Examensarbete, 15 hp, för
Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision
VT 2016

Vilken information är väsentlig att ha
med i en revisionsberättelse?
En jämförelse mellan uppfattningar hos
revisorer, revisorsassistenter och studenter
Sophie Gejhed och Charlotte Åkesson

Sektionen för hälsa och samhälle

| Abstract

Gejhed & Åkesson

Abstract
Author
Sophie Gejhed
Charlotte Åkesson
Title
What information is essential to be included in the audit report?
A comparison between the view among auditors, auditor assistants and students
Supervisor
Pernilla Broberg
Examiner
Timurs Umans
Abstract
The audit report is of importance for both companies and stakeholders. The audit report is undergoing
change to present more essential information and to reduce the expectation gap between the company
and its stakeholders. Today, IAASB and EU have no agreement regarding a common standard of the
audit report. There is also a wish to include hard and soft information.
The purpose of this study is to explore and compare students, auditor assistants and auditors view on
essential information in the audit report. The goal is to present which information to be included in the
audit report and thereby understand which proposal that is the best.
An investigation model is presented based on Legitimacy and Profession theory. The model is tested with
support from surveys answered by students, auditor assistants and auditors.
The results show that respondents who see the auditor as an assurance prefer IAASBs change together
with hard and soft information. Respondents who see the auditor as an improvement prefer EUs change.
Lastly, respondents who see the auditor as an insurance they want hard and soft information.
The conclusion is that which information wanted in the audit report differ dependent on how the
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Sammanfattning
Revisionsberättelsen är alltid aktuell för såväl företag som intressenter. Inte minst nu. Dagens
revisionsberättelse står inför en förändring för att generera mer väsentlig information och minska
förväntansgap mellan företag och intressenter. I dagsläget har IAASB och EU inte enats om en
gemensam förändring. Utöver dessa två förändringar önskas även hård respektive mjuk information.
Syftet med studien är att utforska och jämföra revisorers, revisorsassistenters och studenters uppfattning
om väsentlig information i revisionsberättelsen. Genom detta är förhoppningen att få fram vilken
information som önskas i revisionsberättelsen och därmed se vilken av förändringarna som får störst
genomslagskraft.
Med hjälp av teorier som har sin grund i bland annat legitimitetsteori och professionsteori presenteras en
undersökningsmodell. Modellen testas med hjälp av enkäter som skickas ut till studenter,
revisorsassistenter och revisorer.
Beroende på vilken syn respondenterna har på revisorns roll väntas olika information önskas i
revisionsberättelsen. Resultatet visar att om man ser revisorn som försäkran föredrar respondenterna
IAASBs krav tillsammans med hård och mjuk information. Ser man revisorns roll som förbättring önskas
EUs krav på förändring. Ser respondenterna revisorn som försäkring önskas hård och mjuk information i
revisionsberättelsen.
Slutsatsen är att vilken information som önskas i revisionsberättelsen skiljer sig åt beroende på hur
respondenterna ser revisorns roll. Ytterligare en slutsats är att vilken information respondenterna önskar
i revisionsberättelsen skiljer sig åt beroende på om de är revisorer, revisorsassistenter eller studenter.
Vår studie bidrar till förståelse för förändringen samt vilken förändring som önskas av de tre aktörerna.
Ämnesord
Revisionsberättelse, förändring, IAASB, EU, hård information, mjuk information.
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1. Inledning
I nedan kapitel beskrivs bakgrunden till det problem som sedan kommer att mynna ut till
uppsatsens fokus. Det kommer att ges en förståelse för hur problemet med förväntansgap
gällande revisionsberättelsen har uppkommit och vad det är vi vill åstadkomma med
studien. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av uppsatsens upplägg.

1.1

Bakgrund

Syftet med revision är att granska en del av den redovisning som företag presenterar.
Revisorn granskar den del av redovisningen som anses vara väsentlig att granska. Vad som
är väsentligt finns det ingen fast ram för utan det är en professionell bedömning som
revisorn måste göra i respektive situation (FAR, 2015a). En av anledningarna till att
revisorn granskar företags redovisning är för att uttala sig om den informationen ger en
rättvisande bild av företaget (Carrington, 2010; FAR, 2015a). Revisorn ska således agera
efter allmänhetens intresse. Att en oberoende revisor granskar företag ger också en trygghet
för såväl företagets ledning som utomstående intressenter (FAR, 2015a). Granskningen ska
sedan mynna ut i en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om huruvida
årsredovisningen är i enlighet med god redovisningssed och om den information som
presenteras i årsredovisningen ger en rättvisande bild av det aktuella företaget. Upptäcks
det under granskning väsentliga fel i företagets redovisning är det revisorns skyldighet att
granska dessa ytterligare (Revisorsnämnden, 2016a).
Beroende på vem man frågar har de flesta olika argument för vad som är revisionskvalitet.
Det finns inte heller en färdig modell för att bedöma revisionskvaliteten utan det är flera
faktorer tillsammans som fastställer kvaliteten på revisionen (Humphrey, 2008). Forskning
visar att revisionsföretag vars kontor är placerade i samma stad som sina klienter har en
positiv inverkan på revisionskvaliteten (Francis, 2004; Jong-Hag, Francis, Jeong-Bon, &
Yoonseok, 2010; Sawan & Alsaqqa, 2013). Även storleken på kontoret är av betydelse.
Större kontor har en möjlighet att kunna specialisera sina revisorer på olika branscher. Det
i sin tur leder till att varje klient får en revisor som är expert på just klientens bransch vilket
gör att en högre kvalitet på revisionen kan presenteras (Francis, 2004; Jong-Hag, Francis,
Jeong-Bon & Yoonseok, 2010; Sawan & Alsaqqa, 2013).
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Enligt Revisionslagen ska en revisor granska företagets årsredovisning och bokföring och
kontrollera att dessa är så ingående och omfattande som god revisionssed kräver
(Carrington, 2010). Då årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget kan
revisorn inte släppa igenom väsentliga fel. En revisor måste således göra en lämplig
väsentlighetsbedömning för att följa den goda revisionsseden. Revisorn gör en bedömning
av väsentlighetsnivån som varierar från fall till fall. Den väsentliga informationen är inte
information som är betydelsefull i allmän mening utan det är den information som är
betydelsefull för användarna av företagets finansiella rapporter (Carrington, 2010).
Idag finns det ett förväntansgap när det gäller vad revisorn kommunicerar ut genom
revisionsberättelsen och vad användarna av revisionsberättelsen förväntar sig av den. Detta
förväntansgap grundar sig i att användarna inte riktigt vet vad som förväntas komma ur en
revisionsberättelse, vad revisorn vill få fram och vilka begränsningar revisorn har när han
eller hon skriver revisionsberättelsen. Ytterligare en skillnad är uppfattningen om revisorns
kunskap och förmåga att upptäcka fel i redovisningen och vad revisorn har för skyldighet
när det kommer till att åtgärda och anmäla fel och brister (IAASB, 2010). Houghton, Jubb
och Kend (2011) menar att de krav som ställs på revisorns omfattning att upptäcka fel i
redovisningen är betydligt högre än de fel som revisorn i praktiken förväntas upptäcka. Det
sägs också att ett förväntansgap uppstår för att revisorer skriver på ett för deras yrkesgrupp,
specifika och korrekta språk vilket gör att användarna inte riktigt förstår och därför får
känslan av att de inte fått ut all information som de vill och behöver av en
revisionsberättelse (Houghton, Jubb, & Kend, 2011). Enligt IAASB (2010) visar tidigare
forskning att användarnas uppfattning om kvaliteten på revisionen påverkas av hur
användbar användarna tycker att revisionsberättelsen är. Som tidigare nämnts finns det
ingen modell för att bedöma kvaliteten på revisionen utan det är många faktorer
tillsammans som är avgörande. En anledning till att användarna inte uppfattar kvalitet i
revisionsberättelsen är för att den inte berättar något om hur revisorn har granskat företaget
och vilka väsentlighetsbedömningar revisorn har gjort (IAASB, 2010).
IAASB (2010) menar att större insyn i hela granskningsprocessen skulle kunna förbättra
användarnas åsikt om revisionskvaliteten. Det nämns dock att revisionsberättelsen ensam
inte kan ligga till grund för viktiga beslut utan användarna av revisionsberättelsen måste
undersöka företaget mer än så. Det föreslås därför bättre insyn i företaget genom att
exempelvis publicera fler nyckeltal samt att berätta hur man har gått tillväga när revisorn
9
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har granskat företaget. Att ge mer information sägs vara det bästa sättet att minska gapet
(IAASB, 2010).
Det finns ytterligare ett gap för användarna och det handlar om vad användarna tror att de
behöver för information för att fatta bra och stabila ekonomiska beslut och den information
som faktiskt finns att tillgå genom revisionsberättelsen. Bristen på information gör det till
en utmaning för användarna att förstå hur företag ser ut då revisionsberättelsen inte säger
något om företaget. Revisionsberättelsen är bara ett uttalande om vad revisorn har gjort,
nämligen att granska det som är väsentligt, inte vad revisorn faktiskt har granskat. En
anledning till dessa gap, både gällande vad användarna förväntar sig av revisionsberättelsen
och vilken information de vill ha menar IAASB (2010) beror på olika anledningar.
Anledningarna är att det finns brister i riktlinjerna om vad som ska publiceras i
revisionsberättelsen och vad som anses väsentligt att ha med för att användare ska kunna
bedöma företag. Forskning visar också att intressenter inte har kunskap om vad väsentlighet
innebär och hur nivån på vad som är väsentligt bedöms (Houghton, Jubb, & Kend, 2011).

1.2

Problematisering

Efter finanskrisen 2008 har Europeiska Unionen (EU) börjat kontrollera många av sina
regelverk. Revisorer får i samband med detta mycket kritik då EU anser att revisorerna inte
tillräckligt snabbt larmar om eventuella ekonomiska problem i företag, vilket i sin tur leder
till konkurser (FAR, 2011). I oktober 2010 kom EU-kommissionens Grönbok om revision.
Ett diskussionsunderlag för frågor som kommer att diskuteras i EU (EuropeiskaKommissionen, 2015) och i november 2011 kom ett revisionspaket, också från EUkommissionen. EU-kommissionen har en del mål med sina förändringar. Ett mål är att
underlätta revision över landsgränserna, alltså för företag som är verksamma i mer än ett
land. EU vill även införa ISA, International Standards of Audit, i alla EUs medlemsländer
och att ISA ska användas proportionellt av alla stora och medelstora företag (FAR, 2011).
Brännström (2015a) menar att bland det mest positiva med det nya revisionspaketet är att
revisorns rapportering, alltså revisionsberättelsen, kommer att bli förnyad.
Två olika begrepp används i diskussioner kring vad som är väsentligt att ha med i
revisionsberättelsen. IFAC, Internationl Federation of Accountants, använder sig av
begreppet KAM vilket står för Key Audit Matters, medan EU menar att revisionsberättelsen
ska “beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering”. På grund av att det
10
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idag inte finns ett gemensamt begrepp menar Brännström (2015a) att vi i Sverige måste
försöka omvandla båda versionerna till en gemensam (Brännström, 2015a).
Ett företag och dess revisionsberättelse har många intressenter så som exempelvis
leverantörer, kunder, framtida investerare och ägare. Länken mellan företaget och
intressenterna är revisorn och revisionsberättelsen som revisorn utfärdar efter granskning
av företagets redovisning (FAR, 2015b). De som utför och de som är intresserade av
utformningen av revisionsberättelsen är bland annat tre olika aktörer: revisorer,
revisorsassistenter och framtidens revisorer och revisorsassistenter nämligen studenterna.
Studien kommer visa vad dessa tre aktörer har för uppfattningar om vad som är väsentlig
information att ha med i en revisionsberättelse. Anledningen till att dessa tre aktörer
studeras är för att de är extra viktiga då deras åsikter är betydelsefulla för att kunna
genomföra en förändring av revisionsberättelsen. Kotter (1996) menar att om inte alla som
berörs, eller i alla fall de flesta av dem, är villiga att agera för förändringen blir det betydligt
svårare att genomföra förändringen. Förändringar tenderar att formas efter de åsikter som
den genomförande aktören har varför det är viktigt att veta vad dessa aktörer har för
uppfattningar om vilken information som ska vara med i revisionsberättelsen. Det är viktigt
att tydligt informera alla som berörs av förändringen och sätta upp en vision för
förändringen som alla kan sträva efter, det är en förutsättning för att kunna genomföra
förändringen (Kotter, 1996).
Störst vikt vid analysen kommer att ligga på ekonomstudenter och anledningen till detta är
att de är framtiden inom revisionsprofessionen (Brante, 2005). Professioner representerar
de yrke som baserar sin verksamhet på teoretisk kunskap samt att tjänsterna som utförs görs
i det allmännas intresse (Brante, 2009). För att kunna arbeta inom de yrken som tillhör
professioner krävs ofta lång utbildningstid, revisorer besitter således särskild kunskap som
är vetenskapligt förankrad. De som studerar ekonomi idag kommer med stor sannolikhet
vara framtidens revisorer alternativt intressenter som kommer vara i kontakt med
revisionsberättelser. Studenter är också relativt oerfarna och har därför inte blivit påverkade
i sina åsikter och uppfattningar om revisionsberättelsen. Det finns däremot en risk att
revisorer och revisorsassistenters uppfattningar har blivit påverkade på grund av den ofta
starka kultur som finns inom revisionsbyråerna (Grey, 1998).
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Syfte

Syftet är att utforska och jämföra revisorers, revisorsassistenters och studenters uppfattning
om väsentlig information i revisionsberättelsen.

1.4

Disposition

Kapitel 2 – Metod: I andra kapitlet presenteras de teoretiska val som gjorts för att besvara
studiens syfte tillsammans med forskningsansats och vilken metod som kommer att
användas för att samla in data.
Kapitel 3 – Teoretisk referensram: I tredje kapitlet presenteras den teori som ligger till
grund för uppsatsen. Kapitlet avslutas med en undersökningsmodell där undersökningens
beroende och oberoende variabler presenteras och förklaras.
Kapitel 4 – Empirisk metod: I fjärde kapitlet beskrivs den metod som använts för att samla
in data tillsammans med urvalsbegränsningen. Uppsatsens analysmetoder, trovärdighet och
etiska beaktande presenteras.
Kapitel 5 – Analys: I femte kapitlet analyseras insamlad data tillsammans med en
sammanställning av resultatet.
Kapitel 6 – Slutsats: I sjätte kapitlet presenteras slutsatserna av resultatet tillsammans med
författarnas tolkningar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning tillsammans med
studiens bidrag.

12

| Metod

Gejhed & Åkesson

2. Metod
I följande kapitel ges läsaren en förståelse för vilka teoretiska val som gjorts för att kunna
besvara studiens syfte. Vidare förklaras och motiveras den forskningsmetod som använts
och hur valet av teori har gjorts.

2.1

Vetenskaplig ansats och forskningsmetod

Vad som är väsentligt att ha med i revisionsberättelsen är ett relativt nytt ämne som har
blivit mer aktuellt sedan IAASB presenterade KAM och EU presenterade sitt begrepp
”beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering”. Studien kommer inte
endast utgå från tidigare forskning utan insamling av ny data kommer också att vara en
viktig del.
Syftet med studien är att utforska och jämföra revisorers, revisorsassistenters och studenters
uppfattning om väsentlig information i revisionsberättelsen. För att kunna förklara detta
kommer ett positivistiskt synsätt att användas vilket innebär att det som bygger på verkliga
observationer är det som betonas. Hansson (2011) menar att det finns en motvilja till att
spekulera kring sådant man inte riktigt vet någonting om, som inte går att observera.
Kunskap om allmänna förhållanden byggs genom observationer där tyngdpunkten ligger
på att förklara (Hansson, 2011).
Eftersom studien är en kombination av tidigare forskning tillsammans med ny information
används en deduktiv ansats. Att en ansats är deduktiv innebär förenklat att det empiriska
materialet testas mot en eller flera tydliga teoretiska hypoteser (Alvehus, 2013). Enligt
Alvehus (2013) finns det svårigheter i att använda en deduktiv ansats tillsammans med
kvalitativ metod på grund av att det är svårt att vara oberoende vid tolkning av
frågeställningen. Insamlingen av data sker därför med hjälp av enkäter vilket är en
kvantitativ metod som används tillsammans med en deduktiv ansats (Lind, 2014). Enkäter
är enkelt att använda och mindre tidskrävande än intervju och det finns dessutom möjlighet
att ställa exakt samma frågor till alla respondenter vilket öppnar upp för lättare jämförelser
(Ejvegård, 2009; Lind, 2014). En kvantitativ data innebär att den ofta är i numerisk form,
lätt att jämföra och standardiserad. Det är en lämplig metod då man arbetar med en stor
mängd material (Lind, 2014). Genom en deduktiv ansats med kvantitativ metod kan
13
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materialet generaliseras. För att kunna generalisera behövs stora stickprov varför enkäter
är den bäst lämpade metoden att använda (Körner & Wahlgren, 2015).

