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Sammanfattning 
 

Revisionsberättelsen är i många fall den enda kontakt som företagets intressenter har 

med revisorn och är således en viktig kommunikationskanal mellan dessa parter. Att 

denna rapportering är ett viktigt verktyg vad gäller kommunikation inom revisionen 

framgår av den debatt som skjutit fart de senaste åren. Denna uppsats syftar till att lyfta 

fram revisorernas perspektiv på revisionsberättelsen. Då olika intressenter visat sig ha 

skilda åsikter i debatten om revisionsberättelsens innehåll, önskar vi även att undersöka 

om vad revisorerna vill förmedla påverkas av vilka intressenter de anser är viktiga.  

 

Genom en enkätundersökning har denna studie undersökt vad de kvalificerade 

revisorerna i Sverige vill förmedla, samt vilka intressenter som bedöms vara viktiga 

mottagare av revisionsberättelsen. Enkäten skickades ut till samtliga kvalificerade 

revisorer som är medlemmar i branschorganisationen FAR. Av de 3602 enkäter som 

skickades ut, genererade undersökningen 317 svar. Resultaten har bearbetats statistiskt 

för att kunna pröva de hypoteser som tagits fram med bakgrund i studiens teoretiska 

referensram.  

 

Enligt denna studie kan det påvisas att samband föreligger mellan vilka intressenter 

revisorn anser är viktiga och vad revisorn vill förmedla. Vidare visar revisorerna inga 

indikationer på att de vill utöka sin rapportering. Denna studie visar nämligen att det 

som revisorerna vill förmedla i revisionsberättelsen överensstämmer med den 

information som krävs enligt regelverket.  
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Abstract 
 

The audit report is in many cases the only contact between the auditor and a company’s 

stakeholders, it is therefore an important channel of communication. The fact that the 

auditor’s report is an important tool for communication is clear from the debate that has 

emerged in recent years. This study aims to highlight the auditors’ perspective on the 

audit report. As different stakeholders found to have distinct opinions when it comes to 

the content of the audit report, this study will also investigate how the auditor’s 

perceptions of the stakeholders affect what they want to convey in the audit report.  

 

Based on a questionnaire survey, this study investigates what the qualified auditors in 

Sweden want to convey, and also which stakeholders are deemed to be important 

recipients of the audit report. The questionnaire was distributed to all qualified auditors 

who are members of FAR, which is the association for auditors in Sweden. Of the 3602 

questionnaires sent out, the survey generated 317 responses. Hypotheses derived from 

the theoretical framework are tested by statistical analyses of material collected from 

the questionnaire survey.  

 

The findings shows that there is a connection between which stakeholders the auditor 

considers as important, and what the auditor wants to communicate in the audit report. 

Furthermore, the results indicate that auditors are rather uninterested in expanding their 

reporting. This study shows that what the auditors want to convey in the audit report are 

in accordance with the information required by the law.  
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Kapitel 1  

Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden för studiens ämne och en diskussion kring 

problemet.  Detta leder slutligen fram till problemformuleringen och studiens syfte. 

 
 

Revisionsberättelsen är en viktig kommunikationskanal mellan revisorer och företagets 

intressenter och är i många fall den enda kontakt som intressenterna har med revisorerna 

(Libby, 1979). Genom att vara resultatet av revisorns omfattande granskningsarbete har 

revisionsberättelsen stor betydelse i dagens samhälle (Carrington, 2010).  

 

Tidigare forskning inom Sverige visar att den standardiserade utformningen av 

revisionsberättelsen inskränker revisorernas trovärdighet och bidrar till att det så kallade 

förväntningsgapet ökar (Burrowes och Persson, 2000). Enligt Burrowes och Persson 

(2000) borde därför informationen i revisionsberättelsen utökas. Svenska revisorer har 

vidare visat indikationer på att de är mer intresserade av att skydda sig själva och 

minska sin egen risk än att skydda investerarna och andra intressenter (Öhman et al, 

2006). Detta till trots för att de är medvetna om att den nuvarande revisionsberättelsen 

till viss grad är intetsägande (Burrowes och Persson, 2000). Det kan alltså se ut som det 

existerar en intressekonflikt mellan revisorer och företagets intressenter. Å ena sidan 

efterfrågar intressenterna mer information från revisorerna och önskar sig en utökad 

revisionsberättelse (Burrowes och Persson, 2000). Å andra sidan har revisorerna visat 

sig vara motvilliga att göra flera uttalanden i revisionsberättelsen (Öhman et al, 2006).  

1.1 Debatten om revisionsberättelsen 

Att revisionsberättelsen är ett viktigt verktyg inom revisionen framgår av den debatt 

som vuxit fram den senaste tiden. Debatten sköt fart då EU-kommissionen under hösten 

2010 presenterade en grönbok om revision, där revisionsberättelsen är ett av områden 

som berörs (FAR, 2011b). Grönboken om revision är ett resultat av den senaste 

finanskrisen och den kritik som riktas mot revisorerna för att det inte skickades ut några 

varningssignaler om bankernas situation innan det var för sent. Då kommissionen fick 

in i underkant av 700 remissvar på grönboken inom svartidens åtta veckor, kan man 
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konstatera att engagemangen kring ämnet är stort (FAR, 2011b). I oktober 2011 kom 

EU-kommissionens förslag till paket om revision, vilket bland annat innebär ändringar i 

revisionsberättelsen (FAR, 2011b). 

 

Debatten om revisionsberättelsen har engagerat flera av dess användare, däribland 

revisorer, staten och företagens investerare. Av deras remissvar och kommentarer till 

grönboken och revisionspaketet kan konstateras att de har olika synpunkter på 

revisionsberättelsen och deras argument för hur utformningen bör vara varierar. Till 

trots för att de har olika önskemål för hur revisionsberättelsen skall se ut, framgår det av 

deras remissvar och kommentarer att de olika användarna av revisionsberättelsen är 

överens om att EU-kommissionens förslag inte är önskvärt. Utöver vad som stadgas i 

ISA-standarderna, skall revisionsberättelsen enligt EU:s förslag om revisionspaket 

innehålla 23 punkter om bland annat riskområden och bedömning av den interna 

kontrollen, och maximal längd för revisionsberättelsen är 4 sidor eller 10 000 tecken 

(FAR, 2011b). Brännström och Iredahl (2012) har skissat på hur revisionsberättelsen 

kommer att se ut enligt EU-kommissionens förslag, och konkluderar med att 

utformningen är mycket komplex och därför inte särskilt användbar ur intressenternas 

synpunkter. 

 

FAR (2012) avstyrker i sitt remissvar EU-kommissionens förslag till 

revisionsberättelsen då de anser att kraven på formalia är för omfattande. FAR (2012) 

skriver vidare att de är positiva till förslagets ökade öppenhet i revisorns rapportering, 

men att de inte anser att den föreslagna revisionsberättelsen avspeglar den tydlighet som 

de anser måste föreligga i revisorns uppdrag och rapportering. Revisorsnämnden (2010) 

ifrågasätter om en eventuell ökad rapporteringsskyldighet för revisorerna borde få 

genomslag i revisionsberättelsen eller om man kan hitta andra kommunikationskanaler. 

Vidare har de svårt för att se att marknaden gynnas av flera uttalanden, då de är rädda 

för att information som lämnas och som senare visar sig vara felaktig, vill bidra till att 

även verifieringen av regelefterlevnaden förlorar sin trovärdighet. De anser därför att en 

eventuell ökad rapporteringsskyldighet måste genomföras på ett sätt som gör att 

revisionsberättelsen inte förlorar sin informationsbärande karaktär och den jämförbarhet 

som den nuvarande standardiserade utformningen säkrar (Revisorsnämnden, 2010). 

Johnson (2012), som representerar Federation of European Accountants, menar att det 

finns en informationsklyfta snarare än en förväntningsklyfta, då de som använder sig av 



Friberg och Kvikne 

 

3 

 

rapporteringen vill ha en mer omfattande rapportering, men inte mer arbete. Han säger 

vidare att revisorerna vill tydliggöra att de inte är en informationstillhandahållare, utan 

de skall istället försäkra sig om att den information de fått är korrekt. Deras ansvar är 

med andra ord sekundärt, medan det primära ansvaret är det ledningen som står för.  

 

Aktiespararna (2010) representerar företagens investerare, vilket tydligt framgår i deras 

remissvar där de skriver att ju mer relevant information som finns tillgänglig om ett 

företag, ju bättre är det för företagets investerare. Aktiespararna (2010) önskar därför att 

revisionsberättelsen inte bara skall baseras på historisk information utan att revisorerna 

även borde göra uttalanden om företagets finansiella hälsa och eventuella risker som 

kan komma att påverka företaget i framtiden. Vidare önskar inte Aktiespararna (2010) 

att avstyrka den standardiserade revisionsberättelsen, utan de anser att den utökade 

informationen måste få en standardiserad utformning för att skapa största möjliga 

förståelse och jämförbarhet, samt för att underlätta investeringsbesluten. Murrall (2012), 

som representerar Investment Management Association, ifrågasätter dagens 

revisionsberättelse då den ur investerarnas synvinkel är för begränsad och offentliggörs 

för sent. Som enda kommunikationskanal anser Murrall (2012) att investerarna hade 

gynnats av en revisionsberättelse med fler upplysningar och större öppenhet, men att 

kommissionens revisionsberättelseförslag är för detaljerat och kommer att bli en 

belastning för investerarna. 

 

Ekobrottsmyndigheten (2010) skriver i sitt remissvar att de anser att 

revisionsberättelsen borde innehålla försäkringar om företagets finansiella hälsa. Vidare 

anser de att revisionsberättelsen tydligt skall beskriva vad revisorn har granskat, för att 

på det sättet bidra till att minska förväntningsgapet (Ekobrottsmyndigheten, 2010). En 

annan representant från staten, Riksrevisionen (2010), skriver i sitt remissvar att de 

anser att den standardiserade revisionsberättelsen är ett problem och att revisorn borde 

avge en detaljerad beskrivning vad gäller använda granskningsmetoder och 

bedömningar som gjorts. 

1.2 Förväntningsgapet och revisionsberättelsen 

Förväntningsgapet är ett begrepp som ofta nämns i samband med revisionsberättelsen. 

Enligt Koh och Woo (1998) har förväntningsgapets existens länge observerats, men 

termen ”Revisionens förväntningsgap” presentades av Liggio i mitten av 1970-talet. 
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Liggio (1974) definierar förväntningsgapet som skillnaden mellan intressenternas och 

den oberoende revisorns syn på förväntad prestation. Denna definition påminner om vad 

Öhman (2006) anser är kärnan i begreppet, nämligen att de redovisningsberättigade 

intressenternas uppfattningar om revisionen inte stämmer överens med de uppfattningar 

som revisorerna har. Burrowes och Persson (2000) visade i sin studie av svenska 

revisorer att den standardiserade utformningen av revisionsberättelsen är en bidragande 

faktor till att förväntningsgapet inte minskar. En utökad och breddad revisionsberättelse 

har därför föreslagits som en lösning på hur man kan minska förväntningsgapet. Det har 

nämligen visat sig att företagens investerare får större förståelse för revisionens 

omfattning och begränsningar genom en utökad revisionsberättelse (Koh och Woo, 

1998). Även Innes et al. (1997) visar i sin forskning indikationer på att en utökad 

revisionsberättelse minskar förväntningsgapet, om än i begränsad omfattning. Svenska 

revisorer har dock visat sig motvilliga att utöka mängden information utöver vad som 

förväntas av gällande lagar och praxis, vilket innebär att de inte är intresserade av att 

reducera förväntningsgapet (Öhman et al, 2006). Man kan ifrågasätta om det är rätt att 

revisorerna skall ta ansvar för att minska förväntningsgapet genom en utökad 

rapportering, då detta kommer leda till att gapet sluts till från endast ett håll.   

1.3 Problemdiskussion och problemformulering 

Öhman (2004) visar i sin forskning att revisorerna känner sig trygga inom regelverkets 

ram och att de därför inte är särskilt intresserade av att förändra revisionsberättelsen 

genom att lämna utökade uttalanden som skulle gynna intressenterna. Även Healy och 

Palepu (2001) visar indikationer på att revisorer arbetar för att minimera sin egen risk, 

trots att detta sker på bekostnad av intressenternas värde av den finansiella 

informationen. Detta stämmer överens med vad Lee (1995) anser, nämligen att 

revisorerna använder argumentet om att de arbetar för samhällets bästa som ett skydd 

för deras självintresse, som trots allt prioriteras. Revisorernas motvilja till att utveckla 

revisionsberättelsen kommer också tydligt fram genom olika uttalanden som revisorer 

har gjort, där frågan ställs om revisionsberättelsen inte kommer förlora sitt syfte om den 

utökas (Jmf t.ex. Berlin, 2012; Raspe, 2008). Före detta auktoriserad revisor Berlin 

(2012) anser att en utökad revisionsberättelse riskerar att bli en text som ingen orkar 

läsa, och att revisionsberättelsen inte skall användas för att sprida 

utbildningsinformation om revisorns roll. Revisionsberättelsen borde i stället vara kort 

och koncis där eventuella avvikelser tydligt framgår (Berlin, 2012). Auktoriserad 
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revisor Raspe (2008) menar att revisionsberättelsen skall vara utformad som en 

undantagsrapport, så som dagens standardiserade berättelse är, och att frånvaron av 

revisorns subjektiva omdöme höjer revisionsberättelsens värde som beslutsunderlag för 

företagets investerare.   

 

Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, har tidigare kommit med förslag om att 

betygsätta företags sätt att hantera rapportering, intern kontroll och riskhantering (FAR, 

2010a). Denna betygsättning har även debatterats i en artikel i branschtidningen Balans 

där framtidens revisor diskuterades (Lennartson, 2010). Vidare önskar Brännström 

(2011) en mer transparent rapportering, och vill bort ifrån den standardiserade 

utformningen. Generalsekreteraren i revisorernas branschorganisation har således visat 

sig ha åsikter om revisionsberättelsen som inte stämmer överens med vilka åsikter 

revisorerna har enligt tidigare forskning (Jmf t.ex. Öhman et al, 2006). Detta gör det 

intressant att analysera hur revisorerna verkligen uppfattar revisionsberättelsen.  

 

Den pågående debatten om revisionsberättelsen bekräftar att det finns en 

intressekonflikt mellan revisorerna och intressenterna (Jmf t.ex. Johnson, 2012; Murrall, 

2012). Mycket fokus har lagts på intressenterna och deras syn på revisionsberättelsen, 

och tidigare forskning har tagit för sig hur revisionsberättelsen påverkar intressenterna 

och deras affärsbeslut (Jmf t.ex. Firth, 1978; Gómez-Guillamón, 2001). Vi önskar 

därför att i stället analysera revisionsberättelsen ur revisorernas synvinkel.  

 

En annan anledning till att revisorernas synvinkel är särskilt intressant i debatten om 

revisionsberättelsen baseras på professionsteori och revisionsbyråernas styrka när det 

gäller att utveckla praxis i revisionsbranschen (Jmf t.ex. Lee, 1995; Cooper och Robson, 

2006, Humphrey et al, 2009). Carrington (2010) skriver att de fyra stora byråerna inom 

revisionsbranschen har ett mycket stort inflytande när det gäller revisionsfrågor på den 

internationella marknaden. Humphrey et al (2009) menar att de fyra stora 

revisionsbyråerna mer och mer agerar som en stor enhet där företagen följer samma 

policy och att denna enhet spelar en stor roll när det gäller reglering av revision på den 

globala marknaden. Vidare anser Cooper och Robson (2006) att de fyra största 

revisionsbyråerna har stort inflytande när regler och standarder skall göras om till 

praxis. Även om andra aktörer är med på att sätta standarderna och reglera 

revisionsberättelsen, är det revisionsprofessionen som slutligen kommer att omvandla 
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standarderna till praxis (Cooper och Robson, 2006). Det är därför intressant att 

analysera revisorernas synpunkter kring revisionsberättelsen då dessa sannolikt kommer 

att synas i framtida praxis. 

 

Med dagens standardiserade revisionsberättelse kan man ställa sig frågan hur mycket 

revisorerna egentligen kan förmedla genom denna rapportering, som trots allt påverkar 

intressenterna i deras affärsbeslut (Jmf t.ex. Firth, 1978; Gómez-Guillamón, 2001). 

Frågan är om revisorerna vill förmedla mer genom en utökad rapportering, och på det 

sättet minska förväntningsgapet, när en utökad rapportering kan komma att öka deras 

egen risk. Vill revisorerna ändra revisionsberättelsen så de kan förmedla mer eller vill 

de hellre ha en standardiserad version som de endast särpräglar med sin egen 

namnteckning, då denna typ av revisionsberättelse är deras skyddsnät mot ett ökat 

risktagande? Revisorn skall agera i de primära intressenternas intresse och 

kommunicera den information som är nödvändig för att de primära intressenterna skall 

förstå vad revisorn baserar sina uttalanden på (Auditing Practices Board, 2008). Det är 

alltså av stor vikt att den informationen som kommuniceras är väsentlig för 

intressenterna. Eftersom debatten om revisionsberättelsen har visat att olika intressenter 

har olika önskemål för vad revisionsberättelsen skall innehålla, önskar vi att undersöka 

om det finns något samband mellan vilka intressenter revisorn fokuserar på, och vad 

han eller hon vill förmedla i revisionsberättelsen. 

 

Detta resonemang leder fram till vår problemformulering:  

 Hur påverkas det som revisorerna vill förmedla i revisionsberättelsen av vilka 

intressenter de bedömer som viktiga mottagare av informationen i 

revisionsberättelsen?  

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vad revisorerna vill förmedla i 

revisionsberättelsen samt undersöka hur detta påverkas av vilka intressenter som 

bedöms vara viktiga mottagare av informationen. 
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1.5 Disposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 1: Inledning 

Här presenteras bakgrunden för studiens ämne och en diskussion kring problemet.  Detta 

leder slutligen fram till problemformuleringen och studiens syfte. 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

Här presenteras vetenskapssyn, ansats samt metodologiskt angreppssätt. Vidare förklaras 

bakgrunden för hur den teoretiska referensram som presenteras i kapitel 3 har tagits fram.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Här finns teorier och tidigare forskning som studien har tagit utgångspunkt i och som 

förklarar de faktorer som studien undersöker. Teorin leder fram till studiens hypoteser.  

Kapitel 4: Empirisk metod 

Här presenteras metod och tillvägagångssätt vid genomförandet av undersökningarna. 

Bland annat redovisas enkätens utformning, population, bortfall och operationalisering.  

Kapitel 5: Empirisk analys 

Här presenteras det empiriska materialet från undersökningen samt de statistiska tester 

som genomförts för att testa hypoteserna. 

Kapitel 6: Slutsats och diskussion 

Här diskuteras undersökningens resultat och slutsatser presenteras. Även förslag till 

vidare forskning finns med i detta kapitel.  
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Kapitel 2 

Vetenskaplig metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapssyn, ansats samt metodologiskt 

angreppssätt. Vidare förklaras bakgrunden för hur den teoretiska referensram som 

presenteras i kapitel 3 har tagits fram.  

 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera vad revisorerna vill förmedla 

i revisionsberättelsen samt undersöka hur detta påverkas av vilka intressenter som 

bedöms vara viktiga mottagare av informationen. 

2.1 Angreppssätt, vetenskaplig ansats och forskningsmetoder 
 

Utgångspunkten i denna studie när det gäller vetenskapssyn är positivism. Denna syn 

utgår från att det finns en social verklighet som kan observeras och beskrivas på 

liknande sätt som inom naturvetenskapen (Remenyi et al, 1998). Kunskapen som 

framkommer behandlar observerbara fenomen som anses existera oberoende av vilka 

värderingar vi har (Öhman, 2004). Vår studie syftar till att systematiskt beskriva och 

analysera revisorers perspektiv på revisionsberättelsen och en positivistisk 

vetenskapssyn innebär möjligheten att hitta regelbundenheter (Saunders et al, 2007). En 

annan anledning till att denna vetenskapssyn passar vår studie är möjligheten att 

använda existerande teorier och tidigare forskning till att utveckla föreställningar och 

formulera hypoteser som senare kan testas och antingen förkastas eller ej (Saunders et 

al, 2007). Ett alternativ hade varit att utgå från det hermeneutiska synsättet, där 

texttolkning står i fokus istället för strävan efter att hitta regelbundenheter (Remenyi et 

al, 1998). Eftersom vår studie syftar till att hitta regelbundenheter när det gäller vad 

revisorer vill förmedla och hur de tänker kring revisionsberättelsen passar inte det 

hermeneutiska synsättet studiens syfte. Det hermeneutiska synsättet ger heller inte 

samma utrymme för att utveckla hypoteser, vilket vi syftar till att göra i vår studie. 

 

När det gäller vår vetenskapliga forskningsansats använder vi oss av abduktion. Enligt 

Öhman (2004) är abduktion en medelväg mellan deduktion och induktion, vilket gör att 

man tillåts växla mellan teori och empiri. Vår ansats är abduktiv då vi dels utgår från 

vår teoretiska referensram för att skapa förförståelse inför den empiriska 
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datainsamlingen, och dels hämtar information från empirin för att efterhand komplettera 

vår teoretiska referensram (Jmf t.ex. Öhman, 2004). Orsaken till att abduktion har valts, 

är att vi anser att endast en deduktiv respektive induktiv ansats skulle begränsat oss i vår 

studie. Deduktion baserar sig på de teorier som finns för att skapa förförståelse och 

utveckla hypoteser som sedan testas, medan induktion innebär att man börjar med att 

samla empirisk information för att sedan utveckla teorier (Saunders et al, 2007). I vårt 

fall har vi inte tillräckligt med existerande teori för att utveckla hypoteserna direkt och 

vi är därför i behov av att först bygga upp vår teoretiska referensram med hjälp av både 

undersökningar av empirin och existerande teorier innan vi kan utveckla hypoteser som 

testas. Med utgångspunkt i teorin kommer studien därför att bestå av två delar. Först 

kommer intervjuer genomföras och resultaten från dessa används sedan för att ta fram 

en enkät för insamling av det huvudsakliga empiriska materialet. Detta tillvägagångssätt 

kräver en växelverkan mellan teori och empiri och därför är abduktion det alternativ vi 

använder oss av. Fördelen med abduktion är att denna ansats är mindre ensidig jämfört 

med deduktion och induktion (Öhman, 2004).  

 

Vårt syfte är att genomföra både en beskrivande och en förklarande undersökning om 

vad revisorerna vill förmedla genom sin rapportering och om revisorernas perspektiv på 

revisionsberättelsen påverkas av vilka intressenter som bedöms vara viktiga mottagare 

av informationen. En beskrivande undersökning genomförs inom områden där det redan 

existerar en viss mängd av kunskaper (Patel och Davidsson, 2003). Patel och Davidsson 

(2003) förklarar att beskrivande undersökningar innebär att man begränsar 

undersökningen till att gälla några aspekter av det aktuella fenomenet, vilket gör att 

aspekterna kommer beskrivas på ett detaljerat sätt. Detta gör att en beskrivande 

undersökning är tillämplig för vårt problemområde. Det finns redan kunskap och 

tidigare forskning om revisionsberättelsen men vi har valt att begränsa oss till att 

analysera och beskriva revisorernas synpunkter på denna. Vidare kan även en 

förklarande undersökning anses vara tillämplig för vårt problemområde. 

Undersökningar som har ett förklarande syfte bygger på fenomen som det redan finns 

en beskrivning av och man vill i stället ta reda på varför fenomenet fungerar så som det 

gör (Christensen et al, 2008). Christensen et al (2008) skriver att man i en förklarande 

undersökning identifierar orsaken till en viss verkan. Vår undersökning kan därför även 

anses vara förklarande. Genom vår studie söker vi direkta svar på hur revisorernas 
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förmedlingsbehov kan antas förändras beroende på vilka intressenter som anses vara de 

viktigaste.  

 

Vi har valt att genomföra undersökningen i två delar. Med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen kommer ett fåtal intervjuer att genomföras. Svaren från dessa intervjuer 

används som underlag för den andra delen som består av en enkätundersökning. 

Orsaken till att vi har valt både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning är att vi 

önskar erhålla en djupare förståelse och analysera informationen på ett mer ingående 

sätt än vad som oftast görs vid endast kvantitativ metod (Öhman, 2004). Enligt Merriam 

(1988) kan kvantitativ data användas för att stödja resultat från kvalitativa data. 

Merriam (1988) belyser även att innan något kan kvantifieras måste det identifieras, 

beskrivas samt förstås, vilket det kvalitativa underlaget bidrar med. En annan anledning 

till att detta tillvägagångssätt har valts, är att vi genom den kvalitativa 

förundersökningen får möjlighet till att rikta uppmärksamheten mot vad revisorerna 

anser är mest relevant. Detta ger oss sedan goda förutsättningar för att utarbeta en enkät 

som ger svar på de frågor uppsatsen syftar till att ge svar på. I teorin kan man ofta få 

intrycket av att kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning är helt oförenlig, vilket inte 

stämmer i praktiken (Patel och Davidsson, 2003). Kombinationer mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder har blivit vanligt förekommande forskningsmetoder den senare 

tiden (Bryman, 2006). Öhman (2006) är bland dem som förespråkar att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa metoder då dessa två metoder kan bekräfta och komplettera 

varandra, vilket vi anser kommer gynna vårt resultat. Greene et al (1989) klassificerade 

de olika kombinationerna av forskningsmetoder efter fem olika motiv, där Development 

är det motiv vi använder oss av i denna studie. Development syftar till att använda 

resultaten från den ena forskningsmetoden som stöd för att utveckla den andra metoden 

(Greene et al, 1989). Bryman (2006) har vidareutvecklat en mer detaljerad klassificering 

av de fem motiven och enligt denna klassificering går vårt motiv med att kombinera de 

två forskningsmetoderna in under kategorin Instrument Development. Enligt denna 

beskrivning används kvalitativ forskningsmetod som utgångspunkt för att utveckla goda 

frågeformulär genom att ta fram skalor och relevanta formuleringar av slutna frågor 

(Bryman, 2006). 
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2.2 Teoretiskt ramverk 
 

Det existerar olika teorier om revision och eftersom revision är samhällsvetenskap kan 

de olika teorierna vardera belysa olika aspekter (Carrington, 2010). Vi har valt att utgå 

ifrån teorin om revision som försäkran, då revisorn genom revisionsberättelsens 

bestyrkande ger sin försäkran till läsaren. Enligt Carrington (2010) utgår revision som 

försäkran ifrån agentteorin, vilken beskriver att behovet av revision likställs med 

behovet av försäkran avseende företagsledningens uttalanden i de finansiella 

rapporterna. Denna försäkran av de finansiella rapporterna ökar trovärdigheten för den 

information som utlämnas. Därmed reduceras problemen med den 

informationsasymmetri som föreligger mellan företagsledningen och ägarna.  

 

Revisionsprocessen delas vanligen in i tre olika steg; planering, granskning och 

rapportering (FAR, 2004). Eftersom vi fokuserar på revisionsberättelsen, vilken är en 

del av revisorns rapportering, har vi valt att huvudsakligen fokusera på det tredje och 

sista steget i revisionsprocessen. Dock är revisionsberättelsen vad revisorns planerings- 

och granskningsarbete utmynnar i och därför belyses även kortfattat de två första 

arbetsstegen. FAR (2004) anser att revisorns uttalande i revisionsberättelsen är målet 

med hela revisionen. Genom att alltid ha revisionsberättelsen i åtanke kan man se till att 

planerings- och granskningsfaserna endast innehåller arbetsuppgifter som har betydelse 

för målet (FAR, 2004). Revisionsberättelsen påverkar således alla tre stegen i 

revisionsprocessen även om den har störst betydelse för rapporteringsfasen.  

 

När man diskuterar revisionsberättelsen är det så kallade förväntningsgapet något som 

ofta nämns. Öhman (2004) anser att en av de största anledningarna till att revisorer och 

intressenter har skilda förväntningar på revision är revisionsberättelsens magra och 

diffusa uttalanden. Revisionsberättelsen har en avgörande betydelse för revisorernas och 

intressenternas förhållande eftersom detta ofta är den enda kommunikationskanal som 

existerar (Öhman, 2004). Även Burrowes och Persson (2000) anser att 

revisionsberättelsens standardiserade utformning bidrar till att förväntningsgapet inte 

minskar. Vi har därför valt att inkludera förväntningsgapet i vår teoretiska referensram.  

 

Resonemanget bakom ämnesområdet i denna studie bygger på föreställningen om att ju 

mer revisorn förmedlar i sin rapportering, desto större blir revisorns risk. Öhman (2006) 
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tror att revisorer tycker de sätter sitt rykte på spel om de skall uttala sig inom fler och 

nya områden som ligger utanför revisorns kärnuppdrag. Fler uttalanden medför ett 

större underlag för att något skall missförstås av läsaren. En utökad rapportering kan 

även innebära att ledningen anser att revisorn avslöjar något om företaget som lyder 

under tystnadsplikt, vilket minskar företagsledningens förtroende för revisorn. Enligt 

FAR (2004) kan revisorn bli skadeståndsskyldig för de uttalanden han gör om dessa 

visar sig vara felaktiga eller inskränker på tystnadsplikten. Med en utökad rapportering 

ökar därmed även sannolikheten för att bli skadeståndsskyldig. 

2.3 Hypotesprövning 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad revisorerna vill förmedla i 

revisionsberättelsen samt undersöka hur detta påverkas av vilka intressenter som 

bedöms vara viktiga mottagare av informationen. Undersökningen består av två delar, 

vilket innebär att studien genomförs med både kvalitativ och kvantitativ metod. Vid 

kvantitativ forskningsmetod används hypoteser för att analysera det empiriska resultatet 

(Saunders et al, 2007). Hypoteser är antaganden om verkliga förhållanden som man 

härleder utifrån den kunskap man redan har (Patel och Davidsson, 2003). Hypoteser 

används ofta inom positivismen då hypotesprövning baserar sig på fakta från den 

sociala verkligheten, vilken kan beskrivas på ett liknande sätt som inom 

naturvetenskapen (Saunders et al, 2007). Saunders et al (2007) förklarar att teoretiska 

antaganden utvecklas med utgångspunkt i kunskap och teorier från tidigare forskning 

och existerande litteratur. För att underlätta analysen av det empiriska resultatet har 

hypotesprövning använts i denna uppsats. Med utgångspunkt i teorier från tidigare 

forskning, samt resultaten från den kvalitativa förundersökningen, formuleras hypoteser 

som sedan testas för att förkastas eller ej.  
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Kapitel 3 

Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning som studien har tagit 

utgångspunkt i och som förklarar de faktorer som studien undersöker. Vidare redovisas 

för de insikter den kvalitativa förundersökningen resulterade i. Slutligen leder teorin 

fram till studiens hypoteser. 

 
 

Enligt Carrington (2010) fick Sveriges första lag om obligatorisk revision sitt stadgande 

1895, dock fanns det inga krav på att revisorn skulle vara godkänd eller auktoriserad 

och lagen omfattade heller inte alla företag. Knappt ett sekel därefter blev alla svenska 

aktiebolag tvungna att utse en auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2010). 

Idag har vi däremot gått tillbaka till att mindre aktiebolag är fria att inte ha revisor. 

Carrington (2010) motiverar förändringen med att det leder till kostnadsbesparingar för 

små aktiebolag, dock är revision fortfarande lika viktigt. Nu tillför därmed revisorn ett 

synligt värde för företaget. Ordet revision för tankarna till planering, granskning, 

bedömning och uttalande om finansiell redovisning, bokföring samt förvaltning, och det 

är precis vad revision innebär (FAR, 2004).  

3.1 Revisionens syfte 
 

Revision innebär en granskning av vissa påståenden avseende den finansiella 

informationen från ett företag. Granskningen leder fram till ett uttalande om huruvida 

påståendena stämmer överens med på förhand överenskomna kriterier. Därmed kan 

revisionens övergripande syfte fastställas, nämligen att försäkra läsaren om att den 

finansiella informationen som ges ut av företaget är korrekt avseende kvalitet och form 

(Carrington, 2010).  

3.1.1 Agentteorin 

 

I många företag anses ett så kallat agentförhållande föreligga, där den ena parten kallas 

principal, dvs. ägaren, och den andra parten benämns agent, dvs. företagsledningen 

(Eisenhardt, 1989). Enligt Jensen och Meckling (1976) försöker agentteorin beskriva 

förhållandet mellan principalen och agenten genom ett kontrakt där principalen 

engagerar agenten för att utföra en tjänst, och av den anledningen delegeras 
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beslutsfattandet från principalen till agenten. Carrington (2010) påpekar att det kan 

föreligga problem mellan parterna vid kontraktsingående och då fungerar agentteorin 

som en hjälpande hand. Problemet är att båda parterna förväntas vara vinstmaximerade 

individer och därför kan varken principalen eller agenten vara säker på att avtalet sluts 

utan att vara till fördel för endera parten. Jensen och Meckling (1976) menar att det 

finns god anledning att tro att principalen aldrig kan bli helt säker på att agenten inte 

agerar i eget intresse. För att kompensera denna risk principalen tar, bör det därför 

finnas en riskpremie i ersättningen till agenten (Carrington, 2010). Deegan och 

Unerman (2011) betonar vikten av revision för att undvika onödiga agentkostnader men 

även för att komma ifrån konflikten mellan principalen och agenten. Enligt Carrington 

(2010) förekommer ett fenomen som kallas informationsasymmetri i situationer där 

principalen inte har möjlighet att utöva direkt kontroll över hur verksamheten bedrivs. 

En möjlig lösning på detta är revision som försäkran. Med hjälp av revisionen försäkras 

ägarna om att de finansiella rapporterna är väsentligt korrekta och därmed reduceras 

problemen med den informationsasymmetri som existerar mellan principalen och 

agenten (Carrington, 2010). Carrington (2010) anser således att revision existerar på 

grund av investerarnas behov av försäkran när det gäller de uttalanden som 

företagsledningen gör i den finansiella redovisningen.  

 

Öhman et al (2006) anser att det övergripande syftet med revision är att förse företagets 

investerare och andra intressenter med information om företaget och att revisorn 

existerar för att investerarna skall kunna kvalitetssäkra den information som företaget 

lämnat. Enligt Öhman et al (2006) är alltså de tre viktigaste parterna i revisionen 

företagsledningen, företagets intressenter och revisorn, vilket stämmer väl överens med 

den situation som föreligger enligt agentteorin (jmf t.ex. Jensen och Meckling, 1976). 

