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Sammanfattning 
 

Revisionsberättelsen och dess roll att förmedla trovärdig och väsentlig information har länge 

varit uppe för diskussion. Kritiker menar att revisionsberättelsen har utvecklats till en alltför 

standardiserad rapport där det råder brist på transparens i revisionen samt att 

kommunikationen med intressenter är bristfällig. Detta resulterade i att IAASB, parallellt 

med EU, utvecklade den nya utökade revisionsberättelsen i syfte att höja dess kommunikativa 

värde, relevans och kvalitet. De nya direktiven trädde i kraft den 15:e december 2016 i form 

av sex reviderade och en helt ny standard. Den mest signifikanta förändringen är den nya 

standarden ISA 701 som handlar om Särskilt Betydelsefull Områden (SBO). SBO omfattar 

de områden som i revisorns professionella bedömning är av särskilt betydande karaktär för 

det reviderade företaget. Dessa områden ska vidare vara specifika för varje enskilt företag 

och även behandla vad som har varit mest problematiskt i revisionen. Den ytterligare 

informationen ska ge användarna mer insyn i revisionsprocessen och öka förståelsen för de 

områden som krävt betydande bedömningar.  

 

Denna studie syftar därmed att ge en bild av hur den nya standarden gällande SBO fungerar 

i praktiken, vilken utformning de SBO som rapporterats har och om införandet av SBO har 

förändrat revisionsberättelsen sett till räkenskapsåren 2015 och 2017. För att få en bredare 

bild kompletteras detta med att undersöka och jämföra om revisionskvaliteten förändrats i 

och med den utökade revisionsberättelsen.  

 

Med utgångspunkt i teorierna om informationsgapet och förväntningsgapet samt agentteorin 

undersöktes studiens syfte genom en kvantitativ innehållsanalys, där revisionsberättelser från 

svenska börsnoterade bolag kodats och analyserats efter framtagna kategorier. Denna 

information har sammanställts som deskriptiv statistik för att konkret se förändringarna 

mellan åren sett till bland annat längd, antal SBO och utvalda nyckelord. För att mäta 

revisionskvaliteten prövades istället en huvud- och tre delhypoteser genom en multipel 

regressionsanalys. Den data som användes som grund för både innehållsanalysen och 

hypotesprövningen kommer från databasen Orbis Europe och är ett register på 394 svenska 

börsnoterade företag.  

 

Resultatet visar att det skett märkbara förändringar från ett år innan till ett år efter 

implementeringen av den utökade revisionsberättelsen. Detta i form av en längre rapport, där 

olika typer av SBO rapporteras i majoriteten av företagen, och där rapporten frångått sin 

standardiserade mall genom en större spridning på valda nyckelord. Resultatet finner däremot 

inte stöd för att det finns en negativ, signifikant effekt mellan den utökade 

revisionsberättelsen och revisionskvalitet som följd av lägre oväntade periodiseringar. Det 

finns dock ett stöd för att rapporteringen av SBO har en negativ, signifikant effekt på 

oväntade periodiseringar vilket således betyder en högre revisionskvalitet.  

 

 

 

Nyckelord: Särskilt betydelsefulla områden, SBO, Den utökade revisionsberättelsen, 

Revisionskvalitet, Informationsgapet, Förväntningsgapet, Agentteorin 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras studiens problembakgrund till den utökade 

revisionsberättelsen med fokus på den nya standarden om “Särskilt Betydelsefulla 

Områden”. Detta leder fram till studiens problemdiskussion, problemformulering och syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och bidrag. 

1.1 Problembakgrund 

Revisionsberättelsen spelar en viktig roll i att förmedla trovärdig och väsentlig information 

angående om ett företags bokslut stämmer överens med verkligheten och om den ger en 

rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och resultat (Eilifsen et al., 2014, s.37). 

Trovärdigheten av företags finansiella rapportering har emellertid ifrågasatts och stark kritik 

har riktats mot revisionsbranschen över hela världen. Kontroverser i fall såsom med 

amerikanska Enron och WorldCom, och italienska Parmalat har lett till djupa debatter om 

finansiell rapportering som avviker från regelverkskraven och som till följd påverkar hela 

näringslivet negativt (Danescu & Spatacean, 2018, s.113). Ett stort problem har varit bristen 

på transparens i bokslutet och revisionen, och revisorns arbete har ifrågasatts (Footprint 

Consultants, 2011, s.4; IAASB, 2011, s.9). 

 

Revision är den systematiska processen av att objektivt erhålla och granska bevis av 

påståenden om ekonomiska handlingar för att fastställa graden av överensstämmelse mellan 

dessa påståenden och fastställda kriterier. Detta resultat kommuniceras sedan till intresserade 

användare (Eilifsen et al., 2014, s.12). Behovet av revision grundar sig i den 

informationsasymmetri som råder mellan företagsledningen, dess aktieägare och övriga 

intressenter som är användare av den finansiella rapporten. (Carrington, 2010, s.23; Eilifsen 

et al., 2014, s.24). Genom revisorns verifikation av företagsledningens påståenden ökar 

trovärdigheten för den finansiella informationen vilket reducerar problemet med 

informationsasymmetrin (Carrington, 2010, s.21). 

 

Vidare har revisionsberättelsen kritiserats för att ha utvecklats till en alltför standardiserad 

rapport där revisorer använder ett alltför generiskt språk, inte förklarar hur de har uppnått de 

uppgifter de tillhandahåller i revisionsberättelsen och att kommunikationen med de 

intressenter vars intresse de borde tillgodose inte är tillräcklig (Cordos & Fülöpa 2015, 

s.149). Carrington (2010, s.58) skriver emellertid att den standardiserade revisionsberättelse 

har sina fördelar då det är enkelt för läsaren att förstå och tolka revisorns bedömning av ett 

företags finansiella rapporter, samt att eventuella avvikelser lättare kan uppmärksammas. 

Med andra ord förenklar det bedömningen om revisionsberättelsen ses som “ren” eller 

“oren”. Diskussioner har dock rört huruvida uppdelningen av revisionsberättelsen som ren 

eller oren fortsatt är lämplig och vad som bör göras för att öka det informativa värdet utav 

den. En korrekt utförd revisionsberättelse ger nämligen minimal information om revisorns 

tankegång och vilka områden som har varit mest relevanta (ICAEW, 2016, s.5). 

 

Med bakgrund till det ovan nämnda, ett allt mer komplext och globalt företagsklimat och i 

efterdyningarna av finanskrisen 2008, inledde The International Auditing and Assurance 
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Standards Board (IAASB) arbetet med att utveckla och förnya revisionsberättelsen för att 

återställa allmänhetens förtroende (IAASB, 2011, s.5). IAASB är ett oberoende 

internationellt organ som utvecklar och fastställer standarder för revision och andra relaterade 

områden (IAASB, 2011, s.2). Denna förnyelse påbörjades 2009 genom projektet “Auditor 

reporting” med syftet att förbättra det kommunikativa värdet och relevansen av 

revisionsberättelsen (IAASB, u.å.). Projektet ses därmed som startpunkten i omarbetningen 

av International Standards on Auditing (ISA) vilken är reglerad av IAASB. De nya 

direktiven trädde i kraft den 15:e december 2016 i form av sex reviderade och en helt ny 

standard, ISA 701. Syftet med förändringarna är att revisionsberättelsen ska bli mer relevant 

för användaren genom att öka insynen och presentera mer information till de yttranden som 

revisorn gör i revisionsberättelsen (IAASB, 2015a, s.2–5). Den nya standarden ISA 701 

handlar om Key Audit Matters (KAM) och är ett stycke där revisorn kan kommentera vad 

som har varit mest problematiskt i revisionen. IAASB (2015a, s.2) menar vidare i sin rapport 

att förändringarna kommer att förbättra kommunikationen mellan intressenter och revisorn, 

öka ledningens uppmärksamhet på de områden revisorn hänvisar till, och förnya revisorns 

fokus på frågor som bör förmedlas i revisionsberättelsen, vilket indirekt kan leda till en 

ökning av professionell skepticism. 