2.2

Val av teori

Grunden till studien är den teori som presenteras i kapitel tre och som användes för att
utforma enkätfrågor för att sedan kunna besvara studiens syfte. Revision är ett stort område
där syftet är att granska en del av företagets redovisning. En revision skapar förtroende
mellan företag och kunder och är en kvalitetssäkring för det granskade företaget (FAR,
2015a; PwC, 2016b). Att ge en större förståelse för ämnet är en viktig del för att kunna
förstå vad som är väsentligt att ha med i en revisionsberättelse. Revisorn är den som
genomför revisionen varför en del av teorin handlar om revisorn och dess yrke.
Huvudsakligen för att ge en kunskap om hur revisorn arbetar och vad revisorn måste
förhålla sig till. Revisorn är den som upprättar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen
innehåller ett uttalande om det granskade företaget och om företagets redovisning är
upprättad enligt gällande regelverk (Carrington, 2010).
Revision är en process som är under förändring just nu och förändringen behövs
(Brännström, 2015b; Cassel, 2014). Idag finns det ett förväntansgap gällande vad
intressenterna av revisionsberättelsen förväntar sig av den och vad revisorn i praktiken
faktiskt kan eller är tillåten att genomföra. Ett gap som idag existerar och är betydande är
förväntningen på väsentlighetsnivån. Intressenterna vet inte hur revisorn beslutar om vad
som är väsentligt att granska och upplever därför att de inte får tillräckligt mycket
information från revisionsberättelsen (Houghton, Jubb, & Kend, 2011). Som svar på detta
har IAASB utvecklat begreppet KAM, EU har ett liknande begrepp ”beskriva de
väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering” (Brännström, 2015a).
Att ge förståelse för dessa begrepp och det förväntansgap som existerar är av högsta vikt
då studiens syfte är att utforska och jämföra vad som är väsentlig information i en
revisionsberättelse enligt revisorer, revisorsassistenter och studenter.
Flera av de resonemang och argument som den teoretiska referensramen tar upp har sin
grund i framförallt professionsteori (Brante, 2005; Brante, 2009) och legitimitetsteori
(Deegan & Unerman, 2011).
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3. Teoretisk referensram
I följande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för vår studie. Det är av
betydelse att känna till hur revisionsyrket ser ut och vilka förväntningar det finns på dagens
revisionsberättelse. Kapitlet är indelat i mindre delavsnitt för att läsaren tydligt ska kunna
urskilja studiens huvudområden.

3.1

Introduktion till ämnet revision

Idag är revision av bokföringen frivilligt för små privata aktiebolag. För att klassas som ett
litet aktiebolag får företaget max leva upp till ett av tre följande kriterier: 3 anställda, 1,5
miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Carrington,
2010; PwC, 2016c). Lever företaget upp till två eller tre kriterier måste företaget ha
revision. Även små bolag har rätt att få revision men lagen ändrades till att vara frivillig för
att ge de små aktiebolagen en kostnadsbesparing (PwC, 2016c; Carrington, 2010). Enligt
Carrington (2010) finns det de som menar att avskaffandet av revision i små bolag har lett
till att statusen på revision har höjts.
Det är viktigt att ha en förståelse för att revision och redovisning inte är samma sak, precis
som revisorer och redovisare inte är samma person. Faktum är att den revisor som genomför
revisionen inte får ha varit med och upprättat redovisningen. Det handlar om att revisorn
ska vara en oberoende part som inte har något eget intresse i bolaget som revideras och
revisorn besitter dessutom mer kunskap än redovisaren (Carrington, 2010). Fördelen med
revision är att det är just en oberoende person som granskar redovisningen (Carrington,
2010) men företaget får även ett kvitto på hur deras rutiner fungerar. Är värderingen korrekt
och är de utgifter som finns registrerade riktiga? I och med den granskningen kan fel och
problem i företaget identifieras och åtgärdas. En större och mer omfattande revision ger en
större upplevd trygghet för företag (FAR, 2015b). Ytterligare en fördel med revision är
rådgivningen man får av revisorn i samband med revisionen, med hjälp av rådgivningen
kan man utveckla företaget (Carrington, 2010; FAR, 2015b; Grant Thornton, 2016; PwC,
2016a). Revisionen blir alltså en form av kvalitetssäkring, att företagets processer fungerar
och att deras redovisning och rapporter är upprättade på ett korrekt sätt (FAR, 2015b; PwC,
2016a). Brännström (2015b) visar på sin blogg upp en sammanfattning från Bolagsverket
som visar att allt fler små bolag väljer bort frivillig revision. Av de bolag som tidigare
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omfattades av revisionsplikt är det endast 40 % som har kvar revisionen och av de bolag
som startades efter att revisionsplikten försvann är det endast 19 % som väljer att ha
revision. Det finns idag en tydlig minskning av revision i mindre bolag (Brännström,
2015b).
Brännström (2015b) menar att revisionen måste utvecklas. Revisionen får mycket kritik för
att den är för standardiserad, det vill säga, revisionen styrs av program och listor att följa.
Revisionen måste ändras för att anpassas bättre till mindre respektive större bolag. En
revision är inte lika i alla fall, vilket det i många fall framstås som (Brännström, 2015b).
Även Cassel (2014) tar upp att revisionen håller på att förändras. Han menar att allt för
många poängterar att revisorn ska offentliggöra den information som marknaden
eftersträvar istället för att fokusera på den information marknaden faktiskt behöver (Cassel,
2014).
En revision är en process som börjar med en planering av vad som behöver granskas utefter
vad som är väsentligt och vad som antas utgöra en risk. Alla företag är unika varför det
måste göras en individuell bedömning för varje företag (Carrington, 2010; Riksrevisionen,
2012). Syftet med granskningen är bland annat att kontrollera att årsredovisningen följer
gällande regelverk, att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget och att det inte
finns något som tyder på att ledningen inte styr företaget i enlighet med företagets riktlinjer.
Revisorn granskar även hur företagets system och rutiner ser ut för att kunna fastställa om
dessa system är trovärdiga och fungerar som de ska för att upprätta en korrekt redovisning
(Riksrevisionen, 2012). Revisorn kan även utföra en substansgranskning vilket innebär att
revisorn granskar resultatredovisningen och dess information samt vilka verifikationer som
ligger bakom transaktionerna. Substansgranskning görs inte på hela resultaträkningen utan
återigen är det en bedömning från revisorns sida vad som ska granskas. Ofta granskas
belopp som är onaturligt stora eller ovanliga för företaget. Substansgranskningen är
användbar då nyckeltal analyseras över åren för att göra jämförelser. Om revisorn vid sin
granskning hittar något som inte är helt korrekt måste revisorn göra en bedömning för hur
påverkad årsredovisningen blir av felet och där efter ta ställning till åtgärd (Riksrevisionen,
2012).
Carrington (2010) visar en modell för hur revisionen genomförs där processen delas in i
fyra delar: företagsledningens påstående, revisorns bestyrkandeåtgärder, dokumentation av
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bestyrkandeåtgärder och rapportering. Företagsledningens påstående är den information
som hittas i årsredovisningen. Del två är revisorns bestyrkandeåtgärder, vilket även kan
benämnas som revisorns granskningsåtgärder där det handlar om vilken information
revisorn granskar för att kunna bestyrka företagsledningens påstående. Dokumentationen
av bestyrkandeåtgärderna är tredje delen i revisionsprocessen. En revision mynnar alltid ut
i en dokumentation oavsett om syftet med revisionen är att kvalitetssäkra eller att förbättra.
Sista delen i en revision är rapporteringen i form av en revisionsberättelse (Carrington,
2010).

3.2

Vad gör en revisor?

För att bli auktoriserad revisor krävs det 180 högskolepoäng, vilket motsvarar en
kandidatexamen, och därefter tre års praktisk erfarenhet. Ytterligare två års erfarenhet
behövs men det är då valfritt om man vill genomföra det som teoretisk erfarenhet eller
praktisk erfarenhet. Totalt erfordras åtta års erfarenhet innan man får lov att göra det
slutgiltiga provet och titulera sig auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2016b).
Enligt Cassel (2014) kan revisorn ikläda sig olika roller i företaget och revisorn kan ha
olika intresse. Revisorn kan kategoriseras i fyra grupper beroende på intresse:
investerarrevisorn, tjänstemannarevisorn, affärsutvecklingsrevisorn och styrelserevisorn.
Investerarrevisorn är en revisor som kännetecknas av att bedriva oberoende revision där
objektivitet och integritet är viktigt. Tjänstemannarevisorn arbetar för allmänintresset och
dominerande i revisionen är den tekniska logiken. Affärsutvecklingsrevisorn fokuserar på
att göra lönsamma affärer. Affärsutvecklingsrevisorn anser sig agera efter allmänhetens
intresse som en affärsman. Den sista kategorin är styrelserevisorn och då är revisorn ett
stöd för styrelsen och dess revisionsutskott (Cassel, 2014).
Broberg (2013) menar att revisorer ofta får kritik gällande deras oberoende eller i vilken
utsträckning som revisorer prioriterar ledningens (kundens) intresse istället för
intressenternas och allmänhetens. För att slippa kritik och upprätthålla ett gott rykte är det
viktigt att revisorer arbetar på förtroendet till sina befintliga klienter och att värva nya
klienter. Detta är något revisorer måste arbeta med då det är en fin gräns mellan att ha en
nära relation med ledningen men att ändå räknas som oberoende (Broberg, 2013). Även
Öhman (2007) tar upp problematiken kring oberoende då revisorn automatiskt är i
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beroendeställning till sina klienter då revisorer är beroende av nya uppdrag och risken finns
att man som revisor agerar på ett felaktigt sätt för att skaffa fler kunder (Öhman, 2007).
Revisorn har även andra uppgifter utöver revision som kommunikation, dokumentation och
läsning av standarder. Brobergs (2013) studie visar att en revisor inte enbart arbetar med
siffror utan mycket grundar sig i kommunikation och att finna information om sina klienter
för att bygga upp en förståelse. I Brobergs studie ser man att revision är ett stort område
som kräver mycket arbete. Revisorer är ständigt under tillsyn, de ska inte endast utföra en
korrekt revision utan de måste även utföra revisionen på rätt sätt (Broberg, 2013).

3.3

Dagens revisionsberättelse

I revisionsberättelsen finner man det uttalande som revisorn har gjort om företagets
redovisning (FAR, 2015a; PwC, 2016b; Carrington, 2010). Man finner också ett uttalande
från revisorn huruvida han eller hon tillstyrker resultat- och balansräkning, ett förslag till
disposition av vinsten i förvaltningsberättelsen samt om ansvarsfrihet bör beviljas åt
styrelse och verkställande direktör. Enligt Revisorsnämnden (2016a) och Carrington (2010)
krävs det också att revisorn uttalar sig om årsredovisningen är upprättad enligt
årsredovisningslagen alternativt den lag som är tillämplig för den organisationsform som
ska revideras. Förutom de uttalanden som revisorn gör berättar revisorn även vilka
ansvarsområden som är revisorns respektive företagsledningens samt vad en revision består
av för att det ska finnas möjlighet att göra de yttrande som slutligen görs i årsredovisningen.
Därefter beskrivs arbetet som revisorn utfört, det berättas också att revisionen har utförts i
enlighet med god revisionssed i Sverige (Revisorsnämnden, 2016a; Carrington, 2010). Det
ges även en förklaring till vad god revisionssed innebär, vilket är att revisorn enligt
Carrington (2010, s 60) ”planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter”.
Revisionsberättelsen är standardiserad, så länge det är en ren revisionsberättelse som inte
avviker från standarden, eftersom det underlättar för läsaren att förstå den (Brännström,
2015b; Carrington, 2010). Eventuella avvikelser från standardutformningen är då lättare att
uppmärksamma. Carrington (2010) skriver att kritiker menar att standardiseringen kan
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bidra till att revisionsberättelsen brister i rollen att förmedla information om företaget, de
anser också att i princip alla bolag tenderar att få rena revisionsberättelser.
Revisionsberättelsens form har också kritiserats då den anses uttryckslös (Carrington,
2010). Revisionsberättelsen kan innehålla anmärkningar från revisorn och avviker då från
standardutformningen, den kallas då för en oren revisionsberättelse. En avvikelse från
standardutformningen kan vara att ett fel har upptäckts i redovisningen som överstiger
väsentlighetsnivån (Revisorsnämnden, 2016a).
Revisionsberättelsen är den enda kontakt som en investerare, långivare eller annan
intressent har med revisorn (Carrington, 2010). Att ett bolag använder sig av revision vid
avslutning av räkenskapsåret innebär att bolaget skapar ett förtroende hos sina olika
intressenter eftersom bokslutet i sig inte kan användas som ett kvalitetsdokument. Det
underlättar också många affärer med intressenterna om ett bolag använder sig av revision
(PwC, 2016b). Revisionsberättelsen skapar alltså legitimitet (Deegan & Unerman, 2011).