Dock kan denna situation ifrågasättas då de förhållanden som föreligger mellan de tre 

parterna visar indikationer på att ha rubbats. Ett tecken på detta, vilket berörs av 

Anderson-Gough et al (2000), är att revisorn refererar till ”fel” part när han pratar om 

klienten. Enligt agentteorin är det företagets ägare som är revisorns klient, då det är för 

dessa som revisorn skall kvalitetssäkra informationen för att minska 

informationsasymmetrin. Anderson-Gough et al (2000) visar dock att revisorer refererar 

till företagsledningen som sin klient, vilket inte stämmer överens med agentteorins 

trepartsförhållande. 
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Vidare kan man ifrågasätta det trepartsförhållande som föreligger med bakgrund i att 

revisorn är engagerad under ett kontrakt. Enligt agentteorin innebär detta att revisorn är 

engagerad som agent och därför är självintresserad (jmf t.ex. Jensen och Meckling, 

1976). Detta krockar med den fundamentala förutsättningen om revisorn skall vara den 

oberoende part som löser konflikten mellan företagsledningen och företagets investerare 

(jmf t.ex. Deegan och Unerman, 2011). Man kan alltså ifrågasätta hur konflikten mellan 

företagets investerare och företagsledningen kan lösas med att principalen (ägarna), 

genom ett kontrakt, engagerar ytterligare en agent (revisorn) för att övervaka den 

ursprungliga agenten (företagsledningen). 

3.2 Revisorns roll 
 

FAR (2004, s. 13) definierar revision på följande sätt:  

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.  

 

Av denna definition framgår att revisorns roll är att med objektiva ögon granska den 

finansiella information som finns om ett företag och sedan uttala sig om vad han eller 

hon har kommit fram till under granskningen. Detta stämmer överens med vad 

Carrington (2010) anser är revisorns uppgift, nämligen att bestyrka företags finansiella 

redovisningsinformation. Revisorns existens har sin bakgrund i agentteorin, då revisorn 

genom sitt arbete kan kontrollera företagets redovisning och därigenom utjämna 

informationsasymmetrin som finns mellan företagets ägare och ledningen (Öhman, 

2006). Revisorn skall vara oberoende part i det agentförhållande som föreligger och 

vittna om att de finansiella rapporterna är exakta och korrekta (Jensen och Meckling, 

1976). Vidare anser Tagesson och Eriksson (2011) att revisorns traditionella uppgift är 

att skydda investerarna och bidra till att förhållandet mellan företagsledningen och 

ägarna bygger på förtroende och att investerarna kan lita på den finansiella 

informationen som företagsledningen tar fram. Revisorn kan alltså genom sin roll som 

tredje part öka den finansiella informationens trovärdighet (Dunn, 1996). Enligt Dunn 

(1996) bidrar revisorn genom sitt arbete till att minska osäkerheten när det gäller 

redovisningens kvalitet och form. Carrington (2010) anser att revisorn även har en 

legitimerande roll, då revisorn skänker legitimitet till företaget om han eller hon inte 

hittar några brister i redovisningsinformationens kvalitet eller form. Även Power (2003) 

argumenterar för att revision i vid bemärkelse oftast fungerar mer för att skapa 

legitimitet för individuellt respektive organisatoriskt beteende än för att vara ett stöd för 
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individers beslutsfattande. Vidare anser Power (2003) att revisorns och företagets 

legitimitet skapas och fungerar tillsammans. Genom att värdera och bekräfta kvaliteten 

på den finansiella informationen som föreligger, anser Pentland (1993) att revisorn i 

tillägg till att stärka förtroende och legitimitet, bidrar till komfort hos allmänheten. 

Carrington (2010) förklarar denna komfort som den grundläggande trygghet revisorn 

förser investerarna med, då de inte själva behöver ifrågasätta den finansiella 

redovisningens kvalitet eller trovärdighet. Hade inte revisorerna funnits hade de olika 

intressenterna varit tvungna att själva kontrollera informationen eller anlita egna 

kontrollanter (FAR, 2004).  

 

Det är aktiebolagslagen som behandlar vad revisorn skall och inte skall göra (FAR, 

2004). Vidare regleras revisorns arbetsuppgifter även i International Standards on 

Auditing. Revisorns ansvar är att granska företagets finansiella rapporter samt den 

verkställande direktörens och styrelsens förvaltning på ett så ingående sätt som krävs av 

god revisionssed (9 kap, 3 § ABL). Vidare skall revisorn lämna en revisionsberättelse 

till bolagsstämman efter varje räkenskapsår (9 kap, 5 § ABL). Revisorn skall uttala sig 

om huruvida de finansiella rapporterna som företagsledningen tagit fram är i enlighet 

med ramverket och därmed visar en true and fair view (3 § ISA 200). För att kunna göra 

ett sådant uttalande måste revisorn uppnå en rimlig säkerhet för att den finansiella 

rapporteringen inte innehåller väsentliga fel (5 § ISA 200).  

3.3 Förväntningsgapet 
 

Liggio (1974) var den första till att använda begreppet förväntningsgap, vilket han 

definierade som skillnaden mellan revisorns och intressenternas syn på förväntad 

prestation. Dock var man även innan hans definition klar över förväntningsgapets 

existens (Koh och Woo, 1998). Koh och Woo (1998) anser att ett förväntningsgap 

föreligger då allmänheten och revisorerna har olika föreställningar om revisorns ansvar, 

uppgifter och om de meddelanden som förmedlas genom revisionsberättelsen. Detta 

stämmer överens med vad FAR (2004) anser är problemet, nämligen att intressenternas 

förväntningar på revisorn inte motsvaras av vad revisorn faktisk skall och får göra enligt 

lagar och god redovisningssed. Förväntningsgapet ger upphov till mycket av den kritik 

som revisionsprofessionen utsätts för i dagens samhälle och är även en av 

huvudorsakerna till att revisorns trovärdighet har ifrågasatts (Porter, 1993). 
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3.3.1 Förväntningsgapets struktur 

 

Baserat på analyser anser Porter (1993) att förväntningsgapet består av två 

huvudkomponenter, nämligen Reasonableness Gap och Performance Gap. Porter 

(1993) definierar Reasonableness Gap som skillnaden mellan samhällets förväntningar 

på revisorerna och vad revisorerna rimligen kan förväntas åstadkomma, medan 

Performance Gap anses vara skillnaden mellan vilka förväntningar som rimligen kan 

ställas på revisorerna och vad revisorerna kan uppnå. Genom denna struktur belyses två 

olika sidor av förväntningsgapet. Å ena sidan är allmänhetens kunskap om revisorernas 

uppgifter bristande, vilket medför att förväntningarna på revisorerna är högre än vad 

som kan anses vara rimligt. Å andra sidan har inte revisorerna möjlighet att leva upp till 

de av intressenternas förväntningar som kan anses vara rimliga på grund av regler och 

standarder. Vidare anser Porter (1993) att Performance Gap består av ytterligare två 

komponenter, nämligen Deficient Performance och Deficient Standards. Deficient 

Standards anses vara skillnaden som föreligger mellan de arbetsuppgifter som rimligen 

kan förväntas av revisorer och vilka arbetsuppgifter revisorerna är förpliktade att utföra 

enligt lagar och god redovisningssed. Deficient Performance behandlar den skillnad 

som föreligger mellan den förväntade standarden på revisorernas prestationer för 

gällande uppgifter och den prestationsstandard som revisorerna upplever att förväntas 

av samhället när det gäller deras arbetsuppgifter (Porter, 1993). Gray et al (2011) har 

genom sin studie bekräftat att förväntningsgapet kan struktureras och förklaras så som 

Porter (1993) hävdar. 

3.3.2 Orsaker till förväntningsgapet 

 

Enligt Carrington (2010) anser revisorerna att förväntningsgapets existens beror på 

otillräckliga kunskaper hos intressenterna om vilka uppgifter revisorn har enligt lagar 

och standarder och följaktligen är deras förväntningar på revisorn obefogat höga. 

Intressenterna tenderar däremot att se förväntningsgapet som ett anpassningsproblem 

från revisorns sida då revisorn inte anpassar sina bestyrkandetjänster så de 

överensstämmer med intressenternas existerande förväntningar (Carrington, 2010). 

Enligt Burrowes och Persson (2000) beror förväntningsgapet på brister i lagar och 

regleringar och de har i sin studie visat att revisionsberättelsen är en bidragande orsak 

till att förväntningsgapet ökar. I tidigare studier har revisorerna visat indikationer på att 

de anser det är viktigare att skydda sig själva genom en minskad risk än att skydda 

intressenterna genom att lämna ytterligare information (Öhman et al, 2006). Detta till 
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trots för att revisorerna är medvetna om att dagens standardiserade revisionsberättelse 

till viss grad är intetsägande för intressenterna (Burrowes och Persson, 2000). Vidare 

visar Öhman et al (2006) att revisorerna lägger ned mycket tid och ansträngning på att 

utföra uppgifter som de vet inte har någon större betydelse för intressenterna. 

Revisorerna har alltså visat motvilja till att reducera förväntningsgapet då de är 

ointresserade av att öka informationsflödet utöver vad god redovisningssed kräver.  

 

Beattie et al (2000) anser att en bidragande orsak till att intressenternas förväntningar 

har ökat när det gäller vad revisorn kan och skall göra är att revisorn i ökande grad 

fungerar även som konsult och rådgivare inom redovisningsfrågor. Ökad konkurrens 

inom revisionsbranschen samt mer komplexa verksamheter bidrar till att revisionsbyråer 

nu kombinerar revision med andra tjänster, exempelvis konsulttjänster. Detta gör det 

svårt för klienten att skilja på vad som ingår i den lagstadgade revisionen och vad som 

ingår i konsulttjänsterna (Beattie et al, 2000). Även Wolf et al (1999) tror att 

revisionsbyråernas bredare tjänsteutbud är en av de främsta orsakerna till 

förväntningsgapets existens. Wolf et al (1999) anser att det inte är själva 

revisionsberättelsen som är revisionens slutprodukt, utan det är i stället trovärdighet av 

den finansiella informationen som revisionen skall leda fram till. Ett bredare 

tjänsteutbud och mindre fokus på själva revisionen leder till att revisionsbyråerna måste 

agera mer som säljare, vilket Wolf et al (1999) tror medför att revisorernas oberoende 

sätts på spel och vidare bidrar till att trovärdigheten sjunker. Detta kommer medföra att 

revisionsberättelsen förlorar sin tyngd, vilket kan leda till att förväntningsgapet ökar 

ytterligare (Wolf et al, 1999).  FAR (2004) anser att förväntningsgapet beror både på att 

förväntningarna på revisorn och dennes uppgifter och ansvar är obefogat höga, 

samtidigt som revisorn enligt god redovisningssed inte kan leva upp till de obefogat 

höga förväntningarna genom att utöka sitt ansvar. Det leder till att onödiga missförstånd 

uppstår, vilket i många fall har medfört att samhället ifrågasätter om revisorn har gjort 

sitt jobb (FAR, 2004).  

3.3.3 Revisionsberättelsen som medel för att minska förväntningsgapet 

 

Många lösningar har varit föreslagna för att minska förväntningsgapet (Jmf t.ex. Koh 

och Woo, 1998), men då det har visats att den standardiserade revisionsberättelsen är en 

bidragande orsak till att förväntningsgapet inte minskar (Jmf t.ex. Burrowes och 

Persson, 2000), borde en ändring av revisionsberättelsen även medföra en ändring av 
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förväntningsgapets omfattning. Innes et al (1997) visar i sin studie att en utökad 

rapportering i revisionsberättelsen bidrar till att förväntningsgapet minskar, om än i 

begränsat omfång. Koh och Woo (1998) skriver att man genom att bredda 

revisionsberättelsens innehåll har sett indikationer på att intressenterna har skapat större 

förståelse för revisorns uppgift, ansvar och begränsningar och att man därför genom en 

utökad rapportering kan minska förväntningsgapet. Coram et al (2011) anser å andra 

sidan att revisionsberättelsens betydelse, som signal till läsaren om att den finansiella 

informationen är tillförlitlig, är oberoende av om revisionsberättelsen är lång eller kort 

så länge den är standardiserad. Läsaren har nämligen inte något större intresse av 

revisionsberättelsens innehåll förutom att kontrollera om den är ren eller inte. Coram et 

al (2011) anser därför att en utökad revisionsberättelse inte kommer minska 

förväntningsgapet så länge revisionsberättelsen är standardiserad. Även Chong och 

Pflugrath (2008) visar i sin studie att en utökad revisionsberättelse inte bidrar till att 

minska förväntningsgapet. Dock finns indikationer på att förväntningsgapet kan komma 

att minska om revisorns uttalande placeras först i revisionsberättelsen (Chong och 

Pflugrath, 2008). 

 

Gray et al (2011) menar att eftersom det råder oenighet om vad revisionsberättelsen är 

avsedd att förmedla är det svårt att mäta den information som oavsiktligt förmedlas via 

revisionsberättelsen, vilket medför att det är svårt att få en exakt uppfattning av hur 

omfattande förväntningsgapet egentligen är. Den oavsiktliga kommunikationen 

(Engelska: unintended communications) har sin bakgrund i att revisorer och 

revisionsberättelsens läsare har olika uppfattningar av vad olika begrepp innebär. Gray 

et al (2011) visar exempelvis att många läsare kopplar nivån av försäkran till 

materialitetsgränserna och även om de vet att revisorn inte förser läsaren med absolut 

försäkran, så är användarnas bild av revisorns försäkran oklar, vilket gör att läsaren kan 

uppfatta att revisorn kommunicerar något han inte avser att göra. Därför menar Gray et 

al (2011) att normgivarna måste göra ändringar i revisionsberättelsen om de vill minska 

missförstånd, den oavsiktliga kommunikationen och därigenom det nuvarande 

förväntningsgapet.  

 

Epstein och Geiger (1994) anser att förväntningsgapet kommer minska om 

intressenternas kunskapsnivå om revision höjs, då intressenter som har mer kunskap om 

revision tenderar att inte kräva absolut försäkran från revisorn. Epstein och Geiger 
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(1994) tror att mer information om vad revision innebär i revisionsberättelsen kan vara 

positivt för att bidra till att intressenternas kunskap ökar. Man skall dock inte tillförlita 

sig fullt ut på detta alternativ, utan även erbjuda ytterligare information till 

intressenterna utöver vad som erbjuds i revisionsberättelsen (Epstein och Geiger, 1994). 

McEnroe och Martens (2001) anser att problemet inte ligger i revisionsberättelsen, då 

revisorer och investerare tenderare att vara överens om innebörden och vikten av de 

uttalanden som görs i en revisionsberättelse. Problemet ligger i stället på processen som 

leder fram till revisionsberättelsen, då intressenterna och revisorerna tenderar att ha 

olika uppfattningar om vad revisorn borde göra och bedöma som underlag för sina 

uttalanden (McEnroe och Martens, 2001). Därför anser McEnroe och Martens (2001) att 

det är utbildning av allmänheten som krävs för att minska förväntningsgapet, vilket de 

föreslår kan göras genom att man bifogar en informationstext till årsredovisningen, 

direkt efter revisorns uttalande, som bland annat förklarar revisorns ansvar. 

3.4 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen beskriver på ett övergripande plan hur en revision utförs för att 

uppfylla sitt syfte, vilket är att skapa försäkran och komfort för läsaren (Carrington, 

2010). Enligt FAR (2004) utförs revisionsprocessen enligt tre steg, vilka är planering, 

granskning och rapportering. 

3.4.1 Planering 

Planering är den första utav förutsättningarna för att kunna genomföra en optimal 

revision (Porter et al, 2008). RS 300 vägleder revisorn genom planeringen av en 

revision och beskriver processen enligt följande: 

Med ”planering” menas att utarbeta en allmän revisionsstrategi och ett detaljerat 

angreppssätt för den förväntade karaktären, omfattningen och förläggningen i 

tiden av revisionen. Revisorn planerar för att kunna utföra revisionen på ett 

effektivt sätt och i rätt tid. 

 

Porter et al (2008) anser att revisorn måste planera vilka bevis som måste samlas in för 

att med rimlig säkerhet kunna uttala sig om att företagets finansiella information ger en 

rättvisande bild av verkligheten och dessutom krävs en planering av hur och när dessa 

uppgifter skall samlas in. Enligt Soltani (2007) innebär planeringsfasen att utveckla en 

generell strategi samt en detaljerad beskrivning för hur bestyrkandeuppdraget skall 

utföras. Vidare förklarar Hayes et al (2005) att planeringsfasen går ut på att bestämma 

mängden och typen av bevis som krävs för att revisorn skall försäkra sig om att det inte 
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finns några väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vägen till en 

ändamålsenlig planering går, enligt FAR (2004), genom god kunskap om det aktuella 

företaget. Därför borde varje revision börja med en informationsinsamling, vilket 

innebär att revisorn samlar in, analyserar och bedömer en stor mängd information från 

framförallt företagsledningen och andra ledande befattningshavare. Under planeringen 

får revisorn en preliminär uppfattning om vilka risker som föreligger och revisorn kan 

sedan koncentrera sin granskning till de områden där risken för väsentliga fel är störst 

(Soltani, 2007). Under detta skede i revisionsprocessen måste revisorn även bilda sig en 

uppfattning om företagets interna kontroll, det vill säga hur företagsledningen styr 

företaget mot uppsatta mål och hur de risker som finns hanteras (FAR, 2004). Enligt 

Porter et al (2008) medför en tillfredsställande planering många fördelar. Det blir bland 

annat möjligt att säkerställa att personer med nödvändiga resurser och kompetens väljs 

in i revisionsteamet, potentiella problem kan identifieras i förväg och revisionen kan 

utföras på ett effektivt sätt och slutföras i rätt tid. 

3.4.2 Granskning 

Efter en väl genomförd planering fortgår revisorns arbete i en granskning av den 

finansiella informationen. Carrington (2010) menar att syftet med revisorns granskning 

är att möjliggöra de uttalanden som revisorn gör i sin rapportering, närmare bestämt 

revisionsberättelsen. Enligt Öhman (2006) skall revisorn välja att granska de objekt och 

händelser som bedöms vara väsentligast. Vidare säger Hayes et al. (2005) att revisorn 

skall granska underlagen för intern kontroll samt rimligheten i de finansiella 

rapporterna. Enligt Soltani (2007) skall revisorn genom professionella bedömningar 

avgöra revisionsrisken, och bestämma revisionsförfaranden som säkerställer att risken 

reduceras till en acceptabel nivå. Granskningsprogrammet övergår, i samband med att 

arbetet framskrider, till att vara en dokumentation av vad som gjorts och är därmed 

viktigt för revisorn då denne är skyldig att dokumentera sitt arbete (FAR, 2004). Soltani 

(2007) beskriver två granskningsmetoder; granskning av kontroller och 

substansgranskning. Granskning av kontroller innebär att revisorn gör en bedömning av 

huruvida företagets interna kontroll är effektiv eller inte, medan substansgranskning 

innebär att revisorn försöker ta reda på om resultat- och balansposter är korrekta och 

giltiga och kan t.ex. innebära att man granskar att en tillgång faktiskt existerar (Soltani, 

2007). Revisorn väljer den metod som är effektivast för respektive granskning, vilket 

oftast är en kombination av granskning av kontroller och substansgranskning. Porter et 
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al (2008) anser att andelen kontroll- respektive substansgranskning i revisionen beror på 

hur effektiv företagets interna kontrollsystem är. Om revisorn efter en bedömning av 

företagets interna kontroll konkluderar med att det interna kontrollsystemet inte 

effektivt förhindrar väsentliga fel från att förekomma i den finansiella informationen, 

måste revisorn genomföra en omfattande substansgranskning för att med rimlig säkerhet 

kunna uttala sig om att den finansiella rapporten till all väsentlighet är rätt (Porter et al 

2008).  

 

Som tidigare nämnts ingår även dokumentation under granskningsfasen. Det innebär att 

revisorn skall dokumentera sin granskning och som följd blir dokumentationen en 

bekräftelse och bevis för att revisorn gjort granskningen (FAR, 2004). Den 

huvudsakliga orsaken till att dokumentation krävs är att revisorn måste kunna visa att 

det arbete som utförs under revisionen, de resultat som erhålls, samt de slutsatser som 

dras, alla överensstämmer med ISA och gällande lagar. Dokumentationen syftar också 

till att stödja revisorns påstående om att den granskning han eller hon genomför är 

tillräcklig och lämplig för det uttalande han eller hon gör i revisionsberättelsen (Porter 

et al, 2008). 

3.4.3 Rapportering 

Både planeringen av revisionen och granskningen av denna skulle i princip vara utan 

mening om inte dessa faser utmynnade i en rapportering (Öhman, 2006). 

Rapporteringen är alltså revisionens slutprodukt (Porter et al, 2008). Enligt Hayes et al. 

(2005) är målet med rapporteringen att slutföra de granskningsåtgärder revisorn har 

åtagit sig och att sedan avge ett uttalande angående den finansiella informationen. 

Därmed är det den sista fasen i revisionsprocessen, oftast i form av en 

revisionsberättelse, som förmedlar vad revisorn har åstadkommit samt vilka slutsatser 

som framkommit om företagets finansiella information (Carrington 2010). 

Revisionsberättelsen är dock inte den enda formen för rapportering, utan revisorn 

rekommenderas att löpande kommunicera med företagsledningen genom att lämna såväl 

skriftliga som muntliga rapporter (Porter et al, 2008). Den övriga rapporteringen lämnas 

både i anknytning till den löpande granskningen under året och vid bokslutsrevisionen 

(FAR, 2004). Porter et al (2008) skriver att rapporteringen, förutom att kommunicera 

revisorns slutsatser om företagets finansiella information, även kan innehålla 

påpekningar om brister i företagets interna kontroll som har upptäckts under revisionen 
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samt rekommendation till hur dessa skall kunna förbättras. Eventuella åtgärder som 

revisorn rapporterar under den löpande granskningen, bör uträttas fortast möjligt för att 

undvika att de tas upp i revisionsberättelsen (FAR, 2004). Förekommer det däremot 

väsentliga fel som inskränker på årsredovisningen och gör att den inte kan anses vara 

upprättad enligt årsredovisningslagen eller enligt god redovisningssed, måste detta 

rapporteras i revisionsberättelsen (FAR, 2004).  

3.5 Revisionsberättelsen 
 

Revisionsberättelsen är, som tidigare nämnt, den vanligaste formen av rapportering och 

denna är specifikt riktad till tredje part (Carrington, 2010). Vidare skriver Carrington 

(2010) att revisionsberättelsen är revisorns enda årliga offentliga rapport och i många 

fall har inte intressenterna kontakt med revisorn på något annat sätt än genom denna 

rapportering. Revisionsberättelsen är således ett viktigt verktyg för revisorn när det 

gäller kommunikation med företagets intressenter (Libby, 1979). Enligt Lin et al (2003) 

är syftet med revisionsberättelsen att revisorn skall kommunicera resultatet av sin 

granskning avseende företagets finansiella information. Genom revisionsberättelsen ger 

revisorn en rimlig nivå av säkerhet, då det på grund av revisionens inneboende 

begränsningar inte är möjligt att uppnå absolut säkerhet (Gay et al, 1998). 

Revisionsberättelsen bygger på revisorns granskning av företagets årsredovisning och 

bokföring samt verkställande direktörs och styrelsens förvaltning (FAR 2010b). Genom 

revisionsberättelsen tillstyrker respektive avstyrker revisorn fastställelse av resultat- och 

balansräkning, vinstdisponering enligt förvaltningsberättelsens förslag, samt 

verkställande direktörs och styrelsens ansvarsfrihet (FAR, 2004).  

 

Revisionsberättelsen har stor betydelse i dagens samhälle. Inte bara är det detta 

dokument som revisorns granskningsarbete utmynnar i utan den är även, som tidigare 

nämnts, ett viktigt kommunikationsmedel mellan revisorn och företagets intressenter 

(Carrington, 2010). FAR (2004) anser att revisorns uttalanden i revisionsberättelsen är 

målet med hela revisionen. Revisionsberättelsens betydelse framgår även av att 

företaget inte får publicera sin årsredovisning utan att revisionsberättelsen publiceras 

(FAR, 2004). För att revisionsberättelsen skall ha något värde måste dock vissa 

förutsättningar föreligga. Bhattacharjee et al (2005) anser att revisionsberättelsen inte 

har något värde om intressenterna inte har något förtroende för revisorn. Vidare hävdar 
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Citron och Taffler (1992) att en revisionsberättelse har ett värde endast om den är 

resultatet av en tekniskt kompetent och oberoende revisionsprocess.  

3.5.2 Revisionsberättelsens utformning 

 

Revisionsberättelsen regleras i Aktiebolagslagens nionde kapitel, 28-37 §§.  I tillägg till 

dessa regler och flera standarder i ISA (främst ISA700, ISA705 och ISA706) finns 

kompletterande rekommendationer utgivna av FAR, vilka behandlas i RevR 709 och 

RevU 709 (FAR, 2011a). Utformningen av den svenska revisionsberättelsen har 

förändrats en hel del genom åren. Den senaste förändringen trädde i kraft 2011 då 

Sverige började tillämpa den internationella redovisningsstandarden ISA. Det som 

skiljer den nya versionen från tidigare utformningar är att man nu delar in 

revisionsberättelsen i två olika delar, nämligen rapportering om årsredovisningen och 

rapportering från övrig granskning (FAR 2010b). Den svenska revisionsberättelsen har 

en standardutformning, vilken kan lämnas med eller utan avvikelser (FAR 2010b). 

Enligt ISA skall eventuella avvikelser framgå genom en ny rubriksättning, vilket skiljer 

den nya revisionsberättelsen från den tidigare utformningen där avvikelser framgick 

genom annorlunda teckenformat (FAR 2010b). Att avvikelser framgår på ett tydligt sätt 

bidrar till att underlätta för läsaren (FAR 2004).  

 

Hösten 2010 presenterade EU-kommissionen en grönbok om revision, vilket senare 

utmynnade i att kommissionen hösten 2011 beslutade om ett revisionspaket. Utöver vad 

som stadgas i ISA-standarderna, skall revisionsberättelsen enligt detta paket innehålla 

23 punkter om bland annat riskområden och bedömning av den interna kontrollen, och 

maximal längd för revisionsberättelsen är 4 sidor eller 10 000 tecken (FAR, 2011b).  

3.5.3 Revisionsberättelsens innehåll 

 

Aktiebolagslagen anger vilka formalia och delar som revisionsberättelsen skall 

innehålla. Förutom att företagets namn samt organisationsnummer, räkenskapsperiod 

och normsystem för redovisningen skall anges, skall revisorn uttala sig om huruvida den 

finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och finansiella 

ställning, och om förvaltningsberättelsen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen 

(ABL 9 kap. 29 och 31 §§). Vidare skall revisorn i revisionsberättelsen uttala sig om 

huruvida balans- och resultaträkningen bör fastställas, om vinsten bör disponeras i 

enlighet med förvaltningsberättelsens förslag, och om styrelsen och verkställande 
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direktören bör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (ABL 9 kap. 32-33 §§). Utöver 

detta är revisorn dessutom pliktig att anmärka ifall företaget inte har fullgjort sina 

skyldigheter i enlighet med skattebetalningslagen (ABL 9 kap. 34 §).  Slutligen 

informerar revisionsberättelsen om ansvarsfördelningen mellan styrelse/verkställande 

direktör och revisor, och det förklaras även vad revision innebär (FAR, 2010b). 

Revisionsberättelse utan respektive med avvikelser finns i bilaga 1 respektive bilaga 2.  

 

Något som är särskilt viktigt för revisorerna och som är en förutsättning för 

revisionsberättelsen är bedömningen av ett företags ”going concern”, med andra ord 

företagets fortlevnad (Hayes et al, 2005). Hayes et al. (2005) anser att antagandet om 

företagets fortlevnad är grundläggande för utarbetandet av finansiella rapporter. Under 

antagandet om ”going concern” betraktas företaget som att det fortsätter sin verksamhet 

under en överskådlig framtid. Detta resulterar i att tillgångar och skulder tas upp under 

förutsättning att företaget kommer kunna realisera sina tillgångar och uppfylla sina 

skyldigheter i den väsentliga verksamheten (Hayes et al, 2005). 

3.5.3.1 Förslag till revisionsberättelsens innehåll 

 

Det har debatterats mycket kring revisionsberättelsen och vad den bör innehålla, och av 

remissvaren till EU:s grönbok om revision framkommer några av dessa önskemål. 

Investerarna ser gärna att revisionsberättelsen hade varit mer kvalitativ och att den hade 

innehållit tydligare signal på den finansiella informationens kvalitet, dvs. hur långt 

företagen tänjer på gränserna vad avser revisionsstandarder (European Commission, 

2011). Vidare har en tydligare beskrivelse av tillämpad metod när det gäller själva 

revisionen efterfrågats samt att upptäckandet av bedrägeri bör ingå som en viktig del av 

revisionen (European Commission, 2011). Ytterligare ett förslag omfattar en mer 

detaljerad förklaring av professionella bedömningar som gjorts under revisionens gång, 

samt en tydligare förklaring av revisorns ansvar och det arbete som gjorts (European 

Commission, 2011). FAR:s generalsekreterare Dan Brännström har föreslagit utökad 

information i revisionsberättelsen som bland annat rör företagets riskhantering, intern 

kontroll samt information om företagets hållbarhetsarbete (FAR, 2010a). Audit Quality 

Forum (2007) har analyserat vad investerarna önskar att revisionsberättelsen skall 

innehålla och har kommit fram till att deras önskemål bland annat är information om 

osäkerhet och framtida risk, mer information om väsentliga delar av revisorns 

konklusion och känsliga frågor, diskussion kring väsentliga frågor som uppstått under 
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revisionen och slutligen information om skälen till varför använda granskningsmetoder 

har valts.  

 

PCAOB’s Investor Advisory Group har under 2011 genomfört en studie för att ta fram 

investerarnas syn på den standardiserade revisionsberättelsen och vilka förändringar 

som är önskade (Carcello, 2012). Enligt Carcello (2012) anser investerarna att 

revisionsberättelsen borde innehålla en diskussion om riskerna som föreligger och vilka 

arbetsprocesser revisorn genomfört som kan relateras till dessa risker. Vidare önskar 

mer än hälften av de tillfrågade investerarna att revisorn skall uttala sig om de specifika 

kvantitativa och kvalitativa materialitetsgränser som han eller hon tillämpar i 

revisionen, och vilka överväganden han eller hon gjort i dessa avseenden. Investerarna 

är dessutom intresserade av information om vad revisorn uppfattar är den finansiella 

informationens osäkerhetsområden. Vidare önskar investerarna att revisorn skall uttala 

sig om betydelsefulla uppskattningar och bedömningar som ledningen har gjort under 

arbetet med redovisningen, och även hur korrekta revisorn bedömer dessa att vara. 

Orsaken till att investerarna önskar information om detta är att de anser att många 

bedömningar har stor betydelse för att bestämma vilken data som presenteras i den 

finansiella redovisningen, och därför är det av stor vikt att förstå hur dessa data har 

tagits fram och hur stor felmarginalen kan anses vara (Carcello, 2012). Investerarna 

önskar även att revisorn skall diskutera kvaliteten när det gäller företagets 

redovisningsprinciper, inte bara att dessa anses stämma överens med god 

redovisningssed. Ett annat önskemål investerarna har är att revisorn skall redovisa 

onormala transaktioner, omräkningar och betydande förändringar i redovisningen 

(Carcello, 2012). Slutligen ser investerarna gärna att revisionsberättelsen hade förklarat 

ansvarsfördelningen mellan revisorn och företagsledningen när det gäller att upptäcka 

bedrägeri, att alla som varit delaktiga i revisionen undertecknar revisionsberättelsen och 

att revisionsberättelsen dessutom ger utrymme för flera nyanser vad avser 

rapporteringen och inte endast ren eller oren revisionsberättelse (Carcello, 2012).   

3.5.4 Revisionsberättelsens intressenter 

FAR (2004) anser att ägarna, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och 

kommun har direkt eller indirekt nytta av vad revisorn gör. Detta stämmer överens med 

vilka Soltani (2007) anser är de viktigaste användarna av den finansiella informationen, 

nämligen nuvarande och potentiella investerare, företagsledningen, långivare, anställda, 
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myndigheter och andra regulatorer. Vidare säger Soltani (2007) att informationen även 

kan ha ett värde för finansiella analytiker, kunder, leverantörer, miljöorganisationer, 

akademiker och intresseorganisationer.  

 

Utifrån ägarnas perspektiv är det viktigt att revisionsberättelsen bekräftar att den 

finansiella informationen ger en rättvisande bild eftersom ägarna kan komma att utgå 

från denna information vid beslutsfattande (FAR, 2004). Vidare säger Porter et al 

(2008) att företagets finansiella rapportering ger en säkerhet till banker och andra 

kreditgivare vid utlåning av pengar om den är granskad av en opartisk och självständig 

revisor. Leverantörerna är i behov av trovärdig finansiell information om företaget de 

levererar varor eller tjänster till för att kunna bedöma om de vågar leverera och ge 

kredit. För företagets kunder är det viktigt att få tillgång till en trovärdig finansiell 

information eftersom denna intressentgrupp vill veta om företaget kan förväntas 

fortsätta att sköta sina leveranser (FAR, 2004). Enligt FAR (2004) är revisionen av stor 

vikt för styrelsen och företagsledningen då revisorns bedömningar och synpunkter kan 

ge vägledning och svar i ekonomiska frågor. Vidare är stat och kommun intresserade av 

vad företagen redovisar av den anledningen att redovisningsinformationen ligger till 

grund för skatter och andra sociala ansvarstaganden, och när den granskas av en 

kvalificerad revisor blir den därmed mer trovärdig (Porter et al, 2008).   

3.5.5 Ren vs. oren revisionsberättelse 

 

De flesta revisionsberättelser följer standardutformningen och avslutas med revisorns 

uttalanden om att han eller hon tillstyrker att årsstämman fastställer balans- och 

resultaträkningen, att vinsten disponeras efter förvaltningsberättelsens förslag och att 

styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Detta 

uttalande gör revisorn om han eller hon anser att årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med gällande regelverk och därför ger en väsentlig rättvisande bild av 

företagets resultat och finansiella ställning (Porter et al, 2008). En revisionsberättelse 

som följer standardutformningen kallas för en ren revisionsberättelse (Millichamp, 

2002).  

 

Dock kan vissa revisionsberättelser avvika från standardutformningen genom 

modifierade uttalanden, anmärkningar och upplysningar (FAR, 2010b). Modifierade 

uttalanden kan revisorn göra genom reservation, avvikande mening eller om han eller 
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hon väljer att avstå från att uttala sig (Porter et al, 2008). Carrington (2010) styrker detta 

påstående och menar att revisorn har dessa tre alternativ att tillgå om revisorn anser att 

revisionsberättelsen inte kan upprättas enligt standardformuleringen. 