 

Parallellt med de nya direktiven i ISA introducerade Europeiska Unionen (EU) i april 2016 

nya regler om revision och revisorer, det så kallade EU revisionspaketet. Dessa nya regler 

innefattar revisorsförordningen som behandlar särskilda krav avseende den lagstadgade 

revisionen samt ett ändringsdirektiv gällande förändring av revisorsdirektivet. Genom det 

ändringsdirektiv som genomförts har även ändringar i revisionsberättelsens utformning 

gjorts. De betydande förändringarna som kommit till att påverka revisionsberättelsen är att 

berättelsen ska innehålla uttalande gällande riskfaktorer som berör händelser eller 

förhållanden som kan komma till att få betydande tvivel gällande företagets fortsatta drift 

(SOU 2015:49, 4.2.1.). Genom ändringsdirektivet har det även införts reglering av 

administrativa sanktioner och åtgärder inom revisorsdirektivet. Den största förändringen här 

är att det har införts ett krav på att revisorer ska kunna göras ansvariga att betala 

sanktionsavgifter rörande administration (Ståhl, 2015, s.632). Ståhl (2015, s.629) menar 

vidare i sin artikel att syftet med den nya EU-regleringen är att revisionsreglerna ska bidra 

till den finansiella stabiliteten, detta genom åtgärder för att förtroendet för revision ska öka. 

En konsekvens som behandlas i artikeln är att både de nya EU-bestämmelserna och förslagen 

till förändringar innebär att kraven på både revisorer och företag kommer öka. 

 

Den svenska branschorganisation Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har i samband 

med de nya direktiven i ISA och den nya EU-regleringen implementerat nya 

rekommendationer för svenska revisorer (Iredahl, 2016). FAR beskrivs som en 

branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, specialister samt 

lönekonsulter. Dess syfte är att ge samhället och näringslivet rätt kompetens och tillförlitlig 

information där de både arbetar nationellt som internationellt (Gerentz, 2019). De 

implementerade rekommendationerna inkluderar RevR 700 Revisionsberättelsens 

utformning, RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och 

andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, och RevR 705 Modifierade 

uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen. Den mest signifikanta 

förändringen är RevR 701 som i huvudsak baseras på den reviderade ISA 700, den nya 

standarden ISA 701 samt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 
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16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse 

och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (Revisorsförordningen) (RevR 

701, punkt 2). ISA 701, som reglerar KAM, involverar de områden som i revisorns 

yrkesmässiga bedömning är av största betydelse för revisionen av bokslutet för den aktuella 

perioden och benämns enligt FAR:s rekommendationer som Särskilt Betydelsefulla Områden 

(SBO). 

 

Majoriteten av de nya rekommendationerna är formaliaändringar där främst strukturen i 

revisionsberättelsen har ändrats. Exempelvis kommer uttalandena först medan information 

om revisorns ansvar kommer i slutet. Texten är också markant längre än tidigare och därmed 

kan revisorn ersätta delar av revisionsberättelsen genom att hänvisa dessa till 

Revisorsnämnden (RN). En ytterligare förändring är att revisorn kan rapportera om “annan 

information”, vilket är information som ligger utanför årsredovisningen (Lennartsson, 2016; 

Özcelik, 2017). För bolag av allmänt intresse (börsbolag och vissa finansiella företag) gäller 

specifikt bestämmelserna om SBO. Tanken är att SBO ska vara specifik för varje enskilt fall. 

(Lennartsson, 2016). Vidare gör tillämpning av SBO det möjligt för användare av 

revisionsberättelsen att snabbt och enkelt identifiera de områden där revisorn haft problem 

och hur de gjort för att lösa dem. Dessa områden behöver inte nödvändigtvis vara de mest 

materiella. (ICAEW, 2016, s.5). Syftet med den nya förändringen av revisionsberättelsen är 

att den ska innehålla mer information som ska gynna företagets intressenter. Detta då 

revisionsberättelsen är den slutgiltiga produkten av revisorns granskning och därmed ger en 

kvalitetsstämpel för företaget och dess räkenskaper (Özcelik, 2017).  

 

Sverige är en del av införandet av SBO inom EU, vilket innebär att detta nya område kan 

komma att finnas i börsnoterade bolags revisionsberättelser i hela Europa. Vissa länder har 

frivilligt infört liknande versioner av vad som ska likna EU:s revisionspaket, exempel på 

dessa länder är Storbritannien och Frankrike. I Storbritannien antogs de nya principiella 

standarderna 2013 och revisorerna utfärdade revisionsberättelsen under dessa nya standarder 

under 2014 (EY, 2014, s.1). Likt den nya implementeringen av FAR (2018), är ett av syftena 

med denna förändring att skapa en dialog mellan användare och tillhandahållare av den 

finansiella informationen och därmed främja trovärdigheten av dess kvalitet. Vid införandet 

av de nya reglerna benämndes de inte som KAM, men dess beskrivning är liknande. De säger 

att revisorer ska beskriva risker relaterade till materiella felaktigheter som har den största 

påverkan på revisionen och vidare hur revisorn ska presentera dessa risker. Utöver detta 

införde Storbritannien även krav på att revisorn ska förklara hur de tillämpar materialitet i 

planeringen och genomförandet av revisionen samt ge en översikt över revisionens 

omfattning och om den valda räckvidden svarar mot riskerna i revisionsberättelsen (ICAEW, 

2017, s.6).  

 

I Frankrike introducerades istället “France’s financial security act” 2003 som ställer krav på 

de franska revisorerna att de fortsättningsvis ska motivera sina värderingar i “Justification of 

Assessment”, även kallat JOA. Denna sektion i revisionsberättelsen möjliggör att det blir 

lättare för revisorer att uttrycka sina åsikter mer fritt, liknande SBO i Sverige (Footprint 

Consultants, 2011, s.4).  
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1.2 Problemdiskussion  

Forskningen och litteraturen om SBO varierar i och med att åsikterna om standarden skiljer 

sig åt. En del är positiva till uppkomsten av den nya standarden då den ger uttryck för en mer 

transparent, informativ och företagsspecifik revisionsberättelse (IAASB, 2015b, s.1). I en 

intervju av Lennartsson (2015) menar exempelvis Bo Hjalmarsson, auktoriserad revisor 

PWC, att syftet med uppkomsten av den nya revisionsberättelsen är att främja en tydligare 

kommunikation mellan revisorn och användaren gällande de specifika risker och 

fokusområden som behandlas i revisionsprocessen. Hjalmarsson menar också att de måste se 

till intressenternas behov och vad de i fråga efterlyser. Med den nya revisionsberättelsen 

tillhandahåller intressenterna mer information som kan komma dem till nytta, främst genom 

rapportering av SBO, som i sin tur kommer att resultera i en tydligare bild av den finansiella 

informationen.   

 

En del uttrycker dock oro för att betydelsen av revisionsberättelsen kommer att reduceras. 

Chen et al., (2013, s.12) menar exempelvis att det finns en risk att revisorerna ger ut för 

mycket information och på så sätt skapar en “informationsöverbelastning”. Vilket vidare kan 

leda till mindre informativt värde av att addera SBO i revisionsberättelsen. Forskningen tyder 

dessutom på att för mycket information kan leda till svårigheter att identifiera relevant 

information, tendenser att ignorera stora mängder information eller bli väldigt selektiv samt 

att man inte är tillräcklig noga i sina beslut (Eppler et al., 2004, s.331–333; Hirshleifer et al., 

2004, s.329).  Öhmans (2006, s.91) studie visar följaktligen att inställningen till att lämna 

mer information i revisionsberättelsen är negativ bland revisorer vilket ifrågasätter 

effektiviteten av SBO och om det medför ett ökat informationsvärde. Detta med stöd i hans 

undersökning som visade att av de drygt 80 tillfrågade revisorerna, besvarade 84% att de har 

en negativ inställning till den nya förändringen. En anledning till den negativa inställningen 

enligt Brasel et al., (2016, s.3) är att den nya regleringen av SBO inte medför något 

rättssäkerhetsskydd i fall där bedrägeri inte upptäcks, vilket då medför en större 

riskavvägning för revisorn. En annan aspekt som diskuterats är att det kan förekomma 

svårigheter att identifiera områden som bör inkluderas i SBO, detta involverar särskilt mer 

känsliga och svårdiskuterade områden såsom bedrägeri. (ICAEW, 2016, s.6). 