3.4

Revisionsprofessionen

Typiskt för en profession är att yrkena baserar sin verksamhet på teoretisk kunskap samt
att tjänsterna som utförs görs i det allmännas intresse (Brante, 2009). De som arbetar inom
en profession har oftast lång utbildningstid, vilket revisorer har som tillsammans bildar
revisionsprofessionen. Inom revisionsbranschen finns det en viss kultur (Grey, 1998).
Denna kultur kan skilja sig åt beroende på vilken revisionsbyrå som studeras (Svanberg &
Öhman, 2013).
En generell aspekt som präglar revisionsbranschen är tidspress vilket i sin tur påverkar
revisorn (Broberg et al., 2016). Revisorer på en revisionsbyrå kan till exempel befinna sig
under tidspress. Revisorerna kan då fatta beslut i sitt arbete som kan påverka kvaliteten på
revisionen negativt för att tidsåtgången för uppdraget är begränsad. Revisionsbyråer
förbereder ofta ett revisionsuppdrag genom att sätta en tidsgräns för det aktuella uppdraget
(Svanberg & Öhman, 2013). Vissa revisorer fattar beslut för att undvika att kvaliteten på
revisionen påverkas negativt, som till exempel att fördela vissa delar av uppdraget på andra
medarbetare eller att lägga mer fokus på mer betydelsefull information för att undvika
problemet med tidspress (Svanberg & Öhman, 2013).
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Det finns dock en viss kultur inom revisionsbranschen som innebär att revisorer och
revisorsassistenter förväntas arbeta mer än sin avtalade arbetstid, utan ekonomisk
ersättning, för att åstadkomma en högre kvalitet på revisionen (Svanberg & Öhman, 2013).
Den tidspress som ligger på revisorer kan innebära att de fattar beslut som de inte skulle ha
fattat utan tidspressen. Besluten kan handla om att revisorerna litar på den förklaring som
klienten ger till deras redovisningslösningar utan att kontrollera dessa. Revisorerna kan
även prioritera bort vissa delar av granskningen för att lyckas hålla sig inom tidsramen.
Dessa beslut är sådana handlingar som benämns som kvalitetsförsämrande (Broberg et al.,
2016; Svanberg & Öhman, 2013). Denna kultur påverkar inte bara kvaliteten negativt utan
det uppstår även här ett förväntansgap. Intressenter förväntar sig inte att revisorn ska
försämra kvaliteten på revisionen för att minska tidsåtgången och på så vis kunna minska
kostnaden för revisionen (Svanberg & Öhman, 2013).
3.4.1

Förväntansgap

Ett företag har många aktörer som är intresserade av deras finansiella ställning.
Intressenterna är också intresserade av andra faktorer i företaget som har avgörande
betydelse för deras beslut att eventuellt samarbeta med företaget på olika sätt, till exempel
företagets förvaltning. Ett företag kan ha olika sorters intressenter; kunder, leverantörer,
samarbetspartner, potentiella investerare och banker. För att få information om företag tar
de del av företags rapporter så som årsredovisningar men också revisionsrapporter som till
exempel revisionsberättelsen (FAR, 2015b).
Houghton, Jubb och Kend (2011) säger att intressenter till revisionsberättelsen inte alltid
är helt medvetna om vad revisorns arbetsuppgift faktiskt är. De förväntar sig mer av
revisorn än vad han eller hon kan erbjuda och då uppstår det ett förväntansgap. Eftersom
revisorn ska vara oberoende är det en svår balansgång mellan revision och rådgivning.
Även här kan det uppstå ett förväntansgap om intressenterna förväntar sig att revisorn ska
kunna svara på alla deras frågor och funderingar. Houghton, Jubb och Kend (2011) menar
vidare att intressenterna av revisionsberättelsen har en annan förväntning på
väsentlighetsnivån än den nivå som revisorn bedömer är väsentlig. Intressenterna har
betydligt högre förväntningar på revisorn att upptäcka fel jämfört med de fel revisorn, i
praktiken, ska eller borde upptäcka (Houghton, Jubb & Kend, 2011).
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Houghton, Jubb och Kend (2011) beskriver också att förväntansgapet beror på att
allmänheten känner till för lite om hur väsentlighetsbedömningen görs och vad
väsentligheten innebär. Allmänheten förväntar sig ett annat arbete av revisorn än vad han
eller hon kan, alternativt får göra. Dock kan ett offentliggörande av hur
väsentlighetsbedömningen görs innebära att företagsledare försöker lägga sig i revisorns
arbete. Det finns även en risk att företagsledare manipulerar siffror i redovisningen så att
dessa understiger väsentlighetsnivån och därmed undviker granskning (Houghton, Jubb, &
Kend, 2011). Även Öhman (2007) talar om att ett förväntansgap ligger i att intressenterna
inte vet vad revisorn fokuserar på i sitt arbete. Han menar att det borde gynna revisorerna
att dela med sig av mer information, självklart med en viss försiktighet så att
företagsledningen inte kan påverka utfallet av revisionen (Öhman, 2007).
Intressenter menar att de inte kan få tillräcklig information om ett företag genom att läsa
revisionsberättelsen, de kan inte tillgå tillräckliga utlåtande om det aktuella företaget
(Ruhnke & Schmidt, 2014). I revisionsberättelsen ska revisorn ange att han eller hon med
hög men inte absolut säkerhet försäkrar sig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter (Carrington, 2010). Enligt en undersökning utförd av Ruhnke och
Schmidt (2014) har intressenter inte tillräcklig kunskap om vad rimlig säkerhet innebär.
Detta innebär också att ett visst förväntansgap uppstår.
Ytterligare ett gap gäller hård och mjuk information som revisorn levererar i
revisionsberättelsen. Intressenter är intresserade av den mjuka informationen vilket
innehåller mer framtidsorienterad information. Prognoser och utsikter om framtiden är
exempel på mjuk information (Petersen, 2004). Denna information är inte tillräckligt
kvalitetssäkrad vilket bidrar till att revisorer inte är villiga att leverera denna typ av
information. Revisorer känner sig däremot mer bekväma och säkra när de levererar hård
information, denna information kan kvalitetssäkras, utgår ifrån historiska händelser och kan
även jämföras över tid (Petersen, 2004). På grund av att intressenter önskar en annan
information än den som revisorer levererar uppstår även i detta fall ett förväntansgap
(Öhman et al., 2006).
3.4.2

IAASBs krav

IAASB har lagt fram flera krav angående några förändringar av innehållet i
revisionsberättelsen. Kraven innebär bland annat att revisorn ska beskriva de mest
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väsentliga delarna av revisionen i revisionsberättelsen, vilket även kallas KAM (FAR,
2013). KAM är dock mer än så. Rapporteringen ska även bli mer företagsspecifik och
fokusera på vägningen av riskerna i det granskade företaget. Det krävs även mer av revisorn
då revisorn i revisionsberättelsen ska rapportera information som företaget själv inte valt
att publicera. Detta kräver extra försiktighet då det är ett stort ansvar och dessutom en risk.
När KAM rapporteras ger revisorn läsaren av revisionsberättelsen en inblick i vad revisorn
har fokuserat på när det gäller vad som är väsentligt att granska och vilken risk detta
medför. Resterande förändringar från IAASB rör mer formalia som att slutsatsen av
revisionen ska komma först i revisionsberättelsen (Lennartsson, 2015).
3.4.3

EUs krav

EU var de som först flaggade om att en förändring behövde ske (Lennartsson, 2015).
EUs krav på förändring av revisionsberättelsen har ännu inget konkret begrepp utan de
menar att revisorn i revisionsberättelsen ska “beskriva de väsentligaste riskerna för fel i
företagets rapportering”. EUs nya regler kallas också för EUs revisionspaket och innebär
bland annat en förändring för revisorns rapportering (Brännström, 2015a). EUs
revisionspaket innehåller långt mer än en förändring av revisionsberättelsen, dock är det
endast förändringen som berör revisionsberättelsen som diskuteras här. Utöver att revisorn
ska beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering innehåller EUs
förändring också att revisionsberättelsen ska innehålla en beskrivning av valet av revisor
samt medlemmar av revisionsteamet. Det ska också anges val av tillämpad revisionsmetod
(andelen substans- respektive systemgranskning), bedömning av den interna kontrollen
samt en bedömning av förutsättningarna för fortsatt drift (FAR, 2011).
Syftet med både IAASB och EUs krav är att revisionsberättelsen ska ge en tydligare
kommunikation mellan revisorn och intressenterna. Eftersom Sverige sedan tidigare haft
strikta regler för revision gentemot många andra europeiska länder blir förändringen mindre
markant i Sverige (Lennartsson, 2015). IAASB och EU har dock inte lyckats enas om en
gemensam revisionsberättelse (Brännström, 2015a).
3.4.4

Hård information

Hård information är sådan information som kan överföras till siffror. Den hårda
informationen finns tillgänglig genom årsredovisningar och andra publicerade dokument.
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Det innefattar bland annat betalningar, lagerstatus och saldon, sådan information som går
att jämföra över tid. Den hårda informationen är kvantitativ och är därför lätt att samla in
och det är dessutom mindre kostsamt att samla in hård information (Petersen, 2004). Vidare
menar Petersen (2004) att hård information är mer hållbar än mjuk information.
3.4.5

Mjuk information

Information som inte går att sammanfattas i siffror menar Petersen (2004) är mjuk
information. Det är sådan information som samlas in genom löpande kontakt med företag,
denna information hjälper sedan till i arbetet med att få en helhetsbild av företag.
Information som samlas in med hjälp av löpande kontakt är ofta mjuk information eftersom
den hårda informationen i regel finns tillgänglig utan att en personlig kontakt med företaget
behövs. Information som klassas som mjuk information är ofta framställd i text och är bland
annat åsikter, idéer och prognoser (Petersen, 2004).
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Den teoretiska referensramen sammanfattas i modell 3.1. Vi har valt att dela in
respondenterna i tre grupper beroende på deras situation/position: revisorer,
revisorsassistenter och studenter. I modellen finns det fyra beroende variabler: IAASB, EU,
Hård information samt Mjuk information. Vi tror att synen på revisorns roll vid
genomförandet av revisionsberättelsen påverkar vilken information respondenterna vill att
revisionsberättelsen

ska

innehålla.

Synen

på

revisorns

roll

är

alltså

undersökningsmodellens oberoende variabel. En jämförelse görs beroende på vilken grupp
respondenterna tillhör. Vi tror att synen på revisorns roll och därmed vilken information
som eftersträvas i revisionsberättelsen skiljer sig åt beroende på om respondenterna är
revisorer, revisorsassistenter eller studenter. Anledningen till detta är att respondenterna
har olika lång erfarenhet och är olika mycket insatta i revisionsberättelser och dess
information. Studenter är dessutom inte påverkade i sina åsikter i samma utsträckning som
revisorsassistenter och revisorer på grund av den starka kultur som ofta råder på
revisionsbyråer. Ytterligare en jämförelse kommer att göras mellan studenterna då det finns
tre olika inriktningar för studenterna. Vi tror att det skiljer sig åt beroende på vilken
inriktning studenterna läser då de har fått olika mycket kunskap om revision. Dessutom tror
vi att de studenter som läser Redovisning och revision önskar mer hård information medan
de som läser Bank och finans samt Internationellt företagande och marknadsföring önskar
mer mjuk information. Detta på grund av att kurserna under studietiden skiljer sig åt och
påverkar studentens uppfattning om vad som är väsentligt. Vidare tror vi, när det gäller
revisorer, att de antingen efterfrågar hård information eller mjuk information.
IAASB förespråkar en förändring av revisionsberättelsen som bland annat innebär att
revisorns ska beskriva de mest väsentliga delarna av revisionen i revisionsberättelsen
(FAR, 2013). Rapporteringen ska bli mer företagsspecifik samt ge läsaren en insikt i vad
revisorn har bedömt är väsentligt att granska (Lennartsson, 2015). EU förespråkar en
förändring som bland annat innebär att revisorn ska beskriva de väsentligaste riskerna för
fel i företagets rapportering. Vilken revisionsmetod som använts samt en beskrivning av
vald revisor och vilka ytterligare medlemmar som ingår i revisionsteamet (FAR, 2011). Om
repsondenterna efterfrågar hård information i revisionsberättelsen önskas det siffror som
går att jämföra över tid och efterfrågas mjuk information innehåller revisionsberättelsen
snarare prognoser, idéer och bedömningar (Petersen, 2004).
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Den oberoende variabeln, synen på revisorns roll, är indelad i tre delar: försäkran,
förbättring och försäkring. Om respondenten ser revisorn som försäkran vill man veta att
företaget sköts på rätt sätt (Carrington, 2010), att företaget anlitar en oberoende revisor
(Jensen & Meckling, 1976) samt frekvent rapportering från revisorn (Öhman, 2007). Ser
respondenten revisorn som förbättring vill man att revisorn ska påverka och förbättra
företagets redovisning (Carrington, 2010) och att revisorn ska åtgärda fel och brister i
redovisningen (Öhman, 2007). Slutligen, om respondenten ser revisorn som försäkring vill
man att revisionen ska vara en garanti för företagets investerare (Carrington, 2010) och att
revisorn ska granska redovisningen så att den information som presenteras lever upp till så
pass hög kvalitet att intressenterna kan fatta beslut med hjälp av den publicerade
informationen (Öhman, 2007).
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4. Empirisk metod
I följande avsnitt presenteras bland annat insamlingsmetoden, hur urvalet har bestämts samt
hur materialet ska analyseras. Detta för att läsaren ska förstå hur studien har genomförts.

4.1

Datainsamlingsmetod

Den datainsamlingsmetod som valdes var webbaserade enkäter. Webbenkäter valdes som
metod istället för enkäter på papper på grund av att möjligheten att nå ut till fler
respondenter via webenkäter är betydligt större. Enkäterna utformades i det webbaserade
programmet Surveymonkey som också är kompatibelt med det analysprogram som senare
användes för att sammanställa enkäterna och analysera resultatet, SPSS. Enkäterna bestod
av 31 frågor varav 25 stycken var frågor med en Likertskala (Bryman & Bell, 2010) mellan
1 till 7, där 1 var lika med ”instämmer inte alls”, 4 var lika med ”instämmer delvis” och 7
var lika med ”instämmer helt” (se Bilaga 1). De övriga frågorna bestod av två öppna frågor
där man skulle ange år och fyra frågor var svar med kategorier. Genom att använda sig av
webbenkät som datainsamlingsmetod kan respondenterna själva avgöra när enkäten ska
fyllas i, han eller hon kan också välja vilka frågor som denne önskar svara på och kan även
avbryta enkäten om så önskas. Svarens reliabilitet ökar också då intervjuareffekten undviks
(Denscombe, 2009). Frågorna formulerades så tydligt som möjligt eftersom det inte går att
förtydliga någon fråga i efterhand, som det gör vid intervjuer. För att minska risken för
otydlighet genomfördes en pilotundersökning innehållande fyra studenter vid Linköpings
Universitet. På så sätt gavs det möjlighet att korrigera i enkäten om något behövde
förtydligas. Tre korrigeringar gjordes, en fråga delades upp till två för att precisera hur
länge revisorerna hade arbetat som revisorsassistent innan de blev revisorer och hur länge
de arbetat som revisorer. Två frågor omformulerades för att bli tydligare. Genom detta test
undersöktes det även i förväg hur lång tid enkäten beräknades ta att besvara för att kunna
meddela detta till kommande respondenter i följebrevet (se Bilaga 2).
För att undvika att enkäterna prioriterades bort av respondenterna och att svarsfrekvensen
därmed minskade, skickades även en påminnelse ut till studenterna den 27 april och den 2
maj. Anledningen till att endast studenter fick påminnelser var ett medvetet val då revisorer
och revisorsassistenter har mycket att göra och många redan hade svarat att de dessvärre
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inte hade tid att besvara enkäten. Nackdelen med att använda enkäter som insamlingsmetod
jämfört med intervjuer är att det ställs stängda frågor och respondenterna ges inte möjlighet
att utveckla sina svar om så önskas. Genom att skicka ut webbenkäten till personliga epostadresser minskades risken att enkäten besvarades av personer som den inte var riktad
till. Detta minskade risken för att resultatet skulle bli snedvridet.
Trots de nackdelar som vi var medvetna om att webenkäter medförde valde vi denna metod
då vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna.