Revisionsberättelser med någon form av avvikelse kallas för orena revisionsberättelser 

(Millichamp, 2002). Millichamp (2002) hävdar att en oren revisionsberättelse påverkar 

företaget negativt eftersom investerarnas förtroende för företaget minskar. Vidare 

visade Lin et al (2003) att en oren revisionsberättelse påverkar användarnas, och då 

särskilt finansiärernas, förtroende för företagets finansiella information i negativ 

riktning. Firth (1978) visade dock i sin studie att investerare har olika reaktioner på 

olika typer av avvikelser och att orena revisionsberättelser därför ger olika reaktioner 

beroende på vilken typ av avvikelse revisorn gjort.   

3.5.6 Fördelar och nackdelar med den standardiserade utformningen 

Dagens utformning av revisionsberättelsen är standardiserad och det har debatterats 

mycket om detta är positivt eller inte. Hayes et al (2005) skriver att en studie i USA 

resulterade i att en global revisionsfirmas fem största kunder krävde i genomsnitt 128 

000 timmar per klient per år, vilket utmynnade i externa rapporter på 175 ord eller 

mindre. Av detta drar Hayes et al (2005) skämtsamt slutsatsen att revisorer måste vara 

poeter då alla dessa timmars arbete resulterade i en åtdragning till så få ord i den 

finansiella rapporten. Sannolikt är det dock av omsorg för användarna som revisorns 

rapport är kortfattad och standardiserad (Hayes et al, 2005).  

 

Enligt Boyd (2000/2001) är kritiken mot den standardiserade revisionsberättelsen inget 

nytt fenomen. Redan 1978 identifierades flera möjliga brister i den amerikanska 

standardiserade utformningen. Boyd (2000/2001) är en av många motståndare till 

standardrapporten då han anser att den bidrar till att intressenterna inte läser 

revisionsberättelsen noggrant. Därmed blir den ett hinder för kommunikationen mellan 

revisorer och företagets intressenter (Boyd, 2000/2001). Även enligt Carcello (2012) 

har den standardiserade revisionsberättelsens begränsade informationsförmedling länge 

varit ett bekymmer för företagens investerare.  

 

Audit Quality Forum (2007) visar att aktieägarna anser att den nuvarande utformningen 

av revisionsberättelsen är alltför standardiserad och dess standardtext gör att de känner 

sig utestängda från de ”verkliga” resultaten från revisionen. Vidare riktar även 
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Humphrey et al (2009) kritik mot den standardiserade utformningen då det 

argumenteras för att den standardiserade revisionsberättelsen inte ger läsaren någon 

hjälp att förstå vilka bedömningar som gjorts eller hur informationen har blivit testad. 

Humphrey et al (2009) menar att dagens revisionsberättelse är full av generell, 

standardiserad information om revisorns roll och revisionens begränsningar istället för 

att fokusera på vad revisorn har gjort i sin revision. Med andra ord anser Humphrey et al 

(2009) att väldigt lite av revisorns omfattande jobb är synligt i den standardiserade 

revisionsberättelsen. Gray et al (2011) hävdar att så länge revisionsberättelsen är 

standardiserad är det inte många som faktiskt läser den, utan de flesta kontrollerar 

endast om den är ren eller oren, samt vem som utfört revisionen.  

 

I RS 709 står det: 

Revisionsberättelsen är till sin form och sitt innehåll standardiserad, eftersom 

detta underlättar för läsaren att förstå den. Det bidrar också till att eventuella 

avvikelser från standardutformningen uppmärksammas lättare. 

 

Enligt Carrington (2010) hävdar kritiker att standardutformade revisionsberättelser har 

en tendens att göra rapporteringarna enhetliga och att näst intill alla företag därmed får 

rena revisionsberättelser, vilket ämnar leda till att revisionsberättelsens roll som 

informationsberättelse skulle begränsas. Vidare har utformningen av rapporterna 

kritiserats för att vara intetsägande (Carrington, 2010). Carrington (2010) har dock även 

ett motargument för denna kritik, vilket är att en oren revisionsberättelse tenderar att 

sända starkare signaler då få företag blir föremål för sådana rapporter. 

 

Porter et al (2008) anser att en standardiserad utformning gör att revisorn sparar mycket 

tid och resurser genom att han eller hon inte måste utforma en individuell rapport till 

varje företag. En icke-standardiserad revisionsberättelse hade varit resurskrävande för 

revisorn och som en konsekvens kunde revisorn haft svårt för att uppfylla alla sina 

lagstadgade förpliktelser (Porter et al, 2008). Porter et al (2008) anser vidare att en 

standardiserad utformning fungerar som ett skydd för revisorn när det gäller att inte 

överträda tystnadsplikten och även för revisorns risktagande. En icke-standardiserad 

revisionsberättelse skulle kunna medföra ökat ansvar för revisorn. Vidare anser 

Hatherly et al (1998) att en revisionsberättelse som inte är standardiserad även skulle 

gett revisorn möjlighet att manipulera läsarens uppfattningar då revisorn i sådana fall 

kan vara selektiv vad gäller offentliggörande av problem som föreligger i företaget och 
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revisorns förslag till vilka lösningar som är möjliga. Slutligen visade Bailey et al (1983) 

att ordförändringar i revisionsberättelsen påverkar hur läsaren uppfattar vad revisorn 

syftar att förmedla genom sin rapportering, vilket kan anses vara ett argument för en 

standardiserad utformning. Genom en standardiserad revisionsberättelse förekommer 

ordförändringar sällan och oftast bara i samband med förändringar av hela 

revisionsberättelsen.  

 

Då revision syftar till att försäkra investerarna om att informationen som föreligger i de 

finansiella rapporterna är trovärdig och att de kan lita på den information som föreligger 

(jmf t.ex. Dunn, 1996), är det av stor betydelse att företagets investerare uppfattar vad 

revisorerna vill förmedla med revisionsberättelsen. Tidigare forskning är splittrad när 

det gäller om missförstånd föreligger mellan vad revisorerna avser att förmedla och vad 

intressenterna uppfattar, och även vad som påverkar dessa eventuella missförstånd. 

Libby (1979) jämförde hur revisorer och banktjänstemän uppfattade vad tio olika typer 

av revisionsberättelser förmedlade, och när resultaten visade att det inte förelåg stora 

skillnader mellan de två olika grupperna, konkluderade han med att missförstånd sällan 

förekommer när det gäller vad revisionsberättelsen förmedlar. Annan forskning har 

dock visat att revisorer och intressenter har olika syn på revisionsberättelsen. Holt och 

Moizer (1990) visade i sin studie av revisorer och intressenters syn på 

revisionsberättelsen att oenighet föreligger mellan de två grupperna både när det gäller 

vad en ren revisionsberättelse innebär, och när det gäller de avvikelser som revisorerna 

uttalar sig om.  

3.6 Institutionell teori och professionsteori 

3.6.1. Institutionell teori 

 

Institutionell teori klassificeras som en del av de teoretiska perspektiven om öppna 

system, vilka beskriver att organisationer påverkar och påverkas av samhället det verkar 

inom (Deegan och Unerman, 2011). DiMaggio och Powell (1983) förklarar med hjälp 

av institutionell teori varför företag tenderar att homogeniseras när det gäller form och 

praxis. Oliver (1997) anser att organisationer verkar inom ett socialt ramverk bestående 

av värderingar, normer och antaganden om hur företaget bör verka för att accepteras av 

samhället. Vidare anser Oliver (1997) att den grundläggande förutsättningen för 

institutionell teori är att företag homogeniseras på grund av dominerande normer, 
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värderingar och sociala influenser, och därför är det de företag som ger efter för det 

sociala trycket som får stöd och legitimitet från samhället.  

 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar att organisationer med liknande förutsättningar 

homogeniseras på grund av olika processer i omgivningen. En uppdelning görs mellan 

tre isomorfa processer, vilka definieras som mekanismer som medför likformade 

institutionella förändringar (DiMaggio och Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) 

anser att de tre isomorfa processerna är tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) innebär tvingande isomorfism att organisationer 

ändrar sin institutionella praxis på grund av påtryckningar från de intressenter som 

organisationen är beroende av. DiMaggio och Powell (1983) förklarar att organisationer 

utsätts för både formell och informell press från intressenter de är beroende av samt från 

förväntningar som samhället har på organisationerna. Mimetisk isomorfism däremot 

medför att organisationer försöker kopiera institutionell praxis från andra organisationer 

som uppfattas vara framgångsrika för att skapa legitimitet. Detta kan bland annat bero 

på osäkerhet hos företagen (DiMaggio och Powell, 1983). Slutligen anser Deegan och 

Unerman (2011) att den sista isomorfa processen, normativ isomorfism, speglar att 

organisationer väljer att använda särskild institutionell praxis efter vad gruppnormer 

säger. DiMaggio och Powell (1983) anser att normativ isomorfism baseras på 

professionalism och förklarar vidare hur två faktorer som professionalism bygger på kan 

komma att påverka företagen så de homogeniseras. Professionella individer i företagen 

har ofta likartad utbildning, och verkar dessutom ofta i professionella nätverk, vilket 

medför att information och värderingar utvecklas mellan professionella från olika 

organisationer (DiMaggio och Powell, 1983).  

3.6.2. Professionsteori och socialisering 

 

Parsons (i Brante, 1988) anser att det är professionen som driver gemensamma värden 

och kunskap framåt. Enligt Cooper och Robson (2006) är revisionsprofessionen den 

mekanism som sprider specifika föreställningar till professionens medlemmar om vad 

det innebär att vara revisor och vilka uppgifter som ingår i revisorsrollen, vilket 

överensstämmer med hur Parsons (i Brante, 1988) definierade profession. Grey (1998) 

anser att det att vara professionell i revisionsprofessionen innebär att man har ett korrekt 

beteende och genomför saker på rätt sätt. Även Anderson-Gough et al (2005) påpekar 

att riktigt beteende är av stor vikt när det gäller att utveckla ett professionellt “jag” i 
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revisionsbranschen.  Tidigare studier har visat att det finns gemensamma hållningar vad 

gäller lämpliga kläder, tidsplanering, umgänge och allmänna inställningar till 

arbetsuppgifter i revisionsprofessionen (Anderson-Gough et al, 2005). Chatman (1991) 

anser att även om inte alla medlemmar i professionen har de samma värderingarna, så är 

majoriteten av medlemmarna medvetna om stödet vissa värderingar har. Vidare menar 

Chatman (1991) att individer som personligen delar professionens värden har enklare att 

få inträde till professionen. Herrbach (2001) anser att det förhållande som föreligger 

mellan den specifika revisorn och revisionsbyrån kan förklaras som ett psykologiskt 

kontrakt, där den anställda utför ett ”korrekt” arbete och har de ”riktiga” 

uppfattningarna eftersom revisorn kompenseras för detta i form av bland annat 

anställningstrygghet, karriärmöjligheter och en intressant och utvecklande arbetsmiljö.  

Enligt Anderson-Gough et al (2001) måste man, för att passa in en organisation eller 

profession, ha den korrekta imagen och inställningen. Vidare anser Anderson-Gough et 

al (2001) att organisationens praxis och policy påverkar de anställdas image.  

3.7 Vad revisorer vill förmedla 
 

Till trots för att tidigare forskning har tagit för sig revisionsberättelsen och dess 

betydelse har vi haft svårt att hitta information som belyser individuella revisorers 

perspektiv. Information om revisorns uppgifter, revisionsberättelsen och olika 

synpunkter om vad intressenterna önskar att revisorerna skall förmedla har diskuterats i 

den teoretiska referensramen med bakgrund i artiklar och annan litteratur. Tidigare 

forskning har i viss mån också tagit för sig indikationer på vad revisorerna inte vill 

förmedla. Det har dock varit svårt att hitta information om vad individuella revisorer 

vill förmedla och för att en hypotesformulering skulle vara möjlig ansåg vi det 

nödvändigt att samla in information utifrån revisorernas perspektiv. Därför intervjuades 

en auktoriserad revisor och en godkänd revisor för att tillsammans med den teoretiska 

referensramen skapa ett underlag för hypotesformuleringen. För beskrivning av 

intervjuerna se avsnitt 4.3 Kvalitativ undersökning. Sammanfattning från intervjuerna 

med revisor A och B finns i bilaga 4 respektive 5.  

3.7.1 Revisionsberättelsens syfte 

 

Enligt de intervjuade revisorerna syftar revisionsberättelsen till att förmedla till läsaren 

av den finansiella informationen att den i all väsentlighet är korrekt och att om något 

inte stämmer skall läsaren uppmärksammas på detta. Båda revisorerna poängterar att 
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revisorn skall granska årsredovisningen så att han eller hon med rimlig säkerhet skall 

kunna uttala sig om att den finansiella informationen inte innehåller väsentliga fel. Detta 

stämmer överens med vad Gay et al (1998) uttrycker, nämligen att revisorn genom 

revisionsberättelsen skall ge en rimlig nivå av säkerhet och att en absolut säkerhet inte 

är möjlig att uppnå på grund av inneboende begränsningarna i revisionen. Båda de 

intervjuade revisorerna anser att den standardiserade utformningen av 

revisionsberättelsen som används i dag uppfyller detta syfte. Vidare anser de båda att en 

standardiserad utformning är den enda möjliga utformningen då de tror en 

ickestandardiserad revisionsberättelse skulle medföra för mycket otydligheter och 

möjliga missförstånd. Genom den standardiserade utformningen kommer eventuella 

avvikelser tydligt fram, vilket gör att revisionsberättelsen uppfyller sitt syfte, nämligen 

att läsaren får en bild av om den ekonomiska informationen i all väsentlighet är korrekt 

eller om fel föreligger.   

3.7.2 Ytterligare förmedling 

 

De intervjuade revisorerna är överens om att de inte vill förmedla något mer till 

företagets intressenter än vad de har möjlighet till genom den standardiserade 

revisionsberättelsen. Här poängteras att det inte är revisorns uppgift att informera om 

mer än att den finansiella information som lämnats av företaget i all väsentlighet är 

korrekt, och framför allt att det inte är revisorns ansvar att upptäcka brott. Vidare 

används revisorns tystnadsplikt som ett av argumenten till varför man inte vill förmedla 

något mer än vad som görs i den standardiserade utformningen av revisionsberättelsen. 

Tystnadsplikten berörs i ABL 9 kap. 41 §, vilken säger att revisorn inte får lämna 

upplysningar som framkommit under hans uppdrag. Revisorerna anser att om man vill 

förmedla något mer än vad revisionsberättelsen ger rum för, skulle det vara fara för att 

bryta tystnadsplikten. Även Artsberg (2005) anser att man kan hänvisa till 

tystnadsplikten när det gäller varför ytterligare information inte kan lämnas.  

 

Ett annat argument till varför revisorerna inte vill förmedla något mer, är risken för att 

vad som sägs kommer vara en bidragande orsak till att just detta uppfylls. Artsberg 

(2005) anser att om revisorn skall informera om han eller hon tror att något inom 

närmsta framtid kommer gå snett, skulle detta kunna skada företagets fortsatta drift. 

Detta påpekade även den ena av de intervjuade revisorerna genom att förklara att om 

man uttalar sig om att företaget ligger risigt till, kan detta komma att bli 
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självuppfyllande och det går som revisorn har förutspått. I en sådan situation anser 

företaget att det är revisorn som har skulden. Uttalar man sig å andra sidan inte om att 

det ligger risigt till och företaget sedan åker illa ut, kommer intressenterna att rikta sin 

kritik mot revisorn för att man inte förutspått detta. Under intervjun framkom det tydligt 

att revisorerna redan nu tycker det är jättesvårt att uttala sig om företagets fortsatta drift, 

och man vill därför inte uttala sig om något mer. Även om förståelse föreligger för 

intressenternas önskemål om mer information, anses detta kollidera med vad revisorerna 

anser är deras ansvar enligt gällande regler.  

 

Ytterligare ett argument som framkom under intervjuerna till varför revisorerna inte vill 

förmedla något mer i revisionsberättelsen, är att man anser att den standardiserade 

utformningen förmedlar allt som är nödvändigt. Har man något att förmedla som inte 

framgår av den standardiserade revisionsberättelsen, kan man lämna en anmärkning. 

Lämnas ingen anmärkning menar revisorerna att läsaren skall ta det som en signal på att 

det inte finns något mer att förmedla.  

 

Enligt Artsberg (2005) tenderar revisorer att hålla sig strikt inom det formella 

regelverket och när de efterlever detta anser de att de har uppfyllt sina förpliktelser. 

Vidare skriver Artsberg (2005) att revisorerna anser att deras uppgift enbart är att 

granska redovisningen och se till att den stämmer överens med gällande lagar och 

regler. Själva redovisningen är det i stället företagsledningen som ansvarar för.  Detta 

stämmer överens med de intryck de intervjuade revisorerna gav. Ytterligare förmedling 

ligger inte inom dagens formella regelverk, vilket gör att revisorerna anser att detta inte 

är deras förpliktelser.  

 

Revisorernas ovilja till att förmedla mer utöver vad revisionsberättelsen gör, bekräftar 

vad tidigare forskning visat. Öhman (2006) anser att revisorer inte visar något intresse 

av att utöka sina uttalanden och att de i första hand prioriterar att uttala sig om historisk 

information de känner sig trygga på att granska. Denna förändringsobenägna inställning 

stämmer överens med den konservatism som revisorer tidigare har visat gentemot nya 

revisionsförfaranden (jmf t.ex. Fischer, 1996). 

 

Vidare uttrycker båda de intervjuade revisorerna att vad de vill förmedla inte beror på 

klienten, och en naturlig fråga som uppstår då är om vad revisorn vill förmedla beror på 
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vem han eller hon anser är den viktigaste intressenten, och därför vem 

revisionsberättelsen i huvudsak är relevant för.  Auditing Practice Board (2008) hävdar 

att revisorer skall agera i de primära intressenternas bästa intresse och att revisionen 

skall skapa värde för dessa. Vidare kan man hävda att eftersom revisionsberättelsen ofta 

är den enda kommunikationen som förekommer mellan revisorn och intressenterna (jmf 

t.ex. Carrington, 2010), har revisionsberättelsen stor betydelse, och vad som rapporteras 

genom denna borde därför vara av relevans för läsaren.  

3.8 Hypotesformulering 
 

Det är av stor vikt att ha ett korrekt beteende och rätt värderingar för att man skall anses 

professionell i revisionsbranschen (jmf t.ex. Anderson-Gough et al, 2001; Anderson-

Gough et al, 2005). Detta medför att merparten av de som ingår i revisionsprofessionen 

delar samma uppfattningar och har likartade beteenden. Vidare anser DiMaggio och 

Powell (1983) att olika organisationer tenderar att homogeniseras avseende form och 

praxis, och att medlemmar från olika organisationer inom samma bransch därför 

tenderar att vara lika varandra. Revisorer har likartade utbildningar från universitet och 

högskola på grund av revisornämndens krav om teoretisk utbildning (RNFS 2010:1 2-5 

§§), och har dessutom likartade praktiska erfarenheter på grund av revisorsnämndens 

krav om praktisk utbildning (RNFS 2010:1 6-9 §§). Vidare verkar revisorer inom 

professionella nätverk (i Sverige exempelvis revisorernas branschorganisation FAR). 

Detta medför att personer med samma utbildning kommer arbeta tillsammans i liknande 

arbetspositioner och dessutom ingå i samma professionella nätverk, och 

revisionsprofessionen borde därför homogeniseras genom isomorfa processer 

(DiMaggio och Powell, 1983).  

 

Dock har studier visat att samhörighetskänslan inom de olika revisionsbyråerna är stark, 

vilket talar emot att alla medlemmar i revisionsprofessionen har samma värderingar. 

Pentland (1993) visade i sin studie att revisorer anpassar sig byråns rutiner så deras 

arbetssätt stämmer överens med hur de andra revisorerna i samma byrå arbetar. Lojalitet 

är en viktig faktor för att de anställda skall anses vara professionella inom 

revisionsbyrån, vilket gör att de anställda oftast alltid ställer upp för den byrå de arbetar 

för (Pentland, 1993). Samma indikationer visar Fischer (1996), som hävdar att revisorer 

känner sig tvungna att utföra revisionen så som det förväntas inom organisationen. 

Vidare anser Fischer (1996) att de interna förväntningar på hur en revision bör utföras 
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kan skilja sig åt bland annat mellan de olika revisionsbyråerna. Slutligen anser Grey 

(1998) att revisorer visar indikationer på att de identifierar sig med den revisionsbyrå de 

arbetar för. Det finns en rådande kultur och förväntningar på hur man skall uppträda för 

att anses vara professionell och detta medför att många av de som ingår i en 

revisionsbyrå delar samma uppfattningar och värderingar och har likartade beteenden 

(Grey, 1998).  

 

I en revisionsbyrå är det således viktigt att ha den riktiga inställningen och de riktiga 

värdena för att passa in (Jmf t.ex. Anderson-Gough, 2001; Herrbach, 2001). Vidare 

anser Anderson-Gough et al (2001) att organisationers värderingar påverkar de 

anställdas personliga uppfattningar. Enligt Schein (1990) vill organisationer utveckla 

egna kulturer där de anställda delar gemensamma värderingar och antaganden. Schein 

(1990, s.111) definierar organisationskultur som ”ett mönster av grundläggande 

antaganden, vilka utvecklats eller upptäckts av en viss grupp genom att den lärt sig att 

bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration, och vilka har 

fungerat tillräckligt länge och bra för att betraktas som giltiga och därför lärs ut som det 

korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa problem”. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008) innebär denna definition att företagets rådande kultur lärs 

ut till nyanställda som det korrekta sättet att uppfatta, resonera och känna, och att 

nyanställda därför socialiseras i företaget och lär sig hur man skall uppfatta och förstå 

saker på ”rätt” sätt, samt hur det är lämpligt att bete sig i företaget.  

 

Tidigare forskning visar indikationer på att det finns skillnader mellan byråer när det 

gäller organisationskultur (jmf t.ex. Soeters och Schreuder, 1988; Sheridan, 1992). 

Soeters och Schreuder (1988) visade i sin studie att de stora multinationella 

revisionsbyråernas organisationskulturer påverkades av den amerikanska kulturen och 

därför skilde sig åt från de nationella revisionsbyråernas organisationskultur. Vidare 

visade Sheridan (1992) i sin studie att det fanns signifikanta skillnader avseende 

värderingar mellan sex olika revisionsbyråer. Det kan alltså verka som att 

socialisationen sker inom olika byråer, och att värderingar och uppfattningar kan 

komma att skilja sig åt med avseende på revisionsbyrå.  

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan revisorernas syn på vilka intressenter de 

anser är viktiga och vilken byrå de arbetar för.  
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Hypotes 2: Det finns ett samband mellan revisorernas syn på vilket innehåll som 

är relevant i revisionsberättelsen och vilken byrå de arbetar för.  

 

Under den kvalitativa förundersökningen visade de två intervjuade revisorerna tydliga 

indikationer på att de anser att en standardiserad revisionsberättelse är den enda möjliga 

utformningen. Enligt de intervjuade revisorerna skulle en ickestandardiserad 

revisionsberättelse medföra för många otydligheter och öka risken för missförstånd, och 

vidare anser de att den standardiserade utformningen gör att eventuella avvikelser 

tydligt framgår. Porter et al (2008) poängterar dessutom hur mycket resurser det skulle 

kräva om revisionsberättelsen inte hade en standardiserad utformning, att den 

standardiserade revisionsberättelsen är ett skydd mot revisorns ansvarstagande och att 

den dessutom hjälper revisorerna att efterleva tystnadsplikten. Audit Quality Forum 

(2007) anser att den standardiserade revisionsberättelsen i tillägg till praktiska fördelar 

som minimal tidsåtgång vid utformning samt hjälp till att efterleva tystnadsplikten, 

bidrar till att minimera missförstånd och obefogade höga förväntningar som en 

ickestandardiserad rapportering skulle kunna medföra. Revisorer har dessutom tidigare 

visat indikationer på att de är motvilliga att utöka sina uttalanden, vilket stämmer 

överens med deras antagna motstånd till förändringar (jmf t.ex. Fischer, 1996). 

 

Hypotes 3: Revisorer vill avge en standardiserad revisionsberättelse. 

 

Eftersom revisionsberättelsen är den viktigaste kommunikationskanalen mellan 

företagets intressenter och revisorn (jmf t.ex. Libby, 1979; Carrington, 2010), är det av 

stor vikt att de meddelanden som kommuniceras är väsentliga för intressenterna. Vidare 

skall revisorn agera i de primära intressenternas intresse och kommunicera den 

information som är nödvändig för att de primära intressenterna skall förstå vad revisorn 

baserar sina uttalanden på (Auditing Practices Board, 2008). Under den pågående 

debatten om revisionsberättelsen har det framkommit att olika intressenter har olika 

önskemål för revisionsberättelsens innehåll. Eftersom revisorn skall rapportera utifrån 

de primära intressenternas intresse (jmf t.ex. Auditing Practices Board, 2008), borde det 

som revisorn vill förmedla i revisionsberättelsen variera beroende på vilka intressenter 

som revisorn anser är de primära intressenterna.  
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Hypotes 4: Det finns ett samband mellan vilka intressenter revisorn anser är 

viktiga och vad revisorn vill förmedla.  
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Kapitel 4 

Empirisk metod 
 

Här presenteras metod och tillvägagångssätt vid genomförande av den kvalitativa och 

den kvantitativa undersökningen. Efter att intervjuguide och intervjuform har redovisats 

presenteras enkätens utformning, population, bortfall, operationalisering samt 

reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Litteratursökning 
 

Insamling av informationen till vårt arbete har genomförts genom sökningar i olika 

elektroniska databaser som vi fått tillgång till via Högskolan i Kristianstad, samt via 

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Informationen baserar sig i så 

stor utsträckning som möjligt på vetenskapliga artiklar, vilket vi anser bidrar till att 

förbättra trovärdigheten och tillförlitligheten i den teoretiska referensramen. Genom att 

använda oss av ett stort antal olika författare har vi dessutom bildat oss en så objektiv 

syn på området som möjligt. I första hand har hänsyn tagits till artiklarnas relevans för 

vår problemformulering och i andra hand har artiklarnas publiceringsdatum tagits 

hänsyn till. Nyligen publicerade artiklar bekräftar denna studies aktualitet medan vissa 

äldre artiklar har ansetts vara aktuella för problemområdet då innehållet i artiklarna 

fortfarande är av relevans. Sökord vi har använt oss av för att hitta aktuella artiklar är 

audit report, auditor’s report, auditor opinion, expectation gap och audit profession. 

Förutom vetenskapliga artiklar har vi även använt oss av litteratur från högskolekurser 

och annan aktuell facklitteratur från högskolans bibliotek. Vidare har vi använt oss av 

olika organisationers remissvar och kommentarer till EU:s förslag om revisionspaket, då 

dessa lyfter fram olika sidor av debatten om revisionsberättelsen. Vi har även valt att 

hämta information från revisorernas branschförening FAR, både från deras publicerade 

böcker och från deras hemsida. Vi är medvetna om att denna information är normativ 

och därför inte nödvändigtvis beskriver hur revision är i verkligheten, utan i stället 

fokuserar på hur revision bör vara utifrån de riktlinjer och rekommendationer som finns. 

Informationen är således i huvudsak inte forskningsbaserad. Med detta i åtanke har vi 

ändå valt att i viss utsträckning använda oss av informationen som kan antas spegla 

viktiga perspektiv och därför är av vikt för vår studie. Där det har varit möjligt har vi 
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dock försökt balansera den normativa informationen med beskrivande information från 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad revisorerna vill förmedla i 

revisionsberättelsen samt undersöka hur detta påverkas av vilka intressenter som 

bedöms vara viktiga mottagare av informationen. Det huvudsakliga empiriska 

materialet har samlats in med hjälp av en enkätundersökning. Detta ger oss möjligheten 

att undersöka hela populationen, vilket möjliggör generalisering av resultaten. Med 

utgångspunkt i de två intervjuerna vi gjorde under vår kvalitativa förundersökning har 

en enkät tagits fram och det material som samlats in genom denna enkätundersökning är 

studiens primärdata. Primärdata samlas in specifikt till den aktuella studien och syftar 

till att kunna besvara studiens problemformuleringar (Saunders et al, 2007). Saunders et 

al (2007) anser att data som inte är primärdata är sekundärdata, vilket definieras som 

data som tidigare har samlats in för ett annat syfte men som kan användas som hjälp till 

att besvara eller delvis besvara den aktuella studiens problemformulering. I denna studie 

har enbart primärdata använts. Denna består, som tidigare förklarat, av det empiriska 

material som samlats in genom enkätundersökningen och då det är detta material som 

analysen bygger på, utgör det en fundamental del av denna studie. Även de två 

intervjuerna som genomfördes under den kvalitativa förundersökningen är primärdata.  

4.2.1 Kvalitativ undersökning 

 

Under arbetet med vår teoretiska referensram hade vi svårt att hitta information om vad 

individuella revisorer vill förmedla och huruvida detta skulle kunna bero på vilka 

intressenter om bedöms vara viktiga mottagare av revisionsberättelsen. För att 

möjliggöra en hypotesformulering ansåg vi det därför nödvändigt att börja med att 

samla in information utifrån revisorernas perspektiv. Vi genomförde därför en kvalitativ 

förundersökning. Detta tillvägagångssätt har beskrivits som Instrument Development, 

vilket förklarar att en kvalitativ forskningsmetod används som utgångspunkt för att 

utveckla goda frågeformulär (Bryman, 2006). Även Saunders et al (2007) anser att 

inledande intervjuer kan användas för att identifiera frågor och samla in data inför 

utformningen av en enkät. Enligt Christensen et al (2008) kan man genom att använda 

intervjuer i sin förundersökning få en mer heltäckande bild av problemområdet än om 

man endast genomför en enkätundersökning. Vidare anses en intervju vara lämpligt i de 
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fall man har öppna frågor eftersom man har möjlighet att ställa följdfrågor och få 

djupare och mer utvecklade svar (Christensen et al, 2008). Detta var lämpligt i vår 

förundersökning då vi önskade att få en bättre bild av revisorernas perspektiv genom 

öppna frågor och därigenom bilda oss en utgångspunkt för den kvantitativa 

undersökningen.  

4.2.2 Kvantitativ undersökning 

 

Orsaken till att en enkätundersökning har använts vid insamlingen av det huvudsakliga 

empiriska materialet är att en enkät gör det möjligt att undersöka en större population 

oavsett geografisk spridning och ett stort antal individer gör det möjligt att hitta 

regelbundenheter och generalisera slutsatser vid analysen (Saunders et al, 2007). Vidare 

anser Saunders et al (2007) att enkäter ger ett standardiserat material, vilket underlättar 

analys och jämförelse. Enligt Saunders et al (2007) ger en enkät dessutom möjlighet att 

ta fram förslag till samband mellan variabler och vidare att utveckla modeller som visar 

dessa samband. Detta gör att en enkätundersökning är lämpligt för studiens syfte då vi 

vill undersöka om det som revisorerna vill förmedla i revisionsberättelsen påverkas av 

vilka intressenter de anser är viktiga mottagare av informationen. Andra fördelar som en 

enkätundersökning ger är att respondenterna inte blir utsatta för så kallade 

intervjuareffekter som kan komma att påverka deras svar. Dessutom har respondenten 

god tid på sig att svara på frågorna och kan svara när det passar honom eller henne 

(Saunders et al, 2007). Ytterligare en fördel med att samla in data via en 

enkätundersökning är att man kan ställa fler frågor jämfört med övriga 

insamlingstekniker (Christensen et al, 2008). För att en enkät skall ge svar på 

forskningsfrågan krävs dock att mycket arbete läggs ned på att utarbeta en enkät som 

samlar in alla nödvändiga data (Saunders et al, 2007). Vidare anser Körner och 

Wahlgren (2008) att frågorna borde vara formulerade på ett sätt som gör dem lätta att 

besvara och svåra att missuppfatta. Även Saunders et al (2007) anser att risken för 

missförstånd är en av enkätens negativa sidor då det inte är säkert att alla respondenter 

förstår frågorna på samma sätt och eftersom den ansvarige för enkäten inte finns 

tillgänglig för ytterligare förklaring. En annan nackdel med en enkätundersökning är att 

respondenten kan se samtliga frågor i enkäten och därför kan syftet med 

undersökningen avslöjas, vilket gör att man kan förlora respondentens spontana tankar 

om det som undersöks (Christensen et al, 2008). Man har dessutom ingen möjlighet att 

ställa följdfrågor som kan ge kompletterande och djupare svar (Christensen et al, 2008). 
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4.3 Kvalitativ undersökning 

4.3.1 Urval 

 

I den kvalitativa förundersökningen var tiden en faktor som spelade stor roll. Det var av 

stor vikt att intervjuerna genomfördes så tidigt som möjligt under arbetet med studien, 

då resultaten från dessa skulle ligga till grund för utformningen av enkäten, insamlingen 

av det empiriska materialet och det vidare analysarbetet. Vi valde därför att använda oss 

av ett bekvämlighetsurval där graden av tillgänglighet är med på att bestämma vilka 

som kommer delta i undersökningen (Saunders et al, 2007). Saunders et al (2007) anser 

att denna typ av urval ofta kan användas i förundersökningar där studien vid en senare 

tidpunkt kommer använda sig av ett mer strukturerat urval. Ett sådant urval var alltså 

lämpligt för intervjuerna i vår studie då intervjuerna endast är en förundersökning inför 

insamling av det huvudsakliga empiriska materialet som sker genom en 

enkätundersökning. Christensen et al (2008) poängterar att ett bekvämlighetsurval 

påverkar hur representativt resultatet kan anses vara. Dock valde vi att genomföra denna 

typ av urval trots detta då den kvalitativa undersökningen endast var en förundersökning 

och då tidsåtgången var en viktig faktor.  

 

Vår förundersökning bygger på intervjuer med två revisorer. Då svaren som kom fram i 

dessa intervjuer var relativt lika valde vi att inte genomföra ytterligare intervjuer, vilket 

vi hade gjort om de två revisorerna hade haft helt olika svar på frågorna. 

Respondenterna är anonyma och vi har valt att kalla dem revisor A respektive revisor B. 

Revisor A arbetar vid ett av Ernst & Youngs lokalkontor och är godkänd revisor sedan 

25 år tillbaka. Revisor B arbetar vid ett av KPMG:s lokalkontor och är auktoriserad 

revisor sedan 25 år tillbaka. Revisorerna representerar alltså olika byråer och de har 

olika kvalificeringar, vilket gör att de liknar den slutliga populationen på dessa punkter. 