 

Tillämpningen av de nya direktiven gällande SBO är relativt nya och det återstår att 

undersöka hur användningen av dem ser ut. I Storbritannien, där ett liknande regelverk 

implementerades 2013, finns en undersökning som studerar om revisionskvaliteten och 

revisionsavgiften indirekt har påverkats av implementerandet av SBO, samt om detta i sin 

tur har haft någon inverkan på beslutfattandet som tas av användarna. I denna studie användes 

data mellan 2011 och 2015, resultatet av detta visade att det inte förelåg några väsentliga 

skillnader i revisionskvaliteten, revisionsavgiften eller i reaktioner från marknaden efter 

implementeringen (Gutierrez et al., 2017, s.1545). Med detta sagt går det därför att se att 

implementeringen av SBO i Storbritannien har medfört liten effekt. Liknande forskning har 

även gjorts i Frankrike där deras version av SBO, JOA, har undersökts och där även detta 

resultat visar på begränsade effekter (Bédard et al., 2014, s.17). Dessa studier bekräftar att 

upplysningen om att medta mer information i revisionsberättelsen snarare har ett symboliskt 

värde än ett informativt värde, i enlighet med studien gjord av Church et al. (2008, s.85). 

Med utgångspunkt från detta går det att ifrågasätta effekten av den nya standarden och dess 

inverkan på den svenska revisionsberättelsen.  
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Å andra sidan visar intervjuer med företag och revisorer i Storbritannien som använder sig 

av liknande standarder på positiva effekter. PWC skriver exempelvis i ett uttalande att det 

finns långsiktiga fördelar med att intressenterna har mer insyn i revisionsprocessen då det 

ökar förståelsen av de finansiella rapporterna. Det kan även förbättra revisionskvaliteten då 

revisorn granskar de viktiga områdena mer noggrant (ICAEW, 2017, s.5). Jimmy Daboo, 

revisor på KPMG, menar vidare att för komplicerade företag såsom Rolls-Royce, innebär 

bokföringen vissa väsentliga bedömningar och uppskattningar. Förändring i dessa kan därför 

få en väsentlig inverkan på resultatet, vilket gör att det är viktigt att investerarna är 

övertygade om att företaget på ett transparent sätt tillhandahåller effekterna av dessa 

förändringar. En utökad revisionsrapport skulle ge dem detta då det ger en bättre inblick i 

revisorernas riskbedömning vid granskningen (ICAEW, 2017, s.8). 

 

Med bakgrund av det ovan nämnda går det att se att det föreligger problematik bakom den 

standardiserade revisionsberättelsen som ligger till grund för införandet av SBO. Kritik som 

riktats mot den är att revisionsberättelsen antingen ses som en ren eller oren rapport och 

därför inbringar ett mer symboliskt värde snarare än ett informativt sådant (Church et al., 

2008, s.85). Carrington (2010, s.59) tar även upp att många kritiker anser att den 

standardiserade revisionsberättelsen utformats på ett sådant sätt att den endast ses som en ren 

rapport och att texten därmed blir väldigt likartad mellan olika företag. Detta resulterar i att 

revisionsberättelsens syfte, att på ett trovärdigt sätt förmedla information, förfaller och tappar 

sin relevans. En revisionsberättelse som är oren ger intressenterna en starkare signal och 

väger därför tyngre, vilket ifrågasätter tillämpningen av uppdelningen.  

 

I och med den nya revisionsberättelsen är tanken att de tidigare mallarna för uttalanden i 

revisionsberättelsen inte ska förekomma i lika stor utsträckning och att utlåtanden kommer 

bli mer företagsspecifika. Enligt Malmström, auktoriserad revisor PWC, finns dock en risk 

att revisionsbyråerna kan komma att falla tillbaka i gamla mönster och utveckla nya 

standardskrivningar för olika situationer och branscher. Detta är problematiskt då det kan 

leda till att revisorer tappar sin relevans och att förväntningsgapet till intressenterna ökar. Om 

den nya revisionsberättelsen används på rätt sätt kan det dock på sikt underlätta förståelsen 

för omvärlden och därmed minska det förväntningsgap som kan uppstå mellan revisorerna 

och dess intressenter (Lennartsson, 2016). Genom SBO och de övriga rekommendationerna 

kan även informationsgapet minskas då mer information inkluderas i revisionsberättelsen 

(IAASB 2011, s.21). 

 

Vidare är det revisorns roll att förbättra informationens kvalitet och öka tillförlitligheten av 

den finansiella data. Detta ger ett mått på revisionskvalitet. Genom reglering och 

standardsättning kan revisionskvaliteten påverkas negativt och med ökad reglering kan även 

kostnaderna öka (Knechel, 2016, s.218). Detta beror på att det är revisorns omdöme som i 

mångt och mycket bestämmer revisionskvaliteten, och genom att standardisera 

revisionsprocessen, och därmed minska revisorns professionella kompetens, förlorar hela 

revisorsprofessionen värde (Knechel, 2016, s. 220). Vilket följaktligen kan ge en negativ 

effekt på resultatet av revisionen.  

 

Införandet av SBO ska göra att revisorn bli mer involverad i företagsspecifika svårigheter 

och på så sätt öka informationsvärdet av revisionsberättelsen för dess intressenter. För att 
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uppnå detta krävs det att revisorer använder sig av de nya standarderna och belyser SBO för 

varje enskilt fall. Detta genom att faktiskt rapportera de områden som varit mest 

problematiska i revisionen och inte omvandla avsnittet till standardiserade uttalanden. 

Tidigare studier från andra länder visar dock att SBO inte har den effekt som standardsättare 

förväntat sig utan att det tvärtemot kan ge upphov till informationsöverflöd eller fokus på 

negativa aspekter. Denna studie avser därför att analysera hur användningen av SBO ser ut i 

Sverige och om det är konkreta skillnader från innan rekommendationerna trädde i kraft. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen avser denna studie att analysera 

användningen av SBO för svenska börsnoterade bolag mellan räkenskaperna 2015 och 2017. 

Detta mynnar därför ut till följande forskningsfråga: 

 

“Hur har införandet av rapportering av Särskilt Betydelsefulla Områden förändrat 

revisionsberättelsen för svenska börsnoterade bolag mellan räkenskaperna 2015 och 2017?” 

 

Vidare ämnar studien att undersöka den kritik som riktats mot att rapporteringen av SBO 

snabbt kan komma att resultera i en ny standardiserad mall som därmed motverkar dess syfte 

att vara företagsspecifik och ge ny värdefull information för användarna. Detta mynnar ut till 

studiens andra forskningsfråga: 

 

“Vilka är de huvudsakliga formuleringarna av information i rapporteringen av Särskilt 

Betydelsefulla Områden?” 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förmedla en bild av hur den nya standarden gällande SBO fungerar 

i praktiken, i en svensk kontext, från två perspektiv. Dels utifrån om implementeringen av 

SBO har förändrat revisionsberättelsen sett till räkenskapsåren 2015 och 2017. Dels genom 

att undersöka hur revisorer rapporterar om SBO och om utformningen är på liknande sätt 

vilket kan ge tendenser för en framtida standardisering. 

 

Genom att undersöka svenska börsnoterade bolag kan studien även kartlägga om det råder 

skillnader i rapportering av SBO mellan bransch, revisionsbyrå, storlek på omsättning 

och/eller andra faktorer. För att få en bredare bild kompletteras det hela med att undersöka 

och jämföra om revisionskvaliteten förändrats i och med den utökade revisionsberättelsen.  

1.5 Avgränsningar  

För att utforma en så rättvis och korrekt undersökning som möjligt kommer vissa 

avgränsningar att tillämpas. Dessa baseras främst på de resurser som finns att tillämpa samt 

av studiens tidsram. 

 

De nya direktiven som innefattar SBO har tillämpats i olika former över hela världen. Denna 

studie ämnar dock endast undersöka svenska börsnoterade bolag. Den geografiska 
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avgränsningen bottnar i studiens syfte att undersöka de svenska direktiven utformade av 

FAR, samt på grund av den tidsram studien har. Tidigare studier som utförts i andra länder, 

såsom Frankrike och Storbritannien kommer dock att användas till stöd för denna studie.  