4.2

Urval

Populationen bestod av nuvarande revisorer, revisorsassistenter och studenter på
Högskolan Kristianstad. Enkäten skickades till de ekonomstudenter som studerade termin
sex av sex och de studenter som studerade termin fyra av sex på Högskolan via skolans
informationssida. Anledningen till att sistaårsstudenterna och andraårsstudenterna valdes
var att de kan antas besitta en större kunskap om redovisning och revision än vad
förstaårseleverna gör – och därmed ha en bättre förståelse för frågorna och ämnet.
Dessutom hade förstaårs eleverna inte valt sin inriktning ännu. Studenterna har inte
begränsats till endast de som läser redovisning och revision då svar önskades från studenter
i alla inriktningar. Förhoppningen är att en intressant jämförelse kan göras om hur
uppfattningen om revisionsberättelsen skiljer sig åt mellan studenterna från de olika
inriktningarna. Enkäten skickads ut till 275 studenter.
Revisorernas mailadress nåddes genom FAR. FAR är en organisation för de som är
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Alla som har någon av dessa titlar i Sverige
och är medlem finns att finna på FARs hemsida där mailadresser även finns att tillgå (FAR,
2015c). Det är på detta sätt som mailadresserna till de auktoriserade revisorerna har hittats.
Enkäten har skickats ut till 2646 auktoriserade revisorer. Vi valde medvetet att inte ta med
några av övriga medlemmar i FAR då studiens syfte endast berör revisorer,
revisorsassistenter och studenter.
Enkäten (se Bilaga 1) skickades ut tillsammans med ett följebrev (se Bilaga 2) där syftet
med enkäten beskrevs, hur lång tid det beräknades ta för respondenterna att besvara enkäten
samt att svaren behandlades konfidentiellt. Genom att tydligt informera om detta var
förhoppningen att svarsfrekvensen skulle bli högre. Ytterligare en åtgärd som vidtogs för
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att öka svarsfrekvensen hos studenterna var att skicka ut två påminnelsemail med önskan
om svar på enkäten.
Revisorsassistenterna nåddes genom sju mailadresser som tillhanda gavs av en
kontaktperson på Högskolan Kristianstad. Ett mail skickades till dessa sju kontaktpersoner
där ärendet beskrevs och hur vi fått tag på deras mailadresser där vi sedan bad dem att
vidarebefordra enkäten till sina revisorsassistenter (se Bilaga 3). I mailet fanns enkäten (se
Bilaga 1) och följebrevet (se Bilaga 2) bifogat och de såg sedan till att revisorsassistenterna
på deras företag kunde ta del av enkäten. På grund av detta vet vi inte hur många
revisorsassistenter som har tillhandahållit enkäten.
Från början var tanken att skicka enkäten till flera studenter vid olika universitet och
högskolor men ändrades i samband med att enkäten växte fram och kom till att gälla
studenter från olika inriktningar som läser andra och tredje året på Högskolan Kristianstad.
Detta för att kunna göra en jämförelse vad studenter från olika inriktningar anser vara
väsentligt att ha med i en revisionsberättelse.
Enkäten skickades ut till samtliga studenter den 13 april. Enkäten skickades till en
kontaktperson på sju olika företag samma dag, när de vidarebefordrat enkäten till sina
revisorsassistenter vet vi inte. Till revisorerna skickades enkäten ut i olika omgångar mellan
den 13 april och den 27 april, detta för att arbetet med att få fram mailadresser drog ut på
tiden. Enkäten kunde endast ligga öppen fram till den 4 maj varför en påminnelse skickades
ut till de 275 studenterna den 27 april och ytterligare en påminnelse den 2 maj för att öka
svarsfrekvensen. Med påminnelsen skickades samma följebrev med igen (se Bilaga 2).
Förhoppningen var att få in 100 svar från revisorer, 30 svar från revisorsassistenter och 150
svar från studenterna. Anledningen till att fler svar förväntades av studenterna är att våren
är en hektisk tid för revisorer och deras revisorsassistenter varför det räknades med en lägre
svarsfrekvens för de yrkesverksamma. Webbenkäten genererade 95 svar från studenter, 10
svar från revisorsassistenter och 66 svar från revisorer. Det gav en svarsfrekvens på 35%
från studenterna och 2,5% från revisorerna vilket inte levde upp till våra förväntningar.
Någon svarsfrekvens kunde inte räknas ut för revisorsassistenterna.
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Operationalisering

Webenkäten (se Bilaga 1) är uppbyggd utifrån undersökningsmodellen, som presenteras i
slutet av den teoretiska referensramen (se Modell 3.1). Undersökningsmodellen visar att
synen på revisorns roll antas påverka uppfattningen om vad som är väsentligt att presentera
i revisionsberättelsen. I följande avsnitt presenteras hur webenkäten är uppbyggd samt vad
som motsvarar de beroende och oberoende variablerna. Det ges också en förklaring till
övriga delar i enkäten.
4.3.1

Respondenter

Respondenterna delades in i tre grupper av aktörer, revisorer, revisorsassistenter och
studenter. Beroende på vilken respondentgrupp man tillhör kan synen på revisorns roll
variera och där med även vad de förväntar sig ska finnas med i en revisionsberättelse. Tio
frågor ställdes för att få bakgrundsinformation om respondenterna.
-

Vilken av följande grupper tillhör du? (Fråga 1).

-

Om du är student, vilken inriktning läser du? (Fråga 2).

-

Om du är revisor, hur lång erfarenhet har du av yrket (exklusive tiden som
revisorsassistent? (Fråga 3).

-

Om du är revisor, hur länge arbetade du som revisorsassistent? (Fråga 4).

-

Om du är revisorsassistent, hur lång erfarenhet har du av yrket? (Fråga 5).

-

Känner du till begreppet Key Audit Matters (KAM)? (Fråga 6).

-

Känner du till formuleringen ”beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets
rapportering” (avseende revisionsberättelsen)? (Fråga 7).

-

Revisionsberättelsen ger tillräckligt med information om det reviderande företaget
(fråga 8).

-

Den befintliga revisionsberättelsen ger tillräckligt med information om revisionen
(fråga 9).

-

Den befintliga revisionsberättelsen ger tillräcklig insyn i granskningsprocessen
(fråga 10).

Fråga ett gick direkt ut på att få fram vilken aktör respondenten var för att kunna genomföra
analysen mellan de olika respondentgrupperna. Fråga två besvarades endast av de
respondenter som svarade att de var studenter. Vi tror att synen på revisorns roll skiljer sig
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åt beroende på vilken inriktning studenterna går. Fråga tre och fråga fyra besvarades endast
av de respondenter som i fråga ett sa att de var revisorer och fråga fem besvarades endast
av de som i fråga ett sa att de var revisorsassistenter. Fråga tre, fyra och fem ställde vi för
att vi tror att synen på revisorns roll skiljer sig åt beroende på hur lång erfarenhet
respondenterna har av sitt yrke. Fråga ett var en fråga som besvarades med hjälp av tre
alternativ (kategorier) där 0 är revisorer, 1 är revisorsassistenter och 2 är studenter för att
dela in respondenterna i grupper. Lika så fråga två var en fråga som besvarades med tre
kategorier där 0 är Redovisning och revision, 1 är Bank och finans och 2 är Internationellt
företagande och marknadsföring. Dessa frågor kodades för att kunna analyseras i SPSS.
Fråga tre till fem var öppna frågor där respondenten fick svara i månader eller årtal hur lång
erfarenhet han eller hon har av yrket. Även dessa tre frågor kodades i SPSS innan svaren
kunde analyseras (Körner & Wahlgren, 2015).
Fråga sex och sju ställdes för att se om respondenterna känner till att det i framtiden ska
ske en förändring av revisionsberättelsen. Svarsalternativen på dessa frågor var ja eller nej.
Detta är en så kallad dummy-variabel vilket innebär att när den kodades i SPSS fick
svarsalternativ ja kod 0 och svarsalternativ nej kod 1.
Till fråga åtta, nio och tio användes en Likertskala (Bryman & Bell, 2010). Likertskalan
som användes var sjugradig där 1 motsvarade ”Instämmer inte alls”, 4 motsvarade
”Instämmer delvis” och 7 motsvarade ”Instämmer helt”. Det fanns också ett alternativ där
respondenten kunde svara ”Ingen åsikt” (kodades 8). Detta alternativ valde vi att ha med
då respondenten skulle ges möjligheten att inte ha någon åsikt i frågan istället för att låta
bli att besvara frågan.
4.3.2

Beroende variabel

De beroende variablerna består av uppfattningen om i vilken utsträckning det ska tas med
information i revisionsberättelsen som kommer ifrån IAASB, EU, hård information samt
mjuk information. Undersökningsmodellen (se Modell 3.1) består alltså av fyra variabler
som ses som beroende. Var och en av dessa presenteras i avsnitt 4.3.2.1-4.3.2.4 nedan.
Samtliga frågor i enkäten som mätte de beroende variablerna hade en svarsskala som var
uppbyggd som en Likertskala (Bryman & Bell, 2010). Likertskalan som användes var även
för dessa frågor sjugradig precis som för frågorna åtta, nio och tio.
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4.3.2.1 IAASBs krav
En av de fyra beroende variablerna i undersökningsmodellen (se Modell 3.1) motsvaras av
IAASBs krav på revisionsberättelsens utformning. IAASB kommer att förändra
utformningen av revisionsberättelsen och reglerna kring vad som ska finnas med i denna.
De frågor som användes för att mäta graden av instämning i vad gäller kraven från IAASB
var frågorna 11-15 i enkäten (se Bilaga 1). Samtliga frågor konstruerades med inspiration
från källor som tog upp vilka krav IAASB har på den kommande revisionsberättelsen
(Lennartsson, 2015; FAR, 2013). Följande frågor användes:
-

Det är viktigt att revisionsberättelsen har en tydligare kommunikation (fråga 11).

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen är mer företagsspecifik (fråga 12).

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen kommunicerar vad som är väsentligt att
granska (fråga 13)

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen kommunicerar risken som finns med att
fokusera granskningen på det som revisorn anser är väsentligt (fråga 14).

-

Det är viktigt att slutsatserna av revisionen placeras i början av revisionsberättelsen
(fråga 15).

Respondenten ombads alltså välja hur viktigt respektive krav på innehåll i
revisionsberättelsen var för henne eller honom. Ett svar med ett högt värde på frågorna 1115 indikerar att respondenten tycker det är viktigt att revisorn presenterar sådan information
i revisionsberättelsen som motsvaras av IAASBs krav. Ett lågt värde kan indikera att
respondenten samtycker med EUs krav istället, men det kan också indikera att det inte är
viktigt för respondenten att ta del av den information som IAASB säger ska vara med. Ett
annat resonemang kan vara att det istället kan vara av större vikt att ta del av hård eller
mjuk information i revisionsberättelsen. Ett högt värde på frågorna 11-15 tillsammans med
ett högt värde på frågorna som tillhör de övriga tre kategorierna i de beroende variablerna
kan indikera att respondenten inte är nöjd med den nuvarande revisionsberättelsen. De
önskar alltså ta del av annan och/eller mer information än den som fås i dagsläget.
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4.3.2.2 EUs krav
Kraven från EU angående vad som ska vara med i revisionsberättelsen utgör en del av de
beroende variablerna i webbenkäten. EU inför en förändring av revisionsberättelsens
utformning och vad som ska vara med i denna. De frågor i enkäten som mätte uppfattningen
om vad som anses vara väsentligt att ha med från EUs krav var frågorna 16-19. Med dessa
frågor ville vi undersöka om respondenterna vill ha en förändring som är i linje med EUs
krav. Vid utformningen av frågorna hade information hämtats från källor som detaljerat
beskriver vad EUs krav kommer innebära för förändring när det gäller det som ska vara
med i revisionsberättelsen (Brännström, 2015a; FAR, 2011).
I vilken utsträckning respondenten instämmer i att det är väsentligt att ha med sådan
information som EUs krav motsvaras av har mätts med frågorna 16-19.
-

Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller en beskrivning av valet av revisor
(fråga 16).

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller en beskrivning av valet av
medlemmarna i revisionsteamet (fråga 17).

-

Det är viktigt att ange vilken revisionsmetod (andelen substansgransgranskning
eller systemgranskning) som tillämpats vid revisionen i revisionsberättelsen (fråga
18).

-

Det är viktigt att ange revisorns bedömning av den interna kontrollen i
revisionsberättelsen (fråga 19).

Höga värden från respondenterna när det gäller frågorna 16-19 tyder på att respondenten
anser att det är viktigt att läsa om sådan information som EUs krav motsvarar. Höga värden
på några av dessa fyra frågor men dock inte alla kan tyda på att respondenten delvis
instämmer i vad EU tycker är viktigt att ange i revisionsberättelsen, dock instämmer inte
denne helt. Det kan också tänkas att samtliga av frågorna 16-19 tilldelas låga värden av
någon respondent, detta tyder då på att respondenten inte anser att det är viktigt att ta del
av sådan information i revisionsberättelsen som EUs krav motsvarar. Det kan då tänkas att
respondenten istället instämmer i vad IAASBs krav motsvarar alternativt tycker det är
viktigare att ta del av hård eller mjuk information om ett företag.
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4.3.2.3 Hård information
Den tredje beroende variabeln är hård information. Förutom de krav som IAASB och EU
ställer på utformningen av revisionsberättelsen undersöktes det även i vilken utsträckning
respondenterna önskar hård information i revisionsberättelsen. För att mäta detta har
frågorna 20-22 i enkäten använts (se Bilaga 1). Vi har använt denna variabel på grund av
att vi tror att uppfattningen om hur viktigt det är med hård information i revisionsberättelsen
skiljer sig åt beroende på vilken aktör respondenten tillhör. Den hårda informationen är
sådan information som är lätt att jämföra över tid som till exempel betalningar och
lagerstatus. För att konstruera frågorna 20-22 hämtades information från källor som
beskriver definitionen av hård information (Petersen, 2004).
Frågorna som användes var:
-

Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller information om historiska
händelser (dvs sådant som har inträffat och kan verifieras) (fråga 20).

-

Det är viktigt att informationen i revisionsberättelsen går att jämföra över tid (fråga
21).

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen fokuserar på de väsentligaste delarna i
företagets verksamhet och redovisning (fråga 22).

Svarar respondenten ett högt värde i Likertskalan på frågorna 20-22 tyder det på att
respondenten önskar få ta del av hård information i revisionsberättelsen. Samtliga tre frågor
mäter i vilken utsträckning respondenten instämmer i att det är viktigt att presentera denna
typ av information. Ett lågt värde på dessa frågor kan tyda på att respondenten anser att det
är viktigare att läsa om framtida prognoser och utsikter för företaget, som den mjuka
informationen står för, istället för information som mäter företagets ställning från år till år.
Det fjärde svarsalternativet som motsvaras av ”Instämmer delvis” kan tolkas som att
respondenten inte riktigt kan ta ställning i frågan alternativt att respondenten inte anser att
det är viktigt att ta del av denna typ av information men inte heller anser att det är viktigt.
4.3.2.4 Mjuk information
Fråga 23-25 i enkäten (se Bilaga 1) avser att ta reda på hur viktigt respondenten anser det
är

att

ta

del

av

sådan

information

som

klassas

som

mjuk

information.

Undersökningsmodellen visar att denna uppfattning kan skilja sig åt beroende på vilken
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syn respondenten har på revisorns roll (se Modell 3.1). Den mjuka informationen är sådan
information som inte går att sammanfattas i siffror (Petersen, 2004). Anser respondenten
att det är viktigt att ange mjuk information i revisionsberättelsen anses det vara viktigt att
få en uppfattning om företagets framtidsutsikter samt ta del av åsikter från revisorn som
berör företaget. Dessa frågor inkluderades i enkäten på grund av att vi tror att uppfattningen
om hur viktigt det är att ta del av mjuk information i revisionsberättelsen skiljer sig åt
beroende på vad respondenten svarar i bakgrundsfrågorna 1-10.
De frågor som använts för att mäta hur viktigt respondenten anser det är att mjuk
information presenteras i revisionsberättelsen är följande:
-

Det är viktigt att ange mer information om framtidsutsikter och prognoser för ett
företag i en revisionsberättelse (fråga 23).

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller revisorns tolkningar och
bedömningar (fråga 24).

-

Det är viktigt att revisionsberättelsen fokuserar på helhetsbedömningen gällande
företagets verksamhet och redovisning (fråga 25).

Höga värden på Likertskalan för dessa frågor indikerar att respondenten anser att det är
viktigt att ta del av sådan information som motsvaras av mjuk information. Anser
respondenten att denna information inte är av stor vikt anser respondenten förmodligen att
den hårda informationen är desto viktigare. Höga värden för dessa frågor borde förekomma
i kombination med låga värden på frågorna 20-22. Det kan dock också finnas möjlighet att
det är höga värden på så väl frågorna 20-22 som 23-25. Detta indikerar att respondenten
anser att det är viktigt med både hård och mjuk information trots att vi tror att dessa kan
tolkas som varandras motsatser. Det finns också en möjlighet till att motsatsen sker, att
respondenten besvarar samma frågor med låga värden och därmed anser att varken hård
eller mjuk information är viktig att ta del av. Vi tror att svaren som avgetts i frågorna 2025 beror på de svar som angetts om vilken aktör respondenten tillhör.
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Oberoende variabel

I undersökningsmodellen (se Modell 3.1) är synen på revisorns roll den oberoende
variabeln. Vi tror att vilken syn respondenterna har på revisorns roll påverkar vilken
information respondenterna vill ha i revisionsberättelsen. För att ta reda på vilken syn
respondenterna har på revisorn utformades sex frågor i nummerordning 26 till 31 (se Bilaga
1):
-

Revisorns roll är att genom sitt bestyrkande bidra till ökad trovärdighet kring
revisionskundens redovisade information (fråga 26).