Dock är de lika när det gäller antalet år erfarenhet från revisionsbranschen, vilket kan 

påverka resultatets representativitet. Vidare arbetar båda i samma stad, vilket var ett 

medvetet val då vi önskade att genomföra båda intervjuerna på samma dag. Vi tog 

kontakt med våra respondenter via telefon. Den ena tog vi kontakt med direkt, medan 

den andra revisorn tog vi kontakt med genom en kontaktperson på det aktuella kontoret.  
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4.3.2 Intervjuform 

 

En intervju kan klassificeras utifrån graden av strukturering och formalitet, och man 

skiljer således mellan strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 

djupintervjuer (Saunders et al, 2007). Vid genomförande av en strukturerad intervju 

används en enkät med i förväg bestämda frågor som intervjuaren läser upp och fyller i 

när respondenten svarar (Saunders et al, 2007). En semistrukturerad intervju innebär i 

stället att intervjuaren utgår från en lista med teman och frågor som han eller hon vill 

beröra under intervjun, men ordningen och de exakta frågorna vill variera från intervju 

till intervju, allt eftersom vilka frågor och områden som behöver djupare eller 

förklarande svar (Saunders et al, 2007). Slutligen innebär en djupintervju att inga frågor 

är bestämda i förväg, utan respondenten har möjlighet att prata fritt med utgångspunkt i 

undersökningens problem och man får möjlighet att undersöka något på djupet 

(Saunders et al, 2007). I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Denna typ av intervjuer är lämpliga för undersökningens syfte då vi önskade att ha ett 

relativt öppet samtal med revisorerna om revisionsberättelsen för att fånga deras 

perspektiv. Samtidigt hade vi vissa särskilda frågor vi ville ha svar på. Allt eftersom 

frågorna ställdes kom intervjuobjekten in på olika ämnen som vi valde att följa upp om 

det kändes relevant för problemområdet. Enligt Saunders et al (2007) rekommenderas 

dessutom ofta en semistrukturerad intervju till förklarande undersökningar, vilket vår 

undersökning delvis är.  

 

När man genomför en intervju är det ett fenomen som man måste vara medveten om, 

nämligen intervjuareffekt. Enligt Saunders et al (2007) innebär intervjuareffekt att 

intervjuaren genom tonfall, kroppsspråk eller val av ord påverkar respondenten till att 

uppfatta frågan på ett visst sätt. Detta kan komma att vinkla respondentens svar. Vidare 

anser Christensen et al (2008) att fel kan uppstå även till följd av respondenten, då 

denne kan hålla inne väsentlig information och i stället hitta på svar som han eller hon 

anser är socialt accepterade. Detta medför att man inte får fram vad respondenten 

egentligen tänker, vilket oftast kan bero på att respondenten inte har tillräckligt 

förtroende för den eller de som genomför intervjun (Christensen et al, 2008). Då vi var 

medvetna om att fel kan uppstå till följd av både intervjuaren och respondenten, 

försökte vi att fokusera på att hålla frågor, tonfall och kroppsspråk så neutrala som 

möjligt och undvika ledande frågor. Vidare var vi under intervjuerna uppmärksamma på 
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att respondenten kanske inte pratade utifrån egna tankar. Detta gjorde att vi lade vikt vid 

att vi önskade att veta vad respondenten tänkte genom att lägga till frågor som ”Vad 

tycker du?” och ”Vad anser du?” när vi fick känslan av att respondenten svarade utifrån 

vad han heller hon trodde intressenterna eller företaget ansåg. 

 

Under den ena intervjun användes bandspelare i tillägg till anteckningar för att 

dokumentera informationen. Detta innebar att vi kunde lyssna igenom den inspelade 

intervjun flera gånger för att fånga vad som blivit sagt och vi kunde dessutom 

koncentrera oss på att lyssna och ställa frågor under själva intervjun (Jmf t.ex. 

Christensen et al, 2008). Dock vet vi inte säkert om respondenten påverkades av 

bandspelaren när frågorna besvarades (Jmf t.ex. Christensen et al, 2008). Under den 

andra intervjun antecknade vi enbart, då respondenten inte önskade att intervjun 

spelades in. För att så lite som möjligt av informationen skulle förloras, bearbetades 

anteckningarna omedelbart efter intervjun.  

4.3.3 Intervjuguide 

Enligt Saunders et al (2007) kan man använda en intervjuguide för att försäkra sig om 

att det som tas upp i den semistrukturerade intervjun kan användas till att utveckla eller 

besvara forskningsfrågan. Intervjuguiden är således en översikt över vilka områden och 

frågor man syftar till att beröra i intervjun och genom att ha en i förväg bestämd ordning 

på dessa frågor och områden vill intervjun byggas upp på ett logiskt sätt (Saunders et al, 

2007). Vi har valt att dela in intervjun i olika frågeområden för att få en bättre bild av 

intervjun och respondenternas svar. Intervjuguiden (se bilaga 3) utformades genom att 

belysa de viktigaste punkter som vi tagit upp i inledningen och den teoretiska 

referensramen.  

 

Det första området som diskuterades var den pågående debatten om 

revisionsberättelsen. Denna tog vi upp då vi ville veta hur insatta revisorer är i debatten 

samt hur de ser på den senaste förändringen och det nya förslaget till paket om revision. 

Vi ville även få en insikt i vad revisorer anser att revisionsberättelsens syfte är, därför 

tog vi upp detta område som fråga två. Detta ledde oss vidare in på om dagens 

standardiserade utformning av revisionsberättelsen uppfyller det ansedda syftet, vilket 

också är av betydelse i vår undersökning. I det tredje området i intervjun ställs frågan 

om revisorer anser att dagens revisionsberättelse har några begränsningar. Anledningen 
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till att vi tog upp detta är att vi ville få en förståelse för om revisorn känner sig 

begränsad i sin rapportering och om så är fallet; vad han eller hon ytterligare vill 

förmedla. Som uppföljning till detta område ställdes också frågan om vad revisorn vill 

förmedla beror på klienten.  

 

Vidare kan en utökad rapportering i många fall medföra en ökad risk och därför ansåg 

vi att detta var ett viktigt ämne att ta upp under intervjun. Vi ville med detta få svar på 

om revisorer anser att de tar en ökad risk genom ett utökat uttalande samt om de i så fall 

är intresserade av att ta denna ökade risk. Genom våra frågor under intervjun kom båda 

revisorerna in på ren och oren revisionsberättelse. Detta gjorde att vi även fann svar på 

att ren och oren revisionsberättelse är något revisorer ständigt har i tankarna och att det 

är av stor betydelse för dennes arbete. 

4.4 Kvantitativ undersökning 

4.4.1 Population 

 

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av en auktoriserad eller godkänd revisor 

(ABL 8 kap. 12 § samt 9 kap. 29 §). Då vi syftar till att undersöka vad revisorer vill 

förmedla i revisionsberättelsen och hur detta påverkas av vilka intressenter som anses 

vara viktiga mottagare av informationen, består studiens population därför av alla 

auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Eftersom vi vill hitta regelbundenheter 

och generalisera resultaten är en tillräckligt stor ram en förutsättning och ramen måste 

även vara representativ för hela den undersökta populationen (Saunders et al, 2007). En 

enkätundersökning har därför genomförts av samtliga kvalificerade revisorer som är 

medlemmar i FAR. I början av maj 2012 hade FAR 1680 godkända revisorer och 1985 

auktoriserade revisorer som medlemmar
1
. Totalt antal godkända respektive 

auktoriserade revisorer i Sverige var på samma tidspunkt 1915 respektive 2111 enligt 

Revisorsnämnden (2012). Det vill säga att ungefär 88 % av alla godkända revisorer i 

Sverige är medlemmar i FAR, medan för auktoriserade revisorer utgör FAR:s 

medlemmar ungefär 94 % av det totala antalet i Sverige. Detta anser vi är en 

representativ och tillräckligt stor ram, vilket möjliggör att vi kan generalisera resultaten 

och försöka hitta regelbundenheter.  

 

                                                           
1
 Mejl från Elisabet Dahlqvist, Medlemsservice FAR, 2012-05-07.   
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Vi har utgått ifrån funktionen för medlemssök på FAR:s hemsida, vilket har gett oss 

totalt 3603 medlemmar. Denna siffra skiljer sig åt från det totala antalet kvalificerade 

revisorer som är medlemmar i FAR, vilket är 3665. Orsaken till denna skillnad är att 

vissa revisorer inte hade uppgett mejladress i kontaktuppgifterna och de kom därför inte 

med i vårt register. Vidare har den revisor som ingått i pilotstudien bortsetts från i 

urvalet. Detta ger oss totalt 3602 individer. De 361 godkända och auktoriserade 

revisorerna som inte är medlemmar i FAR utgör en undertäckning, vilken enligt Körner 

och Wahlgren (2008) innebär att även om dessa individer tillhör populationen har de 

inte kommit med i ramen. Om ramen inte täcker hela populationen är det en risk för att 

systematiska fel kan uppstå (Körner och Wahlgren, 2008). Dock anser vi att detta inte 

kommer utgöra något större problem i vårt fall då ramen täcker 91 % av populationen 

och då undertäckningen är fördelat mellan de olika typerna av kvalificerade revisorer.   

4.4.2 Enkätens utformning 

 

Vi har valt att genomföra undersökningen genom en webbenkät, vilken är en form för 

självadministrerande enkät som respondenten själv fyller i (Saunders et al, 2007). 

Webbenkäten är utformat med hjälp av Googles formulärapplikation och skickades ut 

till respondenterna via e-post. E-posten bestod av ett följebrev (se bilaga 6) som 

förklarade studiens syfte och som dessutom försökte väcka revisorernas intresse för vår 

undersökning. De revisorer som valde att svara på enkäten kom vidare till själva 

frågorna genom en länk som fanns med i följebrevet. Orsaken till att en webbenkät 

valdes är möjligheten att på kort tid skicka ut till många individer, vilket möjliggör att 

ett stort antal individer kan vara med i undersökningen även om tidsperioden är 

begränsad (Christensen et al, 2008). Vidare var en webbenkät lämplig för denna studie 

då revisorernas mejladresser var lättillgängliga via FAR:s sökfunktion för medlemmar. 

Eftersom enkäten skickades direkt till den aktuella revisorns e-post är dessutom 

sannolikheten stor för att det är den riktiga personen som svarar på enkäten (Saunders et 

al, 2007). Vidare anser Saunders et al (2007) att en webbenkät underlättar 

bearbetningen av materialet från datainsamlingen då man slipper att koda om svaren 

och mata in data manuellt.  

 

Enkäten skickades ut via e-post den 9 maj 2012 följt av en påminnelse som skickades ut 

den 14 maj 2012. Påminnelsen hade samma innehåll som den ordinarie e-posten, 

förutom att ordet ”påminnelse” var lagt till. Datainsamlingen avslutades 16 maj 2012, 
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en vecka efter att e-posten skickades ut första gången. Efter denna tidpunkt tog vi inte 

emot flera svar.   

4.4.3 Operationalisering 

 

Enligt Saunders et al (2007) innebär operationalisering att man försöker att översätta 

abstrakta begrepp, som egentligen inte är mätbara, till konkreta variabler som kan 

mätas. Begrepp vars innebörd är oklara, och dessutom kan ha olika betydelser för olika 

personer, operationaliseras så det som är centralt fångas in i olika mätvärden (Körner 

och Wahlgren, 2008). Körner och Wahlgren (2008) anser att man vid analys av 

samband måste diskutera riktningen på sambandet, det vill säga vad som är orsak 

respektive verkan. Vid ensidiga orsakssamband finns det oberoende och beroende 

variabler, där den oberoende variabeln påverkar den beroende (Körner och Wahlgren, 

2008).  

 

Enkäten (se bilaga 7) börjar med ett antal inledande frågor om kön, byråtillhörighet, typ 

av kvalificering och antalet år i revisionsbranschen. Byråtillhörighet är en oberoende 

variabel, medan kön, typ av kvalificering och antalet år i revisionsbranschen är så 

kallade kontrollvariabler. Kontrollvariabler möjliggör enligt Djurfeldt et al (2010) 

avslöjanden av skensamband. Eventuella skensamband beror inte på reella 

orsakssamband utan speglar istället statistisk samvariation som uppstått till följd av 

tillfälligheter (Djurfeldt et al, 2010). Djurfeldt et al (2010) förklarar att man genom att 

införa kontrollvariabler kan undersöka vilka andra faktorer än de oberoende variablerna 

som kan förklara variationen i den beroende variabeln. Tidigare studier har visat att 

revisorers inställning till och uppfattning om olika områden har varierat beroende på 

kön (Jmf t.ex. Fogarty, 1996; Anderson-Gough et al, 2005; Moyes, 2007; Gold et al, 

2009). Denna kontrollvariabel finns därför med bland enkätens inledande frågor. Vidare 

har även revisorernas erfarenhet visat sig påverka deras uppfattningar (Jmf t.ex. Libby 

och Frederick, 1990; Shelton, 1999; Bhattacharjee och Moreno, 2002; Kaplan et al, 

2008; ). Vi har därför valt att även ha antalet år i revisionsbranschen samt typ av 

kvalificering som våra kontrollvariabler. Både antalet år i revisionsbranschen och typ av 

kvalificering kan påverka hur mycket revisorer har arbetat med olika områden, hur 

mycket utbildning de har, samt vilka klienter de arbetat med. Man kan därför anta att 

både dessa variabler påverkar revisorernas erfarenhet.  
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Uppgifterna om kön, byråtillhörighet och typ av kvalificering är alla icke-numeriska 

variabler, medan antalet år i revisionsbranschen är en numerisk variabel (Körner och 

Wahlgren, 2008). De icke-numeriska variablerna mäts på en nominalskala, vilket 

innebär att de måste kategoriseras för att mätas (Körner och Wahlgren, 2008). Enligt 

Körner och Wahlgren (2008) är kön en binär variabel då den endast kan anta två olika 

värden. Byråtillhörigheten har vi valt att dela in i åtta olika kategorier. De sju stora och 

medelsstora revisionsbyråerna finns med som egna alternativ och i tillägg finns övriga 

byråer med som ett sista alternativ där respondenterna även tilläts att skriva in namnet 

på den byrå de arbetar för. Typ av klassificering kan anta tre olika värden, nämligen 

godkänd, examinerad godkänd och auktoriserad revisor, vilka är de tre olika 

klassificeringarna av revisorer som finns i Sverige. Den numeriska variabeln antalet år 

erfarenhet från revisionsbranschen är en kontinuerlig kvantitativ variabel, vilken kan 

anta värden inom ett intervall och respondenterna kan därför rangordnas utifrån sin 

yrkeserfarenhet (Körner och Wahlgren, 2008). 

 

Vidare är enkäten indelad i tre huvuddelar, vilka är ”Det reviderade företagets 

intressenter”, ”Revisionsberättelsens innehåll” och ”Revisionsberättelsens form”. Alla 

frågorna i dessa tre delar besvaras på tiogradiga skalor. Orsaken till att tiogradiga skalor 

valdes var att vi önskade att komma åt de olika nyanserna och variationerna vad gäller 

viktiga intressenter, samt revisionsberättelsens innehåll och form. Vi ansåg att detta 

skulle vara svårt på en skala med färre alternativ. På en sjugradig skala kan det vara 

relativt enkelt för respondenten att kryssa i 7 (Väldigt viktiga) på alla intressenter han 

eller hon anser är viktiga, medan en tiogradig skala öppnar för att differentiera de 

viktiga intressenterna. Vi hoppades således att en tiogradig skala skulle få fram 

skillnader och nyanser mellan vilka intressenter som revisorn anser är mycket viktiga 

och vilka som anses vara de absolut viktigaste. Samma resonemang gäller även för 

revisionsberättelsens innehåll och form, där vi önskade att komma åt de olika nyanserna 

avseende hur relevant revisorerna anser att de olika typerna av information är att ha med 

i revisionsberättelsen, respektive hur väl revisorerna instämmer till påståendena om den 

standardiserade revisionsberättelsen. Saunders et al (2007) anser att en tydlig design av 

enkäten och en konsekvent utformning av frågorna bidrar till att minska risken för 

svarsbortfall. Vi valde därför att vara konsekventa och den tiogradiga skalan går därför 

igen genom hela enkäten. Detta hoppades vi skulle bidra till att enkäten skulle uppfattas 

som enhetlig. Vidare anser Körner och Wahlgren (2008) att man kan förvänta sig ett 
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mindre bortfall ju enklare frågorna är att besvara och med en likartad skala genom hela 

enkäten är det enklare för respondenterna att svara då han eller hon inte behöver sätta 

sig in i nya instruktioner under tiden som enkäten fylls i. Enligt Saunders et al (2007) 

borde skalorna dessutom vara konsekventa när det gäller vad siffrorna betyder så man 

inte förvirrar respondenten. Vi har därför valt att konsekvent ha 1 som det mest negativa 

och 10 som det mest positiva. Endast ytterpunkterna på skalorna är definierade och en 

förutsättning är därför att respondenten själv kan nyansera medelpunkterna. En sådan 

skala kallas en självförankrad skala (Saunders et al, 2007). Vi har även valt att utesluta 

alternativet ”Vet ej” och därigenom tvingas respondenten att svara på alla frågorna. 

Detta var ett medvetet val då vi önskade att alla skulle ta ställning till alla frågorna, och 

eftersom revisionsberättelsen är ett välkänt fenomen i revisorernas arbete, ansåg vi att 

de borde ha en uppfattning om samtliga frågor.   

Det reviderade företagets intressenter 

 

I enkätens första del behandlas det reviderade företagets intressenter. Olika intressenter 

listas upp och respondenten svarar på en skala från 1 till 10 hur viktiga han eller hon 

anser att de olika intressenterna är. De olika intressenterna som fanns med i enkäten är 

utvalda med utgångspunkt i den teoretiska referensramen (se 3.5.4 

Revisionsberättelsens intressenter). Soltani (2007) anser att de viktigaste intressenterna 

är nuvarande och möjliga investerare, styrelse/VD, kreditgivare, anställda, myndigheter 

och andra regulatorer. När det gäller myndigheter har vi valt att ha med Skatteverket, 

Ekobrottsmyndigheten, Revisorsnämnden och Finansinspektionen då det är dessa vi 

anser har störst användning av revisionsberättelsen i sitt arbete. Vidare anser Soltani 

(2007) att revisionsberättelsen även kan ha ett värde för finansiella analytiker, kunder, 

leverantörer, miljöorganisationer, akademiker och intresseorganisationer, och därför har 

vi valt att även inkludera dessa i enkäten. Slutligen finns konkurrenter, 

samarbetspartners och fackföreningar med, då vi anser att även dessa har ett intresse av 

att veta hur tillförlitlig den finansiella informationen är.  

 

Christensen et al (2008) anser att man skall sträva efter att få så heltäckande 

svarsalternativ som möjligt så man täcker in samtliga respondenters uppfattningar. Detta 

var något vi försökte eftersträva när enkäten utformades, vilket gör att hela 18 

intressenter listas.   
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Revisionsberättelsens innehåll 

 

I enkätens andra del behandlas revisionsberättelsens innehåll. 29 olika förslag på vad 

revisionsberättelsen skulle kunna innehålla, samt vad den innehåller i dag, listas upp 

och respondenten ombes svara på hur relevant han eller hon anser att informationen är 

att ha med i revisionsberättelsen. Dessa förslag har tagits fram genom att undersöka vad 

som finns med i den nuvarande revisionsberättelsen, samt vilka önskemål intressenterna 

har när det gäller information i revisionsberättelsen. De olika innehållsdelarna som 

listas upp när det gäller vad som finns och skulle kunna finnas med i 

revisionsberättelsen behandlas i den teoretiska referensramen (se 3.5.3 

Revisionsberättelsens innehåll).  

 

Vid utformandet av enkäten har vi tagit utgångspunkt i fyra olika grupperingar vad 

gäller revisionsberättelsens innehåll, nämligen ”Information om företaget”, 

”Information om den specifika revisionen som utförts”, ”Information om revision och 

vad det innebär” och ”Signaler”. Tanken var att en gruppering av de olika förslagen till 

innehåll skulle förenkla arbetet med att hitta samband mellan vad revisorn anser är 

relevant att förmedla i revisionsberättelsen och vilka intressenter som bedöms vara 

viktiga mottagare av informationen.  

 

De delar som ingår i ”Information om företaget” är finansiellt resultat, finansiell 

ställning, riskområden, företagets riskhantering, intern kontroll, efterlevnad av 

skattebetalningslag, företagets hållbarhetsarbete, försäkringar om företagets finansiella 

hälsa, den finansiella informationens kvalitet, bedömning av förutsättning för fortsatt 

drift, information om osäkerhet och framtida risk, samt onormala transaktioner, 

omräkningar och betydande förändringar.  

 

”Information om den specifika revisionen som utförts” består av information om 

bedömningar, processer och åtgärder som gjorts under revisionen och skall förklara hur 

revisorn gått till väga när företaget har reviderats. De delar som ingår här är tillämpad 

granskningsmetod, beskrivning av professionella bedömningar som gjorts, revisorns 

arbetsprocess, försäkring om att revisorn är oberoende, hur valet av revisor har gått till, 

revisorns materialitetsgräns, revisorns arvode, revisionsteamets medlemmar, samt andel 

substans- respektive systemgranskning. 



Friberg och Kvikne 

 

51 

 

”Information om revision och vad det innebär” är generell information om revisionen, 

vilket syftar till att förklara för läsaren vad revision innebär och vilka uppgifter revisorn 

har enligt lagar och regler. Denna del är således en upplysningsdel som syftar till att 

minska förväntningarna på revisionen och därför minska det existerande 

förväntningsgapet (jmf t.ex. Epstein och Geiger, 1994). De delar som ingår i 

”Information om revision och vad det innebär” är ansvarsfördelning mellan revisor och 

styrelse, hänvisningar till aktuella lagar och standarder, tydliggörande av att revisorn 

inte är informationstillhandahållare, beskrivning av vad revision innebär samt vad god 

revisionssed innebär.  

 

Den sista grupperingen av information har vi valt att namnge ”Signaler”, då de delar 

som ingår här syftar till att skicka signaler till läsaren om hur tillförlitlig informationen 

är samt om vilka uppfattningar revisorn har av redovisningen och styrelse/VD efter att 

ha genomfört revisionen. I denna grupp ingår tillstyrkande av redovisningen, 

tillstyrkande av vinstdisponeringen, samt tillstyrkande av att styrelsen/VD beviljas 

ansvarsfrihet.   

Revisionsberättelsens form 

 

I enkätens sista del behandlas revisionsberättelsens form. Här fick respondenten ta 

ställning till fyra olika påståenden om den standardiserade revisionsberättelsen, där svar 

angavs på en tiogradig skala där 1 representerade Instämmer inte alls och 10 

representerade Instämmer helt. Påståendena som fanns med var att en standardiserad 

revisionsberättelse är att föredra, att en standardiserad revisionsberättelse underlättar för 

mottagaren, att en standardiserad utformning uppfyller revisionsberättelsens syfte och 

att en standardiserad revisionsberättelse inte har några begränsningar.  

Hypotes 1 

 

Det finns ett samband mellan revisorernas syn på vilka intressenter de anser är viktiga 

och vilken byrå de arbetar för.  

 

Denna hypotes är utformad på ett sådant sätt att den beroende variabeln är revisorernas 

syn på vilka intressenter de anser är viktiga, och den oberoende variabeln är den byrå 

revisorn arbetar för. Revisorernas syn på vilka intressenter som är viktiga definieras och 

undersöks i enkäten genom att revisorn får ta ställning till 18 olika grupper/individer 
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som kan anses vara intressenter till det reviderade företaget, och revisorn skall markera 

hur viktiga han eller hon anser att dessa är på en tiogradig skala. Att skalan är tiogradig 

innebär att vi kan skilja på de olika nyanserna när det gäller revisorernas syn på hur 

viktiga de anser att de olika intressenterna är. Hypotesen testar således om den byrå som 

revisorerna har uppgett att de arbetar för har någon betydelse när det gäller vilka 

intressenter de anser är viktiga mottagare av revisionsberättelsen. I enkätens 

bakgrundsfrågor frågas respondenten efter sin byråtillhörighet, det vill säga vilken 

revisionsbyrå han eller hon arbetar för, och denna används för att testa om revisorerna 

påverkas av organisationskulturen inom byrån när det gäller deras syn på vilka 

intressenter som anses vara viktiga.  

Hypotes 2 

 

Det finns ett samband mellan revisorernas syn på vilket innehåll som är relevant i 

revisionsberättelsen och vilken byrå de arbetar för.  

 

I denna hypotes är den beroende variabeln revisorernas syn på vilket innehåll som är 

relevant i revisionsberättelsen, medan den oberoende variabeln är den samma som i 

hypotes 1, nämligen revisorns byråtillhörighet. Revisorernas syn på vilket innehåll som 

är relevant definieras och undersöks i enkäten genom att revisorn ombes svara på hur 

relevant han eller hon anser att 29 olika förslag till innehåll i revisionsberättelsen är. 

Respondenterna svarar på en tiogradig skala, vilket innebär att även här har vi möjlighet 

att läsa av olika nyanser när det gäller hur relevant respektive irrelevant olika 

information anses vara att ha med i revisionsberättelsen.  Även denna hypotes testar om 

den byrå som revisorn uppger att han eller hon arbetar i har någon betydelse för hur 

relevant olika typer av information anses vara att ha med i revisionsberättelsen.  

Hypotes 3 

 

Revisorer vill avge en standardiserad revisionsberättelse. 
 

Denna hypotes testar om revisorer vill avge en standardiserad revisionsberättelse. 

Eftersom det inte finns något samband i denna hypotes, förekommer det heller inga 

beroende respektive oberoende variabler. Revisorernas syn på den standardiserade 

utformningen undersöks i enkäten genom att revisorerna på en tiogradig skala ombes ta 

ställning till om han eller hon instämmer eller tar avstånd ifrån fyra olika påståenden om 

den standardiserade revisionsberättelsen. På det sättet testas revisorernas attityder till 
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den standardiserade revisionsberättelsen. Ju mer positiva revisorerna är till de fyra 

påståenden, desto fler signaler ger de på att de vill avge en standardiserad 

revisionsberättelse. De fyra påståenden behandlar om en standardiserad 

revisionsberättelse är att föredra framför en ickestandardiserad, om en standardiserad 

revisionsberättelse underlättar för läsaren, om den standardiserade utformningen 

uppfyller revisionsberättelsens syfte och om en standardiserad revisionsberättelse har 

några begränsningar. 

Hypotes 4 

 

Det finns ett samband mellan vilka intressenter revisorn anser är viktiga och vad 

revisorn vill förmedla.  

 

Denna hypotes testar om vad revisorn vill förmedla påverkas av vilka intressenter han 

eller hon anser är viktiga mottagare av revisionsberättelsen. Den beroende variabeln i 

detta samband är vad revisorn vill förmedla. Den oberoende variabeln är vilken syn 

revisorn har på vilka intressenter som anses vara viktiga mottagare av 

revisionsberättelsen. Det har tidigare förklarats hur dessa båda variabler definieras och 

undersöks i enkäten (se 4.7.1 Hypotes 1, samt 4.7.2 Hypotes 2). 

4.4.4 Pilotstudie 

 

Innan enkäten skickades ut till samtliga respondenter genomfördes en pilotstudie. 

Saunders et al (2007) anser att en pilotstudie kan vara med på att öka studiens 

reliabilitet och frågornas validitet. Enligt Körner och Wahlgren (2008) gör en 

pilotstudie dessutom att eventuella misstag som gjorts i planeringen och utformningen 

av enkäten kan upptäckas och rättas till innan enkäten skickas ut till alla i populationen. 

Även Christensen et al (2008) förespråkar ett förtest av enkäten, vilket kan anses ge en 

försäkran på att enkäten fungerar och att respondenten inte har några problem med att 

fylla i enkäten och förstå frågorna.  

 

Pilotstudien genomfördes genom att en godkänd revisor som arbetar för KPMG svarade 

på enkäten och kommenterade hur han uppfattade frågorna och generellt vilka 

synpunkter han hade på enkäten. Vi fick en kommentar på att revisorn ansåg att det inte 

framgick av instruktionerna avseende företagets intressenter om det var vem han som 

revisor ansåg var viktiga, eller om det var vilka intressenter som var viktiga för 

företaget. Efter pilotstudien formulerade vi om instruktionerna till denna fråga och lade 
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in en förklarande mening om att det var vad revisorn anser som vi ville ha svar på. 

Vidare undrade han vad vi menade med intressenten akademiker, och för att förtydliga 

detta lade vi till ”forskning” som en förklaring till denna intressent.  

 

Då revisorn som genomförde pilotstudien annars inte hade några problem med att förstå 

frågorna eller fylla i enkäten, ansåg vi att det på grund av tidsbegräsningar fick räcka 

med en pilotstudie. Dock fick vi en student på magisterprogrammet för 

revisor/controller att kolla över enkäten. Då inte heller magisterstudenten hade några 

problem med att förstå frågorna ansåg vi att enkäten kunde skickas ut.  

 

Pilotstudien gav även svar på hur lång tid det tog att fylla i enkäten. Denna information 

skrev vi in i följebrevet som skickades med enkäten, vilket gjorde att respondenten inte 

behövde fundera på enkätens tidsåtgång innan han eller hon tog ställning till att fylla i 

enkäten eller ej.  

4.4.5 Bortfallsanalys 

 

Redan under arbetet med registret av respondenternas mejladresser fick vi ett visst 

bortfall. 62 av FAR:s medlemmar hade inte uppgett någon mejladress i 

kontaktuppgifterna, vilket gjorde att de inte kom med i vårt register. Vidare uppstod ett 

visst bortfall vid utskickandet av enkäten, vilket visas i tabell 4.1. Vi fick 12 

meddelanden i retur då e-posten inte kunde levereras eftersom adressen inte var giltig. 

Vidare fick vi 83 automatiska svar via e-post om att revisorn inte var tillgänglig på sin 

e-postadress innan enkätundersökningen avslutades. 2 svarade med personliga 

meddelanden att de hade problem med att komma till enkäten via länken, och 5 

revisorer svarade att de inte ville svara eller att de inte hade tid att svara på grund av 

stor arbetsbelastning i maj. 

Tabell 4.1 Bortfall vid utskick  
Antal utskick 3602 

Totalt bortfall 3285 

 Automatsvar: ej tillgängliga 83 

 Vill/kan ej svara 7 

 E-postadress ej giltig 12 

 Har ej svarat 3183 

Antal svar 317 

Svarsfrekvens 8,8 % 
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Av de 3602 enkäter vi skickade ut fick vi 317 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

8,8 %. Vi är medvetna om att denna relativt låga svarsfrekvens i viss mån kan komma 

att påverka vilka slutsatser som kan generaliseras för hela populationen.  

 

En faktor som kan vara en bidragande orsak till att svarsfrekvensen är låg är att 

revisorerna mottar många enkätundersökningar i samband med examensarbeten under 

våren och de har därför inte tid och möjlighet att svara på alla. Detta kommer tydligt 

fram genom en e-post vi mottog:  

Måste tyvärr meddela att jag inte kommer kunna besvara er enkät - det har under 

två dagar inkommit fyra undersökningar och jag har dessvärre inte den tiden så 

här års. Istället för att välja en så väljer jag ingen. 

 

En annan faktor som kan vara en orsak till den relativt låga svarsfrekvensen är enkätens 

längd. Trots att frågorna är enkla att besvara och enkäten därför inte kräver mer än 5 

minuter, kan den verka lång om respondenten snabbt ser över enkäten. Den består av 

många frågor som tar mycket plats och detta gör att enkäten kan verka omfattande. 

Deutskens et al. (2004) anser att svarsfrekvensen kommer att minska ju längre 

webbenkäten är. Dock visade Deutskens et al (2004) att en lång enkät inte påverkar 

kvaliteten på svaren negativt och vi anser därför att kvaliteten på de svaren vi fått är hög 

även om svarsfrekvensen är låg.  

 

Vidare har svarsfrekvensen visat sig vara relativt låg för webbaserade undersökningar. 

Enligt Saunders et al (2007) är en svarsfrekvens på ungefär 11 % att förvänta vid 

enkätundersökningar som skickas ut via e-post. Tidigare studier har visat att 

svarsfrekvenser under 10 % förekommer vid webbaserade undersökningar som skickas 

till revisorer utan att detta påverkar svarens representativitet (Jmf t.ex. Kadous et al, 

2003; Moyes, 2007; Ismail och Abidin, 2009). Vidare anser Cook et al (2000) att 

svarens representativitet är viktigare än svarsfrekvensen när det gäller 

enkätundersökningar. Vi har därför utvärderat och jämfört utskicken och svaren i en 

bortfallsanalys för att få en uppfattning av om svaren kan anses vara representativa för 

hela populationen eller inte. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan man genom en 

bortfallanalys minska sannolikheten för att urvalet är snedvridet. En bortfallsanalys 

syftar till att kontrollera om variablerna i svaren och variablerna i populationen har 

samma fördelning (Djurfeldt och Barmark, 2009). Vår bortfallsanalys visas i tabell 4.2.  

 



Friberg och Kvikne 

 

56 

 

Tabell 4.2 Bortfallsanalys 

Byråtillhörighet Antal utskick Andel Antal svar Andel 

PwC 731 20,3 % 67 21,1 % 

Ernst & Young 469 13,0 % 42 13,2 % 

KPMG 381 10,6 % 35 11,0 % 

Deloitte 153 4,2 % 14 4,4 % 

Grant Thornton 225 6,2 % 10 3,2 % 

BDO 107 3,0 % 10 3,2 % 

Mazars SET 93 2,6 % 8 2,5 % 

Annan byrå 1443 40,1 % 131 41,3 % 

Totalt 3602 100% 317 100 % 

     

Kvalificering Totalt i Sverige Andel Antal svar Andel 

Godkända 1915 47,6 % 154 48,6 % 

Auktoriserade 2111 52,4 % 163 51,4 % 

Totalt 4026 100% 317  100 % 

     

Kön Totalt i Sverige Andel Antal svar Andel 

Män 2712 67,4 % 239 75,4 % 

Kvinna 1314 32,6 % 78 24,6 % 

Totalt 4026 100% 317 100 % 

 

I tabell 4.2 ser vi att svarens fördelning avseende byråtillhörighet stämmer mycket väl 

överens med den fördelningen som föreligger bland utskicken. Det enda som skiljer sig 

åt något är andelen som arbetar för Grant Thornton. Vid utskicket uppgick denna andel 

till 6,2 % medan i svaren var andelen lägre och uppgick till 3,2 %. Detta medför att de 

revisorer som arbetar för Grant Thornton i mindre utsträckning än övriga revisorer har 

svarat på enkäten, vilket ger en mindre snedfördelning. Då denna snedfördelning är 

relativt liten har vi valt att bortse från detta och anser således att svaren är representativa 

för hela populationen vad avser byråtillhörighet. 

 

När det gäller de olika typerna av kvalificering kan vi avläsa av tabell 4.2 att 

fördelningen bland de som har svarat på enkäten stämmer väl överens med fördelningen 

i hela populationen. Eftersom Revisorsnämnden (2012) endast skiljer mellan godkända 

och auktoriserade revisorer har vi valt slå ihop de revisorer som är godkända respektive 

examinerad godkända för att möjliggöra en jämförelse.  