 

Övriga begränsningar ligger till grund för att SBO specifikt påverkar företag av allmänt 

intresse vilket börsnoterade bolag är en del av. En ytterligare avgränsning är tidsspannet som 

valts för jämförelsen. Då de nya direktiven för den utökade revisionsberättelsen trädde i kraft 

i slutet av 2016, kommer studien att avgränsas till boksluten för räkenskapsåren 2015 och 

2017. Detta för att kunna jämföra revisionsberättelsen före och efter förändringen. 

Räkenskapsåret 2016 har inte inkluderats då standarderna var så pass nya då att användning 

av dem förmodligen är väldigt varierande mellan företagen vilket kan ge en skev bild av 

användningen. 

1.6 Studiens bidrag 

I och med att de nya standarderna implementerades i slutet av 2016 är området kring SBO 

relativt nytt och outforskat. Den forskning som studerat SBO har främst skett i andra länder 

såsom Storbritannien, Frankrike och Kanada. Det gör att det finns ett intresse att studera SBO 

i Sverige då de svenska förhållandena kan skilja sig åt gentemot andra länder.  

 

Då ingen liknande studie med fokus på svenska börsnoterade bolag har identifierats, ämnar 

denna studie bidra till en förståelse för hur svenska revisorer har tolkat och tillämpat SBO i 

praktiken. Det är viktigt att notera att SBO är en standard som bygger på revisorernas 

professionella bedömningar, vilket innebär att revisorernas tolkningar och kunskaper är av 

stor betydelse vid utformningen av SBO i revisionsberättelsen.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel beskriver författarna studiens metodologiska utgångspunkter. Detta görs 

genom att presentera den verklighetssyn, kunskapssyn, angreppssätt och forskningsmetod 

som studien grundar sig på. I detta kapitel beskrivs även den förförståelse som finns hos 

författarna samt hur litteratur hanterats genomgående i studien. 

2.1 Förförståelse och ämnesval 

Förförståelse innefattar den kunskap och de erfarenheter en forskare tar med sig till en studie. 

Thurén (2013b, s.58) beskriver detta som att människan inte enbart uppfattar verkligheten 

genom dess sinnen utan att förförståelsen gör att verkligheten tolkas på olika sätt. 

Förförståelsen är ofta omedveten och kan därför påverka hur författarna tolkar material vilket 

slutligen kan påverka objektiviteten av studiens resultat (Thurén, 2013b, s.62).  

 

Förförståelsen från författarna i denna studie består främst av teoretisk kunskap. Detta då 

båda har en jämbördig akademiska bakgrund och läser åttonde och sista terminen på 

civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå Universitet med inriktning mot 

redovisning/revision. Detta har gett författarna en bred kunskap inom företagsekonomi med 

förkunskaper i relevanta ämnen såsom statistik och vetenskaplig metod. Vidare besitter båda 

författarna praktisk kunskap inom redovisning via arbete under somrarna. De saknar praktisk 

erfarenhet av revision men har via D-kursen “Advanced Auditing” fått inblick i yrket genom 

föreläsningar och workshops. 

 

Denna förförståelse, inklusive det intresse författarna har för revision och 

revisionsbranschen, har resulterat i ämnesvalet för studien. Författarna tycker följaktligen att 

det är intressant att undersöka förändringen av revisionsberättelsen då de nya standarderna 

trädde i kraft i slutet av 2016, vilket också gör att ämnet är relativt outforskat.  

2.2 Metodologiska utgångspunkter 

I avsnitt 2.2 kommer ett flertal metodologiska utgångspunkter att diskuteras där författarna 

kommer ta ställning till vilka synsätt som bäst stämmer överens med studien. Detta för att få 

en bättre förståelse för vilka ståndpunkter studien baseras på. 

2.2.1 Verklighetssyn 

Bryman & Bell (2013, s.41) menar att verklighetssynen behandlas av ontologiska 

frågeställningar som berör det sociala föremålets art eller natur. Det finns två synsätt inom 

detta område, dessa benämns som objektivism och konstruktionism. Objektivismen är den 

ståndpunkt som menar att sociala företeelser och dess betydelse är oberoende av sociala 

aktörer. (Bryman & Bell, 2013, s.42). Medan konstruktionismen utgår från att sociala 

företeelser och dess mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. (Bryman & 

Bell, 2013, s.43). 

 

Verklighetssynen i denna studie kommer att utgå från det objektivistiska synsättet, då studien 

kommer att grunda sig i bestämmelserna från IAASB, EU och FAR. Fortsättningsvis kommer 
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studien att baseras på sekundärdata från bolags revisionsberättelser, tagna från 

årsredovisningen, vilket också indikerar på att det föreligger inslag av objektivism i denna 

studie. Undersökningen kommer vidare att göras genom en innehållsanalys där inhämtning 

av data kommer att ske på ett neutralt och metodiskt sätt. En innehållsanalys handlar således 

om en objektiv, systematisk samt kvantitativ beskrivning av innehållet i kommunikationen 

(Berelson, 1952, s.18 refererad i Bryman & Bell, 2013, s.299).  

 

I samband med granskningen av det insamlade datamaterialet är det av betydande vikt att det 

ska ske oberoende från övriga värderingar som kan komma att påverka det slutgiltiga 

resultatet. Med anledning av det ovan nämnda går det därför att se att det ontologiska 

synsättet om konstruktionism inte lämpar sig för den valda studien. Vidare är tanken med 

innehållsanalysen att kvantifiera kvalitativa data från revisionsberättelsen, vilket är ett 

ytterligare argument till att detta synsätt är mest förenligt med ontologin objektivism. 

2.2.2 Kunskapssyn 

En kunskapsteoretisk, eller med andra ord epistemologisk, frågeställning handlar om vad 

som kan ses som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. En viktig aspekt i detta 

sammanhang är hur den sociala verkligheten kan studeras utifrån de principer som används 

inom den naturvetenskapliga sfären. Inom synen på kunskap finns det två inriktningar, 

positivism och interpretativism (Bryman & Bell, 2013, s.35). Positivismen menar att det är 

viktigt att efterfölja naturvetenskapens synsätt i studerandet av den sociala verkligheten och 

alla de tillhörande aspekterna (Bryman & Bell, 2013, s.36). Medan Bryman & Bell (2013, 

s.38) menar att inom interpretativismen, också benämnt som tolkningsperspektivet, behövs 

det en strategi som ser till skillnaderna mellan människor och naturvetenskap och som vidare 

innebär att fånga den subjektiva innebörden av socialt handlande. 

 

Studien bygger på ett flertal teorier och tidigare forskning, vilket således även 

datainsamlingen kommer att utgå från. Vidare ska en statistisk analys på den insamlade data 

från revisionsberättelser göras och utifrån resultatet kommer författarna kunna dra slutsatser. 

Då studiens syfte är att ge en bild av hur den nya standarden fungerar i praktiken och inte 

varför det är så, är ett positivistiskt synsätt tillämpligt. För ett interpretativistiskt synsätt krävs 

det att studien även visar på bakomliggande faktorer till varför revisorn handlar som denne 

gör vilket inte denna studie ämnar göra.  

2.2.3 Angreppssätt 

För att beskriva angreppssätt kan man använda sig av ett flertal metoder. Bryman & Bell 

(2013, s.31 & 34) beskriver att man kan använda sig av både en deduktiv och induktiv ansats. 

Deduktiv ansats speglar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och 

praktik inom den samhällsvetenskapliga sfären ser ut. Den utgår från befintlig teori där 

forskaren härleder och granskar hypoteser som sedan testas empiriskt. Den induktiva 

ansatsen menar på att det är teorin som är resultatet av en forskningsinsats. Detta innebär 

således att det är generaliserbara slutsatser som dras baserad på grunden av de genomförda 

observationerna.  
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I denna studie kommer en deduktiv ansats användas. Detta motiveras med att befintlig teori 

och forskning bidrar till att fokusera forskningsfrågorna. Med hjälp av befintlig teori och de 

nya standarderna kommer nyckelbegrepp identifieras som de initiala kodningskategorierna i 

innehållsanalysen, vilket således bygger på̊ att informationen kategoriseras innan 

datainsamlingen inleds. Vidare kommer hypoteser att formuleras för att underlätta 

bearbetning och analys av det befintliga datamaterialet. För att studien ska kunna grunda sig 

i en induktiv ansats skulle det krävas att studien skulle baseras på en kvalitativ 

forskningsmetod, vilket författarna återkommer till mer i avsnittet nedan. 

