirektiv som säger att medlemsstaterna bör se till att det inom revisionen används 

yrkesmässig noggrannhet. (KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry 2006) 

 

1.2 Problemområde 

Den 14.6.2011 gav Centralhandelskammarens revisionsnämnd en varning åt CGR-revisor 

Timo Tuoko för att han inte uppfyllde kraven på god revisionssed på grund av bristande 

dokumentation. På grund av avsaknaden av dokumentation kunde Centralhandelskammarens 

revisionsnämnd inte avgöra om Tuoko hade utfört revisionen enligt de former han påstod sig 

använda. (TILA 2011) Det här var inte första gången revisionsnämnden gav en varning åt en 

revisor på grund av bristande dokumentation. Även om dokumentationen inte nämnts i sig, 

så finns det redan från 1997 ett fall i högsta domstolen (KKO 1997:103) där en revisors 

agerande ifrågasätts i och med att han inte uppgjort någon dokumentation. Revisorn var en 

CGR-revisor, och enligt de regler som Centralhandelskammaren upprättat 14.12.1983 skulle 

en CGR-revisor upprätta revisionsdokumentation och spara denna i tio år. (KKO 1997:103) 

Detta har även skett senare. Granskningen sköts i dagens läge av Revisionsnämnden som 

ligger under Patent- och registerstyrelsen. Såväl Centralhandelskammarens revisionsnämnd 

som revisionsnämnden under PRS har delat ut anmärkningar till revisorer på grund av 

bristande dokumentation sedan Tuokos fall. (PRS 2018a, b, 2019a, b, c) 

 

Det speciella med revisionsdokumentet ur ett finländskt perspektiv är att före år 2016 fanns 

inte revisionsdokumentet nämnt i revisionslagen. Ändå skulle revisorn utgående från god 

revisionssed och från de standarder som styr revision upprätta dokumentationen. Orsaken till 

detta är att det är utgående från revisorns dokumentation som kvalitetsgranskningen utförs. 

Finns det ingen dokumentation har inte kvalitetsgranskarna något att gå på. Lagen nämner 

inte hur revisiondokumentet ska se ut eller vad det ska innehålla. För uppbyggande av 

revisionsdokumentet finns den internationella revisionsstandarden ISA 230 Dokumentation 

av revisionen som beskriver innehållet i revisionsdokumentet. Redan innan dokumentationen 

skrevs in i lagen hade KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry gjort upp en modell för 

revisonsdokumentationen. Denna modell, Tilintarkastuksen dokumentointimalli (2010), gavs 
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ut på CD-ROM. CD-ROM skivan innehåller ett tiosidigt dokument om vilka regler som styr 

revisorns dokumentation och hur de modeller som ingår på skivan används. På skivan finns 

även en Exceltabell som fungerar som en kontrollista att dokumentationen uppfyller ISQC 1 

standarden, dvs. kvalitetskontrollen av revisionen, och en annan tabell som fungerar som en 

minneslista för själva revisionen. Kontrollistan ser till stora delar ut som den lista som 

kvalitetsgranskaren använde sig av före 2016 vid kvalitetsgranskning av revisorer. Tabellen 

som fungerar som minneslista för själva revisionen har många flikar som behandlar de olika 

ISA standarderna och granskningstabeller där revisorn kan fylla i siffror från resultat- och 

balansräkningen för att analysera risker och jämföra hur de ekonomiska siffrorna står i 

jämförelse med tidigare års siffror och budget. Minneslistan har 25 bilagor. 

Revisionsdokumentationen utgående från ISA 230 har kritiserats för att kräva för mycket av 

revisorns arbetstid vid utförande av revisionen och att vara alltför detaljerad. Det har även 

visat sig vara svårt för revisorer att veta vad allt som ska ingå i dokumentationen för att 

uppfylla dokumentationskraven. Dokumenterar revisorn för lite finns det inte bevis på att 

revisorn utfört sitt arbete enligt god revisionssed, dokumenterar revisorn för mycket finns 

risken att revisorn bryter mot god revisionssed samt att dokumentationen tar onödig tid som 

i slutändan kan påverka både revisionen och priset på revisionen. (Bagshaw & Selwood 

2014) 

Utgående från den problematik jag stött på angående dokumentationen vill jag undersöka 

finländska revisorers åsikter angående revisionsdokumentationen. Frågor jag ställer är Hur 

upplever revisorerna dokumentationen? Anser de den vara för invecklad? Använder de sig 

av en färdig modell eller har de gjort sin egen modell? Vad tänker revisorerna göra ifall de 

inte blir godkända i kvalitetsgranskningen på grund av brister i dokumentationen? 

 

1.2 Avhandlingens syfte och avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka finländska revisorers synpunkter på revisorns 

dokumentation genom en flermetodsundersökning. Avhandlingen är en beskrivande 

undersökning där syftet är att spegla revisorernas inställning till revisionsdokumentationen. 
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För flermetodsundersökningen används drag av såväl kvantitativa- som kvalitativa metoder 

i form av en enkät och intervjuer. 

Dokumentationen syns inte för allmänheten men påverkar till stor del om revisorn får 

fortsätta som revisor eller inte vid en kvalitetsgranskning i och med att kvalitetsgranskningen 

baserar sig på revisionsdokumentationen. (PRS 2018d) Dokumentationen i sig är även 

relativt ny och det finns inte så många hjälpmedel för hur dokumentationen ska se ut. I och 

med att dokumentationen är något som berör alla revisorer har jag valt att göra en 

undersökning bland alla yrkesrevisorer i Finland. Orsaken till avgränsningen till 

yrkesrevisorer är att det finns register över alla yrkesrevisorer i Finland så man vet exakt hur 

många yrkesrevisorer det finns och vem som får kallas sig för revisor. Andra orsaker är att 

yrkesrevisorerna bör känna till dokumentationen och dess upplägg för att uppfylla kraven för 

sina yrkestitlar. Dokumentationen berör även verksamhetsgranskare, lekmannarevisorer. Jag 

har valt att inte undersöka lekmannarevisorer i och med att de inte berörs av 

kvalitetsgranskningen. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Revisionsdokumentationen är ett relativt nytt ämne inom revision, vilket gör att det ännu inte 

är ett så utforskat område. Söker man efter avhandlingar och slutarbeten om revisorns 

dokumentation i biblioteksdatabasen Finna får man huvudsakligen fram examensarbeten från 

yrkeshögskolor. Examensarbetena behandlar vad dokumentationen är och hur den görs. Flera 

personer har i sina arbeten skapat dokumentationsmodeller för små- och medelstora företag. 

Till exempel Markus Karttunen (2019) har i sitt yrkeshögskoleexamensarbete 

Tilintarkastuksen laadunvarmistus työkirjan avulla som ett beställningsarbete skapat en mer 

användarvänlig modell för revisionsdokumentationen som uppfyller dagens regler.  

Riika Pylkkänen (2018) har i sitt yrkeshögskoleexamensarbete Laadunvalvonnan siirtyminen 

PRH:lle ja sen vaikutus tilintarkastajien työmäärään undersökt vilken påverkan det har för 

revisorns arbete att kvalitetsgranskningen överförts still PRS. Pylkkänen har för sitt arbete 

intervjuat fyra CGR-revisorer som arbetat som kvalitetsgranskare innan ansvaret för 

kvalitetsgranskningen överfördes till PRS. 
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Tony Ehrs (2012) har skrivit sin pro graduavhandling Faktorer som gör 

revisionsdokumenteringen utmanande vid Svenska Handelshögskolan i Vasa om revisorns 

dokumentation med fokus på revisorernas åsikter om dokumentationen.  Ehrs har gjort en 

kvantitativ undersökning bland revisorerna i Finland där han utgående från hypoteser 

undersöker generella åsikter om utmaningarna med revisionsdokumentationen.  

Mika Nevalainen (2013) skrev sin pro graduavhandling Tilintarkastajien 

raportointivelvollisuus tarkastustyön aikana om revisorns dokumentationskrav under 

revisionens gång. I sin avhandling har Nevalainen intervjuat 8 personer, 4 CGR-revisorer 

och 4 personer som jobbar inom revision men inte har yrkesexamen, angående deras syn på 

dokumentationen under revisionsarbetets gång. 

I artikeln ’An analysis of the demands on a sufficient audit: Professional appearance is what 

counts!’ har Thomas Carrington (2010) undersökt vad som krävs för att en revision ska vara 

tillräcklig och kvalitetsmässigt utförd och hur den ska utföras för att uppfylla kraven. För 

detta har han undersökt den svenska Revisionsnämndens bedömning vid kvalitetsgranskning. 

Mellan åren 1995 till 2003. 

Katharine Bagshaw och John Selwood (2014) behandlar i boken Core Auditing Standards 

for Practitioners olika revisionsstandarder ur såväl ett teoretiskt perspektiv såväl som 

användarnas perspektiv. I kapitel 9 presenterar de ISA 230 som är en standard om revisorns 

dokumentation standarden, men undersöker den samtidigt. Bagshaw och Selwood kritiserar 

standarden för att vara för vag. Författarna menar att standarden inte tar tillräckligt upp vad 

revisorn ska dokumentera för att uppfylla standarden, utan att revisorn borde dokumentera 

precis allt för att uppfylla standarden. Problem uppstår oberoende av om man dokumenterar 

för mycket eller för lite. Dokumenterar man för mycket blir revisionen långsam och 

ineffektiv. Dokumenterar man för lite finns det inget för kvalitetsgranskaren att granska. 

Bagshaw och Selwood har även frågat revisorer vad de anser om standarden och hur de 

uppfattar att dokumentationen skall utföras enligt ISA 230. Enligt författarna är revisorerna 

osäkra på vad dokumenteringen ska innehålla. 
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1.4 Termer och begrepp 

I detta kapitel definierar jag några viktiga begrepp som är relevanta för min avhandling. 

Revisionsdokumentation. Den dokumentation som revisorn gjort under revisionen. 

Revisionsdokumentationen innehåller även relevanta revisionsbevis och slutsatser som 

revisorn kommit fram till (IFAC 2009c) 

Arbetspapper. En annan benämning för revisionsdokumentation. (IFAC 2009c) I 

finskspråkiga texter används ’tilitarkastajan työpaperit’ oftare än arbetspapper i 

svenskspråkiga texter. 

Yrkesrevisor. Revisor är en skyddad titel i Finland. För att kunna bli yrkesrevisor krävs det 

att man uppfyller kraven i Revisionslagen 6 kapitel. Yrkesrevisorer finns enligt 

revisionslagen (1141/2015 6 kap.) i tre kategorier, GR-revisor, CGR-revisor och OFGR-

revisor. GR-revisor är en grundnivå för revisorer. CGR och OFGR är specialiseringsexamina 

där CGR-revisorer specialiserar sig på företag av allmänt intresse medan OFGR-revisorer 

specialiserar sig på den offentliga förvaltningen och ekonomin. I lagen om revision inom den 

offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) finns ännu en kategori till, OFR-

revisorer. OFR-revisorerna finns kvar men man kan inte längre utbilda sig till OFR-revisor, 

endast OFGR-revisor 

Dokumentationsmodell är en modell som revisorn använder vid planering och utförande av 

sin revision. Det finns inget krav på att använda en dokumentationsmodell, men modellens 

syfte är att underlätta att dokumentationen uppfyller alla krav som ställs på den. Modellen 

kan se ut på olika sätt, det viktiga är att den fungerar. 

Kvalitetsgranskning. Revisionstillsynen som ligger under Patent- och registerstyrelsen ska 

enligt revisionslagen 7 kap. 9 § granska revisorer minst vart sjätte år och 

revisionssammanslutningar minst var tredje år. Syftet med kvalitetsgranskningen är att 

kontrollera att revisorerna följer god revisionssed och uppfyller de lagar, regler och 

standarder som styr revisionen. (PRS 2019d) 
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ISA är ett internationellt revisionsstandardregelverk som är uppgjort av IAASB, International 

Auditing and Assurance Standards Board. ISA är förkortning av International Standard on 

Auditing och består av flera olika standarder som är numrerade. (IAASB 2015) 

ISQC 1 är ett regelverk som ska se till att revisorerna och revisionssammaslutningarnas 

kvalitetskontrollsystem fungerar. Genom ISQC 1 ska revisorn eller en 

revisonssammanslutning upprätthålla och dokumentera ett system för sina riktlinjer och 

rutiner (IAASB 2015, 9) 

 

1.5 Avhandlingens disposition 

I Kapitel 1 Inledning presenteras avhandlingens syfte, avgränsning och problemområde. Här 

definieras även viktiga begrepp för avhandlingen och den finländska revisionslagens historia.  

För att kunna förstå vad revisorns dokumentation handlar om följs inledningskapitlet av en 

teoridel som behandlar revisorns dokumentation. I kapitlet ingår syftet med revisorns 

dokumentation och den teori som ligger bakom själva dokumentationen. I detta kapitel 

behandlas de regelverk som styr revisorns dokumentation och hur dokumentationen tagits 

emot inom tidigare forskning. 

Teorikapitlet följs av ett metodkapitel som leder in till forskningsuppgiften och det material 

som utgör grunden för undersökningen. Efter det följs ett kapitel som presenterar 

undersökningens resultat. Sedan kommer ett analyskapitel. Slutligen avslutas avhandlingen 

med ett sammanfattande kapitel. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

Med revisionsdokumentation menas allt material som revisorn ska spara vid utförande av en 

revision, både sådant material som revisorn samlat in och sådant som revisorn själv skapat. I 

dokumentationen ingår de åtgärder revisorn vidtagit vid revisionen, revisionsevidens och de 

beslut som revisorn fattat för att kunna ge sitt utlåtande i form av en revisionsberättelse. 

(Korkeamäki 2017) Revisionsdokumentationen ska vara uppgjord så att en revisor som inte 

varit med i revisionsarbetet förstår revisionens natur, bredd och slutsatser. I dokumentationen 

bör det även framgå när och på vems uppdrag revisionen utförts. 

Revisionsdokumentationen ska inte förväxlas med revisionsberättelsen eller 

revisionsprotokollet. Revisionsberättelsen är en standardiserad rapport som ges till ägarna 

och är det dokument som revisionen utmynnar i. Revisionsprotokoll är ett dokument som 

revisorn kan upprätta för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra 

ansvariga ifall det finns omständigheter som inte framgår i revisionsberättelsen. 

Revisionsprotokollet står i lägre rang än revisionsberättelsen, men där skriver revisorn sådant 

som revisorn anser att borde åtgärdas eller som styrelsen borde fundera på, men som inte är 

så allvarligt att det bör skrivas ut i revisionsberättelsen eller leda till mera konkreta åtgärder 

ifall revisorn inte kunnat ge en ren revisionsberättelse. De som erhållit revisionsprotokollet 

ska utan dröjsmål behandla protokollet och förvara protokollet på en säker plats. 

(Revisionslag 1141/2015; Korkeamäki 2017) 

I dokumentationen tar revisorn upp sådant som är av fortlöpande betydelse för framtida 

revisorer av företaget. Därför är det viktigt att dokumentationen är logiskt uppbyggd och att 

den görs under revisionsarbetet och inte efteråt, eftersom det finns en tendens att 

dokumentation som görs i efterhand inte är lika korrekt som en som görs i samband med 

revisionen. Genom att utföra dokumentationen enligt den internationella revisionsstandarden 

ISA 230 ’Dokumentation av revisionen’ så uppfyller revisorn även kraven för 

kvalitetskontroll enligt ISQC 1 och andra lagar, förordningar, föreskrifter och bestämmelser. 

(IFAC 2009c) ISA-standarderna är inte lag i Finland utan endast rekommendationer. 
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Dokumentationen är en viktig del av revisorns arbete eftersom dokumentationen fungerar 

både som ett planeringsverktyg och som bevis på utfört arbete. (Korkeamäki 2017,) 

Revisionsdokumentationen skrevs in i den finländska revisionslagstiftningen genom 

622/2016 och trädde ikraft 1.1.2017. Revisionslag (1141/2015) 4 kap. 10 § säger att ”... 

revisorn ska upprätta revisionsdokumentation över betydelsefulla uppgifter och handlingar 

som gäller uppdraget. Revisionsdokumentationen ska avslutas senast 60 dygn från 

undertecknandet av revisionsberättelsen.” men den existerade i princip redan innan den 

skrevs in i lagstiftningen genom god revisionssed. Lagstiftningen säger inte hur 

dokumentationen ska se ut, så för att uppfylla kraven är den internationella 

revisionsstandarden ISA 230 en viktig grund.  

Beroende av storleken på det företag som granskas skiljer sig dokumentationen åt. 

Dokumentationen för ett större bolag är mer avancerad än dokumentationen för ett litet bolag. 

Oberoende av företagets storlek ska det ändå finnas en dokumentation. Dokumentationen 

kan sparas i fysisk eller elektronisk form, De stora revisionsbolagen har byggt upp sina egna 

modeller för hur revisionsdokumentationen ska se ut, men färdiga modeller finns att köpa 

ifall man inte vill eller kan bygga upp en egen modell. Många modeller har blivit kritiserade 

för att vara för ISA-fokuserade. Riitta Laine (2017) på Suomen Tilinarkastajat ry skriver i en 

artikel att det håller på och utvecklas en ny revisionsdokumentationsmodell för 

medlemmarna. Modellen sägs vara Excelbaserad och är anpassad för små företag och olika 

sorters företag. 

När revisionen är färdig ska dokumentationen samlas i en revisionsakt som enligt 

revisionslagen ska vara färdig senast 60 dagar från det att revisionsberättelsen undertecknats. 

När revisionsakten har stängts kan man inte längre lägga till eller ta bort material, 

kommentarer eller anmärkningar. På grund av att revisionsarbetet är säsongsbetonat kan det 

vara förlåtligt att överskrida tidsgränsen för när revisionsakten stängs. Däremot är det ett 

allvarligt regelbrott att göra ändringar i en redan stängd revisionsakt. (Korkeamäki 2017) 

Revisionsprocessen kan delas in i tre kategorier; riskbedömning, riskbemötande och 

rapportering. Dokumenteringen är genomgående i hela revisionsprocessen. I 

riskbedömningen ska revisorn lista vilka riskfaktorer som finns och hur dessa ska bemötas. 
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Strategin för revisionen, väsentlighet och eventuell användning av revisionsteam ska också 

dokumenteras inom riskbedömningen.  

När en revisor avgår, entledigas eller revisorns mandattid tar slut ska revisorn ge de uppgifter 

som efterföljaren behöver för utförande av revision ifall efterföljaren frågar efter dem. 

Uppgifter som revisorn ska ge ut i detta fall är den granskades bokföring, bokslut och 

förvaltning under räkenskapsperioden. (Revisionslag 1141/2015 3 kap 1 §) 

Revisorn har tystnadsplikt angående sitt arbete. Varken revisorn eller dess biträde får berätta 

något som de fått reda på via revisionen åt någon, förutom vid vissa undantag. Undantagen 

styrs av revisionslagen 4 kap 8 § och listas även i ISA 230. Till dessa undantag hör bland 

annat om revisorn ska yttra sig med stöd av lag eller Europeiska unionens 

revisionsförordning, en myndighet eller domstol enligt lag har rätt att få informationen, om 

informationen har kommit till allmän kännedom eller om den som informationen ger sitt 

samtycke. Trots tystnadsplikten får en revisor eller revisionssammanslutning lämna en annan 

revisor uppgifter som denne behöver för en revision. Det räknas inte heller som ett brott mot 

tystnadsplikten när man kallar in expertishjälp och ger informationen åt dessa. 