 

Kön är den kontrollvariabel där fördelningen i svaren skiljer sig mest åt i jämförelse 

med populationens fördelning, vilket visas i tabell 4.2. Bland Sveriges alla kvalificerade 

revisorer utgör kvinnorna en tredjedel, medan de bland våra svar endast utgör en 

fjärdedel. Detta innebär att män i större utsträckning har svarat på enkäten än kvinnor, 

vilket kan ge ett snedvridit resultat. Eftersom kvinnorna är något underrepresenterade 
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kan vi inte med precision uttala oss om skillnader föreligger mellan män och kvinnor, 

och det innebär även att vi måste vara något försiktiga vad gäller generaliseringar 

avseende kvinnorna. Detta är tagit i beaktning vid analys av resultaten men eftersom 

ingen av våra hypoteser bygger på variabeln kön ser vi inte detta som ett stort problem.   

4.4.6 Statistisk bearbetning 

 

För att bearbeta och analysera det empiriska materialet som enkätundersökningen 

genererade har statistikprogrammet SPSS använts. Innan de statistiska testerna 

genomfördes bestämde vi signifikansnivå, vilken bestämmer var gränsen skall gå för 

om hypotesen skall förkastas eller ej (Körner, 1985). Enligt Körner (1985) förklarar 

signifikansnivån hur stor sannolikheten är för att förkasta en hypotes som är riktig. Ju 

lägre konfidensgraden är, ju större är risken för att förkasta en hypotes som är rätt 

(Körner, 1985). Vi har valt signifikansnivån 5 %, vilket innebär en konfidensgrad på 95 

%. Denna konfidensgrad är vanlig i praktiska tillämpningar inom samhällsvetenskapen 

(Körner, 1985; Christensen et al, 2001; Djurfeldt et al, 2010). En signifikansnivå på 5 % 

innebär att vid p-värden < 0,05 anses signifikanta samband eller skillnader föreligga och 

hypotesen förkastas ej. Vidare har vi även valt att i vissa tillfällen kommentera variabler 

som är signifikanta med en konfidensgrad på 90 %, men dessa anser vi inte är statistisk 

signifikanta utan endast att detta är en indikation på att samband eller skillnader 

föreligger. En konfidensgrad på 90 % innebär signifikansnivån 10 %, vilket gör att 

risken är större för att förkasta en hypotes som är riktig än vid signifikansnivån 5 %. 

Dock har denna lägre konfidensgrad tidigare accepterats vid studier inom 

företagsekonomi (Bjørnenak, 1997; Tagesson et al, 2005). Detta gör att vi för vissa 

variabler har valt att kommentera svagare signifikanta samband och skillnader som 

föreligger med denna lägra konfidensgrad. .  

4.4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

Enligt Saunders et al (2007) speglar reliabiliteten i vilken utsträckning som 

datainsamlingsmetoderna kommer att ge konsekventa resultat, det vill säga hur 

tillförlitliga resultaten från de använda datainsamlingsmetoderna är. Christensen et al 

(2008) anser att reliabilitet avser hur väl mätmetoden klarar av att stå emot 

slumpmässiga fel och att en undersökning som är fullständigt reliabel inte har några 

slumpmässiga fel. För att det slumpmässiga felet skall bli så lite som möjligt är det 

viktigt att mätningen genomförs med noggrannhet (Körner och Wahlgren, 2008). Är 
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reliabiliteten vid en enkätundersökning hög samlar den använda enkäten in data på ett 

konsekvent sätt och således hade studien gett samma resultat om den hade genomförts 

igen (Saunders et al, 2007).  

 

Saunders et al (2007) förespråkar ett så kallat re-test för att öka undersökningens 

reliabilitet, vilket innebär att undersökningen genomförs vid två olika tidpunkter för att 

jämföra om respondenterna avger likadana svar vid båda tillfällen. Ett sådant re-test har 

inte varit möjligt för oss att genomföra på grund av tidsbegränsningar. Dock kan 

reliabiliteten anses vara relativt hög då frågorna är tydliga, enkla att svara på och 

konsekvent utformade, vilket underlättar för respondenten när han eller hon svarar. 

Respondenten kan därmed svara utifrån sin omedelbara reaktion utan att tänka hur han 

eller hon skall formulera sig och sannolikheten ökar därmed för att respondenten skulle 

ha svarat på ett likadant sätt om undersökningen hade genomförts igen. Att vi använder 

18 olika intressenter och 29 olika förslag till innehåll i revisionsberättelsen för att mäta 

vilka intressenter revisorn anser är viktiga mottagare av informationen respektive vad 

revisorn vill förmedla i revisionsberättelsen, gör att måtten är konsista och mätningen 

har därför genomförts med noggrannhet (jmf t.ex. Körner och Wahlgren, 2008). Vi har 

dessutom genomfört en pilotstudie, vilken Saunders et al (2007) anser bidrar till att öka 

reliabiliteten.  

Validitet 

Saunders et al (2007) förklarar att validitet hänvisar till om man verkligen mäter det 

man anser att mäta. Validiteten visar alltså hur väl mätinstrumentets (i vårt fall 

enkätens) faktiska mätning överensstämmer med vad som är avsett att mätas (Körner 

och Wahlgren, 2008). Vidare anser Saunders et al (2007) att en valid enkät möjliggör 

insamlandet av noggrann data. För att en enkät skall anses vara valid, måste reliabilitet 

föreligga, men även om reliabilitet föreligger är det inte tillräckligt för att kunna säga att 

enkäten är valid (Saunders et al, 2007). Christensen et al (2008) anser att för att uppnå 

validitet bör man komma fram till liknande resultat oavsett vilken mätmetod som 

används.  

 

Det finns olika faktorer som höjer validiteten i vår undersökning. För det första 

genomfördes en kvalitativ förundersökning för att få en bättre bild av vilka frågor som 

var relevanta att ställa i enkäten för att få de svar vi avsåg att få. Att vi kombinerade en 

kvalitativ och en kvantitativ undersökning vill också höja validiteten, då man genom att 
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jämföra de kvalitativa respektive de kvantitativa resultaten kan värdera resultatens 

giltighet (Christensen et al, 2008). Vidare genomförde vi en pilotstudie, vilket Saunders 

et al (2007) anser kommer att öka frågornas validitet. Vi vet inte med säkerhet hur väl 

respondenterna förstod frågorna i enkäten och om dessa tolkades så som vi avsåg att de 

skulle tolkas när vi konstruerade dem. Dock ökar sannolikheten för att respondenterna 

förstod och tolkade frågorna rätt genom pilotstudien, då den gav kommentarer på vad 

som ansågs vara oklart och möjliggjorde att dessa oklarheter kunde redas ut innan den 

slutliga enkäten skickades ut. Vidare anser Körner och Wahlgren (2008) att bortfall är 

ett hot mot validiteten. För att risken för bortfall skulle minimeras skickades påminnelse 

ut till samtliga respondenter, vilket enligt Saunders et al (2007) bidrar till att minska 

risken för bortfall. Det fanns även ett följebrev bifogat enkäten, vilket kan anses vara 

ytterligare ett sätt att minska risken för svarsbortfall (Körner och Wahlgren, 2008). 

Vidare har vi försökt göra enkäten så enkel att besvara som möjligt genom att vara 

konsekventa med instruktionerna och skalorna som används. Det gör att respondenten 

inte behöver sätta sig in i nya instruktioner hela tiden och ju lättare frågorna är att 

besvara, ju mindre bortfall kan man förvänta sig (Körner och Wahlgren, 2008).  
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Kapitel 5 

Empirisk analys 
 

I detta kapital presenteras det empiriska materialet från den kvalitativa undersökningen 

samt de statistiska tester som genomförts för att testa studiens hypoteser.  

 

5.1 Beskrivande statistik 
 

För att få en översiktlig bild över de olika variablerna i enkätundersökningen, började vi 

med att genom beskrivande statistik förklara variablernas fördelning, centraltendens, 

spridning och andra egenskaper. Enkätundersökningen genererade 317 svar, vilket anses 

vara tillräckligt många för att anta att resultaten är normalfördelade (Körner, 1985; 

Christensen et al, 2001; Djurfeldt et al, 2010). För att säkerställa att analysen blir så 

noggrann som möjligt har vi dock genomfört en Kolmogorov-Smirnovs test för att 

undersöka om resultaten är normalfördelade eller inte. Testet visade att resultaten inte är 

normalfördelade på signifikansnivån 5 % och då nästintill alla variablerna hade p-värdet 

0,000 drar vi slutsatsen att variablerna inte är normalfördelade. Detta har påverkat vilka 

tester som kan användas på vårt resultat. Eftersom normalitet inte föreligger, kommer 

prövningarna att ske med icke-parametriska tester (Djurfeldt et al, 2010), trots att 

antalet svar överstiger 30. Detta för att göra analysen med försiktighet. För att 

korrelationen mellan de olika variablerna skulle kunna beräknas, har vi tagit fram en 

korrelationsmatris med hjälp av Spearman’s korrelationstest. Korrelationsmatrisen finns 

i bilaga 8.  

 

Enkätundersökningens 317 svar fördelar sig på kön, kvalificering och byrå enligt tabell 

5.1, 5.2 och 5.3. Dessa fördelningar överensstämmer bra med populationens 

fördelningar, vilka har diskuterats i avsnitt 4.4.5 Bortfallsanalys. 

Tabell 5.1 Svaren fördelat på kön  Tabell 5.2 Svaren fördelat på kvalificering 

Kön Frekvens Andel  Kvalificering Frekvens Andel 

Män 239 75,4 %  Godkända 154 48,6 % 

Kvinna 78 24,6 %  Auktoriserade 163 51,4 % 

Totalt 317 100,0 %  Totalt 317 100,0 % 
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Tabell 5.4 visar centraltendens och spridning vad gäller respondenternas erfarenhet från 

revisionsbranschen.  

Tabell 5.4 Respondenternas erfarenhet 
Erfarenhet Minimum Maximum Medelvärde Std.avvik. 

Antal år i revisionsbranschen 2 47 21,07 10,26 

 

Som tabell 5.4 visar sprider sig respondenternas erfarenhet från två till 47 år, det vill 

säga att skillnaden mellan den minst respektive den mest erfarna är 45 år. Medelvärdet 

för hur länge revisorerna har arbetat i branschen är drygt 21 år. Standardavvikelsen är 

ungefär 10 år, vilket innebär att observationerna är relativt spridda från medelvärdet.  

 

För att ge en överblick över vilka intressenter som revisorerna bedömde vara viktiga 

respektive mindre viktiga, har vi tagit fram tabell 5.5.  

Tabell 5.5 Hur viktiga intressenterna bedöms vara 

Intressenter Minimum Maximum Medelvärde Std.avvik. 

Anställda 1 10 5,65 2,28 

Styrelse och verkställande direktör 1 10 8,90 1,76 

Kunder 2 10 7,54 1,79 

Leverantörer 2 10 8,25 1,67 

Nuvarande investerare (ägare) 1 10 9,50 1,00 

Möjliga investerare (börsen) 1 10 9,25 1,33 

Banker och andra kreditinstitut 1 10 9,21 1,09 

Skatteverket 1 10 7,83 2,08 

Ekobrottsmyndigheten 1 10 7,48 2,22 

Konkurrenter 1 10 6,45 2,15 

Samarbetspartners 1 10 7,56 1,89 

Fackföreningar 1 10 5,42 2,48 

Revisorsnämnden 1 10 6,40 2,87 

Finansinspektionen 1 10 7,27 2,55 

Finansiella analytiker 1 10 7,78 2,03 

Miljöorganisationer 1 10 4,68 2,42 

Akademiker (forskning) 1 10 5,00 2,29 

Intresseorganisationer 1 10 5,08 2,32 

 

Tabell 5.3 Svaren fördelat på byrå 

Byrå Frekvens Andel 

PwC 67 21,1 % 

Ernst & Young 42 13,2 % 

KPMG 35 11,0 % 

Deloitte 14 4,4 % 

Grant Thornton 10 3,2 % 

BDO 10 3,2 % 

Mazars SET 8 2,5 % 

Annan byrå 131 41,3 % 

Totalt 317 100,0 % 
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För alla intressenterna förutom kunder och leverantörer har revisorerna använt hela 

skalan från ett till tio för att beskriva hur viktiga de anser att intressenterna är. När det 

gäller kunder och leverantörer har däremot ingen respondent använt alternativet ett, 

vilket innebär att ingen av respondenterna anser att dessa två intressenter är helt 

oviktiga. De tre intressenterna som har högst medelvärde och som därför kan anses vara 

de som revisorerna bedömer vara viktigast, är nuvarande investerare (ägare), möjliga 

investerare (börsen) samt banker och andra kreditinstitut. Miljöorganisationer, 

akademiker (forskning) och intresseorganisationer är de tre intressenterna som 

revisorerna bedömer vara minst viktiga då det är dessa som har de lägsta medelvärdena. 

Vidare är revisorerna mest överens i sina svar när det gäller nuvarande investerare 

(ägare) samt banker och andra kreditinstitut, då standardavvikelsen, och därmed 

spridningen kring medelvärdet, är minst för dessa intressenter. Revisorerna är däremot 

minst överens när det gäller Revisorsnämnden, där spridningen är störst.  

 

I tabell 5.6 visas centraltendens och spridning avseende revisionsberättelsens innehåll. 

5.6 Revisorernas syn på informationens relevans  

Typ av innehåll Minimum Maximum Medelvärde Std.avvik. 

Finansiellt resultat 1 10 5,91 3,58 

Finansiell ställning 1 10 6,31 3,51 

Tillämpad granskningsmetod 1 10 7,17 2,69 

Ansvarsfördelning mellan revisor och styrelse/VD 1 10 8,07 2,49 

Riskområden 1 10 6,14 2,68 

Beskrivning av professionella bedömningar som gjorts 1 10 6,51 2,67 

Hänvisningar till aktuella lagar och standarder 1 10 7,38 2,44 

Tillstyrkande av redovisningen 3 10 9,41 1,09 

Tydliggörande av att revisorn ej är info.tillhandahållare 1 10 7,63 2,65 

Företagets riskhantering 1 10 6,00 2,55 

Intern kontroll 1 10 6,91 2,46 

Efterlevnad av skattebetalningslag 1 10 5,83 2,88 

Företagets hållbarhetsarbete 1 10 4,42 2,42 

Försäkringar om företagets finansiella hälsa 1 10 5,55 2,81 

Revisorns arbetsprocess 1 10 5,19 2,66 

Försäkring om att revisorn är oberoende 1 10 6,87 3,04 

Hur valet av revisorn har gått till 1 10 3,29 2,23 

Tillstyrkande av vinstdisponering 1 10 8,92 1,64 

Den finansiella informationens kvalitet 1 10 7,69 2,27 

Revisorns materialitetsgräns 1 10 4,21 2,52 

Revisorns arvode 1 10 2,63 1,96 

Beskrivning av vad revision innebär 1 10 6,21 2,88 

Revisionsteamets medlemmar 1 8 2,21 1,74 

Andel substans- respektive systemgranskning 1 10 2,77 2,04 

Tillstyrkande av att styrelse/VD beviljas ansvarsfrihet 1 10 9,05 1,77 

Bedömning av förutsättning för fortsatt drift 1 10 8,00 2,25 

Vad god revisionssed innebär 1 10 6,40 2,86 

Information om osäkerhet och framtida risk 1 10 6,55 2,65 

Onormala transaktioner, omräkningar och förändringar 1 10 6,19 2,74 
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Tabell 5.6 visar genom centraltendens och spridning vilken information som revisorerna 

anser är relevant respektive irrelevant att ha med i revisionsberättelsen. För all 

information förutom tillstyrkande av redovisningen och revisionsteamets medlemmar 

har respondenterna använt hela skalan från ett till tio för att beskriva hur relevant de 

anser informationen är att ha med i revisionsberättelsen. Tillstyrkande av redovisningen 

skiljer sig däremot från de andra typerna av information då ingen revisor har använt 

alternativen ett eller två. Detta innebär att ingen revisor anser att denna information är 

irrelevant att ha med i revisionsberättelsen. Vidare skiljer sig även revisionsteamets 

medlemmar från de andra typerna av information, då ingen revisor har använt 

alternativen nio eller tio. Detta innebär att ingen revisor anser att denna information är 

väldigt relevant att ha med i revisionsberättelsen. De typerna av information som har 

högst medelvärden, och därför är de informationstyperna som revisorerna anser är mest 

relevanta att ha med i revisionsberättelsen, är tillstyrkande av redovisningen, 

tillstyrkande av att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet, samt tillstyrkande av 

vinstdisponeringen. De typerna av information som revisorerna anser är minst relevanta 

att ha med i revisionsberättelsen är revisionsteamets medlemmar, revisorns arvode och 

andel substans- respektive systemgranskning. När det gäller spridningen är det några 

variabler som skiljer sig åt. Tillstyrkande av redovisningen är den variabel med minst 

spridning, vilket innebär att revisorerna är mest överens om denna informations 

relevans. Vidare är revisorerna minst överens när det gäller hur relevant finansiellt 

resultat och finansiell ställning är att ha med i revisionsberättelsen. Dessa två typer av 

information har en relativt hög standardavvikelse och därmed är spridningen stor.  

 

I tabell 5.7 visas centraltendens och variation avseende revisorernas syn på den 

standardiserade revisionsberättelsen.  

 

Tabell 5.7 Revisorernas syn på den standardiserade revisionsberättelsen 

Påstående Minimum Maximum Medelvärde Std.avvik. 

En standardiserad revisionsberättelse är att föredra 

framför en ickestandardiserad 1 10 8,98 1,54 

Att revisionsberättelsen är standardiserad underlättar 

för mottagaren/användaren 1 10 9,09 1,54 

En standardiserad revisionsberättelse uppfyller 

revisionsberättelsens syfte 1 10 8,69 1,67 

En standardiserad revisionsberättelse har inga 

begränsningar 1 10 6,20 2,93 
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Som tabell 5.7 visar är medelvärdena till de tre översta påståenden om den 

standardiserade revisionsberättelsen ungefär nio. Detta kan anses vara mycket högt med 

tanke på att hela skalan har använts. Även spridningen är relativt liten för dessa 

påståenden. När det gäller det sista påståendet är medelvärdet något lägre och 

spridningen är högre än för de tre andra påståendena. Alla medelvärdena ligger dock på 

den övre halvan av skalan, vilket innebär att revisorerna har en positiv inställning till 

alla de fyra påståendena.   

5.2 Nya variabler 

5.2.1 Sammanslagning av variabler 

 

För att underlätta vid hypotesprövningen har vi grupperat de olika informationstyperna i 

de fyra på förhand bestämda grupperna och således tagit fram nya variabler. Genom en 

sammanslagning till nya variabler kan man minska risken för slumpmässiga mätfel och 

därmed ökar sannolikheten för att måtten är rättvisande (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

För att testa de nya variablers reliabilitet har ett Cronbach’s alpha-test genomförts, 

vilket bedömer graden av samstämmighet mellan de olika variablerna som grupperna 

består av (Hair et al, 2010). Resultatet från detta test visas i tabell 5.8.  

Tabell 5.8 Cronbach’s alpha test  

Innehållsgrupp Cronbach's alpha 

Information om företaget 0,887 

Information om den specifika revisionen som utförts 0,840 

Information om revision och vad det innebär 0,792 

Signaler 0,458 

 

För att de nya variablerna skall anses vara utformade på ett lämpligt sätt skall värdet för 

Cronbach's alpha överstiga 0,7, vilken är den allmänt accepterade nedre gränsen för 

detta värde (Hair et al, 2010; Djurfeldt och Barmark, 2009). Ju högre alfavärdet är, ju 

högre kan de ömsesidiga korrelationerna mellan variablerna i gruppen anses vara 

(Djurfeldt och Barmark, 2009). Djurfeldt och Barmark (2009) anser vidare att ett högt 

värde för Cronbach’s alpha speglar en hög grad av intern konsistens. Tabell 5.8 visar att 

de 3 första grupperna uppfyller kravet om att överstiga 0,7. Dock uppfyller inte den 

sista gruppen detta krav. Det vill säga att samstämmigheten i de tre första grupperna är 

hög och dessa tre nya variabler kan därför anses vara reliabla. I den sista gruppen är 

dock samstämmigheten lägre. Då alpha-värdet för den sista gruppen inte ens överstiger 

0,6, som enligt Hair et al (2010) är den accepterade nedre gränsen för förklarande 

undersökningar, har vi valt att inte använda denna nya variabel. I stället kommer de tre 
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ursprungliga variablerna som ingår i ”Signaler” att användas vid hypotesprövningen. 

Vidare är vi medvetna om att hänsyn måste tas till antalet variabler i gruppen, då värdet 

för Cronbach’s alpha kommer att öka när antalet variabler i gruppen ökar (Djurfeldt och 

Barmark, 2009; Hair et al, 2010). Detta innebär att vid grupper som består av många 

variabler måste man vid bedömning av de ömsesidiga korrelationerna ta hänsyn till att 

något av värdet speglar det höga antalet i stället för samstämmigheten (Hair et al, 2010). 

De tre grupperna av variabler vi kommer att använda oss av består av 12, 9 och 5 

variabler. För de två första grupperna är antalet variabler relativt högt, men eftersom 

Cronbach’s alpha för båda dessa grupper överstiger den allmänt accepterade nedre 

gränsen med god marginal, anser vi att samstämmighet föreligger bland variablerna som 

ingår i gruppen till trots för det relativt höga antalet.  

 

Vidare har vi valt att slå samman de fyra variablerna som mäter revisorernas inställning 

till de olika påståendena om den standardiserade revisionsberättelsen. Även här har ett 

Cronbach’s alpha-test genomförts för att mäta samstämmigheten. Testet gav värdet 

0,733, vilket överstiger det allmänt accepterade nedre gränsen (Jmf t.ex. Hair et al, 

2010).  

 

För att undersöka om de nya variablerna är normalfördelade genomfördes ytterligare en 

Kolmogorov-Smirnovs test. Resultatet från denna visas i tabell 5.9 

5.9 Kolmogorov-Smirnovs test  

Kolmogorov-Smirnov Test P-värde 

Information om företaget 0,012 

Information om den specifika revisionen som utförts  0,823 

Information om revision och vad det innebär 0,001 

Standardisering 0,000 

 

Tabell 5.9 visar att variablerna ”Information om företaget”, ”Information om revision 

och vad det innebär” och ”Standardisering” inte är normalfördelade då p-värdena är 

under 5 % och därför är signifikanta med en konfidensgrad på 95 %. Variabeln 

”Information om den specifika revisionen som utförts” är dock inte signifikant på 5 %-

nivån, och man kan därför inte säga att normalitet inte föreligger för denna variabel. Vi 

har dock valt att använda samma tester på denna variabel som på de variablerna som 

inte är normalfördelade.  
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5.2.2 Beskrivande statistik för de nya variablerna 

 

Tabell 5.10 visar centraltendens och spridning avseende de tre olika grupperna av 

revisionsberättelsens innehåll och hur relevant respektive irrelevant informationen i 

dessa tre grupperna anses vara att ha med i revisionsberättelsen. Tabell 5.11 visar dessa 

egenskaper för den nya variabeln om revisorernas syn på den standardiserade 

revisionsberättelsen.  

Tabell 5.10 Grupperingen av revisionsberättelsens innehåll 

Variabler Minimum Maximum Medelvärde Std.avvik. 

Information om företaget 1 10 6,29 1,85 

Information om den specifika revisionen som utförts  1 8,44 4,54 1,61 

Information om revision och vad det innebär 1 10 9,13 1,06 

     

Tabell 5.11 Gruppering av revisionsberättelsens form     

Standardisering  Minimum Maximum Medelvärde Std.avvik. 

Påståenden om den standardiserade revisionsberättelsen 1 10 8,24 1,50 

 

I tabell 5.10 kan man se att ”Information om revision och vad det innebär” är den grupp 

av information som revisorerna anser är mest relevant att ha med i revisionsberättelsen. 

Detta kan vi konstatera då medelvärdet är väldigt högt och då standardavvikelsen visar 

att revisorerna är relativt överens om detta. Vidare är gruppen ”Information om den 

specifika revisionen som utförts” den informationsgrupp som revisorerna anser är minst 

relevant att ha med i revisionsberättelsen. Medelvärdet ligger på den nedre halvan av 

skalan och genomsnittet av de högsta svarsalternativen som respondenterna har använt 

understiger tio, vilket innebär att det finns variabler i denna grupp som ingen respondent 

har använt de högsta svarsalternativen på. Mellan dessa två informationsgrupper ligger 

”Information om företaget”. Medelvärdet för denna informationsgrupp ligger på övre 

halvan av skalan och revisorerna anser därmed att detta är information som är relevant 

att ha med i revisionsberättelsen. Slutligen är det denna grupp av information som 

revisorerna är minst överens om då spridningen kring medelvärdet är störst för denna 

grupp.  

 

Tabell 5.11 visar hur revisorerna ställer sig till samtliga påståenden om den 

standardiserade utformningen av revisionsberättelsen. Ett mycket högt medelvärde och 

en relativt liten spridning visar att revisorerna är positiva till samtliga av dessa 

påståenden.  
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5.2.3 Dummyvariabler 

 

Under den statistiska bearbetningen av det empiriska materialet har vi valt att koda om 

några av variablerna till så kallade dummyvariabler. Orsaken till att några variabler 

kodats om är att de som dummyvariabler kan användas som oberoende variabler vid 

multipel regressionsanalys (Djurfeldt och Barmark, 2009). Djurfeldt och Barmark 

(2009) definierar dummyvariabler som binära variabler som endast kan anta värdena 0 

och 1. Vidare kan en dummyvariabel användas som en indikator på en kvalitativ 

variabel vid multipel regressionsanalys (Djurfeldt och Barmark, 2009). De variablerna 

vi har valt at koda om till dummyvariabler är typ av kvalificering och byrå. Genom att 

dessa gjorts om till dummyvariabler kan variablerna byrå och kvalificering inkluderas i 

den multipla regressionsanalysen som kommer genomföras vid hypotesprövningen.  

 

Då nya variabler ersätter några av de ursprungliga, har ytterligare en korrelationsmatris 

tagits fram, vilken finns i bilaga 9. Då vi utgått från att dessa variabler inte är 

normalfördelade, har även denna korrelationsmatris tagits fram med hjälp av 

Spearman’s korrelationstest.   

5.3 Hypotesprövning 

5.3.1. Hypotes 1 

 

Det finns ett samband mellan revisorernas syn på vilka intressenter de anser är viktiga 

och vilken byrå de arbetar för.  

 

För att testa hypotes 1 började vi med att ta fram medelvärdena för samtliga intressenter 

fördelat på byrå. Dessa medelvärden finns i tabell 5.12. Tabellen visar att byråerna har 

olika medelvärden avseende intressenterna, vilket innebär att olika intressenter inte 

bedöms vara lika viktiga för de olika byråerna. För att testa om skillnaderna är 

signifikanta har ett Kruskal Wallis-test genomförts. P-värdena som detta test genererade 

finns med i tabell 5.12. Kruskal Wallis-testet visade att för tre av intressenterna 

föreligger det signifikanta skillnader mellan byråerna avseende hur viktiga 

intressenterna bedöms vara med en konfidensgrad på 95 %. De tre intressenter för vilka 

signifikanta skillnader föreligger mellan de olika byråernas medelvärden är 

Skatteverket, leverantörer och fackföreningar, vilka alla har p-värden som understiger 

0,05. Utöver dessa tre intressenter visar även anställda, möjliga investerare och 
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konkurrenter indikationer på att viss skillnad föreligger mellan byråerna då dessa två 

intressentgrupper har ett p-värde som ligger inom ramen för signifikansnivån 10 %. 

5.12 Intressenter fördelat på byrå 

Intressent Byrå MV Std.  Intressent Byrå MV Std. Intressent Byrå MV Std. 

Anställda PwC 5,96 2,18 Banker och 

andra 

kreditinstitut 

PwC 9,33 0,96 Revisors-

nämnden 
PwC 6,72 2,77 

EY 5,79 2,14 EY 9,26 1,06 EY 6,14 2,70 

KPMG 6,09 2,57 KPMG 9,29 0,86 KPMG 6,97 2,93 

Deloitte 4,86 1,56 Deloitte 9,14 0,95 Deloitte 5,71 3,05 

GT 5,80 2,53 GT 8,50 1,08 GT 5,90 2,92 

BDO 3,90 1,79 BDO 9,40 1,07 BDO 4,00 2,87 

Mazars 4,25 1,58 Mazars 9,13 1,36 Mazars 5,75 3,28 

Övriga 5,62 2,34 Övriga 9,18 1,22 Övriga 6,51 2,86 

P-värde Kruskal Wallis 0,055 P-värde Kruskal Wallis 0,386 P-värde Kruskal Wallis 0,125 

Styrelse och 

verkställande 

direktör 

PwC 8,91 1,69 Skatteverket PwC 8,16 1,81 Finans-

inspektionen 
PwC 7,37 2,49 

EY 8,86 1,66 EY 8,10 2,10 EY 6,76 2,51 

KPMG 9,09 1,88 KPMG 8,11 1,97 KPMG 8,00 2,34 

Deloitte 8,43 1,74 Deloitte 6,64 2,44 Deloitte 7,79 1,85 

GT 9,10 1,59 GT 6,80 2,30 GT 6,80 1,75 

BDO 8,90 1,60 BDO 6,80 2,66 BDO 7,40 3,20 

Mazars 9,25 1,04 Mazars 6,63 2,00 Mazars 7,50 2,20 

Övriga 8,86 1,88 Övriga 7,85 2,08 Övriga 7,14 2,72 

P-värdeKruskal Wallis 0,797 P-värde Kruskal Wallis 0,04 P-värde Kruskal Wallis 0,416 

Kunder PwC 7,60 1,84 Ekobrotts-

myndigheten 
PwC 7,46 2,18 Finansiella 

analytiker 
PwC 7,82 2,20 

EY 7,57 1,59 EY 7,98 1,99 EY 7,88 1,86 

KPMG 6,97 2,15 KPMG 7,60 2,26 KPMG 7,91 1,65 

Deloitte 6,86 1,61 Deloitte 7,21 2,23 Deloitte 8,14 1,83 

GT 7,10 1,29 GT 6,70 2,63 GT 6,90 1,79 

BDO 7,00 2,45 BDO 6,30 2,41 BDO 7,60 1,71 

Mazars 8,00 1,51 Mazars 6,50 2,33 Mazars 7,63 1,85 

Övriga 7,78 1,71 Övriga 7,53 2,23 Övriga 7,75 2,17 

P-värde Kruskal Wallis 0,221 P-värde Kruskal Wallis 0,349 P-värde Kruskal Wallis 0,797 

Leverantörer PwC 8,13 1,79 Konkurrenter PwC 6,37 2,19 Miljö-

organisationer 
PwC 4,67 2,43 

EY 8,43 1,38 EY 6,62 1,87 EY 4,62 2,43 

KPMG 7,86 1,93 KPMG 6,43 2,16 KPMG 5,06 2,53 

Deloitte 7,50 1,56 Deloitte 6,14 1,88 Deloitte 3,79 1,89 

GT 7,40 1,65 GT 5,00 2,83 GT 5,20 1,75 

BDO 8,70 2,26 BDO 6,90 2,02 BDO 3,00 1,70 

Mazars 7,75 1,98 Mazars 4,63 1,85 Mazars 3,63 2,07 

Övriga 8,50 1,52 Övriga 6,67 2,16 Övriga 4,85 2,51 

P-värde Kruskal Wallis 0,033 P-värde Kruskal Wallis 0,085 P-värde Kruskal Wallis 0,164 

Nuvarande 

investerare 

(ägare) 

PwC 9,67 0,84 Samarbets-

partners 
PwC 7,52 1,98 Akademiker 

(forskning) 
PwC 4,55 2,17 

EY 9,57 0,83 EY 7,79 1,51 EY 5,02 2,12 

KPMG 9,49 0,89 KPMG 7,40 1,91 KPMG 5,46 2,24 

Deloitte 9,57 0,85 Deloitte 6,50 2,03 Deloitte 4,29 1,86 

GT 9,50 0,71 GT 6,90 1,37 GT 4,10 1,66 

BDO 9,80 0,42 BDO 7,30 2,11 BDO 4,50 2,01 

Mazars 9,50 1,07 Mazars 7,88 1,46 Mazars 4,75 1,83 

Övriga 9,37 1,20 Övriga 7,70 1,96 Övriga 5,30 2,50 

P-värde Kruskal Wallis 0,502 P-värde Kruskal Wallis 0,153 P-värde Kruskal Wallis 0,22 

Möjliga 

investerare 

(börsen) 

PwC 9,30 1,10 Fack-

föreningar 
PwC 5,69 2,43 Intresse-

organisationer 
PwC 4,84 2,35 

EY 9,45 1,37 EY 5,50 2,12 EY 4,93 2,10 

KPMG 9,17 1,12 KPMG 6,17 2,35 KPMG 5,49 2,24 

Deloitte 9,71 0,61 Deloitte 4,36 2,37 Deloitte 5,00 1,71 

GT 9,10 0,99 GT 6,10 2,77 GT 4,10 1,37 

BDO 9,80 0,63 BDO 3,30 1,42 BDO 4,20 2,78 

Mazars 9,38 0,92 Mazars 4,13 2,10 Mazars 4,50 2,00 

Övriga 9,09 1,57 Övriga 5,35 2,62 Övriga 5,33 2,47 

P-värde Kruskal Wallis 0,086 P-värde Kruskal Wallis 0,011 P-värde Kruskal Wallis 0,297 
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Av tabell 5.12 kan vi avläsa att för intressenten Skatteverket är det byråerna PwC, Ernst 

& Young och KPMG som har de högsta medelvärden, vilka skiljer sig åt från de andra 

byråernas något lägre medelvärden. Vidare har BDO, övriga byråer och Ernst & Young 

de högsta medelvärden när det gäller intressenten leverantörer, vilka signifikant skiljer 

sig åt från medelvärdena hos Deloitte och Grant Thornton som är betydligt lägre. Den 

tredje intressenten som påvisar en signifikant skillnad avseende medelvärdena för de 

olika byråerna är, som tidigare nämnts, fackföreningar. För denna intressent visar 

KPMG och Grant Thornton de högsta medelvärdena, vilka skiljer sig mycket åt från 

BDO:s och Mazars SET:s betydligt lägre medelvärden. Slutligen finns det indikationer 

på att skillnader föreligger även för anställda och konkurrenter. När det gäller de 

anställda, är BDO den byrå som skiljer sig något åt med ett lägre medelvärde än 

samtliga andra byråer. Även för möjliga investerare är det BDO som tillsammans med 

Deloitte har högre medelvärden än samtliga andra byråer. Vad gäller konkurrenterna är 

det i stället Grant Thornton och Mazars SET som ligger något lägre än de andra 

byråerna vad gäller medelvärde. 