2.2.4 Forskningsmetod 

Vid skrivande om metodologiska frågeställningar skiljer man ofta på kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Många författare menar att det inte finns någon direkt skillnad på 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, medan vissa anser att det föreligger 

grundläggande skillnader. Den huvudsakliga skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi är att den kvalitativa metoden behandlar en induktiv ansats där det 

huvudsakliga fokusen är att generera teorier medan den kvantitativa metoden behandlar en 

deduktiv ansats där fokusen ligger på teoriprövning (Bryman & Bell, 2013, s.49). Vidare 

menar Bryman & Bell (2013, s.49) att den kvantitativa forskningsmetoden förespråkar den 

naturvetenskapliga modellens normer, främst när det kommer till positivismen. Sedan 

rymmer även den kvantitativa metoden en uppfattning om att den sociala verkligheten har 

som syfte att utgöra den yttre och objektiva verkligheten. Detta är motsatsen till vad Bryman 

& Bell (2013, s.50) anser att den kvalitativa forskningsmetoden står för, då de menar att den 

snarare tar avstånd från den naturvetenskapliga aspekten och istället inriktar sig på hur 

individer uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Följaktligen rymmer även den 

kvalitativa forskningsmetoden bilden av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig 

egenskap som grundar sig i individens skapande samt konstruerande förmåga.  

 

Den här studien utgår från den kvantitativa forskningsmetoden där den inhämtade 

informationen från bolagens revisionsberättelser bearbetas via en innehållsanalys. En 

kvantitativ innehållsanalys används i studier där man kvantifierar hur vanligt förekommande 

det är med vissa företeelser i olika texter. Det behövs därmed ett stort urval för att ge ett 

rättvisande resultat. Varför denna innehållsanalys inte ses som kvalitativ beror på att all 

insamlade data kodas in till siffor, för att den skulle ses som kvalitativ krävs det att materialet 

skulle ha inslag av exempelvis intervjuer där teman tas ut. 

 

Studien ämnar vidare att undersöka om revisionskvaliteten har förändrats i och med 

införandet av den nya revisionsberättelsen. För att undersöka detta syfte krävs det att 

utgångspunkten ligger i befintlig teori där hypoteser härleds för att sedan testas empiriskt 

vilket också kopplas till en kvantitativ forskningsmetod. 

2.2.5 Innehållsanalys  

Som diskuterat ovan kommer denna studie att baseras på data sammanställd genom en 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en empirisk forskningsteknik som används för att 

sammanställa fakta och problem till data för beskrivning, analys och förklaring (Bryder, 

1985, s.2). Metoden är lämplig för studiens syfte att förmedla en bild av hur den nya 
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standarden gällande SBO fungerar i praktiken. Detta då innehållsanalysen är en teknik för att 

systematiskt analysera olika typer av kommunikation, i detta fall årsredovisningar där 

revisionsberättelsen ingår (Bryder, 1985, s.4).  

 

Vidare är innehållsanalys en teknik som hör väl ihop med en objektiv, systematiskt och 

kvantitativ metod (Berelson, 1952, s.18 refererad i Bryman & Bell, 2013, s.299). 

Objektiviteten bygger på att man i förväg ska specificera hur materialet ska analyseras i olika 

kategorier för att minska forskarens personliga värderingar, och där dessa specifikationer ska 

ske på ett systematiskt sätt för att varje form av skevhet och felkälla ska bli så liten som 

möjligt.  (Bryman & Bell, 2013, s.300). Genom att använda dessa egenskaper ska resultatet 

bli detsamma oavsett vem som utför studien.  

 

Det går att identifiera både starka och svaga sidor med en innehållsanalys. Kabanoff et al., 

(1995) refererad i Bryman & Bell (2013, s.316–317), menar att en innehållsanalys är en viktig 

metod för att studera organisationer då den gör det möjligt för forskarna att analysera 

värderingar inom verksamheten. Vidare ses denna design som en öppen forskningsmetod där 

forskaren på ett lätt och konkret sätt kan beskriva hur urvalet och kodningsschemat har 

genomförts. Sedan handlar denna metod om ett flexibelt tillvägagångssätt som kan tillämpas 

på en mängd olika slags information, detta även fast en innehållsanalys från första början 

förknippas med analys av massmedia. 

 

De begränsningar som går att identifiera i detta fall menar Scott (1990) refererad i Bryman 

& Bell (2013, s.318) är att en innehållsanalys endast kan vara så bra som de dokument som 

den är byggd på. I detta fall kommer därför ett flertal faktorer att spela in och vara av 

betydande vikt för innehållsanalysens utformning, dessa inkluderar bland annat de nya 

standarderna, revisionsberättelserna, kodningsschemat och kodningsmanualen. Vidare 

menar även Cicourel (1964) och Garfinkel (1967) refererad i Bryman & Bell (2013, s.319), 

att det i princip är omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte innefattar utrymme för 

tolkning hos kodarna. Denna tolkningssida måste följaktligen bygga på vardagskunskap som 

kodarna besitter för att kunna tolka och koda allt material de stöter på. 

2.3 Litteratursökning  

Innan litteratursökningen inleds rekommenderar Saunder et al., (2012, s.91) att omfånget på 

sökningen ska fastställas, vilka sökord och andra fraser som ska användas, vilka databaser 

man planerar att använda sig av samt se över kriterier för att välja bland tidigare litteratur. 

Vidare är det även viktigt att ha i åtanke att sökstrategier genomgående kommer ändras i 

samband med litteratursökningens fortlöpande, vilket innebär att det tvingar skribenterna till 

att tänka igenom forskningsstrategin och varför man gör det man gör. Fortsättningsvis menar 

Bryman & Bell (2013, s.111) att genom en litteratursökning visar författarna att de på ett 

vetenskapligt sätt kan läsa och välja ut litteratur om vad tidigare forskning har gjort samt 

förse författarna med argument som berör det valda ämnesområdet.  

 

I den inledande fasen av sökning i existerande litteratur har tidigare kurslitteratur samt 

föreläsningsmaterial studerats för att bidra till en bredare uppfattning om ämnet och ge bättre 

kunskap inför litteratursökningen. Efter att detta gjorts påbörjades sökning av litteratur i 
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välkända elektroniska databaser för att hitta vetenskapliga artiklar som är granskade av andra 

forskare inom samma ämne. 

 

En databas som tillämpats i litteratursökningen via Umeå universitetsbibliotek, som även 

Bryman & Bell (2013, s.123) rekommenderar, är EBSCO Business Source Premier. Vidare 

har även Social Science Research Network (SSRN) samt Google Scholar nyttjats. De primära 

databaserna som tagits i anspråk är SSRN samt Business Source Premier, detta för att vid 

sökning på Google Scholar krävdes det extremt precisa och exakta ord för att få relevanta 

träffar. Detta då man inte kan filtrera sökningar där samt att denna plattform samlar artiklar 

från olika tidskrifter och universitet vilket resulterade i blandad kvalitet på artiklarna. 

Omfånget på sökningen av litteratur har i sin tur begränsats av nyckelord. Bryman & Bell 

(2013, s.125) menar att det är viktigt att formulera bra sökord för att kunna hitta lämpliga 

referenser samt få ut så mycket som möjligt av sin litteratursökning. Sökord som förekommit 

i detta fall är; Key Audit Matter, Extended Audit Report och Impact Audit Report. Vidare har 

även “Peer Review” och “Academic Journals” används som ett filter för att öka den 

vetenskapliga nivån på artiklarna. Varför enbart engelska sökord använts i 

litteratursökningen bottnar i att det gav bättre träffar, vilket kan bero på att SBO ännu är ett 

relativt outforskat område i Sverige. 

 

Styrt av vilken databas som använts och vilka nyckelord som begränsat sökningen har det 

resulterat i olika många träffar. Vid användning av sökmotorn EBSCO Business Source 

Premier och nyckelordet “Key Audit Matters” blev utfallet 64 träffar. Detta går att jämföra 

med sökningen på SSRN, med användning av samma nyckelord, som resulterade i 22 träffar. 

Vid sökning på Google Scholar med nyckelordet “Key Audit Matter Extended Audit Report” 

blev utfallet 248 000 träffar, vilket indikerar att det krävs väldigt specifika sökord för att 

minska antalet träffar på denna databas. Detta är som nämnt ovan, en anledning till varför 

denna sökmotor inte är den primära databasen som ligger till grund för studiens 

litteratursökning. 