Katharine Bagshaw och John Selwood (2014) anser att revisorer bör se tiden som används 

för att bättre förstå grundläggande revisionsstandarder för revisionskvaliteten uppehållandet 

av tekniska standarder som en investering istället för en kostnad genom att detta gör att 

revisorn utför mer kostnadseffektiva revisioner. Detta gör även revisorerna till bättre 

revisorer. 

 

2.1 Dokumentationen och kvalitetsgranskning 

När en revisor utför en revision kommer slutresultatet för det granskade bolaget i form av en 

revisionsberättelse. Eftersom revisionsberättelsen är till största delen standardiserad, är det 

svårt att se vad revisorn gjort i verkligheten. För att företagen ska veta att deras revisor eller 

blivande revisor uppfyller kraven för god revision kan dessa få information från Patent- och 

registerstyrelsen. Patent- och registerstyrelsen har sedan 1.1.2016 som uppgift att se till att 

revisorerna och revisorssamfunden uppfyller kraven på god revisionssed. Detta gör PRS 
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genom kvalitetsgranskningar. För att granskningarna skall kunna utföras bör revisorerna 

dokumentera sin arbetsprocess. (PRS 2018) Saknas dokumentationen, eller är 

dokumentationen bristfällig bryter revisorn mot god revisionssed eftersom hans/hennes 

arbete inte är transparent.  

För att hålla koll på att det arbete som yrkesrevisorerna gör uppfyller bestämmelserna i 

revisionslagen, revisorernas yrkeskunnighet och övriga förutsättningar för godkännande 

utförs kvalitetsgranskning av revisorerna av Revisionstillsynen som finns vid Patent- och 

registerstyrelsen. Kvalitetsgranskningen görs för att säkra att det arbete revisorerna gör är 

adekvat. Såväl enskilda revisorer som revisionssammanslutningar ska kvalitetsgranskas. 

Kvalitetsgranskningen av revisionerna följer internationella standarden för kvalitetskontroll, 

ISQC 1 ’Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning 

av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster’. (IAASB 

2009) Tanken med kvalitetsgranskningen är att förbättra kvaliteten på revisionsarbetet.  

Kvalitetsgranskning hör till en del av PRS normala och fortlöpande kontroll över revisorerna 

i Finland. Syftet med kvalitetsgranskningen är att säkerställa att såväl 

revisionssammanslutningarnas som revisorernas egen kvalitetskontroll fungerar som den 

ska, kontrollera att revisionsarbetet är utfört enligt lag, god revisionssed och krav som bygger 

på övrig lagstiftning. I kvalitetsgranskningen säkerställs även att det finns tillräckligt med 

revisionsbevis för att backa upp de slutsatser revisorn dragit för att kunna upprätta 

revisionsberättelsen. Enligt patent- och registerstyrelsen anses de internationella 

revisionsstandarderna vara en viktig del av god revisionssed. (PRS 2019d) 

Revisionssammanslutningar och revisorer som reviderar sammanslutningar av allmänt 

intresse, såsom börsbolag, banker och försäkringsbolag kvalitetsgranskas minst vart tredje 

år, medan revisorer som utför revision av andra sammanslutningar kvalitetsgranskas minst 

vart sjätte år. Har man blivit förordnad en kvalitetsgranskning kan man inte söka om ändring 

av förordnandet, endast uppskjutande av tidpunkten för kvalitetsgranskningen. Utför man 

ingen lagstadgad revision kan man inte bli kvalitetsgranskad. Har man avsagt sin 

revisorskompetens innan kvalitetsgranskningen är man inte längre yrkesrevisor och kan 

därmed inte heller längre bli kvalitetsgranskad. (PRS 2018d) 
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När en revisor blir förordnad kvalitetsgranskning skickar PRS detaljerade anvisningar till den 

som ska kvalitetsgranskas innan själva granskningen. Kvalitetsgranskningen går till på det 

sättet att revisorn ombeds skicka in revisionsdokumentationen och uppgifter hörande 

revisionsuppdraget till PRS. Dokumentationen körs genom PRS revisionstillsyns 

granskningsprogram. Vid behov kan PRS ställa frågor till revisorn. När PRS hittar brister 

eller fel i revisionen gör de en kvalitetsgranskningsobservation där de bedömer hur bristerna 

eller felen inverkar på kvalitetsgranskningens resultat. Revisorn har möjlighet att bli hörd 

innan PRS fattar ett beslut om kvalitetsgranskningens resultat, därför skickas allt som kan 

påverka kvalitetsgranskningens resultat åt revisorn. Revisorn har sedan möjlighet att 

kommentera observationerna genom att skicka ett skriftligt svar till PRS som bedömer 

svaren. För att säkerställa att PRS omdömen är enhetliga, behandlas PRS:s observationer och 

revisorns svar på kvalitetssäkringsenhetens gemensamma möten för att bedöma revisionen 

som helhet. Slutligen fattar PRS ett beslut om resultatet av kvalitetsgranskningen. (PRS 

2018d) 

I kvalitetsgranskningen kan revisorn endera bli godkänd eller underkänd. Ifall ingendera av 

bedömningarna passar in på bedömningen av revisorn, fortsätter kvalitetsgranskningen med 

en ny granskning. För att bedömas godkänd måste revisorn ha vidtagit tillräckligt med 

revisionsåtgärder och hämtat tillräckligt med bevis som stöd för sitt utlåtande i 

revisionsberättelsen. Revisionen ska inte innehålla några väsentliga brister och 

dokumentationen ska vara tillräcklig. Revisorn bedöms som underkänd ifall de brister som 

påkallats tidigare och lett till ny granskning inte har korrigerats och det fortfarande finns 

väsentliga brister i revisorns verksamhet. Är revisionsarbetet mycket bristfälligt är det en 

grund för att underkännas, likaså om revisorns verksamhet har så väsentliga brister eller 

felaktigheter att det kräver omedelbara tillsynsåtgärder. I och med att kvalitetsgranskningen 

baserar sig på revisorns dokumentation blir revisorn underkänd ifall 

revisionsdokumentationen saknas helt eller nästan helt. Är revisorn inte villig att ge 

revisionstillsynen de uppgifter den behöver för kvalitetsgranskningen i tid och inte är villig 

att bistå revisionstillsynen vid kvalitetsgranskningen så bryter revisorn mot revisionslagens 

8 kap 1 § och kan därmed inte godkännas Samma gäller ifall revisorn vägrar att delta i 

kvalitetsgranskningen, för då bryter revisorn mot revisionslagen (1141/2015) 4 kap. 5 §. Ifall 
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revisorn gett en klart felaktig revisionsberättelse kan revisorn inte godkännas. (PRS 2018d, 

2019e) 

Ifall kriterierna för godkänt inte räcker till men revisionsarbetet har inte så stora brister eller 

fel att revisorn skulle bli underkänd, kan kvalitetsgranskningen fortsätta med ny granskning. 

Före den nya granskningen har revisorn tid att förbättra sitt arbete. Den nya granskningen 

genomförs i regel två år efter den granskning som bedömts, och fortsättning med ny 

granskning som revisorn får ett separat beslut om när kvalitetsgranskningen utförs på nytt. 

(PRS 2019e) 

Kvalitetsgranskningen är obligatorisk och bekostas av den som blir kvalitetsgranskad eller 

kvalitetssäkrad. Avgiften som upptas av revisionssammanslutningar täcker såväl 

kvalitetssäkringen som kvalitetsgranskningen av alla revisorer i sammanslutningen. (PRS 

2018d)  

Vid kvalitetsgranskningen bedömer patent- och registerstyrelsen revisorn eller 

revisionssammanslutningens verksamhet som en helhet så att interna kvalitetskontrollen, 

planeringen, genomförande av revisionen och rapporteringen fungerar. Därtill kontrollerar 

PRS att revisorerna och revisionssammanslutningarna följer de etiska krav som gäller för 

revisionsbranschen. Varje år ger PRS ut en årsrapport om kvalitetsgranskning där de redogör 

för det genomgångna årets kvalitetsgranskningar och vilka de mest betydande 

observationerna de gjort vid kvalitetsgranskningarna. Utgående från kvalitetsgranskningarna 

kan PRS ge rekommendationer och anvisningar. Vid behov kan kvalitetsgranskningen leda 

till ytterligare tillsynsåtgärder. (PRS 2019e)  

Enligt Patent- och registerstyrelsen (2018d) så tryggar man att samtliga revisorer och 

revisionssammanslutningar behandlas enhetligt och jämlikt vid granskningen genom att ha 

en centraliserad tillsyn av kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen ska förebygga 

brister i det arbete som revisorerna utför.  
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2.2 Skolning och dokumentation 

Revisor är en skyddad yrkestitel i Finland, vilket betyder att man måste ha genomgått en viss 

skolning och klarat av ett yrkesprov innan man får kalla sig revisor. 

Revisorerna i Finland kan delas in i GR-, CGR-, OFR- och OFGR-revisorer. Villkor för att 

bli godkänd GR-revisor bestäms i revisionslagen (1141/2015) 6 kap. 2 §. GR-revisorn ska 

vara en fysisk person som inte är försatt i konkurs och som är myndig. Revisorn måste vara 

lämplig för att utföra revison och ha avlagt en högskoleexamen eller ha minst sju års 

erfarenhet av yrkesuppgifter inom revision, finansiering och juridik och avlagt de studier som 

krävs inom bland annat redovisning och juridik. Förutom detta ska en GR-revisor ha minst 

tre års praktisk erfarenhet av revision av bokslut, koncernbokslut eller motsvarande 

ekonomiska kalkyler eller ha jobbat minst 15 år med praktisk erfarenhet av redovisning, 

finansiering och juridik. Utöver detta ska revisorn ha blivit godkänd i revisorsexamen samt 

gett en revisorsförsäkran inför domstol. 

CGR och OFGR räknas som specialkompetenser. För att kunna bli CGR eller OFGR revisor 

krävs att man uppfyller kraven för GR-revisor, men att man avlagt en högre högskoleexamen 

eller arbetat som verksam GR-revisor i minst fem år eller ha minst sju års erfarenhet av 

yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik. Man ska även ha blivit godkänd i 

sin specialiseringsexamen, för CGR-revisorer specialisering för företag av allmänt intresse 

och för OFGR specialisering inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. OFGR ska ha 

genomfört de studier som krävs i redovisning och juridik som krävs för att arbeta som revisor 

inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin eller så ska OFGR revisorn 

ha förvärvat sig erfarenhet av uppgifter inom dessa områden under en tidsperiod på minst ett 

år och sex månader. (Revisionslag 1141/2015 6 kap.) OFR-revisor är en kompetens som med 

tiden kommer att försvinna. OFR-revisorer kan avlägga ett kompetensprov för att bli OFGR-

revisorer. De som är OFR-revisorer behåller tillsvidare sin kompetens men det är inte möjligt 

att bli OFR-revisor längre. (L 1142/2015) 

I Finland finns det enligt Patent- och registerstyrelsens lista över auktoriserade revisorer och 

revisionssamfund 1373 auktoriserade revisorer och 73 revisionssamfund i Finland. Av dessa 
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1373 revisorer är 537 GR-revisorer, 655 CGR och GR revisorer, 59 OFR-revisorer, 64 OFGR 

och GR revisorer och 58 som har alla tre revisorskompetenser. (PRS 24.1.2019) 

Enligt lag är revisorerna skyldiga att bibehålla och utveckla sin kunskap (revisionslag 

1141/2015 4 kap 2 §). För att bibehålla sin kunskap krävs det att revisorerna utför ett 

tillräckligt antal lagstadgade revisionsuppdrag eller uppdrag som kan jämställas med dessa. 

Uppfyller inte revisorn dessa krav så kan revisorn bli av med sin yrkeskompetens. 

Revisorerna bör behärska rutinerna inom granskning som består av ISA-standarderna, god 

revisionssed och för OFR- och OFGR-revisorer god revisionssed inom offentlig förvaltning 

samt normerna för lagstadgad revision, såsom bokföringslagen, IFRS-standarderna och 

aktiebolagslagen. Det finns uppdrag som kan jämställas med lagstadgade revisionsuppdrag 

och PRS kan från fall till fall bedöma en revisors yrkeskunskaper utgående från den 

redogörelse som revisorn lämnat in på sin yrkeskompetens. (L 1141/2015; L1142/2015; PRS 

2018c) 

För att utveckla sin yrkeskunskap ska revisorerna kunna påvisa att de under en treårsperiod 

skaffat sig 120 timmar utbildning. Av dessa 120 timmar ska 60 timmar vara verifierbara. Det 

betyder att en revisor måste få minst 20 timmar utbildning årligen. I utbildningen ska det ingå 

tre kategorier; revision och bestyrkandeuppdrag, beskattning samt bokföring, redovisning 

och bolagslagstiftning. För OFGR- och OFR-revisorer ska det även ingå lagstiftning om 

offentliga samfund. I kategorin revision och bestyrkandeuppdrag ingår till exempel reglering 

av revision, god revisionssed, ISA-standarderna, granskning av förvaltning, riskhantering, 

interna kontroller och etik. Till bokföring och redovisning och bolagslagstiftning hör förutom 

regleringen av bokföring och bokslut även god bokföringssed och analys av bokslut.  Den 

första kvalitetsgranskningen sker när revisorn har varit godkänd revisor i tre år, efter det sker 

en årlig bedömning utgående från de uppgifter revisorn lämnat in för rapporteringsperioden. 

(PRS 2018c) 

 

2.3 Standarder 

Revisorns arbete styrs av lagar, förordningar, internationella standarder och seder. De 

internationella standarderna är inte lagstadgade utan fungerar som rekommendationer för 
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revisorns arbete. Det betyder att om en internationell standard står i konflikt med den 

nationella lagstiftningen så ska revisorn följa den nationella lagstiftningen (IFAC 2009a). De 

internationella standarderna och regelverken uppger minimikrav. Är den nationella 

lagstiftningen strängare än dessa så gäller den nationella lagstiftningen. 

När revisorn uppgör revisionen ska revisionen inte bara uppfylla kraven i revisionslagen, 

utan även de revisionsstandarder som godkänts att tillämpas inom den Europeiska unionen 

och som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/43/EG om 

lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning. Även 78/660/EEG, 

83/349/EEG och 84/253/EEG berör internationella standarder. (Revisionslag 1141/2015 4 

kap. 3 §)  

Revisionslagen har år 2016 fått ett tillägg om att de internationella revisionsstandarderna kan 

tillämpas vid revision av små företag i lämplig omfattning. Vad som anses vara lämplig 

omfattning styrs av bokföringslagens 1 kapitel 4 a § och revisionslagens 4 kapitel 3 § 

angående god revisionssed. (Revisionslag 1141/2015 4 kap. 3 §) 

Skillnaden på god revisionssed och god revisorssed är liten. God revisionssed är den norm 

som styr revisorns jobb. God revisionssed sträcker sig ut över allt som styr revisionen som 

lagstiftning, revisionsuppgiften eller andra avtalade uppgifter men även revisorns övriga 

uppgifter. God revisionssed baserar sig också på domstolsavgöranden och myndighetsbeslut 

i form av anvisningar, avgöranden och utlåtanden av PRS från och med 1.1.2016, innan dess 

av Statens revisorsnämnd och Centralhandelskammarens revisionsnämnd. Till god 

revisionssed hör även användandet av internationella revisionsstandarder. (Horsmanheimo, 

Kaisanlahti & Steiner 2007; PRS 2018e) 

God revisorssed är de etiska regler som revisorn bör följa. I de etiska reglerna ingår till 

exempel bestämmelser om oberoende, objektivitet, noggrannhet och tystnadsplikt. God 

revisorssed behandlar hur noggranna revisorerna är när de utför sitt jobb medan god 

revisionssed behandlar hur revisionen bör utföras för att uppfylla de krav som ställs på en 

revision. (Horsmanheimo, Kaisanlahti & Steiner 2007) 
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2.3.1 ISA 230 

ISA 230 Dokumentation av revisionen (härefter ISA 230) togs i bruk fr revision av finansiella 

rapporter vars räkenskapsperiod börjat efter den 15 december 2009. För att kunna göra ett 

revisionsdokument enligt ISA 320 måste man även följa ISA 200. ISA 230 handlar om 

revisorns ansvar att upprätta revisionsdokumentation i samband med finansiella rapporter, 

vad denna dokumentation bör innehålla och hur den bör upprättas. Det finns även andra ISA- 

standarder som behandlar dokumentationskrav, men det är ISA 230 som är huvudstandarden 

för dokumentationskravet. Det betyder, att uppfylls kraven i ISA 230 angående 

revisionsdokumentation, så blir revisionsdokumentationen tillräcklig och ändamålsenlig. 

Även om det finns andra ISA standarder som innehåller särskilda dokumentationskrav, så är 

dessa krav avsedda för att förtydliga tillämpningen av ISA 230. De andra ISA-standardernas 

dokumentationskrav begränsar inte tillämpningen av ISA 230. Samtidigt betyder det att även 

om det inte finns ett dokumentationskrav i en ISA-standard så får man ändå inte förbise 

dokumentationskraven enligt ISA 230. Dokumentationskrav kan även styras av lagar och 

andra standarder. (IFAC 2009c)  

Som tidigare nämnts, är dokumentationen en viktig del av revisorns arbete eftersom 

dokumentationen både fungerar som ett planeringsverktyg och som bevis på utfört arbete. En 

utmaning för revisorerna är att veta vad och hur mycket de bör dokumentera i samband med 

revisionen eftersom det inte finns lagstiftat i Finland vad som bör ingå. Ett hjälpmedel 

revisorn kan använda sig av är den internationella revisionsstandarden ’ISA 230 

Dokumentation av revisionen’ som innehåller krav på vad dokumentationen bör innehålla. 

ISA 230 ska användas tillsammans med andra internationella revisionsstandarder och 

nationell lagstiftning för att uppfylla kraven på god revisionssed. Tanken med ISA 230 är att 

en erfaren revisor som inte varit med vid utförande av revisionen ska utgående från 

dokumentationen kunna förstå: 

• karaktären på, tidpunkten för och omfattningen av de granskningsåtgärder som har 

utförts 

• resultaten av granskningsåtgärderna och vilka revisionsbevis revisorn har inhämtat 

samt vilka betydelsefulla frågor som uppstått under revisionen 

• vilka slutsatser som har dragits utgående från frågorna 

• vilka professionella bedömningar som har gjorts utgående från slutsatserna.  
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Det betyder att det i revisionsdokumentationen ska framgå vilka särskilda poster eller 

förhållanden som har granskats, vem som har utfört revisionen och när revisonen blev färdig. 