Då det har visat sig föreligga skillnader, som är statistisk signifikanta, mellan byråerna 

vad gäller deras bedömning av hur viktiga mottagare av revisionsberättelsen tre av 

intressenterna är, kan inte hypotes 1 förkastas. Även om byråerna inte skiljer sig åt 

avseende samtliga intressenter, visar Kruskal Wallis-testet att det finns ett samband 

mellan revisorernas syn på några av intressenternas viktighet och vilken byrå 

revisorerna arbetar för. 

5.3.2 Hypotes 2 

 

Det finns ett samband mellan revisorernas syn på vilket innehåll som är relevant i 

revisionsberättelsen och vilken byrå de arbetar för.  

 

För att testa hypotes 2 började vi med att genomföra ett Kruskal Wallis-test för att testa 

om några skillnader mellan byråerna förelåg och om dessa var signifikanta. Vi testade 

först om de nya gruppvariablerna visade signifikanta skillnader mellan de olika 

byråerna. Då inga skillnader var statistiskt säkerställda för dessa variabler fick vi i 

stället genomföra samma test på de ursprungliga 29 variablerna. I tabell 5.13 kan man 

läsa av p-värdena för detta test.  
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Tabell 5.13 Kruskal Wallis-test revisionsberättelsens innehåll 

Typ av innehåll p-värde Typ av innehåll p-värde 

Finansiellt resultat 0,418 

Försäkring om att revisorn är 

oberoende 0,805 

Finansiell ställning 0,271 Hur valet av revisorn har gått till 0,734 

Tillämpad granskningsmetod 0,022 Tillstyrkande av vinstdisponering 0,081 

Ansvarsfördelning mellan revisor 

och styrelse/VD 0,076 

Den finansiella informationens 

kvalitet 0,590 

Riskområden 0,039 Revisorns materialitetsgräns 0,136 

Beskrivning av professionella 

bedömningar som gjorts 0,359 Revisorns arvode 0,307 

Hänvisningar till aktuella lagar 

och standarder 0,266 

Beskrivning av vad revision 

innebär 0,279 

Tillstyrkande av redovisningen 0,042 Revisionsteamets medlemmar 0,377 

Tydliggörande av att revisorn ej 

är info.tillhandahållare 0,567 

Andel substans- respektive 

systemgranskning 0,668 

Företagets riskhantering 0,942 

Tillstyrkande av att styrelse/VD 

beviljas ansvarsfrihet 0,695 

Intern kontroll 0,432 

Bedömning av förutsättning för 

fortsatt drift 0,977 

Efterlevnad av 

skattebetalningslag 0,000 Vad god revisionssed innebär 0,500 

Företagets hållbarhetsarbete 0,032 

Information om osäkerhet och 

framtida risk 0,938 

Försäkringar om företagets 

finansiella hälsa 0,711 

Onormala transaktioner, 

omräkningar och förändringar 0,418 

Revisorns arbetsprocess 0,399     

 

Därefter tog vi fram medelvärdena för de typer av information som visade på 

signifikanta skillnader respektive indikationer på skillnad. Enligt testet visar 

informationstyperna efterlevnad av skattebetalningslag, tillämpad granskningsmetod, 

företagets hållbarhetsarbete, riskområden, samt tillstyrkande av redovisning på 

signifikanta skillnader då deras p-värden understiger 0,05. Vidare finns det två typer av 

information som visar indikationer på att skillnader föreligger mellan byråerna, 

nämligen ansvarsfördelning mellan revisorer och styrelse/VD, samt tillstyrkande av 

vinstdisponering. Dessa två har p-värden som understiger 0,1. De olika byråernas 

medelvärden för de informationstyper där signifikanta skillnader, respektive 

indikationer på skillnader föreligger visas i tabell 5.14. 

 

När det gäller information om tillämpad granskningsmetod är BDO och Mazars SET de 

två byråer som skiljer sig åt, då deras medelvärden är lägre än de andra byråernas 

medelvärden. Vidare skiljer sig BDO åt från de andra byråerna även för riskområden, 

efterlevnad av skattebetalningslag, samt företagets hållbarhetsarbete, då revisorerna från 

BDO anser att dessa typer av information är mindre relevanta att ha med i 
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revisionsberättelsen jämfört med revisorerna vid övriga byråer. Vad gäller tillstyrkande 

av redovisningen är det Grant Thornton som skiljer sig åt från de andra byråerna då 

denna byrås medelvärde är lägre än samtliga andras. Slutligen finns det indikationer på 

att skillnader föreligger även för tillstyrkande av vinstdisponering samt 

ansvarfördelningen mellan revisor och styrelse/VD. För båda dessa ligger medelvärdet 

till Mazars SET något lägre än de andra medelvärdena. Avseende ansvarfördelningen 

mellan revisor och styrelse/VD visar även Deloitte ett något lägre medelvärde.  

 

Tabell 5.14 Innehåll fördelat på byrå 

Innehåll Byrå MV Std. Innehåll Byrå MV Std. 

Tillämpad 

granskningsmetod 
PwC 7,94 2,25 Risk-områden PwC 6,01 2,64 

EY 7,38 2,74 EY 6,29 2,33 

KPMG 7,89 2,21 KPMG 6,43 2,94 

Deloitte 7,79 1,93 Deloitte 7,00 2,45 

GT 7,30 2,79 GT 5,60 2,91 

BDO 5,50 3,63 BDO 3,40 2,32 

Mazars 5,88 2,80 Mazars 7,50 2,62 

Övriga 6,65 2,85 Övriga 6,16 2,67 

P-värde Kruskal Wallis 0,022 P-värde Kruskal Wallis 0,039 

Tillstyrkande av 

redovisningen 
PwC 9,46 1,09 Efterlevnad av 

Skattebetalningslag 
PwC 5,15 2,86 

EY 9,71 0,64 EY 7,26 2,31 

KPMG 9,54 0,92 KPMG 5,74 2,85 

Deloitte 9,07 1,94 Deloitte 5,36 2,76 

GT 8,50 1,65 GT 4,70 2,67 

BDO 9,90 0,32 BDO 1,90 1,37 

Mazars 9,63 0,52 Mazars 5,13 2,47 

Övriga 9,31 1,11 Övriga 6,22 2,85 

P-värde Kruskal Wallis 0,042 P-värde Kruskal Wallis 0,000 

Företagets 

hållbarhetsarbete 
PwC 4,36 2,27 Tillstyrkande av 

vinstdisponering 
PwC 9,70 1,55 

EY 4,74 2,27 EY 8,90 1,78 

KPMG 4,86 2,49 KPMG 9,06 1,33 

Deloitte 4,14 1,88 Deloitte 9,29 1,07 

GT 4,40 2,37 GT 8,10 2,08 

BDO 1,80 1,14 BDO 9,30 1,49 

Mazars 3,88 1,46 Mazars 6,63 3,07 

Övriga 4,49 2,61 Övriga 8,95 1,53 

P-värde Kruskal Wallis 0,032 P-värde Kruskal Wallis 0,081 

Ansvarsfördelning 

mellan revisor och 

styrelse/VD 

PwC 8,31 2,18     

EY 8,74 2,20     

KPMG 8,63 2,25     

Deloitte 6,86 1,69     

GT 7,00 3,06     

BDO 7,50 2,88     

Mazars 6,88 3,23     

Övriga 7,72 2,68     

P-värde Kruskal Wallis 0,076     
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Hypotes 2 kan inte förkastas då Kruskal Wallis-testet visar att signifikanta skillnader 

mellan byråerna föreligger avseende hur relevanta vissa typer av information anses vara 

att ha med i revisionsberättelsen. Även om inte alla informationstyperna påverkas av 

vilken byrå revisorerna arbetar för, kan inte hypotesen förkastas då det för några typer 

av information har visat sig föreligga ett samband mellan vilken information som anses 

vara relevant att ha med i revisionsberättelsen och vilken byrå revisorerna arbetar för.  

5.3.3 Hypotes 3 

 

Revisorer vill avge en standardiserad revisionsberättelse. 

 

För att testa om revisorerna vill avge en standardiserad revisionsberättelse har vi valt att 

fokusera på den nya variabeln ”Standardisering”, vilken är en sammanslagning av de 

fyra påståenden som revisorerna fick ta ställning till i enkäten. Denna variabel speglar 

om revisorerna instämmer eller inte vad gäller påståendena om den standardiserade 

utformningen av revisionsberättelsen. Tabell 5.11 visade att medelvärdet för den nya 

variabeln ”Standardisering” är 8,24, vilket är mycket högt. Detta indikerar att 

revisorerna instämmer till samtliga påståenden. Vi har valt att sätta 8 som ett gränsvärde 

för om revisorerna vill avge en standardiserad revisionsberättelse eller inte, då vi anser 

att revisorerna vid högre värden än detta kan anses vara positiva till den standardiserade 

utformningen av revisionsberättelsen. För att testa om det faktum att medelvärdet 

överstiger 8 är statistiskt säkerställd, har vi genomfört ett t-test. Resultatet från detta test 

visas i tabell 5.15.  

Tabell 5.15 T-test standardisering 

T-test Medelvärde Std.avvik. Testvärde Sig. 

Standardisering 8,24 1,50 8,00 0,004 

 

Tabellen visar att medelvärdet överstiger 8, och att detta är statistisk säkerställt på 

signifikansnivån 5 %. Hypotes 3 kan således inte förkastas.  

5.3.4 Hypotes 4 

 

 

Det finns ett samband mellan vilka intressenter revisorn anser är viktiga och vad 

revisorn vill förmedla.  

 

För att testa hypotes 4 har vi genomfört multipla regressionsanalyser. Enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) är styrkan i den multipla regressionsanalysen att man kan hantera 
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flera oberoende variabler samtidigt. Eftersom vi har alla de 18 olika intressenterna som 

oberoende variabler i hypotes 4, är detta ett bra sätt för oss att testa om samband 

föreligger mellan beroende och oberoende variabler. Vi har genomfört en multipel 

regressionsanalys för var och en av de sex beroende variablerna vi har; de tre nya 

gruppvariablerna ”Information om företaget”, ”Information om den specifika revisionen 

som utförts” och ”Information om revision och vad det innebär”, samt de tre 

ursprungliga variablerna ”Tillstyrkande av redovisningen”, ”Tillstyrkande av 

vinstdisponeringen” och ”Tillstyrkande av att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet”. 

I tillägg till de oberoende variablerna som utgörs av samtliga intressenter har vi även 

valt att inkludera kontrollvariablerna i analysen. Den multipla regressionsanalysen 

tillåter oss att på ett enkelt sätt testa om dessa kontrollvariabler är alternativa 

förklaringsvariabler och ger oss möjlighet att upptäcka eventuella skensamband 

(Djurfeldt och Barmark, 2009; Djurfeldt et al, 2010). Kontrollvariabeln kön är redan en 

binär variabel och kan därför inkluderas i regressionsanalysen (Jmf t.ex. Djurfeldt et al, 

2010). Även variabeln erfarenhet kan inkluderas då denna är en numerisk variabel. En 

förutsättning för att använda multipel regressionsanalys är nämligen att de ingående 

variablerna är kvantitativa (Djurfeldt et al, 2010). Djurfeldt et al (2010) skriver dock att 

binära variabler kan behandlas som kvantitativa och dessa kan därför ingå i den multipla 

regressionen. De icke-numeriska variablerna byrå och typ av kvalificering kan således 

inte användas i sin ursprungliga form. I stället inkluderas de nya dummyvariablerna som 

vi tagit fram för var och en av de olika kategorierna som de ursprungliga variablerna 

bestod av. Eftersom man i multipel regressionsanalys alltid utelämnar en kategori, har 

vi inkluderat två dummyvariabler som speglar kvalificeringen, och sju dummyvariabler 

för byråtillhörigheten (Djurfeldt et al, 2010). De två som uteslutits är så kallade 

referenskategorier som man jämför de övriga kategorierna med (Djurfeldt et al, 2010).  

 

För att få en övergripande bild över alla de sex regressionsanalyserna innan vi går 

närmare in på var och en av dem, har vi tagit fram tabell 5.16, vilken visar modellernas 

signifikansnivå och förklaringsgrad.   
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Tabell 5.16 Multipel regressionsanalys revisionsberättelsens innehåll 

Beroende variabel F-värde Sig 

Förklarings-

grad 

Justerad 

förklaringsgrad 

Information om företaget 3,363 0,000 0,254 0,178 

Information om den specifika revisionen som utförts  3,317 0,000 0,251 0,175 

Information om revision och vad det innebär 3,276 0,000 0,249 0,173 

Tillstyrkande av redovisningen 1,380 0,980 0,122 0,034 

Tillstyrkande av vinstdisponeringen 1,899 0,005 0,161 0,076 

Tillstyrkande av att styrelse/VD beviljas ansvarsfrihet 1,459 0,065 0,128 0,04 

 

Tabell 5.16 visar att fyra av regressionsanalyserna är signifikanta inom konfidensgraden 

95 % och dessutom även inom konfidensgraden 99 %. För dessa fyra modeller är det en 

som skiljer sig ut med en lägre förklaringsgrad än övriga, nämligen den modell där den 

beroende variabeln är ”Tillstyrkande av vinstdisponeringen”. I de övriga tre modeller är 

den justerade förklaringsgraden mellan 0,17 och 0,18. Detta innebär att 17-18 % av 

variationerna i dessa tre beroende variabler kan förklaras av de oberoende variablerna 

samt kontrollvariablerna som är inkluderat i regressionsmodellen (Djurfeldt och 

Barmark, 2009). F-värdet är det kritiska värde som beräknas för att bestämma om 

regressionsmodellen är signifikant eller inte, och detta värde bygger på den så kallade 

Fischerfördelningen (Djurfeldt et al, 2010).  

 

Eftersom två av regressionsmodellerna inte är statistiskt signifikanta inom 

konfidensgraden 95 %, har vi valt att utesluta dessa tabeller. Tabell 5.17 och 5.18 visar 

därför regressionsresultaten från endast de fyra signifikanta modellerna. 

 

För att säkerställa att inga av de oberoende variablerna eller kontrollvariablerna i 

regressionsanalysen är starkt inbördes korrelerade, och därför gör att regressionen blir 

missvisande, har vi valt att genomföra ett multikollinearitet-test, vilket finns med i 

tabell 5.17 och 5.18. Djurfeldt och Barmark (2009, s. 112) definierar multikollinearitet 

som ”samvariation mellan en oberoende variabel och en eller flera av övriga oberoende 

variabler i en regressionsanalys”. Om samvariationen mellan de oberoende variablerna 

är hög, vill förklaringsgraden påverkas, vilket gör det svårare att påvisa hur de 

oberoende variablerna påverkar vilken information revisorerna anser är relevant att ha 

med i revisionsberättelsen. Djurfeldt et al (2010) anser således att multikollinearitet 

anger en felkälla i den multipla regressionsanalysen. Testet av multikollinearitet 

resulterar i två olika värden; ett toleransvärde och ett VIF-värde. Djurfeldt och Barmark 

(2009) anser att ju lägre toleransvärdet till en variabel är, ju mer överflödig är denna 
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variabel att ha med i regressionsmodellen. Här brukar 0,5 anges som kritiskt värde och 

om toleransvärdet understiger detta måste man värdera hur stort problem 

multikollineariteten verkligen utgör (Djurfeldt och Barmark, 2009). Vidare måste 

hänsyn tas till VIF-värdet. Detta kommer att öka om den oberoende variabeln är 

multikollineär med någon av de andra oberoende variablerna (Djurfeldt och Barkmark, 

2009). Här varierar rekommendationerna vad gäller det kritiska värdet men 2,5 anges 

ofta som högsta acceptabla värde och det är denna gräns vi har använt oss av i denna 

studie (Jmf t.ex. Djurfeldt och Barmark, 2009; Djurfeldt et al, 2010).  

Tabell 5.17 Multipel regressionsanalys för ”Information om företaget” och ”Information om den specifika 

revisionen” 

  Information om företaget Information om den specifika revisionen 

  

Stand. 

Koefficient Sig 

Tolerans-

värde 

VIF-

värde 

Stand. 

Koefficient Sig 

Tolerans-

värde 

VIF-

värde 

(Konstant)   0,069      0,014    

Kön -0,045 0,430 0,819 1,221 -0,074 0,190 0,819 1,221 

Erfarenhet 0,045 0,456 0,712 1,405 -0,075 0,217 0,712 1,405 

PwC -0,013 0,834 0,723 1,384 0,035 0,557 0,723 1,384 

Ernst & Young 0,066 0,246 0,804 1,244 -0,019 0,745 0,804 1,244 

KPMG 0,033 0,567 0,790 1,266 0,045 0,192 0,790 1,266 

Deloitte 0,043 0,444 0,825 1,212 0,043 0,442 0,825 1,212 

Grant Thornton -0,015 0,779 0,853 1,173 0,033 0,557 0,853 1,173 

BDO -0,018 0,753 0,833 1,201 -0,007 0,907 0,833 1,201 

Mazars SET 0,070 0,204 0,872 1,147 -0,011 0,844 0,872 1,147 

Godkänd 0,143 0,019 0,708 1,412 0,110 0,072 0,708 1,412 

Examinerad godkänd 0,051 0,419 0,665 1,504 0,047 0,457 0,665 1,504 

Anställda 0,009 0,893 0,523 1,910 0,043 0,543 0,523 1,910 

Styrelse/VD -0,011 0,843 0,780 1,282 -0,016 0,780 0,780 1,282 

Kunder 0,161 0,037 0,442 2,261 0,082 0,285 0,442 2,261 

Leverantörer -0,018 0,815 0,426 2,348 -0,045 0,569 0,426 2,348 

Nuvarande investerare 0,048 0,394 0,834 1,199 0,041 0,467 0,834 1,199 

Möjliga investerare -0,024 0,737 0,503 1,987 0,049 0,494 0,503 1,199 

Banker  0,018 0,807 0,464 2,153 -0,065 0,383 0,464 2,153 

Skatteverket 0,002 0,982 0,402 2,489 -0,063 0,437 0,402 2,489 

Ekobrottsmyndigheten 0,051 0,540 0,374 2,676 0,080 0,339 0,374 2,676 

Konkurrenter 0,094 0,186 0,515 1,940 0,108 0,130 0,515 1,940 

Samarbetspartners -0,012 0,877 0,448 2,231 -0,036 0,635 0,448 2,231 

Fackföreningar 0,055 0,483 0,427 2,343 0,128 0,103 0,427 2,343 

Revisorsnämnden 0,222 0,006 0,398 2,512 0,205 0,012 0,398 2,512 

Finansinspektionen -0,133 0,106 0,384 2,602 -0,169 0,041 0,384 2,602 

Finansiella analytiker 0,030 0,692 0,467 2,143 0,057 0,446 0,467 2,143 

Miljöorganisationer 0,105 0,223 0,367 2,722 0,190 0,025 0,367 2,722 

Akademiker 

(forskning) -0,025 0,792 0,289 3,456 0,048 0,617 0,289 3,456 

Intresseorganisationer 0,091 0,349 0,273 3,657 -0,030 0,760 0,273 3,657 

 

Tabell 5.17 visar att kvalificeringstypen godkänd, samt synen på hur viktiga 

intressenterna kunder och Revisorsnämnden bedöms vara, påverkar hur relevant 

information om företaget anses vara att ha med i revisionsberättelsen. Mellan 

kontrollvariabeln godkänd och den beroende variabeln ”Information om företaget” 
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föreligger ett positivt samband, vilket innebär att godkända revisorer anser att 

information om företaget är mer relevant att ha med i revisionsberättelsen än vad 

auktoriserade revisorer anser. Samma resonemang gäller för de oberoende variablerna 

kunder och Revisorsnämnden. Det vill säga de som bedömer att kunder respektive 

Revisorsnämnden är viktiga mottagare av revisionsberättelsen anser att information om 

företaget är mer relevant att ha med i revisionsberättelsen än de som inte bedömer dessa 

som viktiga intressenter. ”Information om den specifika revisionen” påverkas av hur 

viktig Revisorsnämnden, Finansinspektionen och miljöorganisationer bedöms vara. När 

det gäller Revisorsnämnden och miljöorganisationer är sambanden som föreligger 

positiva, medan det föreligger ett negativt samband mellan hur viktig 

Finansinspektionen bedöms vara och hur relevant information om den specifika 

revisionen anses vara att ha med i revisionsberättelsen. Det negativa sambandet innebär 

att de som bedömer att Finansinspektionen är en viktig intressent, anser att information 

om den specifika revisionen är mindre relevant att ha med i revisionsberättelsen än de 

som inte bedömer Finansinspektionen som en viktig intressent.  

 

Vi är medvetna om några av toleransvärdena i tabell 5.17 är relativt låga och även att 

några av VIF-värdena överstiger det kritiska värdet om 2,5. Dock har vi försäkrat oss 

om att dessa inte påverkar de variabler där påverkan på den beroende variabeln är 

statistiskt säkerställt. När Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, akademiker och 

intresseorganisationer utesluts från regressionsmodellen, sjunker samtliga VIF-värden 

till under 2,3. Således håller vi oss under det kritiska värdet och multikollineariteten 

minskar. Båda regressionsmodellerna är fortfarande signifikanta efter att de fyra ovan 

nämnda intressenterna har uteslutits, dock har förklaringsgraden ändrats något. För 

”Information om företaget” respektive ”Information om den specifika revisionen som 

utförts” sjunker förklaringsgraden med 0,7 % respektive 2,5 % när de fyra 

intressenterna tas ut av modellen. Detta innebär att när regressionsmodellerna består av 

fyra färre oberoende variabler, kan något mindre av variansen i informationstypernas 

relevans föras tillbaka till hur viktiga intressenterna bedöms vara. Alla variabler som 

tidigare visade signifikanta samband med den beroende variabeln, visar fortfarande att 

statistiskt säkerställda samband föreligger. För den ena av regressionsmodellerna blir 

dock ytterligare ett samband statistiskt säkerställt. Detta gäller den beroende variabeln 

”Information om den specifika revisionen som utförts”, där denna visar sig påverkas 

även av kvalificeringstypen godkänd. Sambandet visar att de revisorer som är godkända 
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bedömer att denna typ av information är mer relevant att ha med i revisionsberättelsen, 

jämfört med vad de auktoriserade revisorerna bedömer.  

 

Tabell 5.18 Multipel regressionsanalys för ”Information om den generella revisionen” och ”Tillstyrkande 

av vinstdisponeringen” 

  Information om den generella revisionen Tillstyrkande av vinstdisponeringen 

  

Stand. 

Koefficient Sig 

Tolerans-

värde 

VIF-

värde 

Stand. 

Koefficient Sig 

Tolerans-

värde 

VIF-

värde 

(Konstant)  0,009       0,000     

Kön -0,014 0,810 0,819 1,221 0,024 0,690 0,819 1,221 

Erfarenhet -0,251 0,000 0,712 1,405 -0,059 0,361 0,712 1,405 

PwC 0,110 0,070 0,723 1,384 -0,017 0,788 0,723 1,384 

Ernst & Young 0,042 0,460 0,804 1,244 -0,049 0,414 0,804 1,244 

KPMG 0,069 0,233 0,790 1,266 -0,012 0,844 0,790 1,266 

Deloitte 0,032 0,568 0,825 1,212 0,040 0,503 0,825 1,212 

Grant Thornton 0,022 0,687 0,853 1,173 -0,080 0,175 0,853 1,173 

BDO 0,123 0,030 0,833 1,201 0,016 0,786 0,833 1,201 

Mazars SET -0,070 0,203 0,872 1,147 -0,207 0,000 0,873 1,147 

Godkänd 0,083 0,175 0,708 1,412 -0,103 0,109 0,708 1,412 

Examinerad godkänd 0,015 0,808 0,665 1,504 -0,006 0,933 0,665 1,504 

Anställda 0,090 0,206 0,523 1,910 -0,003 0,970 0,523 1,910 

Styrelse/VD 0,048 0,410 0,780 1,282 -0,026 0,672 0,780 1,282 

Kunder 0,130 0,091 0,442 2,261 -0,125 0,124 0,442 2,261 

Leverantörer -0,129 0,100 0,426 2,348 0,153 0,066 0,426 2,348 

Nuvarande investerare 0,078 0,166 0,834 1,199 0,091 0,127 0,834 1,199 

Möjliga investerare 0,167 0,021 0,503 1,987 0,020 0,798 0,503 1,987 

Banker  -0,082 0,277 0,464 2,153 0,008 0,918 0,464 2,153 

Skatteverket -0,011 0,889 0,402 2,489 0,204 0,018 0,402 2,489 

Ekobrottsmyndigheten 0,152 0,070 0,374 2,676 -0,001 0,989 0,374 2,676 

Konkurrenter 0,010 0,889 0,515 1,940 0,013 0,860 0,515 1,940 

Samarbetspartners -0,036 0,642 0,448 2,231 -0,024 0,769 0,448 2,231 

Fackföreningar -0,046 0,560 0,427 2,343 0,054 0,513 0,427 2,343 

Revisorsnämnden 0,155 0,057 0,398 2,512 -0,069 0,419 0,398 2,512 

Finansinspektionen -0,122 0,141 0,384 2,602 -0,003 0,976 0,384 2,602 

Finansiella analytiker 0,015 0,840 0,467 2,143 0,005 0,950 0,467 2,143 

Miljöorganisationer 0,016 0,854 0,367 2,722 -0,011 0,903 0,367 2,722 

Akademiker 

(forskning) 0,026 0,785 0,289 3,456 -0,091 0,366 0,289 3,456 

Intresseorganisationer 0,118 0,229 0,273 3,657 0,119 0,249 0,273 3,657 

 

I tabell 5.18 kan man se att tre statistiskt säkerställda samband föreligger vad gäller 

”Information om den generella revisionen”. Revisorernas erfarenhet, byrån BDO och 

synen på möjliga investerares betydelse påverkar hur relevant information om den 

generella revisionen anses vara att ha med i revisionsberättelsen. Variabeln erfarenhet 

visar ett negativt samband, vilket innebär att ju mer erfarenhet revisorerna har från 

revisionsbranschen, desto mindre relevant anser de att information om den generella 

revisionen är. Variablerna BDO och möjliga investerare visar däremot positiva 

samband. För den förstnämnda variabeln innebär det att de revisorer som arbetar för 

BDO anser att information om den generella revisionen är mer relevant att ha med i 
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revisionsberättelsen än vad de revisorer som arbetar för övriga byråer anser. Det 

positiva sambandet hos möjliga investerare säger att de revisorer som bedömer att 

möjliga investerare är en viktig mottagare av revisionsberättelsen, anser att information 

om den generella revisionen är mer relevant än de som inte bedömer denna intressent 

som viktig. För tillstyrkande av vinstdisponeringen visar tabell 5.18 att denna 

information påverkas av Mazars SET och Skatteverket, och även dessa samband är 

signifikanta. Revisorerna som arbetar i Mazars SET bedömer denna typ av information 

som mindre relevant än de revisorer som arbetar i övriga byråer. De revisorer som anser 

att Skatteverket är en viktig mottagare av revisionsberättelsen, anser att tillstyrkandet av 

vinstdisponeringen är mer relevant att ha med i revisionsberättelsen, jämfört med de 

som bedömer att Skatteverket inte är en viktig intressent.  

 

Även i tabell 5.18 finns det låga toleransvärden samt VIF-värden som överstiger det 

kritiska värdet. Samma tillvägagångssätt som för tabell 5.17 har använts för att testa om 

detta påverkar de signifikanta sambanden. Även här är båda regressionsmodellerna 

fortfarande signifikanta efter ändringen. När Ekobrottsmyndigheten, 

Finansinspektionen, akademiker och intresseorganisationer tas ut av modellerna, 

förändras förklaringsgraderna. För ”Information om revision och vad det innebär” 

sjunker den justerade förklaringsgraden med 0,8 procentenheter. Vad gäller 

regressionsmodellen för ”Tillstyrkande av vinstdisponeringen” ökar i stället den 

justerade förklaringsgraden med 0,8 %. Alla variabler som tidigare visade signifikanta 

samband med den beroende variabeln, visar fortfarande att statistiskt säkerställda 

samband föreligger. För båda regressionsmodellerna kan även ytterligare samband 

säkerställas när de fyra ovan nämnda intressenterna utesluts. Efter förändringen visar 

det sig att ”Information om revision och vad det innebär” påverkas av hur viktig 

mottagare av revisionsberättelsen Revisorsnämnden bedöms vara. Detta samband är 

positivt, som tidigare när synen på Revisorsnämnden påverkar vilken information som 

är relevant att ha med i revisionsberättelsen. Slutligen kan ett nytt statistiskt säkerställt 

samband påvisas mellan intressenten leverantörer och ”Tillstyrkande av 

vinstdispositionen”. Detta samband förklarar att ju viktigare leverantörer anses vara, ju 

mer relevant bedöms tillstyrkande av vinstdispositionen.   
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Då det har visat sig att flera samband föreligger mellan vilka intressenter revisorn anser 

är viktiga och vad han eller hon vill förmedla i revisionsberättelsen, kan inte hypotes 4 

förkastas.  

5.4.5 Sammanfattning av hypotesprövningen 

 
Tabell 5.19 Sammanfattning av hypotesprövningen 

 Hypotes Beroende variabel 

Oberoende 

variabel 

Förkastas/ 

förkastas ej 

1 Det finns ett samband mellan 

revisorernas syn på vilka 

intressenter de anser är viktiga och 

vilken byrå de arbetar för.  

 

Revisorernas syn 

på vilka 

intressenter de 

anser är viktiga 

Byrå Förkastas ej 

2 Det finns ett samband mellan 

revisorernas syn på vilket innehåll 

som är relevant i 

revisionsberättelsen och vilken byrå 

de arbetar för.  

 

Revisorernas syn 

på vilket innehåll 

som är relevant i 

revisionsberättelsen 

Byrå Förkastas ej 

3 Revisorer vill avge en 

standardiserad revisionsberättelse. 

  Förkastas ej 

4 Det finns ett samband mellan vilka 

intressenter revisorn anser är 

viktiga och vad revisorn vill 

förmedla. 

Vad revisorn vill 

förmedla 

Revisorns syn på 

vilka intressenter 

som anses vara 

viktiga 

mottagare/användare 

av 

revisionsberättelsen. 

Förkastas ej 
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Kapitel 6 

Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser presenteras. Även förslag till 

vidare forskning finns med i detta kapitel.  

 
 

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera vad revisorerna vill förmedla i 

revisionsberättelsen samt undersöka hur detta påverkas av vilka intressenter som 

bedöms vara viktiga mottagare av informationen. Således har vår problemformulering 

varit ”Hur påverkas det som revisorerna vill förmedla i revisionsberättelsen av vilka 

intressenter de bedömer som viktiga mottagare av informationen i 

revisionsberättelsen?”. Det huvudsakliga empiriska materialet har samlats in genom en 

enkätundersökning och har vidare bearbetats och analyserats statistiskt. Slutsatserna 

som dras generaliseras och gäller för hela populationen, vilken utgörs av alla 

kvalificerade revisorer i Sverige. Trots att bortfallsanalys har genomförts, innebär den 

relativt låga svarsfrekvensen att generaliseringarna får göras med viss försiktighet.   

6.1 Vad vill revisorer förmedla? 
 

Studien visar att den information som revisorerna bedömer är mest relevant att ha med i 

revisionsberättelsen är tillstyrkande av redovisningen, tillstyrkande av 

vinstdisponeringen och tillstyrkande av att styrelse/VD beviljas ansvarsfrihet. Även 

ansvarsfördelningen mellan revisorer och styrelse/VD samt bedömning av förutsättning 

för fortsatt drift anses av revisorerna vara relevanta innehållsdelar i revisionsberättelsen. 

Dessa delar ingår i dagens utformning av revisionsberättelsen enligt regelverket, vilket 

innebär att revisorerna inte visar starka indikationer på att vilja förändra eller utöka 

rapporteringen. Trots att ytterligare informationstyper anses vara relativt relevanta är det 

de fem ovan nämnda delarna som utmärker sig med högst relevans ur revisorernas 

perspektiv. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning har visat. Enligt Öhman 

(2004) känner sig revisorerna trygga inom regelverkets ram och visar därför inget 

intresse av att lämna ytterligare information. Vidare har även Fischer (1996) kommit 

fram till att revisorer är förändringsobenägna. Samma indikationer visar även denna 

studie då revisorerna anser att den information som krävs enligt dagens regelverk är det 

som är mest relevant att förmedla.  
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Vidare kräver regelverket att revisorerna skall anmärka ifall efterlevandet av 

skattebetalningslagen inte är tillfredsställande (ABL 9 kap. 34 §). Denna studie visar 

emellertid att detta anses vara mindre relevant ur revisorernas perspektiv. Detta 

stämmer överens med de intervjuade revisorernas synpunkter. Under intervjuerna 

poängterades att det inte är revisorns jobb att upptäcka brott och bedrägeri. Vidare 

stämmer detta även överens med vad tidigare forskare har kommit fram till. Öhman et al 

(2006) anser att de svenska revisorerna har svårt att acceptera sin roll när det gäller 

avslöjandet av bedrägeri och brott då detta är en relativt ny uppgift för revisorerna.  

 

Slutligen finns det information som revisorerna inte vill förmedla. Information om 

revisionsteamets medlemmar, revisorns arvode, andel substans- respektive 

systemgranskning samt hur valet av revisorn har gått till anser revisorerna är irrelevant 

att förmedla. Detta kan tolkas som att revisorerna inte vill avslöja sitt arbetssätt och vad 

som ligger bakom revisionen trots att detta är något som efterfrågas av intressenterna 

(Jmf t.ex. European Commission, 2011; Carcello, 2012).  

 

Tidigare forskning har visat att revisorer är förändringsobenägna och att de känner sig 

trygga inom regelverkets ram (Jmf t.ex. Fischer, 1996; Öhman et al, 2006). Detta är 

något som resultatet i vår undersökning styrker. Revisorerna anser att det som de måste 

förmedla enligt gällande lagar och regler är det som är mest relevant att förmedla till 

intressenterna, trots att intressenterna har efterfrågat ytterligare information om 

tillvägagångssättet under revisionen (Jmf t.ex. European Commission, 2011; Carcello, 

2012). Även under den kvalitativa förundersökningen fick vi intrycket av att revisorerna 

anser att det endast är det som ligger inom dagens formella regelverk som ingår i deras 

förpliktelser, vilket gör att de inte är intresserade av att förmedla ytterligare information. 

Man kan ställa sig frågan om detta innebär att revisorerna lägger för mycket vikt vid 

regelverket och gällande praxis i stället för att möta intressenternas önskemål. Enligt 

Öhman et al (2004) är det viktigare för revisorerna att göra saker på rätt sätt framför att 

göra rätt saker. Dessa indikationer visar även vår studie, då revisorerna anser att det är 

mer relevant att förmedla det som lagen säger de skall förmedla än att förmedla den 

information som läsaren vill ha. Detta kan tolkas som att revisorerna inte verkar 

intresserade av att sluta förväntningsgapet från sin sida då indikationerna på att vilja 

förändra rapporteringen inte är nämnvärda. För att sluta förväntningsgapet från 
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revisorernas sida skulle det i så fall krävas lagändringar inom revisionsberättelsens 

utformning. 