-

Revision ska bidra till intressenternas försäkran om att revisionskundens
verksamhet sköts effektivt (fråga 27).

-

Revisorns roll är att påverka revisionskundens redovisning (fråga 28).

-

Revision ska bidra till förbättring av och ökad kvalitet i revisionskundens
redovisade information (fråga 29).

-

Revisons roll är att försäkra sig själv om att revisionskundens redovisning
motsvarar de krav som finns (fråga 30).

-

Revision ska vara en garanti för revisionskundens investerare – detta innebär att
med revision flyttas delvis risk från företagsledningen till revisorn (fråga 31).

Frågorna är kopplade till revisorns tre, enligt Carrington (2010), så kallade syften eller
teorier: försäkran, förbättring och försäkring. Ett högst svar på fråga 26 och 27 innebär att
respondenten anser att revisorn ska arbeta med försäkran. Ett högt svar på fråga 28 och 29
innebär att respondenten anser att revisorn ska arbeta med förbättring, och slutligen ett högt
svar på fråga 30 och 31 innebär att respondenten anser att revisorn ska arbeta med
försäkring.
Att arbeta med försäkran innebär att revisorn bestyrker att företagets påstående är sanna
och att företagets verksamhet sköts på ett bra sätt (Carrington, 2010). Jensen och Meckling
(1976) tar upp vikten av att anlita en oberoende revisor då det vittnar om noggrannhet. En
oberoende revisor leder till ökad trovärdighet kring den information som revisionskunden
presenterar vilket är en försäkran till intressenterna (Jensen & Meckling, 1976). Öhman
(2007) beskriver i sin studie att mer frekvent information från revisorn ger större
tillförlitlighet till företaget för företagets intressenter vilket även det är en försäkran från
revisorns sida (Öhman, 2007). Att istället arbeta med förbättring innebär enligt Carrington
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(2010) istället att revisorn ska påverka och försöka förbättra företagets redovisning. I
Öhmans (2007) studie framgår det en önskan om att revisorn ska åtgärda brister i
redovisningen och därmed hjälpa intressenterna. Genom att åtgärda fel i redovisningen
arbetar revisorn med förbättring av företagets redovisning (Öhman, 2007). Slutligen
innebär försäkring enligt Carrington (2010) att revisorn försäkrar sig själv om att företagets
redovisning lever upp till kraven som finns och att revisionen är en garanti för företagets
investerare (Carrington, 2010). Öhman (2007) beskriver däremot försäkring genom att
förklara att revisorn måste göra ”rätt saker” vilket innebär att granska att den information
företaget ger ut lever upp till så pass hög kvalitet att intressenterna med hjälp av denna
information kan fatta beslut. För att kunna granska informationen krävs det att revisorn
försöker upptäcka ifall information har undanhållits eller är felaktig. Avslutningsvis säger
Öhman (2007) att olika intressenter har olika syn på revisorns roll.

4.4

Analysmetoder

För att analysera det insamlade materialet från undersökningen användes programmet
SPSS. Reliabiliteten på måtten och styrkan i korrelationen mellan de beroende variablerna
som mättes gjordes med hjälp av ett Cronbach´s Alphatest (Djurfeldt & Barmark, 2009).
De variabler som fick ett tillräckligt högt Cronbach’s Alpha värde, över 0.7, lades ihop och
övriga variabler analyserades var för sig. När man har över 30 respondenter per grupp kan
man anta att normalfördelning föreligger (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007; Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2012). Då vi har fler än 30 respondenter i två grupper (revisorer och
studenter) av tre och då den gruppen med <30 respondenter (revisorsassistenter) i flera
analyser slås samman med en större grupp (revisorer) antas det att normalfördelning
föreligger.
Vidare analys genomfördes med hjälp beskrivande statistik, korrelationsmatris (Pearson
korrelation) samt multipel linjär regressionsanalys med efterföljande residualanalys med
hjälp av Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest. Vi valde att använda en
signifikansnivå på 10 % när analysen av resultatet skulle göras, vilket motsvaras av
konfidensgraden 90 % (Tagesson, Dahlgren, Galmén, & Håkansson, 2005).
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Undersökningens trovärdighet, reliabilitet och validitet

Vid analysen av insamlad data fanns det en del saker som behövdes ta hänsyn till. Metoden
man har använt för att samla in data måste vara tillförlitlig vilket innebär att metoden inte
påverkar utfallet av forskningen (Denscombe, 2009).
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga för att kunna bedöma trovärdigheten
i undersökningen. Reliabilitet handlar om att de mått man har använt är tillförlitliga. Att
måtten och indikationerna som använts är tillförlitliga kan testas genom att göra
undersökningen en gång till och gång två ska resultatet bli precis samma som första gången
(Lind, 2014; Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Validitet visar istället om de mått
som använts för att undersöka är relevanta och speglar det som ska undersökas. Alltså om
frågorna på enkäten mäter det som syftet med undersökningen är att mäta (Lind, 2014;
Alvehus, 2013; Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2010; Djurfeldt, Larsson, &
Stjärnhagen, 2010).
Reliabiliteten kan i undersökningen klassas som relativt hög då frågorna respektive
svarsalternativen är identiska till alla respondenter och enkäten går att replikera. För att öka
validiteten i forskningen är frågorna formulerade på ett tydligt sätt som gör dem enklare att
förstå. Svaren är dessutom att betrakta som trovärdiga då samtliga respondenter har mer
eller mindre kunskap om området.
Faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten negativt är svarsskalan och
respondenternas tolkning. De flesta av frågorna i enkäten har en 7-gradig Likertskala vilket
påverkar reliabiliteten negativ då respondenterna själva måste tolka svarsalternativet vilket
utgör en risk för undersökningen på samma sätt som det alltid finns en risk för att frågorna
tolkas på olika sätt av olika respondenter (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Detta
påverkar även validiteten negativ då svarsalternativen tolkas annorlunda än vad tanken är
och syftet med frågan kan då bli ett annat. Eftersom enkäten inte delats ut personligen finns
det alltid en risk att enkäten har nått personer som inte är revisorer, revisorsassistenter eller
studenter. Om så är fallet kommer deras svar att påverka reliabiliteten negativt då resultatet
inte hade blivit det samma om en ny forskare hade skickat ut enkäten. Fördelen med att
enkäten skickats via webben är att svaren kan transporteras direkt från enkäten via Excel
till SPSS, detta gör att risken för inmatningsfel i princip försvinner.
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Etiska beaktande

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudområden för de etiska kraven för
forskning;

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

och

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska få
information om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan
när helst de vill. Samtyckeskravet innebär att forskarna ska få deltagarnas samtycke att
delta innan undersökningen påbörjas. Enligt konfidentialitetskravet ska personuppgifter
hanteras konfidentiellt och det är inte heller tillåtet att lämna ut uppgifter till tredje part.
Nyttjandekravet innebär att information och uppgifter om enskilda personer inte får
användas till andra ändamål än forskning (Vetenskapsrådet, 2002).
Varje respondent har inte godkänt att ta emot enkäten då den är utskickad via e-postadresser
som erhållits från andra än respektive respondent. Med tanke på detta fanns det inte
möjlighet att på förhand få ett samtycke från respektive respondent att delta i
undersökningen. Tolkningen är att respondenterna ger sitt samtycke till att delta i
undersökningen genom att besvara enkäten. Respondenterna kunde själva välja att inte
genomföra enkäten samt att avbryta deltagandet om de önskade i enlighet med
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). De har också haft möjlighet att avregistrera
sig från att ta emot utskick och påminnelser från avsändaren, SurveyMonkey. All data som
erhållits har behandlats konfidentiellt vilket också angavs i följebrevet (se Bilaga 2) till
webenkäten som mottagits av respektive respondent. I samband med att respondenterna
besvarar webbenkäten erhålls endast IP-adress samt mailadress, ingen annan personlig
information. De data som erhållits kommer inte att användas för andra ändamål än som
analysmaterial till denna uppsats. Enligt den etiska huvudprincipen; informationskravet
(Vetenskapsrådet, 2002) krävs det att deltagarna i undersökningen informeras om vad
undersökningen har för syfte, därför beskrevs även detta i följebrevet till enkäten (se Bilaga
2).
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5. Analys
I följande kapitel presenteras och analyseras svaren från enkäten. Här presenteras även
resultatet av de tester som har genomförts för att analysera svaren samt tolkningar av
samtliga test.

5.1

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik används för att ge en översikt över det material som genererats av
webbenkäten. Totalt besvarades enkäten av 171 personer varav 66 stycken var revisorer,
10 stycken var revisorsassistenter och 95 stycken av respondenterna var studenter (se
Tabell 5.1).
Tabell 5.1: Fördelning av respondenter
Antal

Andel

Revisorer

66

38,6 %

Revisorsassistenter

10

5,8 %

Studenter

95

55,6 %

Totalt

171

100 %

Fråga två besvarades endast av studenterna för att få fram hur inriktningsfördelningen av
studenterna på ekonomiprogrammet ser ut. Av de 95 studenterna går 55 stycken
Redovisning och revision, 24 stycken Bank och finans och resterande 16 studenter går
Internationellt företagande och marknadsföring (se Tabell 5.2). En klar majoritet av
studenterna läser Redovisning och revision.
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Tabell 5.2: Fördelning mellan inriktningarna
Antal

Andel

Redovisning och revision

55

57,9 %

Bank och finans

24

25,3 %

Internationellt företagande och

16

16,8 %

95

100 %

marknadsföring
Totalt

I webbenkäten besvarades fråga tre, fyra och fem endast av revisorer och
revisorsassistenter. Detta för att få fram hur lång erfarenhet de har av sina respektive yrke
samt hur länge de nuvarande revisorerna arbetat som revisorsassistent innan de blev
revisorer (se Tabell 5.3).
Tabell 5.3: Erfarenhet
Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

-Erfarenhet revisor

1,0

38,0

18,076

10,7661

-Erfarenhet
som
föreg. assistent

2,0

13,0

5,746

1,8489

-Erfarenhet
revisorsassistent

0,3

7,0

3,530

2,3620

Som man ser i tabell 5.3 har den respondent med längst erfarenhet arbetat som revisor i 38
år medan medelvärdet ligger på cirka 18 år. Rad två visar hur länge respondenten arbetat
som revisorsassistent innan denne blev revisor och där ligger snittet på 5,7 år som assistent.
Den respondent som varit revisorsassistent kortast tid har arbetat ca fyra månader och den
respondent som är revisorsassistent just nu och varit det längst har arbetat i sju år (se Tabell
5.3).
Fråga sex och sju ställdes för att se om respondenterna känner till att det ska komma en
förändring av revisionsberättelsen. Svarsalternativ Ja kodades 0 och svarsalternativ Nej
kodades 1. Genom detta fick vi fram att medelvärdet ligger på 0,62 för KAM vilket visar
att majoriteten känner till IAASBs krav på förändring av revisionsberättelsen som
sammanfattas i KAM. Det är en minoritet på 0,38 som känner till att EU också har ett krav
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på en förändring av revisionsberättelsen som sammanfattas i ”beskriva de väsentligaste
riskerna för fel i företagets rapportering” (se Tabell 5.4).
Tabell 5.4: Kunskap om att en förändring ska ske
Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

KAM

0

1

0,62

0,487

Väsentligaste risker

0

1

0,38

0,486

Från fråga nio och framåt hade respondenterna möjlighet att välja ingen åsikt som
svarsalternativ. I analyserna nedan är de svar som motsvarar ingen åsikt borttagna (se
Bilaga 4).
De sista bakgrundsfrågorna, fråga åtta, nio och tio ställdes för att få fram respondenternas
uppfattning om dagens revisionsberättelse. Resultatet finns att se i tabell 5.5.
Tabell 5.5: Uppfattning om dagens revisionsberättelse

- Tillräcklig info om

Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

1

7

4,28

1,625

1

7

4,50

1,615

1

7

3,93

1,526

företaget
- Tillräcklig info om
revisionen
- Tillräcklig insyn i
granskningsprocessen

Som man kan se i tabell 5.5 har de tre frågorna relativt lika medelvärde vilket tyder på att
respondenternas åsikt gällande de tre frågorna följs åt. Högst medelvärde fick frågan om
respondenten anser att revisionsberättelsen ger tillräckligt med information om revisionen.
Enkäten hade fem frågor (11-15) som alla mätte hur respondenterna såg på IAASBs
förändringskrav. Fråga 16 till 19 mätte respondenternas åsikt gällande EUs
förändringskrav. Fråga 20, 21 och 22 mätte efterfrågan på hård information och 23, 24 och
25 mätte efterfrågan på mjuk information. Dessa 15 frågor läggs ihop till fyra nya variabler.
Varje ny variabel symboliserar en beroende variabel. Flera variabler som mäter samma sak
ger ökad risk för mätfel varför ett bättre alternativ är att slå ihop frågorna till en variabel.
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Korrelationen mellan dessa variabler måste vara hög vilket visar att frågorna fungerar
tillsammans och mäter samma sak. Detta testas genom ett Cronbach’s Alpha-test i SPSS.
Värdet som fås fram i testet bör ligga över 0.7 för att det ska anses lämpligt att gruppera
variablerna (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Resultatet från Cronbach’s Alphatestet finns i tabell 5.6.
Tabell 5.6: Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha
IAASB

0,850

EU

0,829

Hård info

0,557

Mjuk info

0,580

I tabell 5.6 ses att hård och mjuk information inte ger en tillräckligt hög korrelation varför
det inte anses lämpligt att lägga ihop dessa frågor till en ny variabel. Istället måste frågorna
som berör hård och mjuk information analyseras var för sig. Frågorna gällande IAASBs
och EUs krav har en hög korrelation och läggs därför ihop till två nya variabler. Därefter
görs beskrivande statistik för de beroende variablerna IAASBs och EUs krav.
Tabell 5.7: Sammanslagna beroende variabler
Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

IAASBs krav

1,0

7,0

4,3856

1,50241

EUs krav

1,0

7,0

3,1261

1,54266

I tabell 5.7 ser vi att IAASBs krav har ett högre medelvärde än EUs krav och tolkningen
kan då göras att respondenterna anser att IAASBs krav på förändring av
revisionsberättelsen bättre tillgodoser deras önskemål än vad EUs krav på förändring gör.
Eftersom Cronbach’s Alpha inte fungerade för frågorna som berörde hård och mjuk
information plockades beskrivande statistik fram för respektive fråga.
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Tabell 5.8: Hård information
Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

- Historiska händelser

1

7

4,20

1,995

- Jämförelse över tid

1

7

5,29

1,780

- Fokusera på de

1

7

5,85

1,300

väsentligaste delarna

Störst efterfrågan hos respondenterna är att revisorn med revisionen ska fokusera på de
mest väsentliga delarna i företagets verksamhet och redovisning. Respondenterna anser att
historiska händelser är av minst betydelse att ta del av i en revisionsberättelse när det gäller
hård information (se Tabell 5.8).
Tabell 5.9: Mjuk information

-

Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

1

7

3,56

2,090

och

1

7

4,60

1,900

på

1

7

5,76

1,334

Framtidsutsikter

och prognoser
-

Tolkningar

bedömningar
-

Fokuserar

helhetsbedömning

När det kommer till den mjuka informationen anser respondenterna att det är viktigast att
revisorn ger en helhetsbedömning av företaget i revisionsberättelsen. Intresset för att
revisionsberättelsen ska innehålla framtidsutsikter och prognoser för företaget är betydligt
lägre (se Tabell 5.9).
Avslutningsvis ställdes sex frågor i enkäten (26-31) för att fånga vilken roll respondenterna
anser att dagens revisor har och ska ha. Fråga 26 och 27 är kopplade till revisorn som
försäkran, dessa lades inför analysen ihop till en ny variabel. Fråga 28 och 29 handlar om
att revisorn ska förbättra, även dessa lades ihop till en ny variabel. De sista två frågorna
handlar om försäkring och precis som de andra lades dessa ihop till en ny variabel. Den
beskrivande statistiken för den oberoende variabeln – synen på revisorns roll finns i tabell
5.10.
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Tabell 5.10: Oberoende variabel
Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

Försäkran

2,5

7,0

5,6074

1,13983

Förbättring

1,0

7,0

4,6370

1,19845

Försäkring

1,0

7,0

4,5743

1,34691

Medelvärdet för att revisorn ska arbeta med försäkring och förbättring ligger nära varandra.
Högst medelvärde fick försäkran. Tolkning görs att respondenterna anser att revisorns
viktigaste roll är att fungera som försäkran. Revisorn ska alltså, enligt respondenterna,
genom sin revisionsberättelse bidra till ökad trovärdighet kring kundens redovisade
information och bidra till intressenternas försäkran om att verksamheten sköts effektivt.