För revisionssamfund ska det även framkomma vem som gått igenom revisionsarbetet, när 

den gjorts och till vilken omfattning. (IFAC 2009c) 

Om revisorn har diskuterat betydelsefulla frågor med företagsledningen, styrelsen eller andra 

viktiga personer ska dessa dokumenteras med innehåll och tidpunkt för när diskussionen ägde 

rum. Identifierar revisorn information som inte är förenlig med hans eller hennes slutsats i en 

betydelsefull fråga ska revisorn dokumentera hur detta har hanterats. Detta betyder att när 

revisorn hittar sådant som inte fullständigt uppfyller kraven för god revisionssed så ska 

revisorn föra noggrann dokumentation för framtida granskningar. 

Oberoende av storleken på förtaget som ska revideras ska revisorn följa ISA 230 vid 

upprättande av dokumentationen, men när det handlar om mindre företag så är 

revisionsdokumentationen i allmänhet mindre omfattade. Om det rör sig om en revision där 

den ansvariga revisorn utför hela revisionsarbetet kommer dokumentationen inte att innehålla 

sådant som måste dokumenteras endast för att informera eller instruera ett uppdragsteam eller 

för att ge bevis för att andra medlemmar av teamet har övervakat arbetet. Men oberoende om 

det är ett stort eller ett litet företag som granskas måste dokumentationen uppfylla kravet att 

en erfaren revisor kan förstå vad som skett eftersom externa parter kan granska 

revisionsdokumentationen vid till exempel en kvalitetsgranskning. (IFAC 2009c) 

Som tidigare nämndes, så bör dokumentationen alltid följa ISA 230. Ifall revisorn 

undantagsvis bedömer att hon eller han måste göra ett avsteg från ett relevant krav i en ISA 

standard ska orsaken och hur de alternativa granskningsåtgärderna har utförts dokumenteras. 

All dokumentation ska sparas tills arkiveringstiden har upphört, vilken i Finland är sex år. 

Ifall revisorn märker att något borde korrigeras efter att den slutgiltiga dokumentationen är 

färdigställd ska revisorn dokumentera vem som gjort ändringarna, när de gjorts, vem som 

gått genom dokumentationsmaterialet och varför ändringen gjordes och vad ändringen kan 

ha för eventuell betydelse för den slutgiltiga revisionen. (IFAC 2009c; L 1141/2015) 



Anna Backman: Finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen 

 

21 

 

Hur revisionsdokumentationen ser ut beror på faktorer som till exempel företagets storlek 

och komplexitet, identifierade risker för väsentliga felaktigheter, omfattningen och 

karaktären av identifierade avvikelser, behovet av dokumentation av grunder för slutsatser 

som inte är lätta att fastställa utgående från revisionsbevis samt utgående från den 

granskningsmetod och de verktyg som revisorn använt sig av vid utförande av revisionen. 

Allt behöver inte tas med. Till exempel dokument som korrigerats, anteckningar som består 

av ofullständiga eller preliminära tankegångar eller dubbletter av dokument behöver inte ingå 

i revisionsdokumentationen. Dokumenteringen kan ske på papper eller i elektronisk form. En 

muntlig förklaring räcker inte. Som revisionsdokumentation räknas enligt ISA 230 A 3: 

1. granskningsprogram, 

2. analyser, 

3. dokumentation av hur problem har hanterats, 

4. sammanfattningar av betydelsefulla frågor, 

5. skriftliga bekräftelser och uttalanden från företagsledningen, 

6. checklistor, och 

7. korrespondens (däribland e-post) om betydelsefulla frågor. (IFAC 2009c: ISA 230 A 3) 

Ur en praktisk synvinkel betyder det att vissa basfakta ska ingå i dokumentationen, som att 

den ingående balansen baserar sig på det fastställda bokslutet från föregående år och att 

avstämningarna är rätt gjorda. I fall det finns uppgifter i revisionen som kräver 

tilläggsutredning eller komplettering ska det antecknas och det bör även framkomma vad 

revisorn kommit fram till för slutsats utgående från detta. Om det har framkommit i 

granskningen omständigheter som revisorn anser påverkar den bild av bolagets situation som 

bokslutet anger ska revisorn dokumentera detta och motivera vad det är som fått honom eller 

henne att reagera på omständigheten. 

För att revisionsdokumentationen ska uppfylla kraven i ISA 230 ska dokumentationen kunna 

fungera som  

”1. bevis på revisorns grund för en slutsats om huruvida revisorns övergripande mål har 

uppnåtts och 

2. bevis på att revisionen har planerats och utförts enligt ISA samt tillämpliga krav i lagar och 

andra författningar.” (IFAC 2009c ISA 230.2) 

Förutom detta ska revisionsdokumentationen underlätta vid planerandet och utförandet av 

revisionen, både för de som ska utföra revisionen och de som ska övervaka och leda 
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revisionen. Dokumentationen ska även underlätta för framtida revisorer genom att revisorn 

bör dokumentera sådant som har fortlöpande betydelse för de framtida revisorerna. När 

revisorerna kvalitetsgranskas används revisionsdokumentet som en grund vid granskningen. 

(IFAC 2009c)  

Målet med ISA 230 är att revisorn ska upprätta en dokumentation som är tillräcklig och 

ändamålsenlig som grund för revisionsberättelsen och som fungerar som bevis på att 

revisionen har planerats och utförts enligt ISA-standarder, lagar och förordningar. Viktigt att 

tänka på är att revisionsdokumentationen inte kan eller får bli en ersättning för företagets 

räkenskapsmaterial. (IFAC 2009c) 

Revisorn kan upprätta revisionsdokumentet på papper, i elektronisk form eller på något annat 

medium. I revisionsdokumentationen kan det ingå dokument på hur problem har hanterats, 

sammanfattningar av betydelsefulla frågor och checklistor men även skriftliga bekräftelser 

och uttalanden från ledningen och korrespondens om betydelsefulla frågor. Som 

revisionsdokumentation räknas också granskningsprogram och analyser. 

Revisionsdokumentationen kan bestå av ett eller flera dokument, beroende på revisorns 

preferens och storlek på företaget som ska revideras. Då det gäller mindre företag som 

revideras kan det till exempel finnas i ett och samma dokument uttalande om förståelsen av 

företaget och dess styrning och interna kontroll, den övergripande revisionsstrategin, 

granskningsplan, riskbedömningar och betydelsefulla frågor och dess slutsatser som revisorn 

kommit fram till. Den här informationen kan korsrefereras till underliggande arbetspapper. 

Det viktiga är att dokumentationen och förklaringar till dokumentationen finns i skriftlig 

form, för enligt ISA 230 A 5 så utgör inte muntliga förklaringar ett tillräckligt stöd för att 

förklara eller förtydliga den information som finns i revisionsdokumentationen. (IFAC 

2009c) 

Hur bedömer man då om en fråga är av betydelse? ISA 230 A 8 säger att för att kunna bedöma 

om frågan är av betydelse så krävs det en objektiv analys av fakta och omständigheter. Som 

betydelsefulla frågor räknas till exempel sådant som kan ge upphov till betydande risker, 

resultat av det som revideras som tyder på väsentliga felaktigheter eller tidigare bedömningar 

av risken för väsentliga felaktigheter. Omständigheter som gör det svårare för revisorn att 
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utföra granskning och iakttagelser som skulle kunna resulterat i en anmärkning som påverkar 

revisorns uttalande är också frågor av betydelse (IFAC 2009c: ISA 230 A 8).  

Revisorn kan om den vill, göra en sammanfattning av de betydelsefulla frågor som har 

identifieras under revisionen och hur de har hanterats eller som innehåller korsreferenser till 

annat som är relevant och stödjer revisionsprocessen. Den här sammanfattningen kallas för 

granskningssammanfattning och den behandlas som en del av revisionsdokumentationen.  

Revisorn ska dokumentera identifikationsfaktorer så att ett revisionsteam kan vara ansvarigt 

för sitt arbete samt att det underlättar vid sökande av avvikelser och oförenligheter om det 

finns en dokumentation. Vad revisorn väljer att identifiera och vad granskningen leder till 

varierar beroende på den post eller det förhållande som granskas. Detta gör att revisorn kan 

utföra detaljtest genom att identifiera de dokument som valts ut med hjälp av datum och unika 

verifikatsnummer, revisorn kan utföra urval eller genomgång av alla poster för utvalda 

poster, systematiska urval genom att dokumentera källa, startpunkt, och urvalsintervall. 

Granskningen kan även kräva att personal eller en viss typs personal utfrågas. Då ska revisorn 

dokumentera namn, befattning och datum när utfrågningen skett. Handlar det om att revisorn 

observerar så ska revisorn dokumentera den process som observeras, vilka personer som 

berörs, deras ansvarsområden och när och var observationerna utförts. (IFAC 2009c) 

Förutom detta ska revisorn dokumentera diskussioner och betydelsefulla frågor som revisorn 

haft med ledningen, både angående innehåll i diskussionerna och när och med vem 

diskussionerna skedde. (IFAC 2009c) 

Att revisorn ska dokumentera vem som gått genom materialet som ska revideras betyder inte 

att varje arbetspapper måste innehålla bevis på att det gåtts igenom. Men revison måste 

dokumentera vad som gåtts igenom, när och av vem. (IFAC 2009c) 

Dokumentationen är inte begränsad till att endast omfatta det som revisorn dokumenterat, 

utan revisionsdokumentationen kan även bestå av material som upprättats av företagets 

personal men som godkänts av revisorn. (IFAC 2009c) 
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Revisorn kan diskutera betydelsefulla frågor med andra, både med personal inom bolaget 

eller med företagets professionella rådgivare som kan vara externa. (IFAC 2009c) 

Ifall revisorn hittar saker inom revisionen som inte stämmer överens med de slutsatser 

revisorn fått fram i en betydelsefull fråga så ska revisorn dokumentera hur denna information 

har hanterats. Revisorn behöver ändå inte bevara den dokumentation som är felaktig eller 

ersatt med ny dokumentation (IFAC 2009c). 

Ibland kan inte revisorn använda sig av de krav som uppställs av en ISA-standard. I 

undantagsfall kan revisorn göra avsteg från ISA-standaren, men då måste revisorn 

dokumentera hur de alternativa granskningsåtgärderna utförts och varför revisorn valt att 

avvika från ISA-standarden Orsaker till att kringgå en ISA-standard är till exempel att en 

ISA-standard saknar helt och hållet relevans eller att dokumentationskravet är villkorat och 

villkoret inte uppfylls. (IFAC 2009c) 

När revisorn slutfört sitt revisionsuppdrag ska revisionsdokumentationen samlas i en 

revisionsakt utan onödigt dröjsmål och sammanställa den slutliga dokumentationen av 

revisionsuppdraget. En lämplig tidsgräns för detta är senast 60 dagar efter datumet för 

revisorns rapport. Färdigställandet av revisionsakten är en administrativ process. Det betyder 

att revisorn inte gör någon dokumentation för själva färdigställandet. Administrativa 

ändringar som får göras utan att dokumentation krävs är att ta bort eller kassera 

dokumentation som ersatts, sortera och jämföra arbetspapper och sätta till korsreferenser. 

Man får även signera checklistor i samband med arkivprocessen och ifall man arbetar med 

revisonsteam dokumentera revisionsbevis som inhämtats, diskuterats och stämts av före 

revisorns rapport skrivits. Efter att den slutgiltiga dokumentationen för revisionsuppdraget 

har fastställts får inte revisorn göra sig av med någon revisionsdokumentation som tillhör det 

reviderade föremålet innan arkiveringstiden upphört. Hur länge revisorn måste bevara 

dokumentationen bestäms via ISQC 1 eller genom nationell lagstiftning om den är minst lika 

lång eller längre än ISQC 1. ISQC säger att dokumentationen ska bevaras i minst fem år, 

medan den finländska lagstiftningen säger sex år. (IAASB 2009; IFAC 2009c) 

I slutet av ISA 230 finns det listat vilka ISA-standarder som innehåller särskilda 

dokumentationskrav och vilka punkter i standarden som ställer dokumentationskrav, till 
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exempel ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter (IFAC 2009b), kräver 

att revisorn går igenom det revisionsarbete som utförs genom att gå igenom 

revisionsdokumentationen. Det som måste dokumenteras är vilket revisionsarbete som har 

gåtts igenom, vem som gjorde det och när det gjordes, men det behöver inte antecknas på 

varenda ett dokument.  

Många tror att ISA standarderna inte är anpassade till små och medelstora företag. Även om 

ISA standarderna är utvecklade för att kunna använda på de största bolagen betyder det inte 

att man inte kan använda dem vid revision av mindre företag. Bagshaw och Selwood (2014) 

anser att när revisorerna har problem med kvaliteten eller effektiviteten så hjälper alltid en 

bättre förståelse av ISA-standarderna.  

Revisorer som inte förstår ISA-standarderna har en större risk för att glömma något eller 

utföra något onödigt arbete, att göra något på fel sätt och att vid slutet av revisionen använda 

tid till att korrigera fel som gjorts under revisionsprocessen (Bagshaw & Selwood 2014) 

2.3.2 ISA 200 

ISA 200 bestämmer att när revisorn utför en revision av finansiella rapporter så är hans eller 

hennes övergripande mål att vara säker på att det inte finns väsentliga felaktigheter i de 

finansiella rapporterna och att revisorn kan uttalat sig om att de finansiella rapporterna är 

utförda enligt tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och att revisorn kan 

kommunicera ut sina iakttagelser om rapporteringen (IFAC 2009a). 

ISA 200, ”Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt 

International Standards on Auditing” behandlar vad en revision av finansiella rapporter går 

ut på och vad revisorn ska tänka på vid utförande av sitt arbete. Att en revision utförts av en 

revisor betyder ändå inte att företagsledningen eller styrelsen befrias från sitt ansvar för de 

finansiella rapporterna. (IFAC 2009a)  

Vid planering och utförande av revision och när revisorn utvärderar vilken effekt 

felaktigheterna har på revisionen ska revisorn ta i beaktande väsentlighet. Felaktigheter 

räknas som väsentliga ifall de enskilt eller tillsammans kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som fattas utgående från de finansiella rapporterna. När revisorn uttalar sig om 
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väsentligheten uttalar revisorn sig om de finansiella rapporterna som en helhet. Är inte 

felaktigheterna väsentliga för de finansiella rapporterna i helhet så är inte revisorn ansvarig 

att upptäcka felaktigheterna. (IFAC 2009a) 

Den viktigaste lagen som reglerar revision är revisionslagen. Den yrkesetiska verksamheten 

regleras av det internationella revisorsförbundet IFAC:s etiska riktlinjer. De internationella 

standarderna för revisionsbranschen utarbetas av IAASB-kommittén vid IFAC. (PRS 2018e) 

I Revisionskvalitetsdagarna hösten 2018 – sammanfattning kan man läsa att 

dokumentationen fortsättningsvis inte är helt klar för revisorerna. Frågor om hur revisorer 

anser att riskbedömningen är, är svår att dokumentera. Själva evenemanget avslutades med 

revisorns dokumentation. Dokumentationen är revisorns enda bevis på att revisorn utfört sitt 

jobb omsorgsfullt. Det är viktigt att dokumentera grunderna för centrala ställningstaganden 

som gäller professionellt omdöme. (Revisorstillsynen 2019) 

2.4 Övrigt om dokumentationen 

På grund av osäkerheten av vad som ska ingå i revisonsdokumentationen använder revisorer 

mycket tid till att dokumentera saker de inte skulle behöva dokumentera, men som man 

dokumenterar för säkerhets skull (Bagshaw & Selwood 2014). 

På grund av att det inte finns klara linjer har ISA 230 kritiserats för att kräva för mycket av 

revisorn. Bagshaw och Selwood (2014) skriver att revisorer klagat på att de måste 

dokumentera varför de låtit bli att utföra revision av vissa saker och att det är svårt att veta 

vad som ska dokumenteras och vad som inte behöver dokumenteras. För att spara tid väljer 

man istället att dokumentera mera än kraven säger, bara för att det tar så mycket mera tid att 

motivera det man inte gjort. 
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3 Teori 

 

När man utför akademisk forskning behöver man använda sig av en eller flera teorier för att 

kunna ge en förklaring till det man vill framföra med sin forskning. En vetenskaplig teori är 

ett system av definitioner, teser, antaganden och modeller. De vetenskapliga teorierna har 

oftast någon form av empiriskt stöd. Teorin fungerar som en bas och hjälper forskaren vid 

besvarandet av de hypoteser forskaren utgår från i sin forskning. Teorier är för det mesta 

stora och allmänna och kan oftast inte användas på alla områden. 

 

3.1 Agentteorin 

En vanlig teori som används inom forskning i revision är agentteorin. Agentteorin har sitt 

ursprung i ekonomisk informationsteori därifrån den utvecklats i två linjer, positivistisk 

agentteori och principal-agentteorin. Både den positivistiska agentteorin och principal-

agentteorin undersöker kontraktet mellan huvudmannen och agenten. De använder samma 

antagande angående människor, organisationer och information. Var den positivistiska 

agentteorin och principal-agentteorin skiljer sig åt är på det matematiska planet. (Eisenhardt 

1989)  

Förhållandet mellan parter är en av de äldsta och vanligaste reglerna för social interaktion. 

Agentteorin baserar sig på att det finns en part (principalen, huvudmannen eller 

uppdragsgivaren) som delegerar beslutsprocessen eller delar av processen till en annan part 

(agenten, utföraren). Ett agentförhållande uppstår när två eller flera parter, där en utsetts 

till agent, agerar för eller som representant för den andra parten, huvudmannen, inom ett 

speciellt område eller ett område där det är svårt att fatta beslut (Ross 1973). Agentteorin 

bidrar med ett standardiserat ramverk för att studera dessa agentrelationer och har blivit ett 

tungt forskningsparadigm när det handlar om att beskriva, förklara och förutspå avtalade 

förhållanden mellan uppdragsgivare och utförare (Viitanen 2000). I princip alla 

avtalsarrangemang, som till exempel förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller 

stat och medborgare, är en sorts agentavtal. Även mycket av det som forskats om moralisk 

risk platsar som agentförhållande. (Ross 1973). 
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Grunden för agentteorin är att det finns ett agentproblem, som uppstår när huvudmannen och 

agenten har olika intresse för uppdraget. Problem uppstår när agenten fattar beslut för 

egen vinnings skull, speciellt om besluten går emot vad huvudmannen anser vara rätt eller 

vad som huvudmannen skulle vinna på (Viitanen 2000). Agentteorin handlar om att lösa två 

problem som kan uppstå i agentförhållanden. Det första agentproblemet uppstår när 

huvudmannens önskningar eller mål står i konflikt med agentens motsvarande eftersom 

det är svårt eller dyrt för huvudmannen att kontrollera vad agenten gör i verkligheten. Det 

andra agentproblemet handlar om risk och risktagande. Huvudmannen och agenten kan 

föredra olika handlingar av att de uppfattar risk på olika sätt. (Eisenhardt 1989) 

När ett företags struktur är sådant att ägandet och kontrollen är skilda från varandra, uppstår 

agentproblem i och med att det uppstår kostnader för bland annat strukturering, övervakning 

och ingående av avtal mellan agenter med motstridiga intressen. Till dessa kostnader hör 

också den förlust som uppstår när kostnaderna för alla ingångna kontrakt överstiger nyttan 

med kontrakten. (Viitanen 2000) 

Agentteorins inriktning handlar om att bestämma det mest effektiva kontraktet som reglerar 

förhållandet mellan huvudmannen och agenten. Detta görs genom antaganden om människor 

(till exempel deras intresse för egen ränta, rationalitet, riskaversion), organisationer (till 

exempel konflikt i målsättningen bland medlemmar) och information (till exempel om 

information är en vara som kan köpas). Den stora frågan handlar om ett beteendeinriktat 

kontrakt är mer effektivt än ett resultatinriktat kontrakt. (Eisenhardt 1989) Den viktigaste 

punkten är att man inte kommer att veta om kontrakten kommer att minska på summan för 

konflikten förrän man kan bevisa att den ena parten brutit mot kontraktet. I 

kontraktsintervallen för företaget finns det dock en naturlig efterfrågan på övervakning av 

kontrakten. I egendomsrätten eller kontraktslitteraturen har det förslagits att redovisning och 

revision uppkom för att övervaka företagens kontrakt. Revisionens uppgift är att se att de 

kontrakt som ingåtts mellan uppdragsgivaren och agenten hålls och att agentkostnaderna 

hålls nere. Revisorns skyldighet enligt agentteorin är att granska att de siffror som används 

i avtalsbestämmelser har beräknats med hjälp av gott förfarande och att granska ifall 

avtalsbestämmelserna har brutits. (Viitanen 2000) 
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Inom den klassiska agentteorin har man under den senare tiden tillsatt en till agent, 

revisorn. I den uppsättningen där det finns dubbla agenter är den ena agentens (revisorn) roll 

att hålla ett öga på de saker som den andra agenten (VD:n) beslutar. (Viitanen 2000) 

Forskare inom principal-agentteorin fokuserar på en allmän teori om förhållandet mellan 

huvudman och agent. Det är en teori som kan används på olika förhållanden, såsom 

arbetsgivare – arbetstagare, köpare – leverantör och andra liknande förhållanden. 