6.2 Hur vill revisorerna förmedla informationen? 
 

Studien visar att revisorerna är positiva till den standardiserade utformningen av 

revisionsberättelsen. Genom både den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen 

gav revisorerna uttryck för att de anser att denna utformning uppfyller 

revisionsberättelsens syfte och att den underlättar för läsaren. En ickestandardiserad 

revisionsberättelse ökar risken för missförstånd och gör det även svårare att jämföra 

över tiden, mellan företag och mellan olika revisorer. Därför är en standardiserad 

revisionsberättelse att föredra framför en ickestandardiserad. En ytterligare bidragande 

orsak till att revisorerna är positiva till en standardiserad utformning kan vara att de 

känner sig trygga med en bekant mall att gå efter. Eftersom risken för missförstånd 

minskar med en standardiserad revisionsberättelse minskar således revisorerna sin egen 

risk. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning har visat, nämligen att revisorer 

vill minimera sitt eget risktagande (Jmf Öhman, 2004; Healy och Palepu, 2001; Lee, 

1995). 

6.3 Vad påverkas revisorernas inställning av? 

6.3.1 Byrå 

 

Resultatet av vår undersökning visar att det finns ett samband mellan revisorernas syn 

på hur viktiga några av intressenterna bedöms vara och vilken byrå revisorerna arbetar 

för. Även om revisorernas byråtillhörighet inte påverkar synen på samtliga intressenter, 

finns det några intressenter som anses vara olika viktiga beroende på vilken byrå 

revisorn arbetar för. Vidare finns det även ett samband mellan revisorernas syn på vad 

som är relevant att förmedla och vilken byrå revisorn arbetar för. Byråtillhörigheten har 

visat sig påverka hur relevant informationen om efterlevnad av skattebetalningslag, 

tillämpad granskningsmetod, företagets hållbarhetsarbete, riskområden samt 

tillstyrkande av redovisning bedöms vara att ha med i revisionsberättelsen. Detta 

motsäger den institutionella teorin som förklarar att de som ingår i samma profession 

delar samma uppfattningar (Jmf t.ex. DiMaggio och Powell, 1983). Att det föreligger 

skillnader mellan byråerna avseende revisorernas uppfattning kan tolkas som att det 

föreligger starka samhörighetskänslor inom byråerna. Detta gör att revisorerna inom 

samma byrå delar samma värderingar men att dessa skiljer sig åt mellan byråerna (Jmf 
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t.ex. Pentland, 1993; Fischer, 1996; Grey, 1998). Således påverkar revisorernas 

byråtillhörighet vilken information de anser är relevant att förmedla.  

6.3.2 Revisorernas syn på vilka intressenter som är viktiga 

 

Enligt denna studie kan det påvisas att samband föreligger mellan vilka intressenter 

revisorn anser är viktiga och vad revisorn vill förmedla. Revisorns bedömning av hur 

viktiga kunder, Revisorsnämnden, Finansinspektionen, miljöorganisationer, möjliga 

investerare och Skatteverket är, har visat sig påverka hur relevant olika typer av 

information anses vara att ha med i revisionsberättelsen. Den intressent som utmärker 

sig mest är Revisorsnämnden då bedömningarna av denna påverkar den uppfattade 

relevansen av flera olika typer av information. Det är intressant att det är denna 

intressent som påverkar revisorernas bedömning av vad de vill förmedla, då 

revisionsberättelsen först och främst riktar sig till intressenter som verkar i en miljö 

närmare företaget, så som nuvarande investerare, företagsledningen, kreditgivare, 

leverantörer, kunder och anställda (Jmf t.ex. FAR, 2004; Soltani, 2007). De som anser 

att Revisorsnämnden är en viktig mottagare av revisionsberättelsen vill förmedla mer i 

revisionsberättelsen än vad övriga revisorer vill. Man kan därför ifrågasätta om det är 

viktigare för revisorerna att säkerställa att inte bli föremål för Revisorsnämndens 

granskning än att tillgodose övriga intressenters informationsbehov. Återigen visar 

revisorerna således indikationer på att de vill skydda sig själva framför investerarna. 

Detta gör att man kan ifrågasätta revisorns roll som den oberoende part som skall 

minska problemen som agentteorin beskriver. Om revisorerna arbetar utifrån sitt eget 

bästa och är självintresserade rubbas ju den fundamentala förutsättningen om att 

revisorn är den oberoende part som löser konflikten mellan företagsledningen och 

företagets ägare. Vidare kan även revisionsprofessionen ifrågasättas ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv. Att professionens medlemmar arbetar utifrån ett 

allmänt intresse är enligt Brante (1988) en av de egenskaper en profession kännetecknas 

av. Revisorer anses vara ”marknadens väktare” som arbetar för det allmännas bästa, 

men om revisorerna är självintresserade och i första hand arbetar utifrån sitt eget bästa, 

kan det diskuteras om gruppen av revisorer verkligen utgör en profession eller inte. 

 

Eftersom resultatet från undersökningen visar att samband föreligger mellan vilka 

intressenter revisorn anser är viktiga och vad revisorn vill förmedla, är det av stor vikt 

att slå fast vilka intressenter revisorn anser är de viktigaste. Om detta är dock 
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revisorerna något oeniga. För 16 av intressenterna i vår undersökning är revisorernas 

bedömningar spridda på hela den tiogradiga skalan. Detta innebär att en intressent som 

några revisorer anser är helt oviktig, bedöms vara väldigt viktig av andra revisorer. Man 

borde kanske därför försöka att slå fast för vem revisorn i första hand skall skriva 

revisionsberättelsen så inte deras förmedling varierar beroende på vilka intressenter 

revisorn bedömer vara viktiga mottagare av informationen. Intressenterna gynnas av 

revisionsberättelsens jämförbarhet över tiden och mellan företagen, men om det visar 

sig att revisorerna resonerar olika kring hur relevant en viss informationstyp är att ha 

med i revisionsberättelsen kan denna jämförbarhet komma att rubbas.   

6.3.3 Övriga faktorer 

 

Studien visar att även revisorernas typ av kvalificering och erfarenhet påverkar vad de 

vill förmedla. De godkända revisorerna anser att information om företaget är mer 

relevant att inkludera i revisionsberättelsen än de auktoriserade revisorerna. En 

förklaring till detta kan vara att eftersom godkända revisorer endast får arbeta med 

mindre företag (ABL 9 kap. 13 §) är de inte lika rädda att överskrida tystnadsplikten i 

den mån examinerade godkända och auktoriserade revisorer är. Då antalet ägare, och 

därmed revisionsberättelsens läsarkrets, är mindre för dessa företag, är godkända 

revisorer mer villiga att ge information om företaget än auktoriserade revisorer. För de 

mindre företagen är dessutom ofta många av ägarna engagerade i företaget som 

styrelse/VD och revisorn har därför kontinuerlig kontakt med dessa under året. För de 

mindre företagen är relationen mellan revisorn och ägarna därför sannolikt tätare än för 

de större företagen, vilket kan förklara att de godkända revisorerna känner sig trygga på 

att lämna ut mer information om företaget än de auktoriserade revisorerna gör. Antal års 

erfarenhet från revisionsbranschen påverkar hur relevant information om den generella 

revisionen bedöms vara. Ju mer erfarenhet en revisor har desto mindre vikt läggs vid 

information om vad revision är och vad det innebär. Detta kan tolkas som att de mer 

erfarna revisorerna känner sig säkrare på sina uppgifter och på sin roll och har därför 

mindre behov av att förklara vilka förpliktelser och begränsningar de har enligt lagen. 

De mindre erfarna revisorerna känner sig däremot tryggare om de har en förklaring i 

revisionsberättelsen som skydd ifall de ifrågasätts.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Vår studie resulterade i en något förvånansvärd utgång när det gäller att 

Revisorsnämnden är den intressent som har störst påverkan på vad revisorerna vill 

förmedla. Därför är ett förslag till vidare forskning att undersöka hur stor makt 

Revisorsnämnden har över revisorerna och även varför det är på detta viset. För vem 

skriver egentligen revisorerna revisionsberättelsen? Om revisorn skall kunna anses vara 

en lösning på problemen som föreligger mellan företagsledningen och ägarna enligt 

agentteorin, borde ju revisionsberättelsen skrivas till ägarna och inte till 

Revisorsnämnden. Det hade därför varit intressant att undersöka revisorernas syn på 

detta på ett djupare plan än vad som har varit möjligt i denna studie. Genom att 

genomföra intervjuer med de respondenter som anser att Revisorsnämnden är en viktig 

intressent och som därför vill förmedla mer i revisionsberättelsen, skulle man kunna få 

en bättre inblick i detta fenomen.  
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Bilaga 1: Revisionsberättelse utan avvikelser 

Revisionsberättelse 
 

Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

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

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

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs 
finansiella ställning per den 31 december 201X och av dess finansiella resultat [och 
kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 



Friberg och Kvikne 

 

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ. 

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

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
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Bilaga 2: Revisionsberättelse med avvikelser 

Revisionsberättelse 
 

Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

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

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

Grund för uttalande med avvikande mening 
 

Ett belopp på XXX kronor avseende nästa års försäljning har bokförts per balansdagen, 
vilket innebär att årets förlust i bolaget blivit för låg med motsvarande belopp, vilket 
för årsredovisningen är ett väsentligt belopp. 
 

Uttalande med avvikande mening 
Enligt min uppfattning har årsredovisningslagen, på grund av hur betydelsefullt det 
förhållande som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med avvikande mening” är, 
inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av 
ABC ABs finansiella ställning per den 31 december 2011 eller av dess finansiella 
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resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är dock förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.  
Som en följd av uttalande ovan avstyrker jag att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 

Upplysning av särskild betydelse 
 

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på 
förvaltningsberättelsen och not X i årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget 
redovisar en förlust på X kronor för det år som slutade den 31 december 2011 och att 
bolagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med YYY. 
Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i not 
X, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta verksamheten.  
 

Övriga upplysningar 
 

Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en annan revisor som i sin 
revisionsberättelse daterad den 31 mars 2011 uttalade sig enligt 
standardutformningen om denna årsredovisning.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ. 

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

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden. 
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Grund för uttalande med avvikande mening 
 

Som framgår av min Rapport om årsredovisningen anser jag att årsredovisningen inte 
ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.  
 

Uttalande med avvikande mening respektive uttalande 
 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket ”Grund för uttalanden med 
avvikande mening” avstyrker jag att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 

Anmärkning 
 

Jag vill fästa uppmärksamheten på att verkställande direktören under året har tagit 
upp ett lån hos bolaget på X kronor utan dispens enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen. 
Eftersom lånet har återbetalats före årets slut med marknadsmässig ränta, har denna 
överträdelse av låneförbudet inte medfört någon skada för bolaget och därmed inte 
påverkat mitt uttalande ovan avseende ansvarsfriheten. 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 
1. Känner du till den pågående debatten om revisionsberättelsen, och hur ställer du dig till 

denna? 

 

2. Vad anser du är syftet med revisionsberättelsen? Anser du att dagens utformning 

uppfyller detta syfte? 

 

3. Vilka begränsningar anser du att den nuvarande revisionsberättelsen har? 

 

4. Skulle du vilja förmedla något mer till företagets intressenter än det du har möjlighet till 

i dagens revisionsberättelse? 

 

5. Hur ställer du dig till den ökade risken en utökad rapportering skulle medför?  
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Bilaga 4: Intervju med Revisor A (2012-04-18) 

 

Revisor A är godkänd revisor sen 25 år tillbaka och arbetar i dag på ett av Ernst & 

Youngs lokalkontor.  

Debatten om revisionsberättelsen 
 

När det gäller den pågående debatten om revisionsberättelsen, är inte det något som 

Revisor A har engagerat sig så mycket i. Det har varit många förändringar upp genom 

de åren han har arbetat i branschen och han tror inte att den nyaste förändringen är det 

sista steget i utvecklingen. Därför anser han att det inte är något man som revisor 

behöver ha några synpunkter på, då han anser det kommer komma ytterliga 

förändringar. Man har nyligen börjat använda en ny version som används för 

räkenskapsår efter 2011, och revisor A anser att denna fortfarande är så ny att även han 

som är revisor är osäker på denna då han inte hunnit skriva flera än några stycken. Han 

har för lite erfarenhet från denna nya version och eftersom han själv endast stött på rena 

revisionsberättelser vet han inte om det kommer medföra några problem att skriva en 

oren revisionsberättelse enligt den nya utformningen. Vidare tycker inte Revisor A att 

skillnaderna från den gamla utformningen är så stora, då båda versionerna av 

revisionsberättelsen ska tala om hur företaget har skött sig. Även om det är mer text och 

formalia i den nya, är innehållet i princip det samma och han tror att grunden kommer 

att vara den samma även framöver. Vidare anser Revisor A att EU:s ytterligare krav på 

formalia gör att det vill ta längre tid att tänka igenom revisionsberättelsen. Revisor A 

lägger vikt på att man fortfarande inte vet om EU:s förslag kommer att gå igenom, och 

man vet inte hellre om den kommer drabba alla företag eller om det endast kommer vara 

de stora företagen som drabbas.  

Revisionsberättelsens syfte 
 

Enligt Revisor A är syftet med revisionsberättelsen att dess läsare ska få en uppfattning 

om årsredovisningen är väsentligt rätt och om något är galet skall detta angivas. Han 

förklarar vidare att han anser att syftet är att alla som läser revisionsberättelsen ska få en 

bild av att årsredovisningen är, inte till 100 %, men till 95 % korrekt, det vill säga att 

informationen är väsentlig rätt. Revisor A säger att han som revisor alltid arbetar utifrån 

väsentlighet och risk, vilket innebär att han sållar bort allt som finns i periferin och som 

inte egentligen har med saken att göra för att redovisningen ska vara väsentlig rätt, och 

det är detta han tycker är revisionsberättelsens huvudsyfte. Han tycker vidare att den 
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standardiserade utformning av revisionsberättelsen absolut uppfyller det syfte han anser 

revisionsberättelsen ska uppfylla.  

Revisionsberättelsens begränsningar 
 

Enligt Revisor A har inte den nuvarande revisionsberättelsen några begränsningar, men 

lägger till att han som revisor ”är part i målet”, och att han därför kanske inte är helt 

objektiv i den frågan. Han tycker att revisionsberättelsen fyller det den är sagt att fylla, 

det vill säga att man ska uttala sig om hur företaget ser ut, och att man lita på siffrorna 

som presenteras. Revisor A påstår att en standardiserad utformning är enda möjlighet, 

annars kräver revisionsberättelsen för mycket och dessutom blir spannet för stort mellan 

olika revisorer om var och en ska skriva sin historia, vilket medför mycket otydlighet. 

Han tycker därför det är mycket bättre att ha en standardiserad utformning där man är 

skyldig att skriva vad som avviker om avvikelser föreligger.  

 

Revisor A säger att det händer att revisorn blir missförstådd i vad han skriver, men han 

anser inte att detta beror på revisionsberättelsens utformning, utan snarare på läsarens 

okunskap om vad revision går ut på. Han tillägger att man självklart kan tolka saker och 

ting på olika sätt.  

Ytterligare förmedling 
 

På frågan om Revisor A skulle vilja förmedla något mer till företagets intressenter, 

svarar han tydligt att det inte är något han önskar. Han arbetar mycket med små 

företagare, vilket gör att det inte är något problem att föra en diskussion med de aktuella 

intressenterna. Han pratar ofta med sina klienter om hur det ser ut i företaget förutom 

vad som skrivs i revisionsberättelsen, och kommunicerar även med sina klienter genom 

bl.a. PM innan själva revisionsberättelsen. Löser sig problemen i en tidigare fas kommer 

det ju aldrig in i revisionsberättelsen, vilket gör att ytterst få är orena. Vidare har ju 

revisorn sin tystnadsplikt, vilket medför att han inte får uttala sig om företaget till 

omvärlden utan det är ju via revisionsberättelsen (eller PM) som man ska uttala sig om 

hur det ser ut.  

 

Han tror inte det hade varit någon skillnad om klienterna hade varit större företag när 

det gäller hur mycket han vill förmedla. Revisor A anser alltså att hur mycket han skulle 

vilja förmedla inte beror på klienten. Dock tycker han det är mer praktiskt och enklare 
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när man arbetar med mindre företag, då man kan sätta sig ner att prata med de aktuella 

intressenterna. Men hur mycket han vill förmedla till klienterna är exakt detsamma.  

 

Revisor A anser att revisorn får mycket obefogad kritik, och då oftast inom området 

fortsatt drift. Går det dåligt för bolaget ställs frågan ”Varför har inte revisorn sagt 

något?”. Personligen tycker han det är jättesvårt att uttala sig om framtiden, vilket han 

anser att inte någon kan göra. Han förstår dock att intressenterna gärna vill ha 

information om detta, men tycker att det kolliderar med revisorns ansvar. Redan idag 

har man skyldighet att uttala sig om framtiden, då man måste ta ställning till fortsatt 

drift och om revisorn tror att företaget kommer att överleva eller inte. Detta tycker 

Revisor A är tillräckligt. Han poängterar att revisorn inte kan säga vad som kommer 

hända om några år, vilket han anser att det inte är någon som kan. Styrelsen kan ju göra 

sin bedömning, vilken revisorn har svårt att slå hål på då han som revisor inte vet bättre 

än styrelsen om hur det ligger till i bolaget. Revisor A tycker därför inte man ska bli 

tvungen att lämna ännu mer information om framtiden, då han anser att detta inte är 

möjligt. Detta hänger ihop med att de fel man skriver i revisionsberättelsen, kan man bli 

”hängda” för av revisorsnämnden, och om man då ska uttala sig mer om framtiden 

tänker Revisor A sig att det blir väldigt svårt att skriva en revisionsberättelse utan fel. 

Han tydliggör flera gånger att han inte tycker det är bra om revisorn ska bli tvungen att 

uttala sig om mer framtiden. Redan idag tycker Revisor A det är ett jätteproblem att 

uttala sig om fortsatt drift utifrån hur bolaget ser ut i nuläget. Han förklarar att om man 

uttalar sig om att företaget ser risigt ut, kan detta komma bli självuppfyllande och det 

går som revisorn har förutspått, vilket gör att revisorn får skulden och blir ”hängda” av 

företaget. Uttalar man sig inte om att det ligger risigt till och bolaget sedan går i 

konkurs, blir man ”hängda” av intressenter som finansiärer och leverantörer. Detta 

tycker Revisor A är jättesvårt, och än en gång poängterar han att han inte tycker att man 

ska utöka uttalanden om framtiden.  

Ökad risk 

 

Revisor A är inte intresserad av att öka sin egen risk genom att utöka sina uttalanden, då 

han anser att risken har samband med arvodet. Han säger att revisorer i så fall måste få 

betalt för den ökade risken som ett utökat uttalande medför, och därmed ökar även 

arvodet. Detta tror inte Revisor A att de små företagen är intresserade av, då de skulle få 

högra revisionskostnader till egentligen ingen nytta. Han tydliggör att man måste skilja 
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på små och publika företag eftersom de publika företagen har en betydligt större 

intressentkrets än de mindre företagen. Han tycker dock inte att det finns någon 

anledning att uttala sig om mer i de publika bolagen heller, då han anser att en fördel 

med de publika bolagen är att intressenterna inte ska ha fullt insyn i bolaget. Vidare 

uttrycker han att han har förståelse för att intressenterna har ett större 

informationsbehov och anser att ett förväntningsgap föreligger, vilket beror på att 

intressenterna inte har tillräckligt med kunskap om vad revisorns uppgift går ut på. Han 

uppfattar att allmänheten, och även småföretagen, har svårt att dra gränsen mellan vad 

som är företagsledningens ansvar och revisorns ansvar. Revisor A säger att detta är 

något man försöker att klargöra via revisionsberättelsen, men han anser att det 

föreligger ett pedagogiskt problem med att förklara var gränserna går. Han tror därför 

inte att det är så mycket att göra åt för att minska förväntningsgapet genom 

revisionsberättelsen, eftersom han anser att denna måste vara standardiserad.  

Ren vs. oren revisionsberättelse 

 

Under intervjun kom Revisor A in på ren och oren revisionsberättelse. Enligt honom får 

man en ren revisionsberättelse så länge man håller sig inom regelverket, men om man 

kryper utom regelverket kan detta få konsekvenser i någon form av avvikelse. Revisor 

A menar att det är med revisionsberättelsen som med allt annat, nämligen att det är sunt 

förnuft som gäller. Revisorn vet vilka följder en oren revisionsberättelse kan få för 

företaget, och därför tänker han sig om en extra gång innan han skriver en oren 

revisionsberättelse. ”Är det verkligen ett så pass stort fel att man ska skriva det som 

avvikande uttalande eller räcker det med ett PM till styrelsen?”. Det svåra, tycker 

Revisor A, är alltså den orena revisionsberättelsen. En ren revisionsberättelse printar 

man bara ut och skriver under på, och detta har varit det samma oavsett 

revisionsberättelsens förändringar. Dock anser Revisor A att en oren revisionsberättelse 

kan få stora konsekvenser även om avvikelsen är väldigt liten, eftersom man inte gör 

någon skillnad på omfattningen av avvikelsen. Som exempel på detta förklarar Revisor 

A att det räcker att man inte betalat skatter och avgifter i tid, vilket han klassificerar som 

en väldigt liten anmärkning, så stämplas det som en oren revisionsberättelse. Ska man 

sedan leasa en bil någon gång så kommer det synas att man har en oren 

revisionsberättelse men man tittar inte på vad avvikelsen beror på, vilket Revisor A 

tycker är synd. Han anser därför att man ska vara väldigt försiktigt med vilka avvikelser 

man skriver.  
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Revisor A:s uppfattning är att läsaren aldrig läser igenom hela revisionsberättelsen, utan 

endast kollar efter uttalande om avvikelser. Men han tycker inte att man kunde bytt bort 

den nuvarande rena revisionsberättelsen med en kortare version där det endast framgår 

att revisionsberättelsen är ren, samt vilken revisor som gjort revisionen. Revisor A 

tycker att det genom vad som står i den nuvarande revisionsberättelsen, om det nu är 

någon som läser den, framgår vad som är styrelsens respektive revisorns ansvar, och 

detta är något han tycker borde finnas med.  

 

Även om revisionen leder fram till att man ska lämna revisionsberättelsen, vilken 

förhoppningsvis ska vara ren, är revisionsberättelsen inget som Revisor A tänker på i 

sina dagliga arbetsuppgifter. Den dyker i stället upp när han stöter på något som är 

galet. Revisor A anser därför att revisionsberättelsen på det sättet fungerar som en extra 

kommunikation med klienten, då han tar kontakt med klienten när han hittar fel för att 

försöka reda ut problemet innan revisionsberättelsen ska skrivas.  
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Bilaga 5: Intervju med Revisor B (2012-04-18) 

 
Revisor B är auktoriserad revisor sedan 25 år tillbaka och arbetar i dag vid ett av 

KPMG:s lokalkontor.  

Debatten om revisionsberättelsen 

 

Revisor B tycker det har blivit för mycket skriverier i revisionsberättelsen om vad 

revisorn gör, och anser inte att revisionsberättelsen är den lämpliga kanalen att 

informera om detta, då han tycker man ska kunna förutsätta att läsaren av 

revisionsberättelsen är kunnig på området. Han anser vidare att förslaget om att lämna 

information om revisionsmetod och arbetsprocess inte är något som revisorn ska göra. 

Revisor B kritiserar förslagen som kommit som att revisorn ska dokumentera sin 

granskningsprocess i revisionsberättelsen eftersom detta skulle medföra att revisorn står 

i fara för att bryta tystnadsplikten. Vidare anser han att revisorns granskningsprocess 

präglas av att revisorn är en ”tänkande människa”, vilket innebär att inte alla tankar och 

värderingar finns beskrivet som revisorn använder sig av under sin granskningsprocess, 

och att involvera denna i revisionsberättelsen är därför inte lämpligt. 

 

Revisor B är kritisk till Brännströms förslag om att betygsätta företag. Han anser att 

”antingen har man granskat, eller så har man inte granskat”. Dock anser han att det är 

möjligt att använda sig av olika nyanser även i den nuvarande revisionsberättelsen om 

det skulle vara nödvändigt. Inte bara kan man tillstyrka eller avstyrka redovisningen, 

man kan även lämna kommentarer till tillstyrkningen där man anger vissa förhållanden 

som föreligger men som inte är allvarliga nog för att medföra att revisorn avstyrker 

redovisningen. Det finns även situationer där revisorn är osäker, och väljer att varken 

tillstryka eller avstyrka. Han ifrågasätter Brännströms förslag om betygsättning, och 

undrar om tanken är att revisorn ska fylla i ”enkäter” där man kryssar av för alternativ 

som ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”instämmer inte” på frågor om hur bolaget 

har skött sig.  

Revisionsberättelsens syfte  

 

Revisor B anser att syftet med revisionsberättelsen är att förmedla att den ekonomiska 

information som ett bolag lämnar ifrån sig är i all väsentlighet korrekt avseende 

siffermaterialet samt att balansräkningen är rätt värderat. Vidare säger Revisor B att 
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tredje man ska kunna förvissa sig om att den finansiella information som lämnas är 

väsentlig rätt, och därför granskar revisorn informationen som oberoende part. Revisor 

B lägger vikt på att revisorn med rimlig säkerhet ska kunna uttala sig om att 

informationen inte innehåller väsentliga fel.  

 

Revisor B tycker att dagens utformning av revisionsberättelsen uppfyller detta syftet 

mer än väl. Enligt Revisor B har även tidigare, mindre omfattande, versioner av 

revisionsberättelsen uppfyllt detta syfta, och han anser att man med de olika 

förändringarna genom åren har krånglat till det, och att dagens version kan anses vara 

svårgenomtränglig för läsaren.  

Revisionsberättelsens begränsningar 

 

Revisor B är tydlig på att han inte tycker den nuvarande revisionsberättelsen har några 

begränsningar, utan det är upp till revisorn att se till att den inte har några. Han tycker 

det finns möjlighet att skriva det han vill om det är något han vill anmärka, och finns det 

inga anmärkningar har han inget mer att förmedla, utan då kan läsaren förutsätta att 

informationen som företaget har lämnat i all väsentlighet är rätt.  

 

Revisor B förespråkar den standardiserade revisionsberättelsen eftersom revisorn och 

läsaren måste veta vad informationen som lämnas innebär. Likartade anmärkningar ska 

vara likartat utformat enligt honom. Vidare tror han på den standardiserade versionen 

med anvisningar och råd, och tror att en icke-standardiserad revisionsberättelse skulle 

vara förvirrande för tredje man och även förödande för revisionsbranschen. Revisor B 

tror att en sådan utformning skulle kunna leda till mycket missförstånd.  

Ytterligare förmedling 

 

Revisor B svarar bestämt nej på frågan om han skulle vilja förmedla något mer utöver 

vad han har möjlighet till genom dagens revisionsberättelse. Han anser att han kan 

förmedla det han vill genom att lämna anmärkningar. Lämnas ingen anmärkningar anser 

han att det ska ta som ett tecken på att han inte har något mer att förmedla. Revisor B 

säger vidare som exempel på detta att han har skrivit kommentarer i revisionsberättelsen 

om att det finns brister i bolagets interna kontroll och att PM om detta har lämnats till 

ledningen. Detta tycker han både ger signal om att inte allt är som det skall i den interna 

kontrollen, men även att han har ”petat ledningen på näsan” när det gäller detta.  
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Vidare anser han att klientens verksamhet och omfattning inte spelar någon roll för hur 

mycket han önskar att förmedla. Revisor B reviderar ungefär 150 bolag, där bolagen 

varierar från stora aktiebolag till hobbyverksamhet. Han berättar att han har löpande 

kontakt med styrelsen och VD i alla dessa företag, och även i de största deltar han 

fysiskt för att ha full insikt. Denna löpande kontakt anser han gör att bolagen har 

möjlighet att rätta till problem innan en oren revisionsberättelsen måste lämnas, vilket 

gör att han inte anser han har något mer att förmedla än vad revisionsberättelsen och 

den löpande kontakten ger möjlighet till.  

 

Revisor B är tydlig i sin sak om att han inte har mer att förmedla än vad dagens 

standardiserade revisionsberättelse gör, då han som revisor inte har som uppgift att 

förmedla om mer än att den ekonomiska information som lämnats av bolaget är 

väsentlig rätt. Han poängterar även att det inte är revisorns roll att uppräcka brott, och 

vidare att man som revisor begränsas av tystnadsplikten. Här hänvisar han till ABL 9 

kap. 41 §, vilken säger att revisorn inte får lämna upplysningar som framkommit under 

hans uppdrag. Revisor B anser därför att han har möjlighet att förmedla allt han vill med 

den standardiserade revisionsberättelsen, och att han inte kan förmedla mer än vad 

denna gör då detta skulle medföra att han bryter mot sin tystnadsplikt.  

Ökad risk 

 

Revisor B anser inte att en utökad revisionsberättelse skulle medföra en större risk, 

snarare tvärt om. Han förklarar att ju mer som skrivs om revisorns ansvar och uppgifter, 

ju mer har revisorn att hänvisa till om han ifrågasätts. Underlaget för att missförstås och 

för att bli skadeståndsskyldig anser han inte öka, då han oavsett inte skulle kunna uttala 

sig om mer än han gör i dag utan att inskränka på tystnadsplikten. Därmed tycker han 

att en utökad revisionsberättelse endast skulle kunna innebära mer text om de samma 

områdena, vilket han anser skulle minska revisorns risk då ansvar och uppgifter finns 

förklarat.  

Revisionsberättelsens förändringar 

 

Revisor B har arbetat i revisionsbranschen i 30 år och därför varit med om flera 

förändringar av revisionsberättelsens utformning. Han anser att detta är en intressant 
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utveckling och om man jämför de olika revisionsberättelserna kan man ifrågasätta om 

utvecklingen går framåt eller inte. Han visar en revisionsberättelse från 1993, vilken 

endast omfattar en halv sida text och är kort och koncis. Denna jämför han sedan med 

revisionsberättelsen från 2010, samt den nuvarande revisionsberättelsen som gäller från 

och med räkenskapsåret 2011, och det framgår tydligt att mängden text och rapportens 

omfång har ökat. Eftersom syftet med revisionsberättelsen har varit det samma under 

alla dessa år, ifrågasätter Revisor B denna utveckling. Han anser att man tidigare 

förutsatte att läsaren hade kunskap om ansvarsfördelningen mellan revisorn och 

styrelsen/VD, medan man idag noggrant förklarar denna. Dock anser han att det är 

svårare att skriva en oren revisionsberättelse med de mer omfattande versionerna, och 

han tror även att läsaren kan bli mer förvirrad ju längre texten är. Revisor B menar att 

revisionsberättelsens förändringar har kommit som följd av den kritik som riktas mot 

revisorer vid företagsskandaler, och anser att den utökade texten finns med för revisorns 

skull, då han ska kunna hänvisa till revisionsberättelsen om ansvarsfördelningen om 

revisorns uppgifter ifrågasätts.  
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Bilaga 6: Följebrev 

 

Hej! 

 

Vad vill Du förmedla i revisionsberättelsen? Vill du bidra till att framhäva revisorernas 

perspektiv i diskussionen om hur revisionsberättelsen bör se ut?  

 

Under de senaste åren har debatten om revisionsberättelsen skjutit fart då kritik har 

riktats mot revisorer efter företagsskandaler. Debatten har engagerat många av 

revisionsberättelsens användare, och olika intressenter har flera gånger lyft fram sina 

önskemål för hur revisionsberättelsen borde se ut. Eftersom revisionsberättelsen är 

revisorns uttalande önskar vi att se revisionsberättelsen ur revisorers perspektiv, och vi 

vill med hjälp av Er få en djupare förståelse för hur revisorer tänker kring 

revisionsberättelsen.  

 

Vi utför en enkätundersökning, vars syfte är att undersöka vad revisorer vill förmedla i 

revisionsberättelsen och hur detta påverkas av vilka intressenter som bedöms vara 

viktiga mottagare av revisionsberättelsen. Enkäten skickas ut till alla kvalificerade 

revisorer som är medlemmar i FAR. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och varken namn eller kontor kommer att nämnas i resultatanalysen. Enkäten frågar om 

Din byråtillhörighet då denna information används för att kunna undersöka om 

resultaten skiljer sig åt mellan olika byråer. 

 

Studien kommer slutligen mynna ut i en examensuppsats för ekonomiprogrammet med 

inriktning revisor/controller vid Högskolan i Kristianstad.  

 

Vi är tacksamma om Du vill delta och uppskattar om Du har möjlighet att svara inom 

kort. Tiden för att besvara enkäten är ungefär 5 minuter. Du kommer till enkäten genom 

nedanstående länk:  

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJYYktYWXVZQXByZ3I0

SFZrVGl1Nnc6MQ 

 

Tack på förhand.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Friberg och Hanne Sara Kvikne 

Ekonomprogrammet Revisor/Controller 

Högskolan i Kristianstad 

 

Kontaktinformation 

emelie.friberg0010@stud.hkr.se 

hanne.kvikne0004@stud.hkr.se 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJYYktYWXVZQXByZ3I0SFZrVGl1Nnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJYYktYWXVZQXByZ3I0SFZrVGl1Nnc6MQ
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Bilaga 7: Enkäten 

Vad vill Du förmedla?  

 
*Obligatorisk 
 
Kön * 

Kvinna 

Man 
 
Vilken revisionsbyrå arbetar du för? * 

PwC 

Ernst & Young 

KPMG 

Deloitte 

Övrigt:  
 
Är du godkänd, examinerad godkänd eller auktoriserad revisor? * 

Godkänd 

Examinerad godkänd 

Auktoriserad  
 

Hur många år har du arbetat i revisionsbranschen? *  
 

Det reviderade företagets intressenter 
Hur viktiga mottagare/användare av revisionsberättelsen anser du (som signerande revisor) följande 
intressenter vara? Besvara på en skala från 1 till 10, där 1 är Oviktiga och 10 är Väldigt viktiga.  
 
Anställda * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Styrelse och verkställande direktör * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Kunder * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Leverantörer * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 
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Nuvarande investerare (företagets ägare) * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Möjliga investerare (börsen) * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Banker och andra kreditgivare * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Skatteverket * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Ekobrottsmyndigheten * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Konkurrenter * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Samarbetspartners * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Vädigt viktiga 

 
Fackföreningar * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Revisorsnämnden * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Finansinspektionen * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Finansiella analytiker * 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Miljöorganisationer * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Akademiker (forskning etc) * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 
Intresseorganisationer * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Oviktiga 
          

Väldigt viktiga 

 

Revisionsberättelsens innehåll 
Hur relevant anser du nedanstående information är att ha med i revisionsberättelsen? Besvara på en 
skala från 1 till 10, där 1 är Orelevant och 10 är Väldigt relevant.  
 
