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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-beskriva revisionsprofessionens utveckling och aktuella frågor inom yrkesrollen, som t ex
könsrolls- och hållbarhetsfrågor
-förklara revisionens bakomliggande sammanhang och hur redovisning,
hållbarhetsrapportering och revision utvecklas både i Sverige och internationellt.
-identifiera olika metoder för lösandet av olika revisions- och bestyrkandefrågor både
nationellt och internationellt.
-förklara hur risk kan identifieras och värderas i samband med planering av revision och
bestyrkande
-identifiera teorier som syftar till att förklara revisionens och bestyrkandes innehåll och
revisorernas roll.
Färdighet och förmåga:
-redogöra för och kritiskt tolka aktuell normgivning vad gäller lagstiftning, råd, anvisningar
och rekommendationer från etablerade normgivare i Sverige samt internationella revisionsoch bestyrkandestandarder.
-självständigt visa, identifiera, formulera och lösa problem i överensstämmelse med gällande
lagar, normer och praxis i enlighet med god yrkesetik, samt skriftligt och muntligt förklara

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

och försvara sina lösningsförslag.
-ta ställning till olika revisionsproblem samt kritiskt ange kontextuella perspektiv på revision.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-värdera behov av ytterligare kunskap om revisionens och bestyrkandets normering.
-sammanfatta och ta ställning till vetenskapens roll inom revisionsområdet.
-relatera den svenska revisionens ramverk och reglering till dess internationella
motsvarigheter.
Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. I den första och teoretiska delen
diskuteras syftet med revision. Vad motiverar revisionen och revisorerna? Där ifrågasätts
varför revisionsverksamheten är reglerad och diskuteras kring fördelar och nackdelar med
reglering i allmänhet och reglering av revision i synnerhet.
Kursens andra del, som är mer praktisk, börjar med en diskussion av det ramverk som styr,
eller bör styra, revisionsregleringen. Vidare görs en genomgång av den aktuella
revisionsregleringen (EU direktiv, ISA - International Standards on Auditing). Såväl
internationella som svenska regelverk diskuteras. Hur tillämpar revisorerna regelverken och
vad är god revisionssed är frågeställningar som belyses.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, tillämpningsövningar, seminarier och
handledning och tentamen. Undervisningen sker på engelska.

Förkunskaper

-Kandidatexamen i företagsekonomi.
-Företagsekonomi som huvudområde (90 hp) eller motsvarande.
-Minst 30 hp i externredovisning och ekonomistyrning.
-Färdighet i engelska motsvarande (svensk gymnasieskola) Engelska 6

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Revision och bestyrkande – för hållbart
företagande

7,5 hp

Betyg: AF
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