Karaktäristiskt för principal-agentteorin är att huvudman-agentparadigmet innebär en 

noggrann beskrivning av antaganden, vilka följs av logiska avdrag och matematiska bevis. 

I jämförelse med den positivistiska agentteorin är principal-agentteorin abstrakt och mer 

matematisk. Principal-agentteorin har ett bredare fokus och har ett stort intresse för allmänna 

teoretiska slutsatser medan forskare inom den positivistiska agentteorin mera fokuserat på 

specialfallet förhållandet mellan ägare och VD. Forskare inom principal-agentteorin 

använder sig av mera testbara slutsatser. (Eisenhardt 1989) 

Principal-agentteorin och den positivistiska teorin konkurrerar inte med varandra utan 

kompletterar varandra. De positivistiska teoretikerna identifierar diverse kontraktsalternativ, 

medan principal-agentteoretikerna identifierar vilket kontrakt som är det mest effektiva 

beroende på olika grader av osäkerhet, riskaversioner, information och andra variabler. 

(Eisenhardt 1989) 

Det finns två aspekter av agentproblem, moralisk fara och negativt urval. Moralisk fara 

uppstår när agenten inte utför det som den kommit överens med huvudmannen, det vill 

säga agenten smiter från sitt uppdrag. Negativt urval uppstår när agenten påstår att den har 

en kunskap den inte har, men huvudmannen klarar inte av att bedöma om agenten har den 

påstådda kunskapen eller inte. I de fall som det finns icke observerbart beteende, som 

moralisk fara eller negativt urval, har huvudmannen två alternativ. Det ena är att få kunskap 

om agentens beteende genom att investera i informationssystem. Det andra är att avtala 

utgående från resultatet av agentens beteende. (Eisenhardt 1989) 
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3.2 Teorin om selektiv perception 

Selektiv perception handlar om att det vi ser beror på olika inlärda saker, och att vad vi 

ser eller gör påverkas av våra omedvetna förutfattade meningar. Selektiv perception 

härstammar från psykologin, men har även använts inom organisationsteori 

Selektiv perception ställer sig frågan om hur mycket av det vi ser är förutbestämt av våra 

fördomar. De flesta människors uppfattningar är starkt påverkade av vad man förväntar sig 

att se. Även om någonting finns rakt framför ögonen på en så är det svårt att titta på föremålet 

utan förutfattade meningar. Även om man tror att man tittar på saker på ett helt opartiskt 

sätt, så är det i verkligheten näst intill omöjligt att undvika fördomar. (Plous 1993) 

Ett av de äldsta och mest kända experimenten på selektiv perception enligt Plous (1993, 15) 

publicerades av Jerome Bruner och Leo Postman år 1949 i artikeln ’On the Perception of 

Incongruity: A Paradigm (Bruner & Postman 1949, 206–223). Bruner och Postman visade 

åt studerande via ett takistoskop fem olika spelkort med olika tidsintervaller. Fyra av 

spelkorten var vanliga spelkort medan ett av korten var ett trickkort, alltså ett spelkort som 

inte finns i en kortlek. I experimentet användes sex olika trickkort, till exempel ett svart 

hjärter 3 spelkort. I sitt experiment visade Buner och Jerome att de flesta människor inte 

ser att det är något fel på korten och att det tog personer mer än fyra gånger så lång tid att 

hitta ett trickkort än ett vanligt kort och att de flesta reaktionerna på inkongruens kunde 

kategoriseras inom en av följande fyra typer: dominans, kompromiss, störning eller 

igenkännande. (se Bruner & Postman 1949; Plous 1993) 

En dominant reaktion består huvudsakligen av perceptionell förnekelse. Det vill säga att när 

personerna såg ett svart hjärter 3 kort så var de helt säkra på att det var ett normalt rött 

hjärter 3 kort eller ett normalt svart spader 3 kort de såg. (Bruner & Postman 1949) 

En annan reaktion folk hade var att kompromissa. I vissa fall såg personer en röd spader 6 

som ett gredelint spader 6 kort eller som ett gredelint hjärter 6 kort. I andra fall såg 

personer att ett svart hjärter 4 kort var ett gråaktigt spader fyra kort eller att en röd 

klöver sex var klöver sex upplyst med rött ljus. Hälften av subjekten visade 

kompromissade svar till röda kort och 11 procent kompromissade svar till svarta kort. 

(Bruner & Postman 1949; Plous 1993) 
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Det tredje sättet folk reagerade till inkongruensen var genom störning (disruption). När 

svaren stördes hade människorna svårt att bilda sig en uppfattning av något slag. Störningar 

var sällsynta, men när de hände så var resultatet dramatiskt. (Bruner & Postman 1949) 

Den fjärde och sista reaktionen var igenkännande. Men ändå fastän subjekten visste att 

något var fel så missade de själva inkongruensen. Sex av subjekten misstänkte att färgen 

var felplacerad eller upp och ner på kortet innan de hittade själva inkongruensen. (Bruner 

& Postman 1949; Plous 1993) 

Bruner och Postmans experiment visar att förväntningar kan starkt påverka våra 

uppfattningar. När människor har tillräckligt med erfarenhet av en viss situation så ser de 

oftast det som de förväntar sig att se. (Plous 1993) 

Uppfattningar är av sin natur selektiva. Allt beror på kognitiva och motiverande faktorer. 

Det betyder att innan man fattar ett viktigt beslut, så borde man ta sig en stund att 

fundera över följande viktiga frågor: Är jag motiverad att se saker på ett visst sätt? Vilka 

förväntningar hade jag med mig till situationen? Skulle jag se på saker annorlunda ifall jag 

inte hade dessa motiveringar och förväntningar? Har jag diskuterat saken med andra som 

inte delar mina förväntningar och motiv? Genom att ställa liknande frågor så kan man få 

fram många kognitiva och motiverande faktorer som leder till partiskhet i uppfattningen. 

(Plous 1993) 

3.2.1 Kognitiv dissonans 

Strax efter att de första studierna angående selektiv perception gjordes, lade Leo Festinger 

år 1957 upp en teori angående kognitiv dissonans (Plous 1993). Kognitiv dissonans handlar 

om att människor är motiverade till att minska eller undvika inkonsekvenser (eller 

dissonans-ökare) (Plous 1993)  

Festinger och Carlsmith anser att människor upplever kognitiv dissonans när de samtidigt 

har två tankar som är psykologiskt inkonsekventa, dvs. tankar som känns motsägelsefulla 

eller oförenliga på något sätt. (Plous 1993, 23) Självuppfattningsteori utvecklades i mitten 

av 1960-talet av Daryl Bem. Enligt självuppfattningsteorin har dissonans inget att göra med 
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det negativa läget dissonans, utan har att göra med hur människor avleder sina övertygelser 

genom att se hur de själva beter sig. (Plous 1993, 25) 

Bems teori är baserad på två premisser, den ena är att människor upptäcker sina egna 

attityder, känslor och andra interna tillstånd delvis genom att beskåda sig själva hur de beter 

sig i olika situationer. Den andra premissen är att i den utsträckning som de interna signalerna 

är svaga, tvetydiga eller icke tolkningsbara, så är människorna i ganska samma position 

som en utomstående observatör när människorna gör dessa slutledningar. (Plous 1993) 

Skillnaden mellan självuppfattningsteori och dissonansteori är att självuppfattningsteori 

förklarar klassiska dissonansfynd i termer av hur människor leder till orsakerna till deras 

beteende medan kognitiv dissonansteori förklarar dessa fynd när det gäller en naturlig 

motivation för att minska inre konflikt, eller dissonans. (Plous 1993) 

Det är välkänt att förändringar i attityd kan leda till förändringar i beteende. Forskning inom 

kognitiv dissonans visar även att förändringar i attityd kan följa förändringar i beteende. 

Enligt teorin om kognitiv dissonans så kommer trycket att känna sig konsekvent att leda till 

att personer förändrar sin övertygelse i linje med sitt beteende. (Plous 1993) 

3.2.2 Minne och efterkloka biaser 

Minnet är en rekonstruktion som sker i det skede vi återkallar det och det material som 

används vid rekonstruktionen är logiska ingripanden som fyller i de saknade detaljerna, 

associerade minnen som blandar sig med orginalminnet och annan relevant information. 

(Plous 1993) Även den mest sofistikerad beslutsfattaren är mottaglig för biaser i minnet, 

och det finns inget bättre sätt att undvika biaserna än att upprätthålla noggranna 

anteckningar och register över tidigare händelser, som möten, viktiga konversationer och 

avtal. (Plous 1993) 

3.2.3 Sammanhangsberoende 

Sammanhangsberoende handlar om att beslutsfattare inte uppfattar och inte kommer ihåg 

material avskilt från omgivningen. Istället tolkar de ny information i ljuset av tidigare 
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erfarenhet och i det sammanhang där materialet förekommer, vilket gör att samma 

information kan tolkas olika av samma person. (Plous 1993) 

När det gäller bedömning och beslutsfattande finns det fyra effekter som bäst illustrerar 

sammanhangsberoende, nämligen kontrasteffekten, primäreffekten, nyhetseffekten och 

haloeffekten. (Plous 1993) 

Kontrasteffekten handlar om när man inte kan säga vad som är rätt. Plous (1993, 38) 

beskriver kontrasteffekten med ett exempel där man genom att placera en hand i kallt vatten 

och den andra i varmt vatten och sedan placerar båda händerna i ljummet vatten, så 

kommer den handen som varit i kallt vatten att påstå att det ljumma vattnet är varmt 

medan den hand som varit i varmt vatten kommer att säga att det ljumma vattnet är kallt. 

Med primäreffekten är det första intrycket väldigt viktigt, men andra och tredje intryck 

påverkar också starkt. Ju flera intryck en person får, desto mindre påverkan har de på 

slutresultatet. Samma sak gäller med listor. De översta sakerna på listorna påverkar mest 

men ju lägre ner på listan något finns, desto mindre påverkar det. (Plous 1993, 42) 

Primäreffekten inträffar inte bara när människor bildar intryck av varandra, utan i många fall 

i situationer som innefattar utvärdering av sekventiell information. Primäreffekter uppstår 

ibland när människor utsätts för motsatta sidor av en kontroversiell fråga. I många fall 

påverkas människor mer av det första presentationen av frågan än vid efterföljande 

presentationer. I vissa fall har den sista presentationen det största inflytandet, det kallas för 

nyhetseffekten. Nyhetseffekten uppstår oftast när det är lättare att komma ihåg den sista 

presentationen framom den första. (Plous 1993) 

Kontrast-, primär-, och nyhetseffekten visar att samma simulant kan ha olika effekt beroende 

på dess kontext och den ordning som saker presenteras. Ifall man inte kan särskilja enskilda 

påståenden, utan de färgas av de andra, uppstår en haloeffekt. (Plous 1993) 

Formbarhet handlar om hur kontext och formulering av frågor påverkar beslutet och 

beslutsfattandet. I vissa fall kan man genom att erbjuda exakt samma sak men i olika 

kontext få helt olika svar. (Plous 1993) 
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Ordningen på frågor som är relativt lika kan också påverka svaret på den senare frågan, som 

blir influerad av den första frågan. När man bygger upp skalmässiga frågor, så är det 

vanligt att det senaste svarsalternativet väljs av de som svarar. Även om ordning och kontext 

kan märkbart påverka hur människor svarar på frågor, så har det visat sig att människor 

som är bekanta med problemet inte påverkas lika starkt av frågeordningen och kontexten. 

(Plous 1993) Människor med liten kunskap om problemet påverkas mera.  

Av människor som inte har en aning om problemet kommer en viss procent att följa 

formbarhetsprincipen till fullo. (Plous 1993) Detta ger upphov till en pseudo-opinion. För 

att undvika pseudo-åsikter kan man använda sig av olika sorters filter i frågeställningen. 

Man ställer för-frågor angående ämnet man tänker fråga om, för att se om respondenten 

passar in. Man kan också lägga i svarsalternativet ”vet inte” eller ”har ingen åsikt” i 

frågeformuläret. Filter är generellt effektiva när man ska skärma av pseudo-åsikter. Risken 

med filter i versionen jag vet inte och har ingen åsikt, är att folk väljer dessa alternativ på 

grund av okunskap eller av ointresse, vilket kan leda till att undersökningen inte kan ses som 

att ge en rättvis bild för den totala populationen. (Plous 1993) Med filtrering så kan man 

dock påverka svaren på undersökningen. (Plous 1993) Folks beteende och åsikter 

korrelerar oftast inte, vilket har en attityd-handlingsinkonsekvens. (Plous 1993) 

Val av ord i frågeställningen är viktiga, så även val av svarsalternativ. Valet påverkar mycket 

slutresultatet och kan få svaret att helt svänga. Ett mellanalternativ är ett populärt 

svarsalternativ, en säker väg, men det ger inte ut så mycket för den som ställer frågan. Öppna 

svarsalternativ och slutna svarsalternativ ger betydande skillnad. Med öppna svarsalternativ 

får man fram respondentens egna tankar, medan med slutna svarsalternativ kommer det 

fram saker som respondenten kanske inte skulle ha kommit att tänka på när den svarade. 

(Plous 1993) 
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4 Metod 

Inom forskningen kan man säga att det finns två specifika forskningsstrategier, kvantitativa 

metoder och kvalitativa metoder. Enligt Bryman och Bell (2013) kan kvantitativa metoder 

betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och 

analys av data och där tyngden ligger på teoriprövning. Författarna menar att kvalitativa 

metoder lägger vikt vid ord och inte kvantifiering och analys av data och lägger vikt på hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Ändå kan man inte enligt författarna 

stirra sig blind på gränsdragningen, det finns undervisningar där man använt sig av kvalitativ 

forskningsmetod för att pröva teorier. Man kan även kombinera kvantitativa- och kvalitativa 

metoder. (Bryman & Bell 2013). Med kvantitativa metoder ställer man exakt samma frågor 

på exakt samma sätt till varenda individ som deltar i undersökningen och de får exakt samma 

svarsalternativ. Fördelen med att begränsa svarsalternativen är att man snabbt får in 

svarsalternativ av många människor och det går snabbt att sammanställa. Nackdelen är att 

man inte kan se hur människor resonerar bakom sitt svar. Vill man veta detta är 

frågeställningen av kvalitativ natur. (Barmark & Djurfeldt 2015) 

För att stärka fördelarna och undvika nackdelarna med kvantitativa- och kvalitativa metoder 

kan man göra en kombination av dessa, till en så kallad flermetodsforskning. 

Flermetodsforskning handlar om att man använder sig av kvalitativa- och kvantitativa 

metoder om vartannat, inte efter varandra. Som angreppsätt inom företagsekonomi och 

samhällsvetenskapen har flermetodsforskning blivit allt vanligare. (Bryman & Bell 2015). 

Sett ur ett epistemologiskt perspektiv är inte flermetodsforskning möjlig men sett ur ett 

tekniskt perspektiv är de möjligt och det är utgående från den tekniska versionen som en 

majoritet av de forskare som talar för flermetodsforskningen arbetar. (Bryman & Bell 2015) 

Som angreppsätt vid flermetodsforskning har jag använt mig av triangulering. Triangulering 

inom flermetodsforskning handlar om att man använt sig av en metod, endera kvantitativ 

eller kvalitativ metod, för att få fram resultaten från en undersökning. Resultaten 

dubbelkollas mot de resultat man får från den andra forskningsstrategin. Detta kan öka tilltron 

till de resultat man fått genom att mäta på flera sätt. (Bryman & Bell 2015)  
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Flermetodsforskning kan användas när man både vill kvantifiera och få fram personliga 

åsikter eller för att studera olika aspekter av en företeelse. I det fallet att resultatet av en 

undersökning inte går som väntat kan det vara bra att använda sig av en forskningsmetod 

man inte använde sig först av. En kvalitativ forskningsstrategi kan fungera som en 

räddningsoperation för en kvantitativ undersökning där det förväntade resultatet inte 

förverkligas. Samma kan användas om bortfallet i en enkätundersökning är så stort att 

resultaten från enkäten inte kan användas som den enda informationskällan för det som 

slutresultatet grundar sig på (Bryman & Bell). Philip Stiles (2001) har skrivit en artikel om 

hur styrelsemedlemmar kan påverka företagsstrategier där han använt sig av 

flermetodsforskning som strategi. Stiles gjorde intervjuer med styrelsemedlemmar i 

offentliga bolag, fallstudier och skickade ut en enkät till 900 sekreterare. Han fick endast svar 

av 14 procent av sekreterarna. Stiles räknade med att få en låg svarsfrekvens, så istället för 

att basera resultaten endast på enkäten så användes enkäten som ett komplement till 

intervjuerna för att illustrera svaren från intervjuerna. (Stiles 2001; Bryman & Bell 2015) 

Öppna frågor fungerar så att de ger mer information om enskilda fall. Det gör att det kan vara 

bra att blanda kvalitativa och kvantitativa metoder för att både få fram helheter och åsikter. 

Avhandlingen är en beskrivande undersökning där syftet är att spegla revisorernas inställning 

till revisionsdokumentationen. Undersökningen görs i form av en enkät. Enligt Barmark och 

Djurfeldt (2015) kan enkäten betraktas som en form av intervju. Den intervjuform som har 

den lägsta standardiseringen är samtals- eller djupintervjun medan enkäten har den högsta 

standardiseringen i och med att den är helt standardiserad. Karakteristiskt för enkäten är att 

den är klart strukturerad och de olika svarsalternativen är definierade på förhand. Merparten 

av frågorna i en enkät är slutna frågor även om det kan ingå öppna frågor. Vidare används 

intervjuer för att få en större insikt i revisorers svar på enkäten. 