2.4 Källkritik  

Som Bryman & Bell (2013, s.125) diskuterat är utgångspunkten i litteratursökningen att 

använda tillförlitliga och relevanta källor. Ett viktigt element är därför att genomgående vara 

källkritisk och värdera källorna efter dess tillförlitlighet. (Thurén, 2013a, s.4). Denna studie 

har utgått från de fyra grundläggande källkritiska principerna: äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. (Thurén, 2013a, s.7–8).  

 

Att källan har äkthet betyder att den är det den utger sig från att vara medan tidssamband 

handlar om att ju längre tid som gått mellan en händelse och källans beskrivning om denna 

händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan (Thurén, 2013a, s.7). Vidare ska 

källan vara oberoende, med andra ord “stå för sig själv” och inte vara påverkad av någon 

eller något. Slutligen handlar tendensfrihet om att det inte ska finnas anledning att misstänka 

att källan ger en missvisande bild av verkligheten på grund av personliga, ekonomiska, 

politiska eller andra intressen av att förvränga verklighetsbilden (Thurén, 2013a, s.8). 

 

I denna studie har främst vetenskaplig litteratur använts i form av artiklar och böcker. Då 

studien behandlar nya direktiv inom revision har regelverk och rapporter från IAASB, FAR, 
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EU och andra branschorganisationer tillämpats som räknas som primärkällor. För att 

säkerställa kvaliteten av den vetenskapliga litteraturen har vidare olika databaser använts där 

alternativen “Academic Journals” och “Peer Reviewed” har nyttjats. Detta betyder att det är 

vetenskapliga artiklar som tidigare granskats och kvalitetssäkrats av andra forskare som legat 

till grund för denna studie och vidare ökat tillförlitligheten. Detta har även säkerställt 

äktheten av de använda källorna.  

 

Gällande tidssamband så bygger studien på både äldre och nyare källor. De äldre källorna 

som används har noga kontrollerats för att garantera att de fortfarande är relevanta. Då 

studiens område är relativt nytt är dock den mesta litteraturen tidsenlig och uppdaterad. För 

att använda källor som är oberoende har primärkällor prioriterats till så stor grad som möjligt 

då de är mer tillförlitliga än sekundärkällor (Thurén, 2013a, s.45). På så sätt minskar risken 

för att källan har traderats genom omskrivning av andra författare. Sekundära källor har dock 

använts vid exempelvis användningen av intervjuer från Tidningen Balans samt vid de 

metodologiska delarna. 

 

Tendensfrihet uppnås genom att använda källor som är tydliga med vart de erhållit fakta. 

Detta genom att undersöka att källorna inte övertas av författarens egna åsikter utan att det 

är den framtagna fakta som presenteras. En annan viktig aspekt för att öka tillförlitligheten 

är att ha kompetens i sin bedömning av källor och att vara öppen med vilka källor som 

används genomgående i studien (Thurén, 2013a, s.247). Detta uppnås genom den 

kontinuerliga användningen av källor genom hela studien.  

2.5 Etiskt perspektiv 

Det förs diskussioner om etiken i aktuell forskning som framförallt hanterar frågor gällande 

hur behandling av de individer som studeras ska göras samt om det finns aktiviteter som man 

kan engagera sig i med de studerade personerna (Bryman & Bell, 2013, s.136). Vidare går 

det att se att det föreligger ett flertal etiska principer som kan komma att omfatta svensk 

forskning, dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013, s.137). Då denna studie 

går ut på att genomföra en innehållsanalys av offentligt publicerade handlingar och inte direkt 

av personer, kommer dessa ovan nämnda krav inte att beröras. I detta fall är det däremot av 

betydande vikt att vara objektiva under arbetets gång, då subjektiva värderingar inte får ha 

en inverkan på resultatet. Detta då det som kännetecknar en innehållsanalys är att den ska ge 

en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta innehållet. (Bryman & 

Bell, 2013, s.300). 
 

 
 

 



  

 

 

14 

3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av revision och revisionsprocessen följt av 

revisionsberättelsen. Kapitlet fortsätter med en presentation av förändringarna i den utökade 

revisionsberättelsen med extra vikt på “Särskilt Betydelsefulla Områden”. Information om 

agentteorin, förväntningsgapet, informationsgapet, SBOs kommunikativa värde samt effekter 

på revisionskvaliteten behandlas också i detta kapitel. Kapitlet avslutas med en presentation 

av hypoteser samt en sammanfattning. 

3.1 Revision och revisionsprocessen 

Revision är ett begrepp som har många definitioner. Carrington (2010, s.13) beskriver 

revision som att det kan delas in i två traditioner där den ena hämtar inspiration från 

nationalekonomin och den andra från sociologin. Carrington (2010, s.14) menar 

fortsättningsvis att den nationalekonomiska traditionen vidare har tre teorier som den baseras 

på, den första är försäkran, som innebär att man ser revision som en kontraktslösning mellan 

två parter snarare än att fokusera på kvalitet i den redovisade informationen som den andra 

teorin, förbättring, förespråkar. Den sista grenen inom denna tradition är försäkring som 

menar att det är revisorns uppgift att försäkra intressenterna om att all information är korrekt 

reviderad samt att alla felaktigheter har tagits i beaktande. Två perspektiv som är förankrade 

i den sociologiska traditionen beskriver Carrington (2010, s.15) som komfort och 

legitimering. Skillnaden mellan dessa två är att komfort anspelar på att förmedla 

grundläggande trygghet till en investerare medan legitimering anser att redovisningen ska 

genomföras med kvalitet och trovärdighet och att det tydligt ska framgå för investeraren. 

 

Följaktligen har revisionen sin grund i en så kallad revisionsprocess. Denna process baseras 

i sin tur på fyra delar som består av företagsledningens påståenden, bestyrkande åtgärder, 

dokumentation samt rapportering. Dessa fyra komponenter skapar tillsammans en effektiv 

modell som på ett enkelt sätt kan beskriva hur en revision går till för att generera försäkran 

och komfort (Carrington, 2010, s.40). 

 

 
Figur 1. Revisionsprocessens fyra delar. 

Den första komponenten i processen, företagsledningens påståenden, är direkta, alternativt 

underförstådda, påståenden som uttrycks i årsredovisningen. Revisorn måste ta hänsyn till 

dessa påståenden, oavsett om det skulle röra sig om ett konto, en transaktion eller en intern 

kontroll. Dock betyder detta inte att alla påståenden är lika viktiga, då det kan komma till att 

variera beroende på sammanhanget (Carrington, 2010, s.41–42). Således går det därför, 

enligt Carrington (2010, s.43), att se att det är företagsledningens påståenden som är 

föremålet för revisorns bestyrkande åtgärder. För att vidare kunna uppnå detta bestyrkande 

gäller det för revisorn att finna relevanta revisionsbevis (Carrington, 2010, s.46).  Eilifsen et 

al., (2014, s.82) menar även att det är av betydande vikt att fastställa materiella felaktigheter 

för den finansiella rapporten, detta för att underlätta i dess bedömning. Med materiella 

Företagsledning
ens påståenden

Bestyrkande 
åtgärder

Dokumentation Rapportering
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felaktigheter menas fel som kan förväntas påverka intressenters ekonomiska beslut tagna 

med stöd i de finansiella rapporterna. Vad som är materiellt beror på ett flertal aspekter såsom 

bransch och storlek. Den totala materialiteten är den maximala mängd felaktigheter som 

revisor anser att bokslutet kan innehålla utan att påverka användarnas beslut. (Eilifsen et al., 

2014, s.82–83). I detta fall handlar revisorns värdering av de materiella och immateriella 

felaktigheter som föreligger i huvudsak om professionella bedömningar.  

 

Fortsättningsvis menar Carrington (2010, s.48–49) att oavsett hur revisorn väljer att bestyrka 

dess påstående är det viktigt att åtgärderna dokumenteras. De huvudsakliga skälen till varför 

man dokumenterar är av produktionstekniska skäl, som underlag för kommunikationen, 

juridiska skäl samt som underlag till den kommande revisionsberättelsen. Det sista steget i 

revisionsprocessen är rapportering, den huvudsakliga skillnaden mellan rapportering och 

dokumentation är att det i detta steg handlar om sekretess där enbart revisorsnämnden, andra 

revisorer i syfte att kvalitetskontrollera samt domstolar har tillgång till materialet. 