5.2

Korrelationsmatris

Analys av korrelationer är lämpligt att göra innan man utför en multipel linjär
regressionsanalys. Genom en korrelationsmatris framgår sambandet mellan olika variabler,
både positiva och negativa. En korrelationsanalys görs också för att se om det finns en eller
flera variabler som tillsammans med en annan variabel kan mäta samma sak eller som
samvarierar med varandra. Variabler som samvarierar leder till multikollinearitet vilket
innebär att det är svårt att visa hur de oberoende variablerna påverkar övriga variabler
(Djurfeldt & Barmark, 2009).
I korrelationsmatrisen (se Bilaga 5) framgår det att tillräcklig insyn i granskningsprocessen
tillsammans med tillräcklig info om företaget och tillräcklig info om revisionen
samvarierar. Med anledning av detta tas frågan om tillräcklig insyn i granskningsprocessen
inte med i regressionsmodellerna.

5.3

Multipel linjär regressionsanalys

Flera oberoende variabler analyseras samtidigt i en multipel regressionsanalys (Djurfeldt,
Larsson, & Stjärnhagen, 2010). I de sammanställda tabellerna från regressionsanlyserna
markeras de siffror som är signifikanta med fet stil.
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Utöver de signifikanta siffrorna presenteras det huruvida hela modellen är signifikant,
modellens VIF-värde och modellens förklaringsgrad. VIF värde, Variance Inflation Factor,
visar hur stor risk det finns för multikollinearitet. När en variabel är i multikollinearitet med
en annan variabel ökar VIF-värdet. Rekommendationerna kring hur högt VIF-värdet får
vara innan multikollineariteten ställer till problem är delad men den ska inte överstiga 2.5
(Djurfeldt & Barmark, 2009). Rsquare är modellens determinationskoefficient vilken även
kallas förklaringsgrad. Förklaringsgraden berättar hur stor del av den beroende variabeln
som förklaras av den obereonde variabeln samt vilken aktör respondenten tillhör (Körner
& Wahlgren, 2015).
För att kunna uttala sig med säkerhet om sambanden genomförs ett test för att kontrollera
om residualerna till regressionslinjen är normalfördelade eller inte i form av KolmogorovSmirnovs test. 15 test är normalfördelade och nio test är inte normalfördelade. För att
residualerna ska anses normalfördelade måste antalet stickprov överstiga 30. Att
residualerna är normalfördelade innebär att många variabler ligger symmetriskt fördelat
runt medelvärdet och därmed anses vara normalfördelade (Djurfeldt, Larsson, &
Stjärnhagen, 2010). När det är normalfördelat kan man med större säkerhet uttala sig om
sambanden. Är det inte normalfördelat krävs det försiktighet i uttalandet om sambanden
mellan variablerna.
5.3.1

Multipel linjär regressionsanalys mellan aktörerna

Den första analysen som genomförs är mellan de tre aktörerna; revisorer,
revisorsassistenter och studenter. I testet är dummyvariabeln studenter referenskategori.
Anledningen till detta är att vi anser att det är intressant att jämföra de yrkesverksamma
mot de som fortfarande är under utbildning. Genom detta test framgår det om synen på
revisorns roll och därmed vilken information som eftersträvas i revisionsberättelsen skiljer
sig åt beroende på vilken aktör respondenterna tillhör vilket är något vi tror att det gör.
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5.3.1.1. Multipel linjär regressionsanalys IAASB & EU
Tabell 5.11: Multipel linjär regressionsanalys IAASB och EU
IAASB
N=94
Beta
Variabler
Försäkran
Förbättring
Försäkring
Revisorer
Revisorsassistenter
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Konstant
Justerat Rsquare
VIF-värde, högsta
F-värde

EU
N=96
Std. Error

0,342 ***
0,019
0,07
-0,413 **
-0,264 *
-0,109
-0,032
-0,172
-0,113

Beta

0,139
0,124
0,11
0,382
0,547
0,33
0,382
0,128
0,114

0,068
0,149 *
0,074
-0,758 ***
-0,375 ***
0,011
0,06
-0,108
0,086

3,485 **
0,273
2,043
4,872 ***

Std. Error

2,619 ***
0,573
2,159
15,161 ***

Referenskategori: Studenter
***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 ƚ<0,1

Tabell 5.11 visar att regressionsmodellen för så väl IAASBs som EUs krav är signifikanta
(båda på 0,1 %-nivån). Det högsta VIF-värdet ligger inom de rekommenderade värdena.
Residualerna för så väl IAASB som EU är normalfördelade. Ur tabellen kan man utlästa
att de respondenter i undersökningen som ser revisorn som försäkran är positiva till
IAASBs kommande krav. Däremot är respondenterna mer positiva till EUs krav om de ser
revision som förbättring (även om detta samband är svagare). Beroende på hur
respondenterna ser på revisorns roll tycker de att IAASBs eller EUs krav är bättre. Vi kan
också se att revisorer och revisorsassistenter anser att både IAASBs krav och EUs krav är
mindre viktiga att ha med i en revisionsberättelse än vad studenter tycker att det är.
Regressionen visar också att 27,3 % av skillnaderna i vad respondenterna anser om IAASBs
krav förklaras av den syn respondenten har på revisorns roll och vilken respondentgrupp
man tillhör. 57,3 % av variationen i synen på EUs krav ligger i om respondenterna ser
revisorn som en förbättring och om man är student eller revisor respektive revisorsassistent.
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5.3.1.2 Multipel linjär regressionsanalys Hård & Mjuk information
Tabell 5.12: Multipel linjär regressionsanalys Hård information
Hård information
Historiska händelser
N=109
Beta
Std. Error
Variabler
Försäkran
Förbättring
Försäkring
Revisorer
Revisorsassistenter
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Konstant
Justerat Rsquare
VIF-värde, högsta
F-värde

0,094
0,065
0,081
-0,363 **
-0,110
-0,023
0,065
0,102
-0,197

Jämföra över tid
N=109
Beta
Std. Error

0,183
0,163
0,152
0,477
0,474
0,440
0,489
0,153
0,149

0,092
0,133
0,208 *
-0,167
-0,265 *
-0,084
-0,039
0,107
0,139

3,217 *

Väsentligaste delarna
N=113
Beta
Std. Error
0,203 ƚ
0,065
0,107
-0,082
-0,111
-0,088
-0,065
0,009
-0,098

0,166
0,149
0,137
0,439
0,688
0,401
0,450
0,136
0,135

1,271

0,135
1,799
2,867 **

0,165
1,756
3,368 ***

4,246 ***
0,010
1,796
1,120

Referenskategori: Studenter
***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 ƚ<0,1

Tabell 5.12 visar att regressionsmodellen för så väl historiska händelser (1 %-nivån) som
jämföra över tid (0,1 %-nivån) är signifikanta. Regressionsmodellen för de väsentligaste
delarna är dock inte signifikant varför vi inte kan dra några slutsatser utifrån den tabellen.
Det högsta VIF-värdet ligger inom de rekommenderade värdena för båda de signifikanta
modellerna i tabell 5.12. Residualerna för variabeln historiska händelser är normalfördelad
vilket de inte är för variabeln jämföra över tid. Ur tabellen kan man utläsa, om än med
försiktighet, att de respondenter i undersökningen som ser revisorn som försäkring gärna
ser att information som går att jämföra över tid ska finnas med i revisionsberättelsen (även
om detta samband är svagt). Vi kan också se att revisorer anser att det är mindre viktigt att
läsa om historiska händelser i revisionsberättelsen än vad studenter tycker att det är. Där
till kan vi också säga att revisorsassistenter tycker att det är mindre viktigt än studenter att
ha med sådan information som går att jämföra över tid i revisionsberättelsen. Regressionen
visar också att 13,5 % av skillnaderna i hur viktigt respondenterna tycker att det är att ha
med historiska händelser i revisionsberättelsen förklaras av om man är revisor eller inte.
16,5 % av variationen i synen på hur viktigt det är att ha med information som går att
jämföras över tid ligger i om respondenterna ser revisorn som försäkring och om man är
revisorsassistent eller inte.
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Tabell 5.13: Multipel linjär regressionsanalys Mjuk information
Mjuk information
Framtidsutsikter
N=111
Beta
Std. Error
Variabler
Försäkran
Förbättring
Försäkring
Revsiorer
Revisorsassistenter
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Konstant
Justerat Rsquare
VIF-värde, högsta
F-värde

0,086
0,11
0,108
-0,585 ***
-0,101
-0,098
-0,015
-0,095
0,107

Tolkningar
N=113
Beta

0,164
0,143
0,134
0,425
0,673
0,386
0,443
0,141
0,134

0,108
0,047
0,205 *
-0,322 **
-0,073
-0,017
-0,09
-0,023
0,053

2,143 ƚ

Std. Error

Helhetsbedömning
N=113
Beta
Std. Error

0,17
0,15
0,137
0,447
0,703
0,407
0,46
0,136
0,136

0,403 ***
0,036
0,093
0,021
0,021
-0,03
0,006
-0,027
0,179
1,609 ƚ

2,437 *

0,286
1,893
5,897 ***

0,116
1,781
2,632 **

0,176
1,753
3,655 ***

Referenskategori: Studenter
***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 ƚ<0,1

Tabell 5.13 visar att regressionsmodellerna för samtliga beroende variabler gällande mjuk
information är signifikanta (framtidsutsikter och helhetsbedömningar på 0,1 %-nivån och
tolkningar på 1 %-nivån). Det högsta VIF-värdet ligger inom de rekommenderade värdena.
Residualerna för samtliga variabler är normalfördelade. Genom att titta i tabell 5.13 kan vi
se att de respondenter som ser på revisorns roll som försäkran anser att revisorns
helhetsbedömningar är viktigt att ha med i revisionsberättelsen. Däremot är respondenterna
mer positiva till att ha med revisorns tolkningar och bedömningar i revisionsberättelsen om
de ser på revisorn som försäkring (även om detta samband är svagare). Beroende på hur
respondenterna ser på revisorns roll anser de att revisorns tolkningar och bedömningar eller
helhetsbedömningar gällande företagets verksamhet och redovisning är viktigare att ha med
i revisionsberättelsen. Vi kan också utläsa att revisorer tycker att det är mindre viktigt att
ha med information om framtidsutsikter och prognoser och revisorns tolkningar och
bedömningar än vad studenter tycker att det är. Regressionen visar också att 28,6 % av
skillnaderna i vad respondenterna anser om hur viktigt det är att ha med framtidsutsikter i
revisionsberättelsen förklaras av att respondenten är revisor. Vidare kan vi också säga att
11,6 % av variationen i hur viktigt man tycker det är att ha med tolkningar och bedömningar
i revisionsberättelsen ligger i om respondenten ser revisorn som försäkring och om man är
revisor.
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5.3.2

Multipel linjär regressionsanalys mellan inriktningarna

Nästa analys är mellan studenterna och de tre olika inriktningarna Redovisning och
revision, Bank och finans samt Internationellt företagande och marknadsföring. I denna
analys väljer vi att ha Redovisning och revision studenterna som referensgrupp.
Anledningen till detta är att vi tror de studenter som läser Redovisning och revision besitter
mer kunskap om ämnet än de som läser Bank och finans samt Internationellt företagande
och marknadsföring. I kommande analyser står revisorer och revisorsassistenter helt
utanför modellen och vi kan därför bara diskutera studenternas åsikter.
5.3.2.1 Multipel linjär regressionsanalys IAASB & EU
Tabell 5.14: Multipel linjär regressionsanalys IAASB och EU
IAASB
N=39
Beta
Variabler
Försäkran
Förbättring
Försäkring
Bank och Finans
Internationellt företagande och marknadsföring
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Konstant
Justerat Rsquare
VIF-värde, högsta
F-värde

0,388 *
0,215
-0,025
-0,377 ƚ
0,032
-0,189
0,276
0,029
0,199

EU
N=39
Std. Error

Beta

0,157
0,129
0,139
0,495
0,436
0,456
0,384
0,16
0,125

0,026
0,316
0,112
-0,26
-0,114
-0,01
0,208
-0,076
0,349

2,314 *
0,342
2,282
3,132 *

Std. Error

1,93
0,036
2,631
1,148

Referenskategori: Redovisning och Revision
***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 ƚ<0,1

Tabell 5.14 visar att regressionsmodellen för IAASBs krav är signifikant (5 %-nivån).
Däremot är modellen för EUs krav inte signifikant, vi kan därför inte uttala oss om något
ur tabellen över EUs krav. Det högsta VIF-värdet för modellen för IAASBs krav ligger
inom de rekommenderade värdena. Residualerna för samma variabel är normalfördelade.
Ur tabellen kan man utläsa att de studenter i undersökningen som ser revisorn som
försäkran anser också att IAASBs kommande krav är positiva, även om detta samband är
svagt. Dock är studenter som läser inriktningen Bank och finans mer negativa till IAASBs
krav än de studenter som läser Redovisning och revision. Regressionen visar också att 34,2
% av skillnaderna i vad studenterna anser om IAASBs krav förklaras av den syn studenten
har på revisorns roll och vilken inriktning studenten läser.
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5.3.2.2 Multipel linjär regressionsanalys Hård & Mjuk information
Tabell 5.15: Multipel linjär regressionsanalys Hård information
Hård information
Historiska händelser
N=50
Beta
Std. Error
Variabler
Försäkran
Förbättring
Försäkring
Bank & Finans
Internationellt företagande och marknadsföring
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Konstant
Justerat Rsquare
VIF-värde, högsta
F-värde

0,044
-0,03
0,117
0,21
-0,011
-0,027
-0,024
-0,061
0,369 ƚ

Jämföra över tid
N=48
Beta
Std. Error

0,229
0,186
0,209
0,648
0,694
0,649
0,531
0,222
0,202

0,066
0,259 ƚ
0,182
-0,209
-0,118
-0,187
0,171
0,181
0,288 ƚ

2,641 ƚ

Väsentligaste delarna
N=50
Beta
Std. Error

0,221
0,179
0,204
0,666
0,677
0,643
0,527
0,216
0,198

0,475 **
0,137
-0,085
-0,11
-0,012
-0,201
0,028
0,315 ƚ
-0,125

0,425

-0,019
2,063
0,900

0,339
2,075
3,564 **

2,531 *
0,323
2,117
3,437 **

Referenskategori: Redovisning och Revision
***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 ƚ<0,1