En deskriptiv undersökning handlar om att man är intresserad av vad respondenterna tycker 

i vissa frågor och när man fått svaren så är man nöjd med det. Deskriptiva undersökningar 

fungerar bra som ett underlag innan man beslutar om eventuella åtgärder vid problemlösning 

eller för att skapa opinion inom vissa ärenden. Deskriptiva frågeställningar besvaras oftast 

med univariat analys, det vill säga analys av en variabel. Genom att beskriva hur stor andel 
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av respondenterna som angett de olika svarsalternativen får man svar på den deskriptiva 

frågeställningen. (Barmark & Djurfeldt 2015) 

Vill man förstå varför något är på ett visst sätt räcker det inte med univariat analys, utan då 

utgår man från att minst två fenomen är kausalt relaterade till varandra, det vill säga påverkar 

varandra Kausalitet används till exempel vid hypotesprövning där man vill se om det finns 

ett statistiskt samband mellan två frågor Om man hittar ett statistiskt samband kan man ändå 

inte vara helt säker på att det rör sig om ett kausalt samband i och med att det kan finnas 

variabler som påverkar men som man inte behandlat i enkät. Enligt Barman & Djurfeldt 

(2015) är det viktigt att skilja på statistiska samband och orsakssambanden. Det statistiska 

sambandet är lätt att ta reda på medan slutsatser om orsakssamband är mer vanskliga i och 

med att de förutom statistisk analys även kräver teori. Det går aldrig att slutgiltigt bevisa att 

en teori stämmer men man kan med hjälp av statistiska verktyg komma nära att visa att ett 

orsakssamband fungerar så som en viss teori säger. (Barman & Djurfeldt 2015) Karin 

Dahmström skriver att den deskriptiva frågeställningen är till för att kartlägga någon 

företeelse och är en icke-experimentell undersökning, utan mera en typ av surveytyp. Den 

förklarande frågeställningen fokuserar på att klarlägga samband och testa hypoteser. Den 

förklarande frågeställningen är ett statistiskt experiment och baserar sig på kvasi-

experimentell undersökning. (Dahmström 2005) 

 

4.3 Datainsamling 

Syftet med avhandlingen är att se på finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen. 

Jag har skapat en enkät där jag fokuserar på olika teman jag tror revisorerna kan ha en åsikt 

om. Enkäten är gjord via E-lomake både på svenska och finska. Jag har huvudsakligen använt 

mig av påståenden som respondenten tar ställning till endera enligt en skala eller färdiga svar. 

Varje tema jag behandlar har en egen frågesida och för varje frågesida finns det möjlighet 

för respondenten att ge sina egna kommentarer. Enkätundersökningen börjar med allmän 

bakgrundsinformation, fortsätter med påståenden om dokumentationens allmänna betydelse, 

kopplingen mellan dokumentationen och kvalitetsgranskningen, skolning och 

dokumentation, modeller och standarder, övriga frågor om dokumentationen och slutligen 
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öppna frågor angående hur respondenten tycker att dokumentationen skulle kunna utvecklas 

i framtiden. Vidare intervjuade jag fyra yrkesrevisorer utgående från ett urval frågor från 

frågeformuläret så att de fick höra frågan och sedan gå djupare in på sitt svar. 

 

4.3.1 Problematik vid datainsamling 

GDPR, eller ’Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning)’ som den egentligen heter är en allmän dataskyddsförordning som 

gäller för hela EU. Förordningen trädde ikraft 25.5.2018 och den omfattar alla företag, 

myndigheter, föreningar och andra organisationer som behandlar personuppgifter. Orsaken 

till detta är att det är en grundläggande rättighet att få sina personuppgifter skyddade. Allt 

som inte är personuppgifter faller utanför direktivet. Det som räknas som personuppgifter 

definieras i artikel 4.1 som 

personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

(nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller 

indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. (EU 2016/679) 

Förordningen gäller all data som kan härledas till en fysisk person och personer i samma 

position. Vad definitionen medför är att en e-postadress i formatet 

namn.efternamn@företag.fi är en personuppgift, oberoende om e-postadressen används 

privat eller i arbete i och med att den kan direkt eller indirekt identifiera en fysisk person. 

Personerna har rätt att veta vilka uppgifter som sparats och för vilken orsak uppgifterna har 

sparats. Personerna kan ge godkännande att personuppgifterna ges vidare men behöver inte 

göra det. GDPR gäller inte för privatpersoner som behandlar personuppgifter, men alla 

företag som behandlar personuppgifter. Personuppgifterna ska förvaras så att de är skyddade, 

endera inlåsta eller bakom lösenord. (EU 2016/679; Frydinger, Edvardsson, Olstedt 

Carlström & Beyer 2018) 
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Att nå respondenterna visade sig vara ett problem. På grund av GDPR som trädde i kraft 

25.5.2018 finns det inte längre allmänna listor med revisorernas kontaktuppgifter. Patent- 

och registerstyrelsen som upprätthåller revisorsregistret listar endast revisorernas namn, 

yrkestitel, eventuell revisionssammanslutning och postadressen. Det var inte tidseffektivt att 

börja söka efter varenda en revisors e-postadress. Även de stora revisionsbyråerna visade sig 

vara problematiska i och med att de övergått till kontaktfrågeformulär istället för att ha e-

postadresser på sina hemsidor. 

Jag var även i kontakt med kommunikations- och medlemsservicespecialist Paula 

Hämäläinen vid Suomen tilintarkastajat ry. Suomen tilintarkastajat ry är en förening för 

revisorer och yrkesmänniskor inom ekonomiförvaltning som ordnar skolningar och ger 

utlåtande och anvisningar om revision och ekonomistyrning. Suomen tilintarkastajat ry 

kunde inte ge ut e-postadresserna åt mig, men Paula Hämäläinen var så hjälpsam att hon 

bifogade min undersökning i Suomen tilintarkastajats elektroniska medlemsbrev, postade 

länkarna på Suomen tilintarkastajats hemsida och twittrade ut länkarna via Suomen 

tilintarkastajats Twitterkonto. 

Jag räknade med att få en låg svarsprocent på grund av tidpunkten för undersökningen i och 

med att våren är en stressig tidpunkt för revisorerna. Det att jag inte hade tillgång till 

revisorernas e-postadresser utan fick förlita mig till andra kommunikationssätt gjorde att jag 

inte hade möjlighet att skicka en påminnelse om att svara på undersökningen. Tyvärr blev 

svarsprocenten ytterst låg, endast 1 procent svarade på enkäten. Detta har gjort att resultatet 

inte är statistiskt hållbart och därmed presenteras i form av text och tabeller som analyseras. 

I och med att resultatet från undersökningen inte är statistiskt hållbart har jag även intervjuat 

fyra yrkesrevisorer angående deras syn på dokumentationen. Intervjuerna gjordes via telefon 

eller på revisorns arbetsplats 16–18.4.2019. Som intervjufrågor fungerade ett urval frågor 

från enkäten, där revisorerna skulle svara på frågor enligt en skala, andra var öppna frågor. 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter per person. 
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5 Forskningsuppgift 

 

I detta kapitel behandlas svaren från enkäten som användes vid datainsamlingen. Enkäten 

skickades ut via Suomen tilintarkastajat ry:s e-postlista, hemsida och Twitterkonto. I Finland 

finns det ca 1350 yrkesrevisorer och Suomen tilintarkastajat ry har ca 1450 medlemmar. 

Enkäten besvarades av 14 personer. Tio av dessa svarade på finska, fyra på svenska.  

 

5.1  Bakgrundsinformation 

Av respondenterna är en under 30 år, fyra i åldern 30 till 39, tre 40 till 49 år, 4 i åldrarna 60 

till 69. Två respondenter var över 70 år. Av respondenterna är två kvinnor och elva män. En 

person ville inte uppge sitt kön. 

Utgående från Patent- och registerstyrelsens benämning är 

respondenterna huvudsakligen GR-revisorer. En av 

respondenterna har inte en yrkesrevisorexamen utan arbetar 

som revisorsassistent. Personen utför många 

revisionstimmar och utgående från personens svar har jag 

valt att inkludera dess svar inom alla kategorier förutom 

frågorna som direkt berör kvalitetsgranskningen. 

 

Respondenterna är allt från egenföretagare i revision 

till anställda i de stora revisionsbyråerna. 

 

0 5 10

Annat, Vad?

GR- + CGR-…

GR-revisor

Examen

Figur 1: Examen 

Figur 2: Arbetsplats 
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Respondenterna utför mellan 0 och 200 

revisionsuppdrag per år och använder mellan 100 

och 2000 timmar till revision per år. I och med att 

revisionsuppdragen skiljer sig i form och storlek så 

går det inte att jämföra hur många timmar det tar 

för revisorerna att revidera ett bolag. 

 

 

 

5.2 Allmänt om dokumentationen 

 

Tabell 1: Dokumentationens allmänna betydelse 

Dokumentationens allmänna betydelse      

  

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Svårt att 
säga/ 
ingen 
åsikt 

Delvis 
av 

samma 
åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Det är klart för mig vad syftet med 
revisionsdokumentationen är 1 2 1 2 8 

Dokumentationen har en för stor betydelse i 
revisionsyrket 3 2 0 6 3 

Dokumentationen har en för liten betydelse inom 
revisionsyrket 3 6 2 2 1 

Dokumentationens betydelse har ökat under de 
senaste fem åren 2 0 2 3 7 

Dokumentationen underlättar revisionsarbetet 2 2 0 6 4 

Dokumentationen tar för mycket tid av mitt 
revisionsarbete 2 1 0 5 7 

Dokumentationen underlättar planeringen av 
revisionen 2 1 0 8 3 

Dokumentationen underlättar utförandet av 
revisionen 2 1 0 9 2 

Som revisor har jag nytta av min dokumentation 2 1 0 6 5 

Mina efterföljande revisorer har nytta av min 
dokumentation 4 3 1 1 5 

Dokumentationskraven äventyrar tystnadsplikten 5 4 3 1 1 

0

1000

2000

3000

0

100

200

300

R
ev

is
io

n
st

im
m

ar

re
vi

si
o

n
su

p
p

d
ra

gr

Revisionsuppdrag och -timmar

Antal revisionuppdrag/år

Antal revisionstimmar/år

Figur 3: Revisionsuppdrag och -timmar 



Anna Backman: Finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen 

 

42 

 

De flesta respondenter har klart för sig vad syftet med revisionsdokumentation är. De anser 

delvis att dokumentationen har en för stor betydelse i revisionsyrket. Majoriteten anser att 

dokumentationens betydelse har ökat under de senaste fem åren. 

Respondenter är ganska ense om att se den personliga nyttan av dokumentationen och de 

anser att dokumentationen underlättar såväl planeringen av som utförandet av revisionen men 

anser samtidigt att dokumentationen tar för mycket tid av deras revisionsarbete. Frågan om 

respondenternas efterföljare har nytta av respondenternas dokumentation splittrar deltagarna. 

Respondenterna anser inte att revisionsdokumentationen äventyrar tystnadsplikten.  

En av kommentarerna angående dokumentationen var att en lyckad dokumentation kräver ett 

riktigt revisionsprogram men att det endast finns ett sådant på den finska marknaden medan 

det finns minst tre motsvarande program i Sverige och i Norge. Utgående från 

kommentarerna jag fick verkade respondenterna vara irriterade på dokumentationen, där en 

rentav kommenterade att ”Dokumentaatio on perseestä”. 

 

5.3 Dokumentation och kvalitetsgranskning 

 

Tabell 2: Dokumentation och kvalitetsgranskning 

 

Dokumentation och kvalitetsgranskning      

  

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Svårt att 
säga/ 
ingen 
åsikt 

Delvis 
av 

samma 
åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Dokumentationen är viktig vid kvalitetsgranskningen 0 0 1 3 10 

Dokumentationen borde ha större betydelse vid 
kvalitetsgranskningen 1 6 3 3 1 

Dokumentationen har för stor betydelse vid 
kvalitetsgranskningen 0 1 1 6 4 

Jag gör upp dokumentationen endast för 
kvalitetsgranskningen 5 4 0 3 2 

Jag oroar mig för dokumentationen inför nästa 
kvalitetsgranskning 0 6 1 2 5 

Jag oroar mig för dokumentationen inför nästa 
kvalitetsgranskning till den grad att jag tänker avsäga min 
yrkesrevisorskompetens innan nästa kvalitetsgranskning 8 2 1 0 3 
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Respondenterna är ense om att dokumentationen är viktig vid kvalitetsgranskningen. Men 

anser att den eventuellt har för stor betydelse vid kvalitetsgranskningen. Ett fåtal anser att 

dokumentationen borde ha större betydelse. Påståendet att respondenten gör upp 

revisionsdokumentationen endast för kvalitetsgranskningen delade respondenternas åsikter. 

Flera revisorer är oroade för nästa kvalitetsgranskning, vissa till den grad att de tänker avsäga 

sig sin revisorskompetens innan nästa granskning. Oron finns både bland GR- och GR + 

CGR-revisorer och inom olika åldersgrupper. Även personer som aldrig blivit 

kvalitetsgranskade är oroade inför nästa kvalitetsgranskning i den grad att de tänker avsäga 

sin yrkeskompetens innan nästa granskning. 

Av respondenterna har hälften kvalitetsgranskats. Bland de som inte har kvalitetsgranskats 

finns både sådana som jobbar i en revisionssammanslutning eller som enskild revisor samt 

en om inte är yrkesrevisor. En vet inte om den blivit granskad. Bland de resterande sex 

respondenterna som har kvalitetsgranskats har en råkat ut för att kvalitetsgranskaren har 

påpekat om dess dokumentation men ingen har fått en anmärkning angående 

dokumentationen. 

Ifall respondenterna skulle bli underkända i sin kvalitetsgranskning skulle 8 av 14 lära sig att 

upprätta en dokumentation som uppfyller kraven, 6 av 14 skulle skaffa en färdig modell som 

de skulle följa vid upprättande av dokumentationen. 4 av 14 skulle avsluta sin karriär som 

revisor. 

Från kommentarerna kunde jag läsa att respondenterna är oroade över kvalitetsgranskningen 

på grund av att den utvecklats till att endast basera sig på inskickat material, vilket är tufft 

för revisorerna. Man är orolig hur det ska gå ifall man råkar bli granskad ett år när man har 

en kvalitetssvacka eller att den revision som väljs för granskningen råkar vara en revison med 

sämre kvalitet. Vissa litar på sin dokumentation medan andra skulle vilja ha bättre 

dokumentationsmodeller och verktyg i arbetet.  
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5.4 Skolning och dokumentation  

 

Tabell 3: Skolning och dokumentation 

Skolning och dokumentation 
     

  

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Svårt 
att 

säga/ 
ingen 
åsikt 

Delvis 
av 

samma 
åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Min dokumentation har blivit bättre genom skolning 2 2 1 4 5 
Min dokumentation har blivit bättre genom 
arbetserfarenhet 0 0 1 6 7 
Min dokumentation har blivit bättre genom 
självstudier 0 2 1 7 6 
Jag skulle behöva mera handledning om hur man 
upprättar dokumentationen 1 2 1 9 1 
Det är klart för mig hur revisionsdokumentationen 
ska se ut 1 2 3 6 2 
Jag vet vilka lagar, regler och standarder som gäller 
för revisionsdokumentationen 1 2 1 5 5 
Kvaliteten på min dokumentation påverkas beroende 
på i vilket skede jag upprättar dokumentationen 1 2 3 7 2 
Jag vet vilka dokument jag får lämna bort vid 
dokumentationen 1 6 3 4 0 

 

 

 

Alla respondenter anser att deras dokumentation blivit bättre genom skolning, 

arbetserfarenhet och självstudier. Fastän det är klart för de flesta hur 

revisionsdokumentationen ska se ut, så skulle de behöva mera handledning hur man upprättar 

dokumentationen. Majoriteten vet vilka lagar, regler och standarder som gäller för 

revisionsdokumentationen men ingen vet helt och hållet vilka dokument man får lämna bort 

vid dokumentationen. Av kommentarerna är det oklart hur man ska dra nytta av ISA 

standarderna, om man alls ska använda dem, men en har kommenterat att den dokumenterar 

parallellt med arbetet utgående från revisionsprogrammets process. 
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5.5 Modeller och standarder 

 

Tabell 4: Modeller 

 

Revisorerna anser att det finns fungerade modeller revisionsdokumentationen, men att det 

borde finnas klarare modeller. Majoriteten anser att det borde finnas skilda 

dokumentationskrav för granskning av mikroföretag. Påståendet om att alla revisorer borde 

följa samma modellbotten vid dokumenteringen delade respondenterna. Av respondenterna 

använder de flesta sig av en färdig modell. 5 personer har skapat sin egen 

dokumentationsmodell 6 använder helt färdiga modeller. 

Frågan om vilka modeller revisorerna använder sig av var en flervalsfråga. Alla respondenter 

använder sig av minst en dokumentationsmodell, vissa revisorer använder fler än en. 5 

använder en dokumentationsmodell från Big 4-revisionsbyråerna, 2 en 

dokumentationsmodell från en annan stor eller medelstor revisionsbyrå. 2 använder sig av 

Tilintarkastuksen dokumentointimalli av Föreningen CGR medan 4 har skapat sin egen 

modell. Tre av revisorerna använder sig av andra modeller. En använder sig av 

Tilintarkastajat ry:s modell och en annan av Wolters Kluwer Revision som är en 

dokumentationsmodell från Sverige. 

Modeller      

  

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis av 
annan 
åsikt 

Svårt att 
säga/ 
ingen 
åsikt 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Det finns färdiga fungerande modeller för 
revisionsdokumentation 0 2 1 10 1 

Det behövs klarare modeller för 
revisionsdokumentationen 1 0 3 3 7 

Det borde finnas skilda dokumentationskrav vid 
granskning av mikroföretag 1 0 1 3 9 

Alla revisorer borde följa samma modellbotten för 
revisionsdokumentationen 5 1 2 5 1 

Jag använder mig av en färdig modell för 
dokumentation 1 2 0 3 8 

Jag har skapat min egen modell för dokumentation 6 0 0 3 5 
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Tabell 5: Standarder 

Standarder      

  

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Svårt att 
säga/ 
ingen 
åsikt 

Delvis 
av 

samma 
åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Jag är väl insatt i innehållet av de principer och 
standarder som finns gällande revisorns dokumentation 2 2 0 6 4 

Det är viktigt att revisorns dokumentation 
överensstämmer med internationella standarder 3 3 3 1 4 

ISA 230 fungerar som underlag för min 
revisionsdokumentation 1 0 2 9 2 

ISA 230 är för avancerad för att användas vid revision av 
små- och medelstora företag 0 1 1 6 6 

ISA 230 är för avancerad för att användas vid revision av 
stora företag 2 1 6 4 1 

Jag förstår inte vad det står i ISA 230 5 3 5 0 1 

 

De flesta revisorer är väl insatta i de principer och standarder som gäller revisorns 

dokumentation. Ett par stycken har svarat att de inte är välinsatta i ämnet. Nästan alla har 

svarat att ISA 230 fungerar delvis som underlag för deras revisionsdokumentation men att 

ISA 230 är för avancerad för att användas vid revision av små- och medelstora företag.  