(Carrington, 2010, s.56). 

3.2 Agentteorin 

Med bakgrund av informationen beskriven ovan går det att ifrågasätta varför revision är av 

betydande vikt för verksamheter. Agentteorin ger en uttrycklig förklaring till varför ett 

företag bör tillsätta en extern revisor. Kärnan i teorin beskriver det kontraktuella förhållande 

som uppstår när en part (principalen) låter en annan part (agenten) handla för dennes räkning 

på̊ ett sätt som påverkar avkastningen till principalen (Eisenhardt, 1989, s.58; Jensen & 

Meckling, 1976, s.308). Ett sådant förhållande uppstår i huvudsak mellan ett företags 

aktieägare och dess företagsledare (Jensen & Meckling, 1976, s.309).  

 

Inom agentteorin kan man identifiera två huvudsakliga problem; informationsassymmetri 

och agentproblemet. Revisorns roll är att reducera dessa genom att tillhandahålla ägaren och 

andra intressenter med mer information genom revisionsberättelsen och på så vis minska 

osäkerheten kring företagets finansiella rapportering (Baiman et al., 1987, s.217; Carrington, 

2010, s.19).  

 

Då det är aktieägarna som tillsätter företagsledningen som sedan styr den dagliga 

verksamheten i företaget påverkar det den framtida avkastningen till aktieägarna. Detta då 

aktieägarna sällan är involverad i företagets dagliga verksamhet och därmed ger 

företagsledningen ett informationsövertag gentemot ägarna. Detta bidrar till uppkomsten av 

informationsasymmetri som uppstår när det råder osäkerhet kring om agentens beslut är det 

bästa ur principalens synvinkel (Baiman et al., 1987, s.217; Eisenhardt, 1989, s.58; Jensen & 

Meckling, 1976, s.308). Med andra ord har parterna olika målsättningar och ofta olika 

inställningar till risk. I detta fall kan problemet “Adverse selection” uppstå vilket händer när 

agenten förvränger information så att utbytet mellan de två parterna inte blir optimalt 

(Carrington, 2010, s.20; Eisenhardt, 1989, s.61).  

 

Agentproblem uppstår i och med att aktieägaren (principalen) delegerar en stor del av 

företagets beslutsfattande till företagsledningen (agenten). Problemet grundar sig i huruvida 

agenten agerar i principalens bästa intresse eller för sitt egenintresse. Detta då principalen 

inte har fullständig kontroll över agentens handlande (Eisenhardt, 1989, s.58; Jensen & 
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Meckling, 1976, s.308). I dessa fall kan “moral hazard” uppstå vilket beskriver bristen på 

ansträngning hos agenten att ge bästa möjliga avkastning till principalen (Carrington, 2010, 

s.20; Eisenhardt, 1989, s.61). Detta kan leda till svårigheter och kostnader för principalen att 

kontrollera vad agenten faktiskt gör (Eisenhardt, 1989, s.58), vilket vidare resulterar i ökade 

agentkostnader.  

 

För att begränsa dessa problem kan principalen antingen utforma ett styrsystem som 

övervakar agenten eller etablera ett incitamentsystem (Jensen & Meckling, 1976, s.308). 

Informationsasymmetrin kan ytterligare reduceras genom att principalen anlitar en revisor 

som granskar agentens arbete (Baiman et al., 1987, s.217). Genom att anlita en revisor 

minskar även agentkostnaderna för principalen (Boolaky & Quick, 2016, s.158). Detta 

genom att revisorn granskar företagets finansiella rapporter för att sedan lämna sitt uttalande 

i revisionsberättelsen. I och med den utökade revisionsberättelsen där rapportering av SBO 

ingår, kan dessa två problem förväntas minska. Detta då tanken är att ge intressenterna en 

mer informativ revisionsberättelse (IAASB 2011, s.21), vilket såldes ska minska osäkerheten 

och bristen på relevanta uttalanden.  

 

Agentteorin beskriver därmed behovet av revision som en försäkran på att företagsledningens 

uttalanden i dess finansiella rapporter är rättvisa och korrekta (Carrington, 2010, s.19). 

Genom att revisorn ger ett bestyrkande av företagsledningens påståenden så ökar 

trovärdigheten för den information som faktiskt lämnats ut i de finansiella rapporterna. Detta 

bestyrkande kan vidare reducera problemen med moral hazard och adverse selection 

(Carrington, 2010, s.21). Med bakgrund i detta är agentteorin relevant för studiens syfte, att 

förmedla en bild av hur den nya standarden gällande SBO fungerar i praktiken. Men även för 

att undersöka om revisionskvaliteten har förbättrats i och med den utökade 

revisionsberättelsen.  

3.3 Revisionsberättelsen 

När revisionen är färdigställd utformas revisionsberättelsen vilket är revisorns huvudsakliga 

slutprodukt. I revisionsberättelsen rapporteras de uttalanden som revisorn gör om ett företags 

finansiella position under en viss tidsperiod. Där ska revisorn tydligt uttrycka sin uppfattning 

om de finansiella rapporterna grundat på en utvärdering av de slutsatser som dragits utifrån 

de inhämtade revisionsbevisen (ISA 700, punkt 6). Det innebär att informationen som 

presenteras i de finansiella rapporterna ska vara relevant, tillförlitlig, jämförbar och begriplig 

(ISA 700, punkt 13). Revisorns uttalanden kan inte uppnå en absolut säkerhet om företagets 

framtid då revisorn inte har möjlighet att gå igenom all finansiella data grundligt. Istället ges 

en rimlig säkerhet att företagets räkenskaper är fria från väsentliga felaktigheter som kan 

påverka användarens beslut (ISA 200 punkt 3 och 5).  

 

Dessa uttalanden rör huruvida årsredovisningen är upprättad utefter årsredovisningslagen 

(eller annan tillämplig lag). Närmare bestämt ska revisorn fastställa i sitt uttalande om ett 

företags resultat- och balansräkning beviljas, om hon/han tillstyrker förslaget till disposition 

av vinst i förvaltningsberättelsen samt huruvida styrelseledamöter och verkställande direktör 

bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Granskningen ska vara ingående och 

omfattande som god redovisningssed kräver (Carrington, 2010, s-58-59; 5§ revisionslagen). 
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Revisionsberättelsen är ett viktigt kvalitetssäkrande dokument som skapar trovärdighet 

gentemot intressenter. I de flesta fall är revisionsberättelsen den enda kommunikationen en 

investerare, långivare eller annan intressent har med revisorn och revisionen. Det utgör 

därmed ett underlag för vilket beslut, exempelvis en investerare, ska fatta i olika frågor 

(Carrington, 2010, s.58–59).  

3.4 Revisionsberättelsens innehåll och struktur  

Den svenska versionen av ISA tas fram av FAR och är till stor del en direkt översättning. Då 

ISA är skriven för en internationell miljö finns dock en viss anpassning till de svenska 

förhållandena. Detta gäller framförallt utformandet av förvaltningsrevisionen och utformning 

av revisionsberättelsen för olika svenska associationsformer (FAR, 2018, s.7). FAR:s nya 

rekommendationer om revisionsberättelsens utformning återfinns i RevR 700 där syftet är att 

ge vägledning om utformningen genom dess standarder. För modifierade revisionsberättelser 

inkluderas rekommendationerna RevR 701 Kompletterande vägledning för 

revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt 

intresse, och RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i 

revisionsberättelsen.  

3.4.1 RevR 700: Revisionsberättelsens utformning. 

RevR 700 ger en grundläggande vägledning kring revisionsberättelsens utformning och vad 

som gäller vid revision av samtliga juridiska personer vid en ren revisionsberättelse. Med 

andra ord när inga modifierade eller andra upplysningar krävs av revisorn. Standarden 

baseras, kompletterar och ska läsas tillsammans med ISA 700 Bilda sig en uppfattning om 

och uttala sig om finansiella rapporter, ISA 710 Jämförande information - jämförelsetal och 

jämförande finansiella rapporter, ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information 

med tillhörande förändringar och RevR 209 Revision av styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning (RevR 700, punkt 2). 