Tabell 5.15 visar att regressionsmodellen för variablerna jämföra över tid samt
väsentligaste delarna är signifikanta (båda på 1 %-nivån). Regressionsmodellen för
historiska händelser är däremot inte signifikant och vi kan därför inte uttala oss om något i
tabellen över historiska händelser. Det högsta VIF-värdet för de två modeller som är
signifikanta ligger inom de rekommenderade värdena. Residualerna för så väl jämföra över
tid och väsentligaste delarna är normalfördelade. Utifrån tabell 5.15 kan vi säga att
studenterna i undersökningen som ser revisorn som förbättring anser också att det viktigt
att ha med information som går att jämföra över tid i revisionsberättelsen. De studenter som
ser revisorn som försäkran anser däremot att det är viktigare att ha med de väsentligaste
delarna i företagets verksamhet och redovisning i revisionsberättelsen. Vi kan också säga
att de studenter som anser att det står tillräckligt med information om revisionen i den
befintliga revisionsberättelsen anser att det även är viktigt att ha med sådan information
som går att jämföra över tid (även om detta samband är svagare). Däremot, de studenter
som anser att det står tillräckligt med information om företaget i den befintliga
revisionsberättelsen tycker att det är viktigare att revisionsberättelsen fokuserar på de
väsentligaste delarna i företagets verksamhet och redovisning (även detta samband är
svagt). Regressionen visar också att 33,9 % av skillnaderna i vad studenterna anser om att
ha med information i revisionsberättelsen som går att jämföra över tid förklaras av den syn
studenten har på revisorns roll och om studenten tycker att den befintliga
revisionsberättelsen innehåller tillräcklig info om revisionen. Tabell 5.15 visar också att
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32,3 % av skillnaderna i vad studenterna anser om att revisionsberättelsen ska fokusera på
de väsentligaste delarna i företagets verksamhet och redovisning förklaras av den syn
studenten har på revisorns roll och om studenten tycker att den befintliga
revisionsberättelsen innehåller tillräcklig information om det reviderade företaget.
Tabell 5.16: Multipel linjär regressionsanalys Mjuk information
Mjuk information
Framtidsutsikter
N=47
Beta
Std. Error
Variabler
Försäkran
Förbättring
Försäkring
Bank & Finans
Internationellt företagande och marknadsföring
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Konstant
Justerat Rsquare
VIF-värde, högsta
F-värde

-0,116
0,031
0,084
0,04
0,221
-0,39 **
-0,037
0,38 *
0,07

Tolkningar
N=50
Beta

0,237
0,193
0,216
0,67
0,718
0,671
0,549
0,229
0,209

0,273
-0,019
0,115
-0,035
0,043
-0,273 ƚ
-0,111
0,108
0,032

3,651 *

Helhetsbedömning
N=46
Beta
Std. Error

Std. Error
0,204
0,166
0,186
0,577
0,619
0,579
0,474
0,198
0,18

0,408 **
0,206
0,059
-0,252
0,035
0,002
0,114
0,082
0,192

3,057 *

0,217
2,063
2,448 *

0,108
2,063
1,631

0,488
0,368
2,021
3,971 **

Referenskategori: Redovisning och Revision
***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 ƚ<0,1

Tabell 5.16 visar att regressionsmodellen för framtidsutsikter och helhetsbedömning är
signifikanta (på 5 %-nivån respektive 1 %-nivån). Regressionsmodellen för tolkningar är
inte signifikant, på grund av detta kan vi inte tolka denna tabell vidare. Det högsta VIFvärdet för de två modeller som är signifikanta ligger inom de rekommenderade värdena.
Residualerna för dessa modeller är normalfördelade. Vi kan också utläsa ur tabell 5.16 att
de studenter i undersökningen som inte känner till begreppet KAM anser att det är viktigt
att ange mer information om framtidsutsikter och prognoser för ett företag i
revisionsberättelsen. Detta i sig säger inget som kan kopplas till studiens syfte då det bygger
på vilken syn respondenterna har på revisorns roll och inte huruvida de känner till
förändringen. Ur tabellen kan vi också utläsa att de studenter som ser revisorn som
försäkran anser att det är viktigt att revisionsberättelsen fokuserar mer på
helhetsbedömningen gällande företagets verksamhet och redovisning. Regressionen visar
också att 21,7 % av skillnaderna i vad respondenterna anser om att ha med framtidsutsikter
för ett företag i revisionsberättelsen förklaras av om man har hört talas om begreppet KAM
eller inte. Det kan även utläsas att 36,8 % av variationen i synen på hur viktigt det är att ha
med helhetsbedömningar gällande företagets verksamhet och redovisning förklaras av den
syn respondenten har på revisorns roll.
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5.3.3
Sista

Multipel linjär regressionsanalys för revisorernas erfarenhet

analysen

innefattar

endast

revisorers

erfarenhet.

Anledningen

till

att

revisorsassistenter inte har en egen analys är för att antal svar från revisorsassistenterna var
för få. Dock kan man se att det finns samband i korrelationsmatrisen (se Bilaga 5). Denna
analys genomförs för att se om det finns någon skillnad i vilken information som
eftersträvas i revisionsberättelsen beroende på hur lång erfarenhet respondenten har som
revisor.
Exakt samma tester som ovan genomfördes och resultatet blev att endast en av åtta analyser
blev signifikant. På grund av detta kan ingen tolkning göras då det inte finns något samband
mellan variablerna varför ingen analys presenteras.

53

| Analys

Gejhed & Åkesson

5.4

Sammanfattande modell efter analys

Försäkran

IAASB

+

Förbättring

IAASB

Försäkring

IAASB

+
EU

EU

HÅRD

MJUK

+

+

EU

+

HÅRD

HÅRD

MJUK

MJUK

+

Modell 5.1: Sammanfattande modell efter analys
Efter genomförd regressionsanalys kunde vi finna sambanden som framgår av modell 5.1.
Analysen visade att det fanns positiva samband mellan synen på revisorns roll som
försäkran och om man anser att IAASBs krav samt mjuk information är väsentligt att ha
med i revisionsberättelsen. Vi kunde också finna ett positivt samband mellan att se
revisorns roll som försäkran och om man anser att det är viktigt att ha med hård information
i revisionsberättelsen även om detta samband är något svagare. Den sammanfattande
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modellen (se Modell 5.1) visar även på ett positivt samband mellan att se revisorn som
förbättring och att önska information som motsvaras av EUs krav. Även detta samband är
något svagare. Det framgår också av modellen att det finns samband mellan att se revisorns
roll som försäkring och att önska hård- samt mjuk information i revisionsberättelsen.
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6. Slutsats
Sista kapitlet i uppsatsen är slutsatsen. Här besvaras studiens syfte med hjälp av det resultat
som presenterats i föregående kapitel. Författarnas egna tolkningar kring resultatet läggs
fram tillsammans med studiens bidrag vartefter författarna ger förslag på framtida
forskning.

6.1

Slutsats och diskussioner

Vår slutsats är att vilken information respondenterna önskar i en revisionsberättelse beror
på vilken aktör respondenterna tillhör i kombination med hur respondenterna ser på
revisorn. Till undersökningsmodellen (se Modell 3.1) säger vi att vi tror att beroende på
om respondenterna ser revisorns roll som försäkran, förbättring eller försäkring och om de
tillhör revisorer, revisorsassistenter eller studenter kommer de att förespråka olika krav.
Ytterligare en skillnad som vi tar upp tror vi ligger i vilken inriktning studenterna tillhör.
Redovisning och revision har mer kunskap om området varför vi antog att de skulle
eftersträva annan information än de studenter som går Bank och finans och Internationellt
företagande och marknadsföring.
Beroende på hur man ser på revisorn eftersträvar man också olika information i
revisionsberättelsen. I undersökningsmodellen (se Modell 3.1) nämner vi att om man ser
revisorn som försäkran vill man veta att företaget sköts på rätt sätt (Carrington, 2010), att
företaget anlitar en oberoende revisor (Jensen & Meckling, 1976) men även att man önskar
en frekvent rapportering från revisorn (Öhman, 2007). Tabell 5.11 visar att beroende på om
respondenter ser revisorn som försäkran anser denne också att IAASBs krav är önskvärda,
dessa respondenter anser samtidigt att revisorns helhetsbedömningar om företaget är viktigt
att ha med i revisionsberättelsen. Däremot, om man ser revisorn som förbättring anser man
att EUs krav är mer positiva. Om man ser på revisorns roll som förbättring anser man att
revisorn ska påverka och förbättra företagets redovisning (Carrington, 2010) och att
revisorn ska åtgärda fel och brister i redovisningen (Öhman, 2007). Vi kan alltså utifrån
vårt resultat säga att vårt antagande stämde, beroende på hur man ser på revisorns roll anser
man också att olika information är viktigt att ha med i en revisionsberättelse. De som ser
revisorn som försäkring anser att det är viktigt att revisionen är en garanti för företagets
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investerare (Carrington, 2010) och att revisorn granskar redovisningen så att den
information som presenteras lever upp till så pass hög kvalitet att intressenterna kan fatta
beslut utifrån den (Öhman, 2007). Utifrån tabell 5.12 kan vi säga att de respondenter som
ser revisorn som försäkring anser istället att det är viktigt att ha med sådan information som
går att jämföra över tid men även revisorns tolkningar och bedömningar. Utifrån detta kan
vi alltså säga att det skiljer sig åt vilken information som önskas i revisionsberättelsen
beroende på hur man ser på revisorns roll. Vår undersökningsmodell (Modell 3.1) bygger
också på att synen på revisorns roll skiljer sig åt beroende på vilken aktör respondenten
tillhör, vilket resultatet av undersökningen bekräftar.
Grey (1998) säger att det finns en stark kultur inom revisionsbyråer. Vi tror att kulturen i
kombination med att det är känt att revisionsyrket är en egen profession (Brante, 2009) gör
att information som eftersträvas i en revisionsberättelse kommer att skilja sig åt beroende
på om respondenterna är yrkesverksamma eller studenter. Tabell 5.11 visar att studenterna
är mer positiva än revisorerna och revisorsassistenterna till både IAASBs krav och EUs
krav. Däremot ser vi att de revisorer och revisorsassistenter som ser revisorn som försäkran
tycker att både IAASBs krav och EUs krav är bra. Motsvarande tabell för studenter, tabell
5.14 visar att även studenter som ser revisorn som försäkran är positivt inställda till IAASBs
krav. Tolkning av detta är att kulturen på revisionsbyråerna inte påverkat respondenternas
åsikt om IAASBs krav men däremot för EUs krav där det inte finns något samband mellan
studenter och deras åsikt om EU. När det gäller efterfrågan på hård information, där man
vill jämföra över tid, är det de revisorsassistenter som ser revisorn som försäkring som
efterfrågar den typ av information i revisionsberättelsen vilket framgår i tabell 5.12. Vilken
mjuk information respondenterna efterfrågar finns i tabell 5.13 där det framgår att de
revisorer som ser revisorns roll som försäkring vill läsa om revisorns egna tolkningar och
bedömningar i revisionsberättelsen. Genom detta gör vi tolkningen att kulturen (Grey,
1998) i kombination att revisionsyrket tillhör en egen profession (Brante, 2009) påverkar
vilken information som eftersträvas när det gäller EU, historiska händelser samt tolkningar
och bedömningar.
Ett eget antagande vi gjort tidigt är att vilken information som önskas i revisionsberättelsen
skiljer sig åt beroende på vilken inriktning som studenterna läser. Detta på grund av att vi
tror att de studenter som läser Redovisning och revision besitter mer kunskap om
revisionsberättelsen än de som läser Bank och finans eller Internationellt företagande och
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marknadsföring. Främst tänkte vi på att Redovisning och revision studenterna skulle önska
mer hård information än vad de två andra inriktningarna skulle göra. I tabell 5.15 ser vi att
de studenter som läser Bank och finans och Internationellt företagande och marknadsföring
tycker att information där man jämför över tid och information där man presenterar de
väsentligaste delarna i företagets redovisning och verksamhet är mindre viktiga än vad
Redovisning och revision studenterna gör. Dessa skillnader är dock inte signifikanta varför
vi inte kan uttala oss med säkerhet kring detta. Tabell 5.16 stärker också vårt antagande då
vi ser att de studenter som läser Bank och finans och Internationellt företagande och
marknadsföring båda tycker att information om framtidsutsikter, som är mjuk information,
är viktigare än vad Redovisning och revision studenterna gör. Dessa skillnader är dock inte
heller signifikanta varför vi inte kan uttala oss med säkerhet att det verkligen är så.
Anledningen till att vi ser dessa negativa samband, om än inte signifikanta, tror vi beror på
variationer i kurser mellan de olika inriktningarna.
Vi hade en ambition om att göra en multipel linjär regressionsanalys för revisorer där analys
skulle genomföras beroende på hur lång erfarenhet revisorerna har av sitt yrke. Av åtta test
var det endast en modell som blev signifikant. Med anledning av detta kunde vi inte tolka
resultatet av analysen.
Resultaten av regressionsanalyserna i övrigt visade på intressanta signifikanta samband.
Revisorerna och revisorsassistenterna anser att det är mindre viktigt än studenterna att ha
med sådan information i revisionsberättelsen som både IAASBs och EUs krav motsvarar.
Detta kan tolkas som att revisorer och revisorsassistenter tycker att standardsättarnas
kommande krav inte är i linje med deras önskningar. För att en förändring ska kunna
genomföras med ett positivt utfall krävs det att de som påverkas av förändringen är villiga
att agera för förändringen (Kotter, 1996). Det är samtidigt intressant att de som är
framtidens revisorer och revisorsassistenter, alltså de studenter som studerar ekonomi idag
och som har svarat på den här undersökningen, anser att IAASBs samt EUs krav är viktigare
att ha med i revisionsberättelsen än vad nuvarande revisorer och revisorsassistenter tycker.
Detta kan innebära, med Kotters (1996) teori som grund, att framtidens förändringar får ett
positivt utfall bland nyutexaminerade ekonomstudenter från Kristianstad Högskola.
Utifrån regressionsanalysen kan vi också se fler signifikanta samband. Vi kan konstatera
att revisorer anser att det är mindre viktigt att ha med historiska händelser i
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revisionsberättelsen än vad studenter anser att det är. Detta kan vi tolka som att revisorerna
istället anser att det är viktigare än vad studenterna tycker att det är att ha med sådan
information som berör framtiden istället för information om vad som har hänt. Här tror vi
att studenterna inte är lika insatta i yrket och inte heller har lika lätt för att ta ställning, som
revisorer och revisorsassistenter har, när det gäller vad som behöver förändras i den
befintliga revisionsberättelsen. Vi tror att revisorer och revisorsassistenter har lättare för att
se att denna typ av förändring hade varit positiv. Sådan information som går att jämföra
över tid är sådan information som man kan finna i den befintliga revisionsberättelsen som
studenter är vana vid att hantera. Vi tror delvis att det är där förklaringen ligger till varför
uppfattningen i frågan skiljer sig åt mellan vilken aktör respondenten tillhör.
I likhet med detta anser revisorsassistenterna att det är mindre viktigt att ha med sådan
information som går att jämföra över tid i revisionsberättelsen än vad studenterna tycker
att det är. Här skulle man kunna föra samma diskussion som ovan. Att detta beror på att
studenter är vana vid att läsa sådan information som går att jämföra över tid i den befintliga
revisionsberättelsen, varför ovan resonemang kan vara förklaringen till varför just den
typen av information är önskvärd från studenter. Här kan man också finna ett samband, så
väl historiska händelser som information som går att jämför över tid är sådan information
som går under kategorin hård information. Det är alltså mindre väsentligt för revisorer och
revisorsassistenter att ha med hård information i revisionsberättelsen än vad det är för
studenterna.
Utifrån regressionsanalysen kan vi även säga att revisorer anser att det är mindre viktigt
med framtidsutsikter och tolkningar och bedömningar från revisorn än vad studenter tycker
att det är. Med detta sagt kan vi konstatera att vårt antagande inte stämde, vårt antagande
innebar att om revisorer önskar hård information kommer de inte önska mjuk. Det visade
sig alltså att revisorer inte är intresserade av varken hård eller mjuk information i
revisionsberättelsen.
Vi kan även konstatera att det samband som vi förutspådde skulle finnas, att beroende på
studenternas inriktning kommer synen på antingen hård eller mjuk information skilja sig
åt, inte var signifikant. Vi kan efter regressionsanalysen inte se något signifikant samband
när det gäller detta. Det finns alltså inget samband mellan vad studenter anser är väsentligt
att ha med i revisionsberättelsen, när det gäller hård och mjuk information, och vilken
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inriktning studenterna läser. Det vi kan säga är att de studenter som läser Bank och finans
anser att det är mindre viktigt att förändra revisionsberättelsen i linje med IAASBs krav.