 

5.6 Övrigt om dokumentation 

Tabell 6: Övrigt om dokumentation 

Övrigt om dokumentation      

  

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis av 
annan 
åsikt 

Svårt att 
säga/ 
ingen 
åsikt 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Under de senaste 12 månaderna har det hänt att jag 
inte gjort upp dokumentationen inom rimlig tid 
(senast 60 dygn från det att revisionsberättelsen 
undertecknats) 8 2 0 2 2 

Jag dokumenterar allt jag granskar 1 2 1 7 3 

Jag granskar mera än jag dokumenterar att jag har 
granskat 3 2 1 4 4 

Jag anser att min dokumentation är tillräcklig som 
underlag för kvalitetsgranskning, oberoende om den 
uppfyller kraven för ISA 230 eller ej. 1 1 4 5 3 

Kvaliteten på min dokumentation påverkas beroende 
på i vilket skede jag upprättar dokumentationen 1 2 1 7 3 
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De revisorer som svarat på enkäten gör i huvudsak sin dokumentation inom rimlig tid, endast 

två erkänner att de inte gjort upp sin dokumentation inom rimlig tid. De flesta dokumenterar 

allt de granskar, men majoriteten granskar mera än det de dokumenterat att de granskat och 

respondenterna anser att deras dokumentation är tillräcklig även om den inte skulle uppfylla 

kraven för ISA 230. Det intressanta är att svaren på påståendet ’Kvaliteten på min 

dokumentation påverkas beroende på i vilket skede jag upprättar dokumentationen’ skiljer 

sig från svaren på samma påstående tidigare i enkäten. 

Av respondenterna har 2 personer aldrig tagit över en revision av en annan revisor. 6 stycken 

har inte tittat på tidigare revisorers arbete. Av de sex kvarvarande respondenterna har 4 tittat 

på tidigare revisorers dokumentation vid övertagandet. Från och med frågan om den tidigare 

dokumentationen varit till hjälp är svaren inte entydiga. Respondenter som svarat att de inte 

har tittat på tidigare revisorers dokumentation byter svar och börjar svara ja, nej eller jag vet 

inte. Av de fyra som svarade att de sett på tidigare revisorers dokumentation anser 3 att den 

varit till hjälp medan en inte anser det. Ingen av respondenterna anser att dokumentationen 

de tittat på har varit tydlig. På frågan om respondenten förstått vad den tidigare revisorn gjort 

utan att respondenten själv varit delaktig i tidigare revison är det endast två som anser att de 

förstått. 

 

5.7 Synpunkter  

I enkäten fanns det fyra öppna frågor. 

1. Vad anser du som revisor är det viktigaste med revisionen?  

Det som respondenterna anser vara det viktigaste med revisonen är att förstå 

affärsverksamheten så man vet vad som borde finnas i bokslutet och att granska att bokslutet 

till största delen är korrekt uppgjort så det följer lagen. Finansiärer och fordringsägare bör få 

veta om bokslutet ger en rättvisande bild genom att revisorn granskar risken för väsentliga 

fel. Via revisionen ska kunden känna att den får en större nytta med arbetet än den anser att 

den betalar för, samtidigt som revisioner uppfyller de krav som ställs av lagstiftning och 

reglementen. 
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2. Vad anser du som revisor är det mest utmanande med dokumentationen? 

Dokumentationens mängd ses om en av de största utmaningarna, det vill säga att få tiden 

att räcka till och att dokumentationen är tillräcklig. Det är oklart vad som ska ingå i 

dokumentationen Att som revisor kunna ta ställning till om lagervärdet är rätt när man 

inte känner till företagets produkter på en så detaljerad nivå. Det finns inte mallar för 

olika stora revisionsarbeten, speciellt inte för små revisionsarbeten. En respondent anser 

att en av de största utmaningarna är att göra dokumentationen rätt så den uppfyller kraven 

för kvalitetsgranskningen och att om bokslutet blir upprivet och ny revison ska göras, så 

att göra upp ny dokumentation. En av respondenterna ifrågasätter om 

övervakningsmyndigheterna kan tillämpa ISA-standarderna i sitt arbete eller om det går 

emot Grundlagen 2 §. 

 

3. Vilka faktorer anser du påverkar mest dokumentationen? 

Faktorer som mest påverkar dokumentationen är tidpunkten för uppgörande av 

dokumentationen och att man tar sig tillräckligt med tid för dokumentationen och tillräcklig 

skolning i hur man dokumenterar. Storleken och omfattningen av det företag som ska 

granskas har betydelse för hur dokumentationen görs upp. Är det ett skuldbelagt företag är 

risken större och då bör man vara extra noggrann med in dokumentation. Finns det flera 

revisorer så påverkas dokumentationen av vem som granskar vilken bit av företaget. 

Dokumentationen påverkas också av revisionsprogrammet – eller avsaknaden av ett sådant. 

Även nästa års revision påverkar dokumentationen. Små uppdrag har för få timmar att göra 

revisionen enligt ISA. Det borde finnas en lättare mindre modell för typ 10 timmars 

revisionsuppdrag 

 

4. Synpunkter hur dokumentationen kunde utvecklas i framtiden. 

• Man borde inte behöva kopiera eller skanna in allt material till dokumentationen 

• Dokumentationen vid revision av mikroföretag borde utgående från yrkesmässig 

bedömning förenklas. 

• Dokumentationen vid revision av mikroföretag skulle kunna rymmas på en A4. 
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• Förbättring av arbetsverktyg. 

• Det borde finnas ett revisionsprogram som är anpassat för Finland både på finska och 

svenska där man kan välja vilka områden man tar med i uppdraget så att finländska 

revisorer skulle ha arbetsverktyg att nå upp till kvalitetskraven på olika stora 

revisionsuppdrag, inte bara för dokumenteringen utan också för revisionsarbetet och 

kvalitetsgranskningen 

• Flexibilitet och möjlighet för revisorerna att fatta egna beslut angående 

dokumentationens omfattning. 

 

5.8 Intervjuer 

Enkäten gav inte ett statistiskt hållbart resultat. För att få mera insyn i revisorernas syn på 

dokumentationen intervjuade jag fyra revisorer, en OFGR revisor och tre GR-revisorer. En 

arbetar på en stor eller medelstor revisionsbyrå medan de tre andra är egenföretagare inom 

revision. De intervjuade personerna har årligen utfört mellan 70 och 100 revisionsuppdrag 

och använt mellan 650 och 1500 revisionstimmar på arbetet. En av revisorerna har tidigare 

fungerat som kvalitetsgranskare. 

 Intervjuerna var halvstrukturerade där revisorerna fick svara på ett urval av enkätfrågorna 

och sedan kommentera djupare varje frågesegment. På de slutna frågorna har de intervjuade 

revisorerna svarat relativt lika som majoriteten av enkätrespondenterna. I de fallen att svaren 

skiljer sig märkbart behandlas frågan närmare. 

 

5.8.1 Allmänt om dokumentationen 

Av respondenterna kan man utläsa att de har klart för sig vad syftet med 

revisionsdokumentationen är, men majoriteten anser att dokumentationen har en stor eller för 

stor betydelse i revisionsyrket. Revisorerna anser att det är viktigt att dokumentera, men 

tyngdpunkten på dokumenteringen är för stor. En av revisorerna sade att dokumentationen 

underlättar utförandet av revisionen, men att det är en skillnad mellan att dokumentera och 

för mycket dokumentation. Alla intervjuade anser att dokumenteringen kräver för mycket 
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tid, speciellt vid revidering av små bolag. ”Man kan inte göra samma dokumentation för små 

som stora bolag, det håller inte” var en kommentar av en av revisorerna. En av revisorerna 

ansåg att man måste ifrågasätta för vem man uppgör dokumentationen, om det är för sig själv, 

för kvalitetsgranskaren eller för domstolen.  

Angående påståendet ’Mina efterföljande revisorer har nytta av min dokumentation’ gick de 

intervjuades svar isär. Den som arbetar på den stora eller medelstora revisionsbyrån var av 

den åsikten att påståendet stämmer helt, medan de som arbetar som egenföretagare inom 

revision var av annan åsikt. En revisor motiverade sitt svar med att efterföljarna inte har nytta 

av hens dokumentation eftersom efterföljaren inte har tillgång till den i och med att 

revisionsdokumentationen inte är en offentlig handling. 

5.8.2 Dokumentation och kvalitetsgranskning 

Angående kvalitetsgranskningen var alla intervjuade ense om att dokumentationen är viktig 

vid kvalitetsgranskningen. En av revisorerna har kvalitetsgranskning som bäst, en annan 

avslutade just sin kvalitetsgranskning. De andra två har också kvalitetsgranskats. Den revisor 

som har kvalitetsgranskning som bäst har arbetat som kvalitetsgranskare. Hen är inte orolig 

över sin dokumentation men är istället orolig över kvalitetsgranskarens kvalitativa kunskaper 

om revision och kunskaper i svenska. Kommunikationen med kvalitetsgranskaren är svag. 

Revisorn menar att för tillfället är kvaliteten på kvalitetsgranskningen sådan att den 

granskade ska lära kvalitetsgranskaren att granska.  Den som just har kvalitetsgranskats fick 

mycket beröm för sin dokumentation men oroar sig ändå för nästa kvalitetsgranskning, 

speciellt angående dokumentationen för små företag. 

Majoriteten av de intervjuade är oroliga inför nästa kvalitetsgranskning, men endast en är 

delvis av den åsikten att den oroar sig till den graden att den skulle avsäga sig sin 

yrkeskompetens innan nästa kvalitetsgranskning. En av de intervjuade tror att orsaker varför 

man skulle göra detta är om man börjar närma sig pensionsåldern och om man arbetar allena 

utan ett revisonsteam. 

På frågan vad de intervjuade skulle göra ifall de inte skulle komma genom nästa 

kvalitetsgranskning på grund av dokumentationen visste inte en vad den skulle göra för att 
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den inte ens tänkt den tanken. En skulle avsäga sin yrkesrevisorskompetens med hänvisning 

till sin ålder. De två andra skulle lära sig att upprätta en dokumentation som uppfyller kraven. 

Den ena av dessa revisorer sade ” Jag skulle skärpa mig, ta nya tag, nya modeller. Det finns 

inga andra alternativ”  

En av revisorerna anser att påståendet att dokumentationen är viktig vid 

kvalitetsgranskningen stämmer, men är personligen av annan åsikt när det kommer till 

dokumentationen. Dokumentationen har för stor betydelse vid kvalitetsgranskningen, är för 

teoretisk och har inget med själva arbetet att göra. Visa självklarheter måste dokumenteras 

som är helt onödiga. 

5.8.3 Skolning 

Hälften av de intervjuade anser att de skulle behöva mera handledning om hur man upprättar 

dokumentationen enligt de direktiv som patent- och registerstyrelsen uppger medan den 

andra hälften anser att de har fått den skolning de behöver för upprättande av 

dokumentationen. 

Samtliga intervjuade har påpekat att PRS borde ge direktiv om dokumentationen, i och med 

att det enligt revisionslagen är deras uppgift att ge direktiv och riktlinjer åt revisorerna. De 

regler som finns nu borde skalas ner till det viktigaste för att säkerställa att revisionen och 

dokumentationen är upprättad. 

5.8.4 Modeller och standarder 

Revisorerna har skapat sin egen modell, förutom den som arbetar på en stor eller medelstor 

revisionsbyrå. Hen använder sig av revisionsbyråns egen modell. 

En av revisorerna anser att det till en viss grad behövs klarare modeller för upprättande av 

dokumentationen men anser inte att det borde finnas skilda dokumentationskrav för 

mikroföretag. Detta motiverar revisorn med att alla revisioner är olika, vilket gör att det inte 

går med standardmodeller. De andra revisorerna anser att det borde finnas skilda 

dokumentskrav för mikroföretag. En av revisorerna anser att PRS borde ge ut en klar modell 

hur dokumentationen ska göras, inte bara säga hur man ska göra den. Det skulle få göras 
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skilda modeller för små, medelstora och stora företag. Revisorn funderar över att om alla 

skulle göra upp dokumentationen enligt samma modell som skulle uppfylla kraven enligt 

PRS så skulle det eventuellt underlätta övervakningen. 

Man kan inte bara stirra sig blind på en modell, utan man måste vid upprättande av 

dokumentationen ta i beaktande revisorns kunnande och uppfattning om vad som är viktigt 

och vad som är oviktigt. Revisonen är en helhet. Revisorns erfarenhet och analys går inte att 

ersätta med regler. 

Det är viktigt att komma ihåg att ISA-standarderna inte är stiftade i lagen i Finland utan 

fungerar endast som rekommendationer.  Alla intervjuade revisorer är ense om att ISA 230 

är för avancerad för små och medelstora företag. En revisor sade att om man följer ISA-

standarderna till punkt och pricka så gör man inte en enda revision i Finland, för de går inte 

att förverkliga. ISA standarderna är bra som minnesregel men för avancerade för att användas 

för andra än multinationella bolag. ISA 230 behövs för revisonsteam men för sådana som gör 

upp revisionen allena anser en av revisorerna att den inte är nödvändig. 

5.8.5 Övrigt om dokumentation 

Alla intervjuade revisorer reviderar mera än vad de dokumenterar. Bland annat dokumenterar 

de inte självklarheter. En av revisorerna säger att det inte stämmer att det som inte är 

dokumenterat är inte granskat, att självklarheter inte behöver dokumenteras men att man 

måste dokumentera väsentliga saker som påverkar fordringar och att omsättningen är i skick. 

Målsättningen med revisionen är att ge en tillräcklig och riktig bild. Man kan övergranska, 

men målet är att uppfylla god revisionssed. För det dokumenterar man det som man enser 

vara avvikande eller viktigt. 

Tre av fyra intervjuade revisorer har tagit över revisionen efter en annan revisor. Två av dessa 

har inte fått ut någon annan dokumentation än revisionsberättelsen. Den revisor som arbetar 

på en stor eller medelstor revisionsbyrå har endast fått ut dokumentation när hen tagit över 

revisioner inom den revisionsbyrån. När hen tagit över revision från andra företag har hen 

inte kommit åt revisionsdokumentationen. Revisorn konstaterade att det är helt förståeligt, 

för man vill ju inte ge ut sina yrkeshemligheter åt en konkurrent.  
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5.8.6 Synpunkter 

Fråga 1: Vad anser du som revisor är det viktigaste med revisionen? 

Revisorerna har svarat att det viktigaste är att säkerställa som utomstående att bokslutet ger 

en rättvisande bild av företagets verksamhet och tillgångar. Revisorns roll är att kontrollera 

vissa väsentligheter och avvikelser som kan finnas i bokföringen och bokslutet. 

En revisor ansåg att det viktigaste är att bokföringen är skött av en bra bokföringsbyrå som 

man kan lita på och att bokföring och bokslutet uppfyller alla krav och lagar. Revisorns roll 

är att komma åt missbruk och osaklighet och visa att bokslutet visar upp en riktig och 

tillräcklig bild av företagets ekonomi. 

Fråga 2: Vad anser du som revisor är det mest utmanande med dokumentationen? 

Det som revisorerna anser är mest utmanande med dokumentationen är att få all information 

och dokumentation från vd och styrelse och att styrelsen tagit ansvar för sina handlingar och 

beslut. Det finns företag som har uppfattningen att revisorn är en myndighet som granskar 

och inte ett hjälpmedel för styrelse och vd. 

En av revisorerna uttryckte sig irriterat ”att följa alla jävla standarder” 

Några av revisorerna nämnde att det känns som man gör upp dokumentationen för PRS och 

inte för sin egen del. Det finns alltid en rädsla för att dokumentationen inte skulle vara 

tillräcklig inför en kvalitetsgranskning. 

En revisor tog upp att dokumentationen tar för lång tid och att ingen är villig att betala för 

dokumentationen. 

Fråga 3: Vilka faktorer anser du påverkar mest dokumentationen? 

De faktorer som påverkar mest är överblicken över bolaget och dess verksamhet, förståelsen 

för verksamheten och lagligheten i verksamheten. Även verkställandet av besluten påverkar 

dokumentationen. Därför ska man läsa genom styrelseprotokollen. 

Fråga 4: Synpunkter hur dokumentationen kunde utvecklas i framtiden. 
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De intervjuade revisorerna hade många synpunkter på hur dokumentationen kunde utvecklas 

i framtiden. Dessa kommer i punktlista 

• PRS:s borde ge ut direktiv om vad som är minimidokumentationskrav för mikro- 

och småföretag, det vill säga minimikrav på det som ska vara granskat, på en 

allmän nivå. Det är sedan revisorns sak att bedöma om kraven räcker till eller inte. 

• Idiotiska saker borde bort från kraven, som till exempel att ISA 230 säger att 

revisorn ska vara med om inventeringen. Vad ska revisorn göra om företaget inte 

har något lager? 

• Klara direktiv vad som ska göras på ett enkelt sätt som svarar på frågan 

• Klara gränser för vad dokumentationen borde vara för mikro-, medelstora- och 

börsbolag. Dokumentationskraven för mikroföretag borde vara helt minimikrav. 

• Måste man göra upp dokumentation för varenda en standard? Skulle det inte vara 

lättare att tillämpa bara det viktigaste ur standarderna. Det behövs en förenklad 

version av standardtexterna och inte allt ”pilipali” 

• Förenkling av standardernas tolkning och av dokumentationen 

• Dokumentationen skulle kunna gå i riktning till den gamla GRM-föreningens 

dokumentationsmodeller som enligt revisorerna är praktisk och lätt att använda 

• Den gamla kvalitetsgranskningen där revisor och granskare kan mötas och 

diskutera är betydligt bättre än att skicka in en massa papper som bara ger 

tolkningsfrågor. Det är bättre att kunna diskutera med någon vad man gjort. Nu 

kommer det bara ett ”domslut”, vilket inte är bra. 

5.8.7 Övrigt 

De intervjuade hade även möjlighet att komma med övriga kommentarer. Till dessa hörde 

att dokumentationen har gjort revisionen dyrare. Kunderna förstår inte vad dokumentationen 

är och varför den uppgörs och anser då att de inte ska betala för dokumentationen utan endast 

för granskningen. En revisor önskar att företagen skulle förstå revisorns rådgivande roll och 

använda sig av den. Revisorn kan fungera som rådgivare utan att konsultera företaget som 

skulle medför jäv. I det fallet fungerar revisorn mera som ett bollplank. 
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  En revisor önskar att den gamla revisionsberättelsen där revisorn kunde uttala sig om det 

reviderade bolaget skulle komma tillbaka istället för den helt standardiserade 

revisionsberättelsen som gäller i dagsläge.  

Dokumentationen är något man gör för sig själv. Den fungerar som en förlängning av 

revisionen, bekräftar vad revisorn gjort och stärker det man håller på att göra. 