Finansiellt resultat * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Finansiell ställning * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Tillämpad granskningsmetod * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Ansvarsfördelningen mellan revisor och styrelse/VD * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Riskområden * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Beskrivning av professionella bedömningar som gjorts * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Hänvisningar till aktuella lagar och standarder * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Tillstyrkande av redovisningen * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Tydliggörande av att revisorn inte är informationstillhandahållare * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Företagets riskhantering * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Intern kontroll * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Efterlevnad av Skattebetalningslag * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Företagets hållbarhetsarbete * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Försäkringar om företagets finansiella hälsa * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Revisorns arbetsprocess * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Försäkring om att revisorn är oberoende * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Hur valet av revisor har gått till * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Tillstyrkande av vinstdisponering * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Den finansiella informationens kvalitet * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Revisorns materialitetsgräns * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Revisorns arvode * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Beskrivning av vad revision innebär * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Revisionsteamets medlemmar * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Andel substans- respektive systemgranskning * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Tillstyrkande av att styrelse/VD beviljas ansvarsfrihet * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Bedömning av förutsättning för fortsatt drift * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Vad god revisionssed innebär * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Information om osäkerhet och framtida risk * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 
Onormala transaktioner, omräkningar och betydande förändringar * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Orelevant 
          

Väldigt relevant 

 

Revisionsberättelsens form 
Besvara nedanstående påstående på en tiogradig skala, där 1 är Instämmer inte alls, och 10 är 
Instämmer helt. 
 
En standardiserad revisionsberättelse är att föredra framför en ickestandardiserad. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls 
          

Instämmer helt 

 
Att revisionsberättelsen är standardiserad underlättar för mottagaren/användaren. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls 
          

Instämmer helt 

 
En standardiserad revisionsberättelse uppfyller revisionsberättelsens syfte. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls 
          

Instämmer helt 

 
En standardiserad revisionsberättelse har inga begränsningar. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls 
          

Instämmer helt 

 
Har du något du vill tillföra eller kommentera som enkäten inte ger utrymme till?  
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Bilaga 8: Korrelationsmatris 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

1. Kön 1                        

2. Byrå -0,073 1                       

3. Typ av kvalificering  -0,111*  -0,244*** 1                      

4. Antal års erfarenhet i revisionsbranchen  -0,118* 0,058 0,277*** 1            # Korrelationen är signifikant på 0.1-nivå     

5. Anställda  -0,114* -0,06 0,03 0,011 1           * Korrelationen är signifikant på 0.05-nivå     

6. Styrelse och verkställande direktör 0,101# -0,007 0,04 0,014 0,189** 1          ** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivå     

7. Kunder 0,129* 0,065 -0,059 -0,075 0,423*** 0,187** 1         ***Korrelationen är signifikant på 0.001-nivå     

8. Leverantörer -0,001 0,087 -0,063 -0,01 0,328*** 0,140* 0,660*** 1                 

9. Nuvarande investerare (ägare) 0,03  -0,118* 0,124* -0,023 0,119* 0,399*** 0,201*** 0,164** 1                

10. Möjliga investerare (börsen) 0.122* -0,062 0,025 0,002 0,102# 0,237*** 0201*** 0,299*** 0,285*** 1               

11. Banker och andra kreditinstitut 0,06 -0,043 0,001 0,01 0,234*** 0,220*** 0,307*** 0,460*** 0,373# ,589*** 1              

12. Skatteverket 0,145* -0,068 -0,091 -0,036 0,359*** 0,289*** 0,255*** 0,353*** 0,155*** 0,195*** 0,387# 1             

13. Ekobrottsmyndigheten 0,135* -0,016 -0,056 0,04 0,332*** 0,285*** 0,240*** 0,310*** 0,117** 0,289*** 0,344# 0,704# 1            

14. Konkurrenter -0,013 0,053  -0,125* 0,064 0,383*** 0,186** 0,343*** 0,359*** 0,089 0,180** 0,312# 0,389# 0.399*** 1           

15. Samarbetspartners 0,088 0,052 -0,074 0,083 0,429*** 0,289*** 0,412*** 0,411*** 0,180*** 0,306*** 0,453# 0,387# 0.344*** 0.534*** 1          

16. Fackföreningar -0,037 -0,061 0,141* 0,195*** 0,556*** 0,139* 0,257*** 0,269*** 0,074 0,109# 0,213# 0,361# 0.434*** 0.396*** 0.439*** 1         

17. Revisorsnämnden 0,03 -0,019 -0,004 0,079 0,278*** 0,302*** 0,154** 0,112* 0,058 0,115* 0,184*** 0,528# 0.596*** 0.327*** 0.293*** 0.420*** 1        

18. Finansinspektionen 0,13* -0,014 0,057 0,057 0,235*** 0,276*** 0,156** 0,148** 0,163*** 0,368*** 0,279# 0,431# 0.532*** 0.275*** 0.317*** 0.375*** 0.629*** 1       

19. Finansiella analytiker 0,066 -0,018 0,01 0,024 0,184** 0,175** 0,209*** 0,230*** 0,149*** 0,487*** 0,372# 0,306# 0.365*** 0.280*** 0.399*** 0.304*** 0.366*** 0.632*** 1      

20. Miljöorganisationer -0,017 0,017 -0,003 0,14* 0,428*** 0,169** 0,202*** 0,121* 0,029 0,084 0,148*** 0,329# 0.441*** 0.359*** 0.366*** 0.502*** 0.507*** 0.403*** 0.308*** 1     

21. Akademiker (forskning) 0,024 0,099# -0,03 0,149** 0,394*** 0,146** 0,258*** 0,164** 0,038 0,106# 0,139** 0,275# 0.394*** 0.432*** 0.451** 0.521*** 0.467*** 0.406*** 0.368*** 0.705*** 1    

22. Intresseorganisationer -0,029 0,073 -0,009 0,131* 0,423*** 0,190** 0,285*** 0,241*** 0,057 0,114* 0,150*** 0,334# 0.426*** 0.441*** 0.481*** 0.600*** 0.449*** 0.437*** 0.407*** 0.699*** 0.791*** 1   

23. Finansiellt resultat -0,012 0,022 -0,067 0,051 0,214*** 0,029 0,175** 0,117* 0,038 -0,062 0,078 0,134** 0.092 0.221*** 0.135* 0.144*** 0.135* 0.036 0.000 0.136* 0.169** 0.142* 1  

24. Finansiell ställning -0,012 0,008 -0,054 0,053 0,224*** 0,043 0,174** 0,129* 0,07  -0.037 0,105* 0,184*** 0.111* 0.218*** 0.146** 0.172** 0.190** 0.079 0.006 0.140* 0.178** 0.168** 0.917*** 1 

25. Tillämpad granskningsmetod 0,024  -0,192** -0,015  -0,142* 0,268*** 0,114* 0,156** 0,065 0,181*** 0,274*** 0,203# 0,157*** 0.232*** 0.135* 0.130* 0.238*** 0.139* 0.167** 0.178** 0.126* 10.116* 0.106# 0.090 0.084 

26. Ansvarsfördelning mellan revisor och styrelse/VD 0,079  -0,125* -0,067  -0,177** 0,214*** 0,242*** 0,191** 0,143* 0,198# 0,240*** 0,172*** 0,209# 0.227*** 0.184** 0.189** 0.170** 0.272*** 0.218*** 0.202** 0.099# 0.140* 0.145** 0.005 0.045 

27. Riskområden -0,081 0,004 -0,066 0,005 0,193** 0,039 0,107# 0,067 0,026 0,08 0,106* 0,085 0.131* 0.172** 0.180** 0.232*** 0.289*** 0.128* 0.141* 0.192** 0.176** 0.214*** 0.330*** 0.366*** 

28. Beskrivning av prof. bedömningar som gjorts -0,055 -0,021  -0,138* -0,004 0,180** 0,094# 0,195*** 0,149** 0,065 0,053 0,088 0,126** 0.129* 0.199*** 0.126* 0.162** 0.237*** 0.086 0.118* 0.174** 0.154** 0.168** 0.238*** 0.258*** 

29. Hänvisningar till aktuella lagar och standarder 0,101#  -0,118* -0,008  -0,157** 0,244*** 0,134* 0,127* 0,078 0,208# 0,209*** 0,156*** 0,169*** 0.154** 0.105# 0.076 0.101# 0.147** 0.167** 0.103# 0.060 0.071 0.056 0.018 0.085 

30. Tillstyrkande av redovisningen 0,012  -0,12* 0,026 -0,056 0,056 0,133* 0,103# 0,178** 0,288# 0,303*** 0,252# 0,075 0.060 0.018 0.066  -0.007 0.041 0.130* 0.159**  -0.044 0.007 0.047  -0.024 0.030 

31. Tydliggörande: revisorn ej är info.tillhandahållare 0,069 -0,013 -0,021  -0,094# 0,111* 0,136* 0,197*** 0,161** 0,106* 0,214*** 0,166*** 0,077 0.172** 0.148*** 0.178** 0.111* 0.185** 0.184** 0.203*** 0.143* 0.180** 0.188** 0.215*** 0.207*** 

32. Företagets riskhantering -0,056 0,042  -0,094# 0,066 0,171** 0,064 0,227*** 0,187** 0,079 0,077 0,143** 0,186*** 0.174** 0.252*** 0.206*** 0.173** 0.249*** 0.139* 0.145** 0.286*** 0.247*** 0.290*** 0.399*** 0.420*** 

33. Intern kontroll -0,071 -0,051 -0,039 0,001 0,184** 0,099# 0,199*** 0,117* 0,103* 0,144* 0,139** 0,225# 0.256*** 0.200*** 0.186*** 0.239*** 0.238*** 0.157** 0.178** 0.251*** 0.185** 0.211*** 0.252*** 0.322*** 

34. Efterlevnad av skattebetalningslag 0,065 0,076  -0,202*** -0,029 0,247*** 0,081 0,153** 0,101# 0,017 0,085 0,126** 0,394# 0.439*** 0.284*** 0.301*** 0.241*** 0.337*** 0.219*** 0.159** 0.272*** 0.252*** 0.246*** 0.207*** 0.254*** 

35. Företagets hållbarhetsarbete 0,028 -0,028 -0,08 0,139* 0,243*** 0,114* 0,130* 0,097# 0,033 0,055 0,137** 0,224# 0.249*** 0.296*** 0.316*** 0.427*** 0.354*** 0.214*** 0.222*** 0.497*** 0.430*** 0.469*** 0.305*** 0.319*** 

36. Försäkringar om företagets finansiella hälsa 0,056 0,069  -0,228*** -0,039 0,174** 0,034 0,197*** 0,183** 0,056 0,026 0,096* 0,257# 0.316*** 0.265*** 0.239*** 0.208*** 0.277*** 0.148** 0.162** 0.276*** 0.261*** 0.294*** 0.404*** 0.423*** 

37. Revisorns arbetsprocess -0,012  -0,125*  -0,102# -0,079 0,219*** 0,06 0,104# 0,043 0,06 0,04 -0,011 0,147*** 0.207*** 0.186** 0.138* 0.213*** 0.262*** 0.134* 0.103# 0.275*** 0.281*** 0.231*** 0.184** 0.169** 

38. Försäkring om att revisorn är oberoende 0,055 0,038 -0,074  -0,121* 0,198*** 0,139* 0,218*** 0,132* 0,160*** 0,149** 0,167*** 0,170*** 0.209*** 0.129* 0.147** 0.124* 0.203*** 0.124* 0.117* 0.212*** 0.168** 0.180** 0.157** 0.175** 

39. Hur valet av revisor har gått till  -0,03 -0,003 -0,017 0,086 0,180** -0,018 0,079 0,047 -0,004  -0.024 0,016 0,143** 0.189** 0.248*** 0.182** 0.295*** 0.282*** 0.142* 0.116* 0.321*** 0.326*** 0.290*** 0.311*** 0.272*** 

40. Tillstyrkande av vinstdisponering -0,018 -0,041 0,097# -0,032 0,137* 0,201*** 0,087 0,194** 0,231# 0.259*** 0,278# 0,235# 0.190** 0.130* 0.111* 0.094# 0.086 0.162** 0.169** 0.012 0.027 0.082  -0.004 0.038 

41. Den finsansiella informationen kvalitet 0 0,049 -0,041 -0,018 0,081 0,129* 0,262*** 0,230*** 0,177*** 0.184** 0,175*** 0,147*** 0.196*** 0.228** 0.205*** 0.135* 0.243*** 0.271** 0.257*** 0.155** 0.178*** 0.183** 0.293*** 0.361*** 

42. Revisorns materialitetsgräns  -0,148** 0,142* -0,084 0,021 0,113* -0,022 0,085 0,037 -0,034  -0.038 0,056 0,081 0.078 0.228** 0.143* 0.183** 0.225*** 0.078 0.117* 0.282*** 0.261*** 0.242*** 0.294*** 0.245*** 

43. Revisorns arvode -0,032 -0,041 0,075 0,198*** 0,106# -0,083 -0,027 -0,017 -0,077  -0.105# -0,011 0,029 0.151** 0.151** 0.077 0.207*** 0.219** 0.071 0.045 0.288*** 0.224*** 0.230*** 0.288*** 0.244*** 

44. Beskrivning av vad revision innebär 0,043 -0,041  -0,127*  -0,207*** 0,106# 0,071 0,109# 0,043 0,074 0.112* 0,015 0,135** 0.128* 0.088 0.105# 0.039 0.153** 0.131* 0.154** 0.160** 0.172** 0.186**  -0.008  -0.051 

45. Revisionsteamets medlemmar -0,057 0,054 -0,091 0,114* 0,111* -0,061 0,007 0,03  -0,093#  -0.125* -0,028 0,07 0.102# 0.191** 0.146** 0.270*** 0.186** 0.074 0.053 0.302*** 0.275*** 0.301*** 0.274*** 0.231*** 

46. Andel substans- resp. systemgranskning -0,025 0,015 -0,076 -0,002 0,120* -0,009 0,006 -0,029 -0,057  -0.088 -0,044 0,073 0.112* 0.138* 0.136* 0.235*** 0.226*** 0.043 0.039 0.289*** 0.255*** 0.225*** 0.232*** 0.194*** 

47. Tillstyrkande: styrelse/VD beviljas ansvarsfrihet 0,019 -0,039 0,057 0,024 0,099# 0,225*** 0,112* 0,083 0,184*** 0.227*** 0,221# 0,167*** 0.177** 0.072 0.115*  -0.018 0.113* 0.149** 0.081 0.003 0.031 0.015  -0.011 0.055 

48. Bedömning av förutsättning för fortsatt drift -0,07 -0,025 -0,019 0,008 0,151** 0,179** 0,200*** 0,171** 0,200# 0.147** 0,231# 0,157*** 0.160** 0.107# 0.066 0.143* 0.125* 0.103# 0.060 0.084 0.088 0.119* 0.208*** 0.247*** 

49. Vad god revisionssed innebär 0,108# -0,067  -0,103#  -0,134* 0,129* 0,116* 0,124* 0,031 0,116** 0.139* 0,103* 0,199# 0.218*** 0.129* 0.089 0.026 0.244*** 0.168** 0.077 0.169*** 0.159** 0.151** 0.126* 0.102# 

50. Information om osäkerhet och framtida risk 0,015 0,024 -0,061 0,071 0,156** 0,133* 0,172** 0,140* 0,132** 0.122* 0,152*** 0,112** 0.180** 0.167** 0.158** 0.144* 0.188** 0.108# 0.147** 0.168** 0.252*** 0.200*** 0.330*** 0.372*** 

51. Onormala transaktioner, omräkningar etc.  -0,124* 0,093# -0,079 0,104# 0,085 0,08 0,144* 0,177** 0,048 0.041 0,156*** 0,161*** 0.189** 0.221*** 0.153** 0.120* 0.238*** 0.111* 0.140* 0.247*** 0.279*** 0.221*** 0.328*** 0.326*** 

52. En standardiserad RB är att föredra  0,085 0,006 0,131* 0,016 0,114* 0,186** 0,084 0,091 0,211# 0.223*** 0,216# 0,120** 0.147** 0.025 0.093# 0.038 0.109# 0.189** 0.103#  -0.014 0.007 0.006  -0.031  -0.022 

53. Att RB är standardiserad underlättar för läsaren 0,085 0,026 0,09 -0,052 0,109# 0,198*** 0,129* 0,124* 0,262# 0.274*** 0,232# 0,140** 0.207*** 0.098# 0.094# 0.024 0.091 0.190** 0.107# 0.000 0.023 0.017  -0.011 0.010 

54. En standardiserad RB uppfyller RB:s syfte 0,01 0,028 0.132* 0,088 0.064 0.182* 0.048 0.064 0.159** 0.170** 0.158** 0.110# 0.161** 0.039 0.070  -0.002 0.129* 0.153** 0.065 0.024 0.037 0.013 0.006 0.004 

55. En standardiserad RB har inga begränsningar  -0.004  -0.032 0.109# 0,195*** 0.064  -0.003  -0.009  -0.005  -0.002 0.024  -0.022 0.046 0.136* 0.056 0.063 0.131* 0.165** 0.148** 0.005 0.098# 0.165** 0.077 0.001 0.003 
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 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                      # Korrelationen är signifikant på 0.1-nivå      

5.                      * Korrelationen är signifikant på 0.05-nivå      

6.                      ** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivå      

7.                      ***Korrelationen är signifikant på 0.001-nivå      

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12.                                

13.                                

14.                                

15.                                

16.                                

17.                                

18.                                

19.                                

20.                               

21.                                

22.                               

23.                               

24.                               

25. 1                               

26. 0.486*** 1                              

27. 0.311*** 0.282*** 1                             

28. 0.361*** 0.347*** 0.636*** 1                            

29. 0.431*** 0.442*** 0.156** 0.284*** 1                           

30. 0.180** 0.292***  -0.013 0.084 0.261*** 1                          

31. 0.317*** 0.488*** 0.316*** 0.341*** 0.357*** 0.152** 1                         

32. 0.206*** 0.232*** 0.631*** 0.515*** 0.143*  -0.034 0.374*** 1                        

33. 0.198*** 0.287*** 0.472*** 0.376*** 0.167** 0.025 0.262*** 0.568*** 1                       

34. 0.116* 0.201*** 0.261*** 0.250*** 0.134*  -0.090 0.121* 0.314*** 0.484*** 1                      

35. 0.141* 0.193** 0.515*** 0.346*** 0.077  -0.051 0.208*** 0.486*** 0.425*** 0.432*** 1                     

36. 0.154** 0.207*** 0.440*** 0.413*** 0.090  -0.054 0.197*** 0.580*** 0.449*** 0.449*** 0.533*** 1                    

37. 0.447*** 0.381*** 0.409*** 0.441*** 0.347***  -0.038 0.333*** 0.430*** 0.338*** 0.270*** 0.369*** 0.410*** 1                   

38. 0.336*** 0.406*** 0.322*** 0.326*** 0.305*** 0.078 0.393*** 0.325*** 0.336*** 0.211*** 0.218*** 0.317*** 0.401*** 1                  

39. 0.132* 0.151** 0.450*** 0.321*** 0.105#  -0.200*** 0.216*** 0.431*** 0.243*** 0.277*** 0.470*** 0.385*** 0.495*** 0.362*** 1                 

40. 0.151** 0.210***  0.064 0.018 0.204*** 0.434*** 0.104#  -0.014 0.101# 0.053  -0.001  -0.011  -0.007 0.182**  -0.128* 1                

41. 0.172** 0.278*** 0.394*** 0.339*** 0.172** 0194** 0.298*** 0.441*** 0.454*** 0.214*** 0.265*** 0.419*** 0.228*** 0.319*** 0.148** 0.195*** 1               

42. 0.151** 0.117* 0.492*** 0.418*** 0.060  -0.174** 0.263*** 0.538*** 0.284*** 0.214*** 0.420*** 0.444*** 0.410*** 0.308*** 0.560***  -0.125* 0.234*** 1              

43. 0.062 0.028 0.329*** 0.249*** 0.005  -0.233*** 0.159** 0.356*** 0.195*** 0.244*** 0.416*** 0.314*** 0.328*** 0.211*** 0.544***  -0.176** 0.118* 0.512*** 1             

44. 0.340*** 0.409*** 0.124* 0.224*** 0.383*** 0.050 0.374*** 0.168** 0.194** 0.140* 0.110# 0.131*** 0.408*** 0.406*** 0.197*** 0.037 0.169** 0.203*** 0.115* 1            

45. 0.053 0.038 0.352*** 0.242*** 0.000  -0.254*** 0.177** 0.398*** 0.183** 0.239*** 0.488*** 0.371*** 0.400*** 0.195*** 0.583***  -0.156** 0.077 0.549*** 0.593*** 0.119* 1           

46. 0.100# 0.099# 0.375*** 0.240*** 0.038  -0.195*** 0.156** 0.324*** 0.224*** 0.215*** 0.427*** 0.403*** 0.439*** 0.279*** 0.535***  -0.164** 0.082 0.536*** 0.490*** 0.152** 0.721*** 1          

47. 0.186** 0.264*** 0.037 0.104# 0.214*** 0.338*** 0.078 0.044 0.151** 0.154**  -0.016 0.034 0.082 0.211***  -0.053 0.539*** 0.215***  -0.083  -0.124* 0.092  -0.083  -0.083 1         

48. 0.266*** 0.188** 0.192** 0.261*** 0.227*** 0.147** 0.225** 0.288*** 0.331*** 0.179** 0.162** 0.247*** 0.166** 0.258*** 0.038 0.315** 0.343*** 0.064 0.027 0.111*  -0.009 0.037 0.309*** 1        

49. 0.387*** 0.541*** 0.158** 0.250*** 0.449*** 0.057 0.386*** 0.223*** 0.192** 0.172** 0.145** 0.192** 0.476*** 0.479*** 0.228*** 0.030 0.160** 0.204*** 0.185** 0.614*** 0.201*** 0.335*** 0.138* 0.229*** 1       

50. 0.168** 0.194** 0.395*** 0.352*** 0.204*** 0.052 0.251*** 0.517*** 0.452*** 0.231*** 0.392*** 0.451*** 0.311*** 0.229*** 0.261*** 0.027 0.368*** 0.272*** 0.202*** 0.147** 0.184** 0.196*** 0.136* 0.487*** 0.322*** 1      

51. 0.108# 0.131* 0.393*** 0.384*** 0.080  -0.045 0.193** 0.526*** 0.416*** 0.294*** 0.371*** 0.462*** 0.274*** 0.246*** 0.321*** 0.003 0.307*** 0.435*** 0.287*** 0.144* 0.331*** 0.346*** 0.114* 0.364*** 0.220*** 0598*** 1     

52. 0.145** 0.117*  -0.130*  -0.104# 0.215*** 0.314*** 0.107#  -0.118*  -0.029 0.081  -0.060  -0.123*  -0.013 0.046  -0.175** 0.281*** 0.004  -0.201***  -0.226*** 0.103#  -0.217***  -0.261*** 0.351*** 0.122* 0.092  -0.007 0.000 1    

53. 0.153** 0.142*  -0.113*  -0.097# 0.201*** 0.335*** 0.087  -0.131* 0.012 0.112*  -0.051  -0.066  -0.034 0.067  -0.161** 0.319*** 0.028  -0.217***  -0.250*** 0.108#  -0.252***  -0.271*** 0.356*** 0.117*** 0.094# 0.016  -0.019 0.863*** 1   

54. 0.019 0.091  -0.181**  -0.201*** 0.146** 0.294*** 0.038  -0.134*  -0.050 0.074  -0.065  -0.143*  -0.69 0.027  -0.143* 0.279***  -0.013  -0.225***  -0.157** 0.078  -0.174**  -0.231*** 0.397*** 0.114* 0.094# 0.021  -0.038 0.726*** 0.712*** 1  

55.  -0.034  -0.036  -0.033  -0.109#  -0.002 0.000 0.021  -0.033  -0.012 0.117* 0.047 0.006 0.015 0.051 0.043 0.033 0.004  -0.016 0.024  -0.015 0.002  -0.054 0.086  -0.081  -0.038  -0.018  -0.039 0,242*** 0.243*** 0.406*** 1 
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Bilaga 9: Korrelationsmatris nya variabler 

 

 
 

 
 
 
 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

1. Kön 1                    

2. Erfarenhet -0,118* 1                      

3. Anställda 0,114* 0,011 1           # Signifikant på 0,1 nivå     

4. Styrelse/VD 0,101# 0,014 0,189** 1          * Signifikant på 0,05 nivå     

5. Kunder 0,129* -0,075 0,423*** 0,187** 1         ** Signifikant på 0,01 nivå     

6. Leverantörer -0,001 -0,01 0,328*** 0,140* 0,660*** 1        *** Signifikant på 0,001 nivå     

7. Nuvarande investerare 0,03 -0,023 0,119* 0,399*** 0,201*** 0,164** 1              

8. Möjliga investerare 0,122* 0,002 0,102# 0,237*** 0,201*** 0,299*** 0,385*** 1             

9. Banker & andra kreditinst. 0,06 0,01 0,234*** 0,220*** 0,307*** 0,460*** 0,373*** 0,589*** 1            

10. Skatteverket 0,145* -0,036 0,359*** 0,289*** 0,255*** 0,353*** 0,155** 0,195*** 0,387*** 1           

11. Ekobrottsmyndigheten 0,135* 0,04 0,332*** 0,285*** 0,240*** 0,310*** 0,117* 0,289*** 0,344*** 0,704*** 1          

12. Konkurrenter -0,013 0,064 0,383*** 0,186** 0,343*** 0,359*** 0,089 0,180** 0,312*** 0,389*** 0,399*** 1         

13. Samarbetspartners 0,088 0,083 0,429*** 0,289*** 0,412*** 0,411*** 0,180** 0,306*** 0,453*** 0,387*** 0,344*** 0,534*** 1        

14. Fackföreningar -0,037 0,195*** 0,556*** 0,139* 0,257*** 0,269*** 0,074 0,109# 0,213*** 0,361*** 0,434*** 0,396*** 0,439*** 1       

15. Revisorsnämden 0,03 0,079 0,278*** 0,302*** 0,154** 0,112* 0,058 0,115* 0,184** 0,528*** 0,596*** 0,327*** 0,293*** 0,420*** 1      

16. Finansinspektionen 0,130* 0,057 0,235*** 0,276*** 0,156** 0,148** 0,163** 0,368*** 0,279*** 0,431*** 0,532*** 0,275*** 0,317*** 0,375*** 0,629*** 1     

17. Finansiella analytiker 0,066 0,024 0,184** 0,175** 0,209*** 0,230*** 0,149** 0,487*** 0,372*** 0,306*** 0,365*** 0,280*** 0,399*** 0,304*** 0,366*** 0,632*** 1    

18. Miljöorganisationer -0,017 0,140** 0,428*** 0,169** 0,202*** 0,121* 0,029 0,084 0,148** 0,329*** 0,441*** 0,359*** 0,366*** 0,502*** 0,506*** 0,403*** 0,308*** 1   

19. Akademiker (forskning) 0,024 0,149** 0,394*** 0,146** 0,258*** 0,164** 0,038 0,106# 0,139* 0,275*** 0,394*** 0,432*** 0,451*** 0,521*** 0,467*** 0,406*** 0,368*** 0,705*** 1  

20. Intresseorganisationer -0,029 0,131* 0,423*** 0,190** 0,285*** 0,241*** 0,057 0,114* 0,150** 0,334*** 0,426*** 0,441*** 0,481*** 0,600*** 0,449*** 0,437*** 0,407*** 0,699*** 0,791*** 1 

21. Info. om företaget -0,025 0,063 0,271*** 0,083 0,246*** 0,188** 0,09 0,061 0,169** 0,266*** 0,300*** 0,322*** 0,265*** 0,291*** 0,346*** 0,196*** 0,168** 0,342*** 0,346*** 0,342*** 

22. Info. specifik revision -0,03 -0,026 0,262*** 0,051 0,175** 0,087 0,038 0,037 0,077 0,174** 0,235*** 0,268*** 0,202*** 0,311*** 0,333*** 0,162** 0,158** 0,372*** 0,335*** 0,311*** 

23. Info. generell revision 0,110#  -0,207*** 0,213*** 0,166** 0,195*** 0,108# 0,162** 0,214*** 0,122* 0,210*** 0,229*** 0,196** 0,155** 0,124* 0,270*** 0,213*** 0,168** 0,188** 0,218*** 0,215*** 

24. Tillstyrk: redovisningen 0,012 -0,056 0,056 0,133* 0,103# 0,178** 0,288*** 0,303*** 0,252*** 0,075 0,06 0,018 0,066 -0,007 0,041 0,130* 0,159** -0,044 0,007 0,047 

25. Tillstyrk: vinstdisp. -0,018 -0,032 0,137* 0,201*** 0,087# 0,194** 0,231*** 0,259*** 0,278*** 0,235*** 0,190** 0,130* 0,111* 0,094# 0,086 0,162** 0,169** 0,012 0,027 0,082 

26. Tillstyrk: ansvarsfrihet 0,019 0,024 0,099# 0,225*** 0,112* 0,083 0,184** 0,227*** 0,221*** 0,167** 0,177** 0,072 0,115* -0,018 0,113* 0,149** 0,081 0,003 0,031 0,015 

27. Standardisering 0,042 0,139* 0,102# 0,122* 0,041 0,054 0,131* 0,169** 0,111* 0,092 0,183** 0,051 0,100# 0,089 0,162** 0,204*** 0,066 0,054 0,105# 0,054 

28. PwC 0,063 0,018 0,067 0,009 0,01 -0,029 0,111* -0,018 0,052 0,074 -0,008 -0,009 -0,007 0,051 0,056 0,019 0,03 0,002 -0,09 -0,049 

29. Ernst & Young -0,029 -0,092 0,016 -0,023 -0,003 0,021 0,023 0,132* 0,029 0,061 0,086 0,005 0,029 0,009 -0,044 -0,086 0,007 -0,011 -0,007 -0,032 

30. KPMG -0,038 0,058 0,072 0,067 -0,09 -0,074 -0,031 -0,059 -0,007 0,049 0,022 -0,014 -0,032 0,116* 0,081 0,109# -0,001 0,061 0,077 0,069 

31. Deloitte 0,091  -0,162** -0,077 -0,087  -0,101#  -0,119* 0,007 0,076 -0,027  -0,114* -0,03 -0,037  -0,132* -0,09 -0,053 0,026 0,033 -0,078 -0,063 -0,006 

32. Grant Thornton 0,106# 0,009 0,009 0,019 -0,052  -0,103# -0,032 -0,053  -0,136* -0,089 -0,057  -0,106#  -0,094# 0,047 -0,033 -0,059  -0,095# 0,043 -0,077 -0,087 

33. BDO 0,023 -0,006  -0,140* -0,003 -0,035 0,089 0,046 0,094# 0,043 -0,078  -0,093# 0,026 -0,029  -0,162**  -0,144* 0,029 -0,032  -0,127* -0,039 -0,074 

34. Mazars SET 0,001 -0,055  -0,103# 0,005 0,045 -0,042 0,009 -0,001 -0,005  -0,105# -0,073  -0,145* 0,023 -0,088 -0,039 0,001 -0,023 -0,07 -0,024 -0,044 

35. Övriga -0,093# 0,096# -0,001 -0,005 0,110# 0,125*  -0,100# -0,084 -0,012 0,006 0,022 0,103# 0,097# -0,016 0,03 -0,026 0,01 0,052 0,106# 0,093 

36. Godkänd 0,101# -0,067 -0,018 -0,085 0,031 0,044  -0,128* -0,048 -0,029 0,081 0,054 0,159** 0,078 -0,088 0,008 -0,049 0,003 0,041 0,116* 0,067 

37. Examinerad godkänd 0,014  -0,424*** -0,022 0,098# 0,054 0,035 0,018 0,049 0,059 0,014 0 -0,08 -0,014  -0,103# -0,007 -0,013 -0,027 -0,08  -0,185**  -0,123* 

38. Auktoriserad -0,104# 0,381*** 0,034 0,005 -0,07 -0,067 0,106# 0,007 -0,017 -0,086 -0,05 -0,087 -0,062 0,159** -0,002 0,055 0,018 0,022 0,031 0,03 
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 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 

1.                   

2.                      

3.              # Signifikant på 0,1 nivå   

4.              * Signifikant på 0,05 nivå   

5.              ** Signifikant på 0,01 nivå   

6.              *** Signifikant på 0,001 nivå   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21. 1                  

22. 0,642*** 1                 

23. 0,330*** 0,543*** 1                

24. -0,017  -0,111* 0,159** 1               

25. 0,04 -0,034 0,121* 0,434*** 1              

26. 0,101# 0,043 0,164** 0,338*** 0,539*** 1             

27. -0,052  -0,127* 0,052 0,198*** 0,196*** 0,281*** 1            

28. -0,058 0,02 0,057 0,044 0,053 0,019 0.008 1           

29. 0,056 -0,036 0,021 0,107# -0,007 0,077 0.054  -0.202*** 1          

30. 0,04 0,067 0,023 0,043 0,016 -0,037 0.011  -0.182**  -0.138* 1         

31. -0,029 0,015 0,03 -0,007 0,032 -0,015  -0.027  -0.111*  -0.084  -0.076 1        

32. -0,068 0,031 -0,027  -0,133* -0,078 -0,037  -0.074  -0.093#  -0.071  -0.064  -0.039 1       

33. -0,082  -0,112* 0,043 0,088 0,069 0,046 0.015  -0.093#  -0.071  -0.064  -0.039  -0.033 1      

34. 0,01 -0,068  -0,102# 0  -0,163** -0,068  -0.091  -0.083  -0.063  -0.057  -0.035  -0.029  -0.029 1     

35. 0,046 0,009 -0,062  -0,119* -0,008 -0,02 0.011  -0.424***  -0.328***  -0.296***  -0.180**  -0.151**  -0.151**  -0.135* 1    

36. 0,133* 0,089 0,049 -0,056  -0,120* -0,075  -0.139*  -0.135*  -0.025  -0.109# 0.019  -0.045  -0.084  -0.109# 0.271*** 1   

37. -0,032 0,007 0,099# 0,064 0,054 0,042  -0.056  -0.008 0.021  -0.079 0.066 0.014 0.014 0.034  -0.005  -0.308*** 1  

38.  -0,099# -0,088  -0,120* 0,004 0,07 0,038 0.171** 0.132* 0.008 0.161**  -0.068 0.031 0.067 0.076  -0.248***  -0.698***  -0.466*** 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