6.2

Studiens bidrag

Då det är ett relativt nytt ämne och det är en förändring som ligger i tiden är vår studie
högst aktuell. Vi har genom vår studie undersökt vad revisorer, revisorsassistenter och
studenter anser är väsentlig information i en revisionsberättelse vilket kan vara till nytta för
de standardsättare som idag arbetar med att genomföra en förändring av
revisionsberättelsen. Kotter (1996) menar att om inte nästan alla de som berörs av
förändringen är med på förändringen kommer det bli mycket svårare att genomföra
förändringen. Det finns alltid en risk för att förändringar tenderar att formas efter de åsikter
som de genomförande aktörerna har vilket i detta fall är revisorer och revisorsassistenter.
Studien kan därför vara relevant för standardsättare som är måna om att få med aktörerna
på förändringen.
Utöver det bidrar vår studie till ökad förståelse för förändringen samt mer information kring
förändringarna generellt och vad de två standardsättarna vill åstadkomma med sina
förändringar.

6.3

Förslag till framtida forskning

Då det är ett ämne som är relevant just nu med tanke på att en förändring kommer att ske
tror vi att det hade varit av värde att genomföra en liknande undersökning igen. Då med
större resurser för att nå fler. Om enkäten hade nått ut till fler tillsammans med uppmaning
om att besvara enkäten kanske fler svar inkommit och hade därför kunnat ge ett mer
tillförlitligt och omfattande svar kring vilken information aktörerna i Sverige önskar ska
finnas med i den nya revisionsberättelsen.
Att göra en liknande studie ungefär ett år efter förändringen hade varit intressant för att se
hur de upplever den genomförda förändringen. Detta gäller då särskilt revisorer och
revisorsassistenter som arbetar med den nya utformningen av revisionsberättelsen. En ny
studie är också användbar för att se om aktörerna uppskattar förändringen eller inte. En
jämförelse kan då göras med vår studie för att se om respondenterna har ändrat synen på
revisorns roll efter att den nya förändringen genomförts.
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Då ett företag har många intressenter som tar del av företagets finansiella rapporter (FAR,
2015b) hade det varit intressant att veta hur intressenterna upplever den nya
revisionsberättelsen. Det finns idag flera förväntansgap mellan intressenterna och
revisorerna. Houghton, Jubb och Kend (2011) menar att intressenterna inte vet vad
revisorns arbetsuppgifter faktiskt är. Känner intressenterna att de vet vad revisorn arbetar
med med hjälp av den nya revisionsberättelsen? De pratar också om att allmänheten och
intressenterna inte är medvetna om hur väsentlighetsbedömningen görs och varför revisorn
granskar det som granskas. Kanske har de större förståelse efter den nya
revisionsberättelsens inträde? Även Ruhnke och Schmidt (2014) menar att det finns ett
förväntangap i att intressenterna inte får tillräckligt med information om företaget genom
att läsa revisionsberättelsen. IAASB kräver att revisionsberättelsen ska bli mer
företagsspecifik (Lennartsson, 2015) varför det är relevant att undersöka om intressenterna
upplever en förbättring. För att sammanfatta, en ny studie där man ser om intressenterna
upplever en förbättring efter den nya revisionsberättelsens inträde.
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Bilagor
Bilaga 1: Webbenkät
Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig
1.

Vilken av följande grupper tillhör du?

Revisor

2.

Revisorsassistent

Om du är student, vilken inriktning läser du?

Redovisning och revision

3.

Student

Bank och finans Internationellt företagande och marknadsföring

Om du är revisor, hur lång erfarenhet har du av yrket (exklusive tiden som revisorsassistent)?

Antal år:__________
4.

Om du är revisor, hur länge arbetade du som revisorsassistent?

Antal år:__________

5.

Om du är revisorsassistent, hur lång erfarenhet har du av yrket?

Antal år:__________
6.

Känner du till begreppet KeyAuditMatters (KAM)?

Ja

Nej
7.

Känner du till formuleringen ”beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering”
(avseende revisionsberättelsen)?

Ja

Nej
8.

Revisionsberättelsen ger tillräckligt med information om det reviderade företaget.

Instämmer inte alls
1
2

9.

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

Den befintliga revisionsberättelsen ger tillräckligt med information om revisionen.

Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5
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Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt
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10. Den befintliga revisionsberättelsen ger tillräcklig insyn i granskningsprocessen.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

11. Det är viktigt att revisionsberättelsen har en tydligare kommunikation.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

12. Det är viktigt att revisionsberättelsen är mer företagsspecifik.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

13. Det är viktigt att revisionsberättelsen kommunicerar vad som är väsentligt att granska.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

14. Det är viktigt att revisionsberättelsen kommunicerar risken som finns med att fokusera
granskningen på det som revisorn anser är väsentligt.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

15. Det är viktigt att slutsatsen av revisionen placeras i början av revisionsberättelsen.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

16. Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller en beskrivning av valet av revisor.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

17. Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller en beskrivning av valet av medlemmarna i
revisionsteamet.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

18. Det är viktigt att ange vilken revisionsmetod (andelen substansgransgranskning eller
systemgranskning) som tillämpats vid revisionen i revisionsberättelsen.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5
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Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt
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19. Det är viktigt att ange revisorns bedömning av den interna kontrollen i revisionsberättelsen.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

20. Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller information om historiska händelser
(dvs sådant som har inträffat och kan verifieras).
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

21. Det är viktigt att informationen i revisionsberättelsen går att jämföra över tid.

Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

22. Det är viktigt att revisionsberättelsen fokuserar på de väsentligaste delarna i företagets verksamhet
och redovisning.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

23. Det är viktigt att ange mer information om framtidsutsikter och prognoser för ett företag i en
revisionsberättelse.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

24. Det är viktigt att revisionsberättelsen innehåller revisorns tolkningar och bedömningar.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

25. Det är viktigt att revisionsberättelsen fokuserar på helhetsbedömningen gällande företagets
verksamhet och redovisning.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

26. Revisorns roll är att genom sitt bestyrkande bidra till ökad trovärdighet kring revisionskundens
redovisade information.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

27. Revision ska bidra till intressenternas försäkran om att revisionskundens verksamhet sköts
effektivt.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5
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Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt
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28. Revisorns roll är att påverka revisionskundens redovisning.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

29. Revision ska bidra till förbättring av och ökad kvalitet i revisionskundens redovisade information.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

30. Revisorns roll är att försäkra sig själv om att revisionskundens redovisning motsvarar de krav som
finns.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5

Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

31. Revision ska vara en garanti för revisionskundens investerare – detta innebär att med revision
flyttas delvis risk från företagsledningen till revisorn.
Instämmer inte alls
1
2

3

Instämmer delvis
4

5
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Instämmer helt
6
7

Ingen åsikt

| Bilagor

Gejhed & Åkesson

Bilaga 2: Följebrev till webbenkät
Hej!
Vi är två studenter som läser Ekonomprogrammet – Redovisning och revision vid
Högskolan Kristianstad. Vi arbetar just nu med vår kandidatuppsats där syftet är att
undersöka vilken information som önskas finnas med i revisionsberättelsen av revisorer,
revisorsassistenter och studenter. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i, består av 31 frågor
och alla svar behandlas konfidentiellt. Tusen tack för din medverkan!
https://sv.surveymonkey.com/r/J2D9MDW
Vid frågor når ni oss på
sophie.gejhed.0008@stud.hkr.se eller charlotte.akesson.0007@stud.hkr.se

Vänlig hälsning
Sophie Gejhed & Charlotte Åkesson
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Bilaga 3: Infobrev inför utskick av webbenkät till revisorsassistenter
Hej XXX,

Vi är två tjejer som läser sista året på Högskolan Kristianstads ekonomiprogram med
inriktning Redovisning och Revision. Just nu skriver vi vårt examensarbete och hade
behövt nå ut till revisorsassistenter med en enkät gällande vilken information de önskar ska
finnas med i en revisionsberättelse.

Vi fick din mail av Linda Johansson på Högskolan och hon sa att du förhoppningsvis hade
möjlighet att vidarebefordra vårt bifogade dokument till era revisorsassistenter.

Tack så jättemycket för din hjälp!

Vänlig hälsning Charlotte Åkesson & Sophie Gejhed
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Bilaga 4: Ingen åsikt på frågorna i enkäten
Fråga
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ingen åsikt
32
38
40
29
34
20
32
38
31
35
28
23
22
22
15
18
16
15
15
17
17
17
14
18
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Bilaga 5: Korrelationsmatris

Försäkran
Förbättring
Försäkring
IAASB
EU
Historiska händelser
Jämföra över tid
Väsentligaste delarna
Framtidsutsikter
Tolkningar
Helhetsbedömning
Revisorer
Revisorsassistenter
Studenter
RR
BF
IFM
Erfarenhet revisor
Erfarenhet assistent innan
Erfarenhet revisorsassistent
KAM
Väsentligaste risker
Tillräcklig info om företaget
Tillräcklig info om revisionen
Insyn i granskningsprocessen

Försäkran Förbättring Försäkring
IAASB EU
Historiska händelser
Jämföra över tid
Väsentligaste delarna
Framtidsutsikter
Tolkningar
Helhetsbedömning
Revisorer Revisorsassistenter
Studenter
1
0,330
1
0,000
0,138
0,231
1
0,104
0,006
0,329
0,047
0,159
1
0,000
0,627
0,102
0,257
0,033
0,215
0,621
1
0,007
0,725
0,022
0,000
0,179
0,007
0,166
0,437
0,587
1
0,038
0,932
0,051
0,000
0,000
0,216
0,239
0,283
0,043
0,289
0,339
1
0,011
0,007
0,001
0,653
0,002
0,0000
0,264
0,125
0,103
0,297
0,091
0,239
0,349
1
0,001
0,137
0,217
0,002
0,334
0,004
0,000
0,29
0,132
0,211
0,569
0,606
0,452
0,279
0,251
1
0,001
0,121
0,012
0,000
0,000
0,000
0,001
0,002
0,231
0,083
0,258
0,463
0,509
0,453
0,162
0,205
0,566
1
0,006
0,323
0,002
0,000
0,000
0,000
0,055
0,012
0,000
0,413
0,149
0,169
0,274
0,124
0,15
0,242
0,356
0,103
0,227
1
0,000
0,075
0,042
0,004
0,185
0,075
0,004
0,000
0,213
0,005
-0,153
0,082
-0,196 -0,427
-0,677
-0,405
-0,086
-0,028
-0,577
-0,318
-0,032
1
0,063
0,326
0,017
0,000
0,000
0,000
0,298
0,729
0,000
0,000
0,694
0,093
-0,006
0,018 -0,090
0,119
-0,055
-0,182
-0,029
0,043
0,000
0,047
-0,198
1
0,261
0,947
0,833
0,350
0,206
0,513
0,028
0,716
0,600
0,998
0,560
0,010
0,104
-0,079
0,186
0,483
0,751
0,427
0,177
0,042
0,549
0,314
0,008
-0,886
-0,279
1
0,205
0,345
0,023
0,000
0,000
0,000
0,032
0,603
0,000
0,000
0,918
0,000
0,000
0,183
-0,263
-0,077
0,112
0,081
-0,033
0,182
0,201
-0,101
0,082
0,233
0,122
a
-0,122
0,109
0,023
0,511
0,442
0,576
0,777
0,114
0,073
0,378
0,465
0,036
0,236
0,000
0,236
-0,128
0,180
0,129 -0,230
-0,126
0,032
-0,144
-0,088
0,033
-0,065
-0,195
-0,083
a
0,083
0,263
0,124
0,267
0,112
0,384
0,784
0,213
0,436
0,733
0,565
0,081
0,418
0,000
0,418
-0,100
0,150
-0,040
0,104
0,038
0,008
-0,080
-0,170
0,100
-0,036
-0,091
-0,064
a
0,064
0,384
0,204
0,730
0,476
0,792
0,946
0,488
0,129
0,383
0,750
0,420
0,53
0,000
0,530
0,058
0,024
0,027
0,189
-0,049
-0,054
0,054
-0,020
0,093
0,194
0,177
-0,220
a
0,220
0,653
0,851
0,833
0,171
0,713
0,677
0,679
0,871
0,467
0,125
0,154
0,076
0,000
0,076
-0,144
0,007
0,063 -0,267
0,055
0,193
0,001
-0,259
-0,060
0,038
-0,115
0,052
a
-0,052
0,273
0,960
0,629
0,054
0,686
0,146
0,993
0,041
0,648
0,768
0,368
0,688
0,000
0,688
0,007
-0,192
0,038 -0,029
0,029
-0,091
-0,203
0,098
-0,229
0,004
0,082
a
0,449
-0,449
0,983
0,595
0,917
0,932
0,941
0,802
0,550
0,775
0,498
0,990
0,811
0,000
0,166
0,166
0,062
0,004
0,017
0,164
0,421
0,185
0,057
-0,026
0,278
0,097
-0,072
-0,518
-0,113
0,560
0,454
0,960
0,836
0,085
0,000
0,027
0,494
0,744
0,001
0,231
0,375
0,000
0,142
0,000
-0,129
0,005
0,168
0,091
0,352
0,199
0,111
-0,024
0,270
0,096
-0,071
-0,436
-0,143
0,495
0,118
0,949
0,042
0,344
0,000
0,017
0,180
0,771
0,001
0,238
0,380
0,000
0,063
0,000
0,224
0,147
0,141 -0,150
-0,101
-0,051
0,261
0,026
-0,011
-0,011
-0,176
0,044
-0,101
0,008
0,010
0,096
0,109
0,125
0,302
0,570
0,003
0,736
0,899
0,904
0,041
0,608
0,241
0,924
0,181
0,197
0,129 -0,244
-0,134
-0,195
0,235
-0,051
0,064
0,055
0,198
0,091
0,036
-0,111
0,044
0,029
0,151
0,013
0,173
0,030
0,009
0,53
0,476
0,536
0,024
0,304
0,685
0,207
0,035
0,148
0,206 -0,165
-0,147
-0,038
0,260
0,025
0,002
-0,049
0,154
0,077
-0,063
-0,044
0,697
0,101
0,021
0,089
0,129
0,674
0,003
0,78
0,982
0,587
0,082
0,386
0,478
0,621

74

Gejhed & Åkesson
| Bilagor

RR

1
-0,684
0,000
-0,531
0,000
-1,000
.
1,000
.
a
.
-0,046
0,654
-0,361
0,000
-0,022
0,859
0,164
0,223
0,076
0,579

BF

1
-0,255
0,012
a
.
a
.
a
.
-0,104
0,309
0,238
0,019
0,043
0,735
-0,103
0,447
-0,049
0,719

IFM

1
1,000
.
-1,000
.
a
.
0,183
0,074
0,203
0,046
-0,020
0,876
-0,099
0,463
-0,045
0,743

Erfarenhet revsior

1
-0,248
0,050
a
.
-0,059
0,640
-0,176
0,162
0,078
0,541
0,052
0,680
0,003
0,983

Erfarenhet assistent innan

1
a
.
0,204
0,109
0,279
0,028
0,130
0,312
-0,021
0,874
0,127
0,321

Erfarenhet revisorsassistent

1
0,453
0,000
-0,009
0,913
-0,038
0,665
-0,001
0,992

KAM

1
-0,136
0,690 0,487
0,128
0,131
0,702
-0,358
0,279
-0,497
0,120

Väsentligaste riskerna

1
-0,007
0,938
-0,051
0,567
0,188
0,033

Tillräcklig info företag

1
0,621
0,000
0,420
0,000

Tillräcklig info revisionen

1
0,556
0,000

Insyn granskningsprocess

Försäkran

Förbättring

Försäkring

IAASB

EU

Historiska händelser

Jämföra över tid

Väsentligaste delarna

Framtidsutsikter

Tolkningar

Helhetsbedömning

Revisorer

Revisorsassistenter

Studenter

RR

BF

IFM

Erfarenhet revisor

Erfarenhet assistent innan

Erfarenhet revisorsassistent

KAM

Väsentligaste risker

Tillräcklig info om företaget

Tillräcklig info om revisionen

1 Insyn i granskningsprocessen
-
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