PRS är för byråkratiskt och måste kunna flexa. Vid kvalitetsgranskningen borde personliga 

kontakter med kvalitetsgranskarna återinföras. En av revisorerna sade att det är ”från 

perseestä” att resultatet av en kvalitetsgranskning kommer per mail, man vet inte vem som 

granskar och ingen feedbacksmöjlighet. Har blivit för byråkratiskt. Det borde införas en 

diskussion på allmän nivå om hur man granskar och visa med stickprov vad man gjort bra 

och vad man gjort dåligt och bör förbättra sig på. Kvalitetsgranskningen borde utföras av 

kvalificerade revisorer och inte av ”papperstigrar”. 
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6 Analys 

 

Revisor är en skyddad titel i Finland. Det betyder att för att få kalla sig revisor måste man 

uppfylla de krav som gäller för revisorer. För att de som behöver revision ska veta vem 

som uppfyller kraven för att få kalla sig revisor, upprätthåller Patent- och registerstyrelsen 

ett register över godkända revisorer. I och med detta borde risken för negativt urval där 

revisorn påstår att den har den kunskap den inte har näst intill elimineras. Registret är 

offentligt, så det är möjligt att beställa avgiftsbelagda uppgifter om revisorer och 

revisionssamfund från Patent- och registerstyrelse. Ifall en revisor har utfört ett arbete som 

krävt att revisionsnämnden behövt behandla ärendet, publiceras ärendet och beslutet på 

Patent- och registerstyrelsens hemsida. (PRS 2017)  

Kvalitetsgranskningen passar för undersökning med agentteori, i och med att 

kvalitetsgranskningen minskar på agentproblemsaspekterna moralisk fara och negativt 

urval. (Plous 1993) Ifall revisorn gör sin dokumentation korrekt så kan kvalitetsgranskaren 

se vad revisorn gjort i sin revision. Om granskaren talar med uppdragsgivaren kan 

kvalitetsgranskaren även få reda på vad båda parterna anser att det kommit överens att ska 

göras. Uppdragsgivaren kan dock inte bestämma vad revisorn får eller ska granska, för 

revisorn ska vara oberoende från uppdragsgivaren. (Viitanen 2000) 

I Finland finns det lite flera CGR-revisorer än GR-revisorer. Av de som svarade var de 

flesta GR-revisorer. Alla revisorer som svarade uppfyller kraven på antal timmar revision 

och revisionsuppdrag de bör utföra under de tre senaste åren redan utgående från de årliga 

siffror de svarat med. Ingen av GR-revisorerna utför mindre än 15 revisionsuppdrag och 

under 100 timmar revision. CGR-revisorerna var långt över sitt krav på 30 uppdrag och 

200 timmar, den som hade lägst antal uppdrag utförde 52 stycken och den som hade lägst 

antal timmar hade 528 timmar revision. Inga OFR-revisorer svarade på enkäten. I 

intervjuerna deltog tre GR-revisorer och en OFGR-revisor. 

Utgående från svaren angående dokumentationens allmänna betydelse och tidigare 

forskning kan man se att revisorerna inte är riktigt nöjda över revisionsdokumentationen. 

Dokumentationen anses ha en för stor betydelse och dess betydelse har bara ökat under de 
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senaste fem åren. En av orsakerna till att dokumentationens betydelse har ökat kan man se 

att är ansvarsövergången av kvalitetssäkrandet från Centralhandelskammaren till Patent- 

och registerstyrelsen (Pylkkänen 2018). Både i enkätsvaren och i intervjuerna ansåg 

revisorerna att när ansvaret för kvalitetsgranskningarna överfördes från 

Centralhandelskammaren till Patent- och registerföreningen så ökade arbetsbördan. Det är 

även något som Riika Pylkkänen (2018) sett i sitt yrkeshögskoleexamensarbete. 

 Innan 2016 sköttes kvalitetsgranskningen av kvalitetsgranskare som utförde granskningen 

fysiskt på plats. Från och med 2016 sköts kvalitetsgranskningen på distans så att revisorn 

skickar in det material som frågas efter. Kvalitetsgranskarna ser inte revisorn utan 

granskningen baserar sig på revisorns dokumentation. Har revisorn inte klart för sig hur 

dokumentationen bör se ut är risken stor att revisorns dokumentation endera är bristfällig 

eller innehåller för mycket information. Av de revisorer som intervjuades tog alla i något 

skede under intervjun upp önskemålet att kvalitetsgranskningen skulle återgå till det gamla 

systemet. Det handlar om att kvalitetsgranskarna var yrkeskunniga revisorer och att 

kvalitetsgranskarna kom personligen och granskade revisorn. I dagens läge sker 

kvalitetsgranskningen på distans och de revisorer som blir granskade har ingen möjlighet 

att berätta personligen varför den gjort något på ett visst sätt. Även Pylkkänen (2018) fick 

motsvarande svar i sina intervjuer. Revisorerna har även kritiserat PRS kvalitetsgranskare 

för att vara jurister som inte är insatta i revision, så som de tidigare kvalitetsgranskarna var. 

I dagens läge granskas man utgående från sin dokumentation medan tidigare kunde man 

diskutera utöver sin dokumentation vad man gjort. Enligt Carrington (2010) är inte 

revisionen färdig när revisionsberättelsen är skriven. Till tillräcklig revision ingår även de 

orsaker som leder till att man fattar ett beslut. Det räcker inte bara med att se på en lista och 

anse att man är färdig när listan tar slut, utan det handlar även om magkänsla. Den 

magkänslan kräver erfarenhet för att kunna förstås. 

Revisorerna anser att dokumentationen underlättar utförandet av revisionen och att de har 

nytta av den i sitt arbete. Revisionsdokumentets betydelse för efterträdande revisorer 

splittrade respondenterna.  

Kvalitetsgranskningen och revisorns dokumentation kan ses som de styrningsmekanismer 

vilket som begränsar revisorns beteende för egen vinning som agentteorin fokuserar på. Det 
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är i revisorns intresse att visa sig vara oberoende och kompetent att utföra sitt jobb, speciellt 

för revisorns ryktes skull. För om det visar sig att revisorn inte varit oberoende, kommer 

revisorns rykte att drabbas och revisorn kommer inte att få lika många uppdrag längre. För 

att ägarna ska få veta att revisorn är kompetent och oberoende, så kan ägarna vända sig till 

Patent- och registerstyrelsen som godkänner revisorer. För att kunna arbeta som revisor måste 

man komma genom kvalitetsgranskningen. Detta gör att man ur en agentteoretisk synvinkel 

avviker från regeln som revisor, i och med att man uppgör revisionen för att klara av kraven 

som principalen upprättat, istället för att följa det som agenten, det vill säga kunden vill att 

man ska göra. (Carrington 2010) Samtidigt underlättar det för kunderna att revisorn är 

kvalitetsgranskad i och med att kunderna då kan lita på att revisorn uppfyller kraven för 

yrkesrevisorer. 

Enligt Viitanen (2000) så har det gjorts mycket empirisk forskning som fokuserar på de 

faktorer som är förenade med rättsliga förfarande mot revisorer. Han säger att det inte 

skrivits så mycket om de faktorer som är relaterade till sannolikheten att disciplinärenden 

tas upp i de fall där en revisor är anklagad för att ha brutit mot yrkets etiska kod. Det är enligt 

Viitanen viktigt för revisorer och för forskare inom revision att lyfta fram det senare området 

för att det kan öka kunskapen om vilka omständigheter och faktorer som lett till och ligger 

bakom de fall som anses ha varit extremt skadliga för revisorsyrket. 

Det Viitanen (2000) påstår kan ha en påverkan på dokumentationen som är väldigt viktig 

vid kvalitetsgranskningen. Att dokumentationen är viktig vid kvalitetsgranskningen var 

revisorerna ganska enhälliga om. De flesta ansåg att dokumentationen rentav har en för stor 

betydelse vid kvalitetsgranskningen. Ett fåtal revisorer ansåg att de endast gör upp 

dokumentationen för kvalitetsgranskningen. Det kan påverka revisionskvaliteten negativt 

ifall fokuset ligger endast på revisionsstandarderna och lagstiftningen (Carrington 2016) 

Alla revisorer oroar sig till någon grad för dokumentationen inför nästa 

kvalitetsgranskning. Både GR-revisorer och CGR-revisorer oroar sig för dokumentationen 

inför nästa kvalitetsgranskning till den grad att en del rentav tänker avsäga sig sin 

yrkeskompetens innan nästa kvalitetsgranskning. Denna oro ses inom flera åldersgrupper. 

Majoriteten av revisorerna anser att de inte oroar sig till den grad att de skulle tänka på att 

sluta som revisorer.  Ifall respondenterna skulle bli underkända i kvalitetsgranskningen är 
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de flesta beredda på att endera lära sig upprätta en korrekt dokumentation eller skaffa sig 

en färdig modell att följa för upprättande av dokumentation. Endast två personer skulle 

sluta som revisorer utan att prova annat före. Sett ur ett kognitivt perspektiv kan det bero 

på att personerna inte är motiverade till att anpassa sig till förändringar. Personerna kan 

även vara så gamla att de inte anser det vara värt mödan att skola in sig på området. 

Utgående från intervjuerna skulle det kunna vara en möjlighet. 

Elin Sporrong (2016) skriver att en kritisk granskning handlar om att granskaren reder ut 

begrepp och budskap, eller kanske söker ytterligare information i syfte att utreda 

påståenden eller information så sakligt och informerat som möjligt. Saklighet handlar om 

att olika sidor av frågorna tas i beaktande. De värderingar som den som granskar har, ska ha 

en så liten som möjligt, eller ingen, inverkan på insamling, undersökning eller tolkning av 

materialet. Det betyder att informationen borde undersökas utgående från sin sanningshalt 

och inte från granskarens fördomar eller perspektiv 

Revisorerna måste ha ett visst antal timmar skolning per år. Respondenterna har svarat att 

skolningen har hjälpt deras dokumentering men att de skulle behöva mera handledning i 

uppgörandet av dokumentationen. Ser man på de skolningar som revisionstillsynen ordnar 

väcker dokumentationen många frågor och det efterlyses bättre och klarare regler, modeller 

och program för dokumentationen. Revision för små- och medelstora företag har redan lite 

lättnader i dokumentationen utgående från ISA 230. Revisorerna efterlyser dock större 

lättnader för revision av mikroföretag, där dokumentationen skulle kunna vara mera 

flexibel och mindre omfattande. ISA 230 anses även vara för avancerad för revision av 

små- och medelstora förtag, och i synnerhet mikroföretag. 

Största delen av revisorerna vet inte alls eller vet bara delvis vilka dokument man får lämna 

bort vid dokumentationen. Det här kan leda till att man väljer att dokumentera mera än 

behövligt för säkerhets skull. En överrapportering medför extra jobb medan en 

underrapportering kan enligt Agoglia m.fl. (2015) medföra risker för revisionskvaliteten. 

Lambert 2015). 

Kvaliteten på dokumentationen påverkas av i vilket skede av revisionen man utför 

dokumentationen. Enligt teorin om selektiv perception reagerar man på och minns saker 
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selektivt. Därför är det skäl att göra dokumentationen så snart som möjligt. Revisorerna 

använder sig av modeller för dokumentationen och vet om att det finns fungerande 

dokumentationsmodeller på marknaden. I Finland verkar det vara brist på fungerande 

modeller. De flesta av de som inte arbetar på någon av de stora revisionsbyråerna har skapat 

sina egna modeller. Detta visar att det finns ett behov av fungerande modeller och det är 

även något som revisorerna anser skulle behövas för utvecklingen av revisorns 

dokumentation. Gärna skulle revisorerna se att det skulle finns ett revisionsprogram som 

dokumentationen är kopplad till. Mycket görs enligt listor och arbetet ses inte som färdigt 

före det är dokumenterat (Carrington 2010). 

Revisiondokumentationen ska uppgöras så att en utomstående yrkesrevisor förstår vad 

revisorn gjort. Av respondenterna har fyra sett på tidigare revisorers dokumentation när de 

tagit över arbetet. Tre har haft nytta av den tidigare dokumentationen men bara två har 

förstått vad den tidigare revisorn gjort utan att själv varit delaktig i revisionen, Om det 

beror på att dokumentationen inte varit tillräckligt bra gjord eller om direktivet är för vagt 

kan jag inte spekulera om. 

Dokumentationen anses ta för mycket tid och revisorerna anser det svårt att få tiden att 

räcka till både för revisionsarbetet och till dokumentationen. Detta gäller speciellt för 

mikroföretag där själva revisionen bara tar ett par timmar att utföra. Revisorerna 

konstaterade att ISA standarderna medfört att kostnaderna för revisionerna har ökat i och 

med att det tar längre tid att utföra en revision. Det är svårt att övertyga kunderna att betala 

för den extra tiden. Det är även något som blir bekräftat via Nevalainen (2013) undersökning. 

Revisorerna önskar att dokumentationen i framtiden skulle lättas upp speciellt för 

dokumentationen vid revision av mikroföretag och att det skulle komma arbetsverktyg i 

form av revisionsprogram som skulle nå upp till kvalitetskraven på olika storleks företag, 

inte bara för dokumenteringen utan för hela revisionsarbetet och kvalitetsgranskningen. 

Dokumentationskraven skulle få vara flexiblare. En av de revisorer som Pylkkänen 

intervjuade ansåg att kvalitetsgranskningen skulle fungera bättre om man skulle ha mera 

samarbete med kvalitetsgranskaren. Kvalitetsgranskningen har allt mera blivit fokuserad på 

ISA standarderna och kvalitetsgranskarna ser allt mera på att om revisorerna dokumenterat 

och hänvisat till de olika ISA standardernas paragrafer. (Pylkkänen 2018) 
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I sin undersökning fick Ehrs (2012) fram att majoriteten av revisorerna anser att ISA 

standarderna behöver ett förtydligande. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

dokumentationen tar för mycket tid. Erhs undersökte även förhållandet mellan synen på att 

dokumentationen tar för lång tid, om den är förknippad med om man är ensam revisor och 

om tiden man fungerat som revisor påverkar. Nevalainen (2013) fick fram i sin undersökning 

att av de som är ovana revisorer använder 40–60 % medan de som är vana revisorer använder 

25–50 % av sin arbetstid vid en revision till dokumentering. När det kommer till små företag 

går ungefär hälften av de budgeterade medlen för revisionen till dokumenteringen. 
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7 Avslutning 

 

Revisorerna i Finland anser sig veta vad syftet med revisionsdokumentationen är. 

Revisionsdokumentationen får kritik för att vara i för stor fokus vid kvalitetsgranskningen 

och för att ta för mycket tid av revisionsarbetet. Revisorerna anser att de skulle behöva 

mera handledning i hur revisionsdokumentationen ska se ut och efterlyser en klar modell 

av PRS som anger minimikraven för en godkänd dokumentation. Bland egenföretagarna 

inom revision är det vanligt att använda sig av egna modeller som man själv skapat, detta 

för att man inte hittat någon modell som skulle vara tillräckligt komprimerad och 

lättanvänd.  

Det finns det tendenser att revisorerna är oroliga över sin kvalitetsgranskning och osäkra 

på sin dokumentation. Dokumentationen för kvalitetsgranskningen oroar alla revisorer och 

vissa till den grad att de tänker sluta som yrkesrevisorer innan nästa kvalitetsgranskning. 

Att granskningen nuförtiden sker på distans och är baserad på ett revisionsuppdrag får 

kritik. 

På grund av att dokumentationen blivit allt viktigare och internationellt styrd så väcker den 

frustration bland revisorerna. ISA 230 som styr dokumentationen är enligt revisorerna för 

omfattande för att användas vid små- och medelstora företag på grund av dess enorma 

omfång. Revisorerna efterlyser en mer flexibel och komprimerad dokumentation speciellt 

för mikroföretag. 

 Revisorerna verkar ha koll på vad som krävs av dem i skolningsväg och vilka lagar och 

regler som styr deras arbete. Dokumentationen verkar vara ett huvudbry i och med att 

revisorerna önskar sig mera handledning i hur dokumentationen ska se ut. Revisorerna 

skulle även gärna se att det skulle finnas ett fungerande revisionsprogram anpassade för 

finländska förhållanden som skulle gå att använda både för revision, dokumentation och 

vid kvalitetsgranskning. 

Revisorerna oroar sig för kvalitetsgranskningen huvudsakligen för att 

kvalitetsgranskningen nuförtiden helt baserar sig på dokumentationen medan den tidigare 
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baserade sig på allt revisorn gjort. I dagens läge vet inte revisorerna vem som utför 

kvalitetsgranskningen på dem, medan tidigare kom kvalitetsgranskaren fysiskt på plats och 

utförde granskningen. Revisorerna saknar den här kontakten med möjligheten att kunna 

diskutera varför man fattat vissa beslut och at få personlig feedback på vad som är bra och 

vad som man bör förbättra i sitt revisionsarbete. 

 

Vidare forskning 

Jag hade oturen att inte få tag på revisorernas e-postadresser och skickade ut enkäten vid 

revisorernas mest arbetsfyllda period. Vid en annan tidpunkt och med tillgången till 

revisorernas e-postadresser skulle man troligtvis få en högre svarsprocent i och med att 

kontakten skulle kännas mera personlig och man skulle ha möjligheten att skicka ut 

påminnelsebrev. Med en högre svarsprocent skulle man kunna dra relevanta slutsatser 

utgående från revisorernas svar. Enkäten skulle passa bra för utveckling av revisorns 

dokumentation utgående från yrkesutövarnas önskemål. 
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Bilaga 1: Utskickningstext via Suomen Tilintarkastajat ry 

 

 

Hei! (på svenska, se nedan) 

 

Teen tällä hetkellä pro gradu-tutkielmaani laskentatoimessa Åbo Akademissa aiheesta 

tilintarkastajan dokumentaatio. Kyselyn tarkoituksena on selvittää tilintarkastajien 

mielipiteitä dokumentaatiosta. Haluatko auttaa minua? Löydät linkin suomenkieliseen 

kyselyyn tämän tekstin lopussa. Kyselyn vastaaminen kestää 10 - 15 minuuttia. Lomake 

sulkeutuu 7.4.2019. 

Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa 

Anna.L.Backman@abo.fi 

 

Kiitos etukäteen! 

Anna Backman 

 

Suomenkielinen lomake: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11293/lomake.html?rinnakkaislomake=Tilintarkastajandok 

 

 

 

Hej! 

 

Jag skriver som bäst min pro graduavhandling i redovisning vid Åbo Akademi angående 

revisorns dokumentation. Syftet med studien är att få reda på revisorers åsikter om 

revisionsdokumentationen. Vill du hjälpa mig? Länken till den svenskspråkiga enkäten 

finns i slutet av detta meddelande och det tar 10 - 15 minuter att besvara enkäten. Enkäten 

stänger 7.4.2019. 

Jag svarar gärna på frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov per e-post på 

adressen Anna.L.Backman@abo.fi. 

 

Tack på förhand! 

Anna Backman 

 

Svenskspråkig blankett: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11293/lomake.html 

  

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11293/lomake.html?rinnakkaislomake=Tilintarkastajandok
https://survey.abo.fi/lomakkeet/11293/lomake.html
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Bilaga 2: Följebrev på svenska 

 

Bästa mottagare 

Jag skriver som bäst min pro graduavhandling i redovisning vid Åbo Akademi angående 

revisorns dokumentation. Syftet med studien är att få reda på revisorers åsikter om 

revisionsdokumentationen. 

Jag ber er vänligen att delta i min undersökning genom att svara på enkäten. Det tar 10 - 15 

minuter att besvara enkäten och svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. Jag ber Er 

svara senast den 7.4.2019. Era svar är mycket viktiga för att undersökningen ska lyckas.  

Jag svarar gärna på frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov per e-post på 

adressen Anna.L.Backman@abo.fi. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänlig hälsning, 

Anna Backman 

 

 

  

mailto:Anna.L.Backman@abo.fi
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Bilaga 3: Följebrev på finska 

 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Teen tällä hetkellä pro gradu-tutkielmaani laskentatoimessa Åbo Akademissa aiheesta 

tilintarkastajan dokumentaatio. Kyselyn tarkoituksena on selvittää tilintarkastajien 

mielipiteitä dokumentaatiosta. 

 

Pyydän Teitä ystävällisesti osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla kyselyyn. 

Vastauksenne on erittäin tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Kyselyyn vastaaminen 

kestää 10 - 15 minuuttia. Pyydän Teitä vastaamaan viimeistään 7.4.2019 mennessä.  

 

Käsittelen vastauksianne luottamuksellisesti ja tunnistamatta vastaajaa. Vastaan mielelläni 

tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa Anna.L.Backman@abo.fi. 

 

Kiitos osallistumisestanne! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Anna Backman 
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Bilaga 4: Frågeformuläret på svenska 

 

Revisorns dokumentation 

Vänligen besvara följande frågor genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer 

överens för dig eller besvara med egna ord ifall möjlighet ges. 

 

Basuppgifter  

Ålder 

Ålder 

Under 25  

25 - 29  

30 - 34  

35 - 39  

40 - 44  

45 - 49  

50 - 54  

55 - 59  

60 - 64  

65 - 69  

70 - 74  

Över 75  

 

 

Kön 

Kön 

Kvinna  

Man  

Annat  

Vill inte ange  
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Examen enligt Patent- och registerstyrelsen (Se 
https://epalvelut.prh.fi/tilintarkastajahaku/#) 

Examen 

GR-revisor  

GR- + CGR-revisor  

OFR-revisor  

GR- + OFGR-revisor  

GR- + CGR- + OFGR-revisor  

Annat, Vad?  

Annat, vad? 

 

 

 

Arbetsplats 

Arbetsplats 

Big 4-revsionsbyrå  

Annan stor eller medelstor revisionsbyrå  

Annan revisionsbyrå  

Egen företagare inom revison  

Jag arbetar inte med revision  

 

 

Hur många revisionsuppdrag utför du per år? (Fyll i endast hela antal) 

 
 

Hur många revisionstimmar utför du per år? (Ange endast hela timmar) 
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Dokumentationens allmänna betydelse  

Dokumentationens allmänna betydelse  

 
Helt av  

annan 

åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Svårt att 

säga / 

ingen 

åsikt 

Delvis 

av  

samma 

åsikt 

Helt av  

samma 

åsikt 

 

Det är klart för mig vad syftet med 

revisionsdokumentationen är      
 

Dokumentationen har en för stor 

betydelse i revisionsyrket      
 

Dokumentationen har en för liten 

betydelse inom revisionsyrket      
 

Dokumentationens betydelse har ökat 

under de senaste fem åren      
 

Dokumentationen underlättar 

revisionsarbetet      
 

Dokumentationen tar för mycket tid av 

mitt revisionsarbete      
 

Dokumentationen underlättar 

planeringen av revisionen      
 

Dokumentationen underlättar utförandet 

av revisionen      
 

Som revisor har jag nytta av min 

dokumentation      
 

Mina efterföljande revisorer har nytta 

av min dokumentation      
 

Dokumentationskraven äventyrar 

tystnadsplikten      
 

 

Egna kommentarer 
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Dokumentation och kvalitetsgranskning  

 
Helt av  

annan 

åsikt 

Delvis av 

annan 

åsikt 

Svårt att 

säga / 

ingen 

åsikt 

Delvis 

av  

samma 

åsikt 

Helt av  

samma 

åsikt 

 

Dokumentationen är viktig vid 

kvalitetsgranskningen      
 

Dokumentationen borde ha större 

betydelse vid kvalitetsgranskningen      
 

Dokumentationen har för stor betydelse 

vid kvalitetsgranskningen      
 

Jag gör upp dokumentationen endast för 

kvalitetsgranskningen      
 

Jag oroar mig för dokumentationen inför 

nästa kvalitetsgranskning      
 

Jag oroar mig för dokumentationen inför 

nästa kvalitetsgranskning till den grad  

att jag tänker avsäga min 

yrkesrevisorskompetens innan nästa 

kvalitetsgranskning 

     
 

 

 Ja Nej 
Vet 

inte 

Jag har inte 

kvalitetsgranskats 
 

Har kvalitetsgranskaren påpekat om din 

dokumentation?     
 

Har du fått anmärkning angående din 

dokumentation?     
 

 

 

Om du inte skulle bli godkänd i nästa kvalitetsgranskning på grund av bristfällig 

dokumentation, vad skulle du göra åt saken? (Välj det alternativ som passar bäst in på dig. 

Du kan välja flera alternativ) 

Lära mig upprätta en dokumentation som uppfyller kraven 

Skaffa en färdig modell som jag skulle följa vid upprättande av dokumentationen 

Avsluta min karriär som revisor 

Annat, vad? 

 

Om annat, vad? 

Egna kommentarer 
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Skolning och dokumentation  

 
Helt av  

annan 

åsikt 

Delvis av 

annan 

åsikt 

Svårt 

att säga 

/ 

ingen 

åsikt 

Delvis 

av  

samma 

åsikt 

Helt av  

samma 

åsikt 

 

Min dokumentation har blivit bättre 

genom skolning      
 

Min dokumentation har blivit bättre 

genom arbetserfarenhet      
 

Min dokumentation har blivit bättre 

genom självstudier      
 

Jag skulle behöva mera handledning om 

hur man upprättar dokumentationen      
 

Det är klart för mig hur 

revisionsdokumentationen ska se ut      
 

Jag vet vilka lagar, regler och standarder 

som gäller för revisionsdokumentationen      
 

Kvaliteten på min dokumentation påverkas 

beroende på i vilket skede  

jag upprättar dokumentationen 
     

 

Jag vet vilka dokument jag får lämna bort 

vid dokumentationen      
 

 

Egna kommentarer 

  

  



Anna Backman: Finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen 

 

 

 

Modeller och standarder  

Dokumentationsmodeller  

 
Helt av  

annan 

åsikt 

Delvis av 

annan 

åsikt 

Svårt att 

säga / 

ingen 

åsikt 

Delvis 

av  

samma 

åsikt 

Helt av  

samma 

åsikt 

 

Det finns färdiga fungerande modeller för 

revisionsdokumentation      
 

Det behövs klarare modeller för 

revisionsdokumentationen      
 

Det borde finnas skilda 

dokumentationskrav vid granskning av 

mikroföretag 
     

 

Alla revisorer borde följa samma 

modellbotten för 

revisionsdokumentationen 
     

 

Jag använder mig av en färdig modell för 

dokumentation      
 

Jag har skapat min egen modell för 

dokumentation      
 

 

Hurdan dokumentationsmodell använder du dig av? (Du kan välja flera än ett alternativ) 

Modell från Big 4-revisionsbyrå 

Modell från annan stor eller medelstor revisionsbyrå 

Tilintarkastuksen dokumentointimalli av Föreningen CGR 

Jag har skapat min egen modell 

Jag använder mig inte av någon modell 

Annan modell, vad? 

 

Om annat, vad?  
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Standarder (Ta ställning till följande påstående genom att kryssa i det alternativ som passar 

dig bäst. ISA 230 = Internationell revisonstandard om revisons dokumentation) 

 
Helt av  

annan 

åsikt 

Delvis av 

annan 

åsikt 

Svårt 

att säga 

/ 

ingen 

åsikt 

Delvis 

av  

samma 

åsikt 

Helt av  

samma 

åsikt 

 

Jag är väl insatt i innehållet av de principer 

och standarder  

som finns gällande revisorns 

dokumentation 

     
 

Det är viktigt att revisorns dokumentation 

överensstämmer med internationella 

standarder 
     

 

ISA 230 fungerar som underlag för min 

revisionsdokumentation      
 

ISA 230 är för avancerad för att användas 

vid revision av små- och medelstora 

företag 
     

 

ISA 230 är för avancerad för att användas 

vid revision av stora företag      
 

Jag förstår inte vad det står i ISA 230      
 

 

Egna kommentarer 
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Övrigt om dokumentation  

 

Övrigt  

 
Helt av  

annan 

åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Svårt att 

säga / 

ingen 

åsikt 

Delvis 

av  

samma 

åsikt 

Helt av  

samma 

åsikt 

 

Under de senaste 12 månaderna har det 

hänt att jag inte gjort upp 

dokumentationen  

inom rimlig tid (senast 60 dygn från det 

att revisionsberättelsen undertecknats) 

     
 

Jag dokumenterar allt jag granskar      
 

Jag granskar mera än jag dokumenterar 

att jag har granskat      
 

Jag anser att min dokumentation är 

tillräcklig som underlag för 

kvalitetsgranskning, 

oberoende om den uppfyller kraven för 

ISA 230 eller ej. 

     
 

Kvaliteten på min dokumentation 

påverkas beroende på i vilket skede  

jag upprättar dokumentationen 
     

 

 

 Ja Nej 
Vet 

inte 

Jag har inte tittat på  

tidigare revisorers 

dokumentation 

Jag har inte 

tagit  

över 

revisioner 

 

Har du tittat på tidigare revisorers 

dokumentation när du tagit över nya 

revisionskunder? 
     

 

Har den tidigare dokumentationen varit 

till hjälp?      
 

Har dokumentationen varit tydlig?      
 

Har du förstått vad den tidigare revisor 

gjort utan att du själv varit delaktig i den 

tidigare revisionen? 
     

 

 

 

Egna kommentarer 
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Kommentarer (frivilliga)  

 

Vad anser du som revisor är det viktigaste med revisionen? 

 
 

Vad anser du som revisor är det mest utmanande med dokumentationen? 

 
 

Vilka faktorer anser du påverkar mest dokumentationen? 

 
 

Synpunkter hur dokumentationen kunde utvecklas i framtiden 

 

 

 

Tack för dina svar! 
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Bilaga 5: Frågeformuläret på finska 

 

Tilintarkastajan dokumentointi 

Vastaa ystävällisesti seuraaviin kysymyksiin rastittamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai 

kertomalla mielipiteesi omin sanoin. 

Perustiedot 

Ikä 

Ikä 

 Alle 25   

25 - 29  

30 - 34  

35 - 39  

40 - 44  

45 - 49  

50 - 54  

55 - 59  

60 - 64  

65 - 69  

70 - 74  

 Yli 75 

 

 

Sukupuoli 

Sukupuoli 

Nainen  

Mies  

Muu  

 En halua kertoa 
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Koulutus Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan (katso 
https://epalvelut.prh.fi/tilintarkastajahaku/) 

Luokitus 

 HT-tilintarkastaja 

 HT- + KHT-tilintarkastaja 

 JHTT-tilintarkastaja 

 HT- + JHT-tilintarkastaja 

 HT- + KHT- + JHT-tilintarkastaja 

 Muu, mikä? 

Muu, mikä? 

 

 

 

Työpaikka 

Työpaikka 

 Big 4-tilintarkastusyhtiö 

 Muu suuri tai keskisuuri tilintarkastusyhtiö 

 Muu tilintarkastusyhtiö 

 Toimin yksityisenä tilintarkastajana 

 En työskentele tilintarkastajana 

 

 

Kuinka monta tilintarkastustoimeksiantoa suoritat vuodessa? (Käytä vain kokonaisia 

lukuja)  

 

Kuinka monta tilintarkastustyötuntia suoritat vuodessa? (Käytä vain kokonaisia tunteja) 
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Dokumentaation yleinen merkitys 

Dokumentaation yleinen merkitys 

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Vaikea sanoa 

/ ei 

mielipidettä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Minulle on selvää, mikä 

dokumentaation tarkoitus on      
 

Dokumentaatiolla on liian suuri 

merkitys tilintarkastajan ammatissa      
 

Dokumentaatiolla on liian pieni 

merkitys tilintarkastajan ammatissa      
 

Dokumentaation merkitys 

tilintarkastajan ammatissa on 

kasvanut viimeisten viiden vuoden 

aikana 

     
 

Dokumentaatio helpottaa 

tilintarkastustyötä      
 

Dokumentaatio vie liikaa aikaa 

tarkastustyöstäni      
 

Dokumentaatio helpottaa 

tarkastuksen suunnittelua      
 

Dokumentaatio helpottaa 

tarkastuksen suorittamista      
 

Tilintarkastajana hyödyn 

dokumentaatioistani      
 

Seuraavat tilintarkastajat hyötyvät 

dokumentaatioistani      
 

Dokumentointivaatimukset 

vaarantavat 

salassapitovelvollisuuden 
     

 

 

Omat mielipiteet 
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Dokumentaatio ja laaduntarkastus 

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Vaikea sanoa 

/ ei 

mielipidettä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Dokumentaatio on tärkeä 

laaduntarkastuksessa      
 

Dokumentoinnilla pitäisi olla enemmän 

merkitystä laaduntarkastuksessa      
 

Dokumentaation merkitys on liian suuri 

laaduntarkastuksessa      
 

Teen dokumentoinnin vain 

laaduntarkastuksen vuoksi      
 

Olen huolissani dokumentaatiosta 

seuraavassa laaduntarkastuksessa      
 

Olen siinä määrin huolissani 

dokumentaatiosta seuraavassa 

laaduntarkastusta, että aion luopua 

ammatillisesta 

tilintarkastusvalmiudestani ennen 

seuraavaa laaduntarkastusta 

     
 

 

 Kyllä Ei 
En 

tiedä 

Minua ei ole 

tarkastettu 
 

Onko laaduntarkastaja huomauttanut 

dokumentaatiostasi?     
 

Oletko saanut muistutuksen dokumentaatiostasi?     
 

 

 

Jos sinua ei hyväksytä seuraavassa laaduntarkastuksessa riittämättömän dokumentaation 

takia, mitä tekisit silloin? (Valitse vaihtoehto joka sopii sinulle parhaiten. Voit valita 

useampia vaihtoehtoja.) 

Oppisin laatimaan vaatimukset täyttävän dokumentaation 

Hankkisin valmiin mallin, jota noudattaisin dokumentaatiota laadittaessa 

Lopetan urani tilintarkastajana 

Muuta, mitä? 

 

Jos muuta, niin mitä? 

Omat mielipiteet 
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Koulutus ja dokumentaatio 

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

Vaikea sanoa / 

ei mielipidettä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Dokumentaationi on parantunut 

koulutuksen avulla      
 

Dokumentaationi on parantunut 

työkokemuksen kautta      
 

Dokumentaationi on parantunut 

oma-aloitteiseen opiskelun 

kautta 
     

 

Tarvitsisin lisää ohjeistusta 

dokumentaation valmistelussa      
 

Minulle on selvää, miltä 

dokumentaation tulisi näyttää      
 

Tiedän mitkä lait, säännöt ja 

standardit koskevat 

tarkastusasiakirjoja 
     

 

Dokumentaation laatuun 

vaikuttaa se, missä vaiheessa 

valmistelen dokumentaation 
     

 

Tiedän mitkä asiakirjat saan 

jättää pois dokumentaatiosta      
 

 

Omat mielipiteet 
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Mallit ja standardit 

Dokumentaatiomallit 

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

Vaikea sanoa / 

ei mielipidettä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Dokumentaatiota varten on 

valmiita, toimivia malleja      
 

Tarvitaan selkeämpiä malleja 

dokumentaatiota varten      
 

Mikroyrityksiä tarkastaessa pitäisi 

olla erilaisia 

dokumentointivaatimuksia 
     

 

Kaikkien tilintarkastajien olisi 

noudatettava samaa mallipohjaa 

dokumentaatiossa 
     

 

Käytän valmista mallia 

dokumentaatiota varten      
 

Olen luonut oman 

dokumentointimallin      
 

 

Millaista dokumentointimallia käytät? (Voit valita useampia vaihtoehtoja) 

Big 4-tilintarkastusyhtiön mallia 

Muun suuren tai keskisuuren tilintarkastusyhtiön mallia 

KHT-yhdistyksen Tilintarkastuksen dokumentointimalli 

Olen tehnyt oman mallin 

En käytä mallia 

Muu malli, mikä? 

 

Jos muu malli, mikä? 
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Standardit (Ota kantaa seuraaviin väittämiin rastittamalla se mikä sopii sinulle parhaiten. 

ISA 230 on kansainvälinen tilintarkastusstandardi tilintarkastajan dokumentatioon) 

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

Vaikea sanoa / 

ei mielipidettä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Olen hyvin tietoinen 

tilintarkastajan dokumentaatioon 

sovellettavien periaatteiden ja 

standardien sisällöstä 

     
 

On tärkeää, että tilintarkastajan 

dokumentaatio on kansainvälisten 

standardien mukaista 
     

 

ISA 230 toimii perustana minun 

dokumentaatiolle      
 

ISA 230 on liian vaativa käyttää 

pk-yritysten tilintarkastukseen      
 

ISA 230 on liian vaativa 

käytettäväksi suuryritysten 

tilintarkastuksessa 
     

 

En ymmärrä mitä ISA 230 sanoo      
 

 

Omat mielipiteet 
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Muuta dokumentaatiosta 

Muu 

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Vaikea sanoa 

/ ei 

mielipidettä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Viimeisten 12 kuukauden aikana en 

ole laatinut asiakirjoja kohtuullisessa 

ajassa (viimeistään 60 päivän 

kuluttua tarkastuskertomuksen 

allekirjoittamisesta) 

     
 

Dokumentoin kaikki mitä tarkasta      
 

Tarkastan enemmän kuin mitä 

dokumentoin      
 

Mielestäni dokumentointini riittää 

perustaksi laaduntarkastuksessa 

riippumatta siitä, täyttääkö se ISA 

230:n vaatimukset vai ei. 

     
 

Dokumentaation laatuun vaikuttaa se, 

missä vaiheessa valmistelen 

dokumentoinnin 
     

 

 

 Kyllä Ei 
En 

tiedä 

En ole katsonut 

aiempien 

tilintarkastajien 

dokumentaatiota 

En ole perinyt 

toisen 

tilintarkastusta 

 

Oletko katsonut aiempien 

tilintarkastajien dokumentaatiota, 

kun olet ottanut uuden 

tilintarkastusasiakkaan? 

     
 

Onko aiempi dokumentaatio 

ollut hyödyksi?      
 

Onko dokumentaatio ollut selvä?      
 

Oletko ymmärtänyt mitä 

edellinen tilintarkastaja on 

tehnyt, ilman että osallistuit 

aikaisempaan tarkastukseen? 

     
 

 

 

Omat mielipiteet 
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Kommentit (vapaaehtoiset) 

 

Tilintarkastajana, mitä pidät tärkeimpänä tilintarkastuksessa?

 
 

Tilintarkastajana, mitä pidät haastavimpana dokumentaatiossa?

 
 

Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat eniten dokumentaatioon?

 
 

Näkemyksiä siitä, miten dokumentointia voitaisiin kehittää tulevaisuudessa

 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 

 