 

I den första delen av den utökade revisionsberättelsen “Rapport om årsredovisningen och 

koncernredovisningen” finns ett flertal förändringar gällande utformningen jämfört med den 

tidigare standarden RevR 709. Strukturen i revisionsberättelsen har förändrats och numera 

ska revisorns uttalanden placeras högst upp. Där ska revisorn, i enlighet med ISA 700 punkt 

24, identifiera det granskade bolagets firma, ange vilka finansiella rapporter som granskats 

samt för vilken period. Avsnittet ska även innehålla ett uttalande om årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) (RevR 700, punkt 30). Följt av detta 

avsnitt ska “Grund för uttalanden” redovisas där revisorn ska bekräfta att revisionen har 

utförts i enlighet med ISA och god redovisningssed i Sverige (RevR 700, punkt 33). Detta är 

betydelsefullt för att läsaren ska förstå revisorns uttalanden (ISA 700, punkt A32).  

 

I tillämpliga fall fortsätter därefter revisionsberättelsen med uttalande om “väsentliga 

osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift” i enlighet med ISA 570 (ISA 700, 

punkt 29). För börsnoterade företag upprättar revisorn därefter ett avsnitt om “Särskilt 

Betydelsefulla Områden” enligt ISA 701 (ISA 700, punkt 30). Revisorn ska vid behov även 

presentera “Annan information” som finns utöver de finansiella rapporterna och 

revisionsberättelsen i enlighet med ISA 720 (ISA 700, punkterna 32 och A23). 
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Vidare är en förändring avsnittet “Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års- 

och koncernredovisning” som bland annat ska innehålla utförligare information om dess 

ansvar för upprättandet av års- och koncernredovisningen, samt uttalanden om företagets 

fortsatta drift. (RevR 700 punkt 37–38). Slutligen kommer delar av avsnittet “Revisorns 

ansvar” att kunna hänvisas till Revisorsnämndens (RN) webbplats i enlighet med ISA 700 

punkt 41 (RevR 700, punkt 42–44).  

 

I den andra delen av revisionsberättelsen, “rapporten om andra krav enligt lagar och andra 

författningar”, återfinns samma förändringar i strukturen. Rapporten inleds med revisorns 

uttalande, följt av grund för uttalanden, styrelsens och verkställande direktörens ansvar, samt 

revisorns ansvar (RevR 700, punkt 45–56). Gemensamt för båda delarna är att de ska 

innehålla datum för revisionsberättelsen och revisorns adress (RevR 700, punkt 57), samt 

revisorns underskrift (RevR 700, punkt 61). Vidare finns en ny rubrik “Övriga upplysningar”, 

där revisorn kan presentera förhållanden i de finansiella rapporterna som är av betydelse för 

läsarens förståelse (ISA 700, punkt 59; ISA 706 punkt 7 b.). Övriga upplysningar kan 

förekomma i både del 1 och del 2 i revisionsberättelsen (RevR 705, punkt 108). 

 

En övergripande sammanställning av förändringarna återfinns i figur 2 i avsnitt 3.4.4. För 

fullständig utformning av den nya revisionsberättelsen i RevR 700, se appendix 1 och för den 

gamla revisionsberättelsen i RevR 709, se appendix 2. 

3.4.2 RevR 705: Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i 

revisionsberättelsen.  

RevR 705 rapporteras i de fall där revisionsberättelsen för års- och koncernredovisningar 

innehåller modifierade uttalanden, upplysningar och/eller anmärkningar. En så kallad oren 

revisionsberättelse. (RevR 705, punkt 1). Rekommendationen gäller för alla juridiska 

personer (RevR 705, punkt 2). Denna standard utgör ett komplement till och ska läsas 

tillsammans med ISA 705 och ISA 706 då den beaktar särsvenska förhållanden vad gäller 

revisionsberättelsens innehåll och form. (RevR 705, punkt 5).  

 

Enligt ISA 705 punkt 2, så finns det tre typer av modifierat uttalande. Uttalanden med 

reservation, uttalande med avvikande mening och att revisorn avstår från att uttala sig. Vilket 

av dessa uttalanden som är lämpliga beror på karaktären på det förhållande som ger upphov 

till modifieringen eller revisorns bedömning av hur avgörande eller möjliga effekter detta 

förhållande har på de finansiella rapporterna. Det huvudsakliga kravet är dock att revisorn 

ska rapportera modifierade uttalanden om de finansiella rapporterna innehåller väsentliga 

felaktigheter, eller om revisorn inte kan samla in tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis för att kunna dra slutsatser om rapporterna innehåller felaktigheter. (ISA 705, 

punkt 6). 

 

Ett uttalande med reservation är ett uttalande där revisorn med undantag för ett eller flera 

specifika förhållanden konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

tillämplig lag om årsredovisning och ger en rättvisande bild. Dessa förhållanden är väsentliga 

men inte avgörande sett till helheten (RevR 705, punkt 18). Avgörande förhållanden innebär 

felaktigheter eller möjliga felaktigheter som revisorn inte upptäckt i sin revision på grund av 
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omöjlighet att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis och som kan ha stor 

påverkan på de finansiella rapporterna (RevR 705, punkt 19). Väljer revisorn att inte lämna 

något uttalande alls beror det på att det inte finns tillräckliga revisionsbevis (ISA 705, punkt 

9) medan ett modifierat uttalande med avvikande mening innebär att det finns väsentliga 

felaktigheter av avgörande relevans (ISA 705, punkt 8).  

3.4.3 RevR 701: Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens 

utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse. 

RevR 701 är den mest väsentliga förändringen för denna studie där företag av allmänt intresse 

ska rapportera SBO i revisionsberättelsen. Standarden innebär, i enlighet med ISA 701 punkt 

24, att revisorn, med sin professionella bedömning, ska rapportera de mest betydelsefulla 

områdena i revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. (RevR 700, 

punkt 37). Vid revisorns bedömning ska områden med högre risk för väsentliga felaktigheter 

beaktas. Hänsyn av revisorn ska även tas till betydande områden i de finansiella rapporterna 

som involverar betydande bedömningar av företagsledningen inklusive uppskattningar i 

redovisningen med hög osäkerhet. Till sist ska även revisorn uppmärksamma effekten som 

betydelsefulla händelser eller transaktioner som inträffat under perioden haft på revisionen 

(RevR 701, punkt 39).  

 

Antalet SBO som ska rapporteras fastställs av revisorn med stöd i dennes professionella 

bedömning. Faktorer som är inkluderade i denna bedömning är företagets storlek, 

komplexitet, karaktär och annan fakta kring revisionsuppdraget (ISA 701, punkt A30). För 

varje SBO som rapporteras ska sedan en egen underrubrik sättas med en förklaring över 

området som berörs. (ISA 701, punkt 11). Rangordningen är också relevant då det skapar 

mervärde för intressenterna (ISA 701, punkt A31 och A32). Om revisorn skulle bedöma att 

det inte finns någon SBO att rapportera i revisionsberättelsen, ska ett uttalande om detta göras 

i SBO-avsnittet. (ISA 701, punkt 16). 
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3.4.4 Skillnad mellan RevR 709 och RevR 700 

Detta avsnitt demonstrerar skillnaden mellan den gamla revisionsberättelsens utformning i 

enlighet med RevR 709, i jämförelse med den nya revisionsberättelsens utformning i enlighet 

med RevR 700 inklusive de nya standarderna RevR 705 och RevR 701. 
 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen: 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar:  

 

 

Figur 2. Modell över strukturens förändringar i revisionsberättelsen. 
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3.5 Den standardiserade revisionsberättelsen 

Varför revisionsberättelsen tidigare haft en standardiserad utformning beror på att det skulle 

vara till fördel för användarna och underlätta deras förståelse för den utformade 

revisionsberättelsen. Följaktligen skulle det även bli lättare för användarna att upptäcka om 

den antingen var ren eller oren för att vidare kunna identifiera om anmärkningar eller 

specifika upplysningar förekom (Carrington, 2010, s.58–59).  

 

Kritiken som riktats mot den standardiserade revisionsberättelsen har varit omfattande i 

många debatter, forskare menar på att den haft en för låg kommunikativ betydelse för 

användarna och värdet av den har därför kunnat ses som symboliskt snarare än 

kommunikativt (Church et al., 2008, s.70). Vidare menar Carrington et al., (2010, s.59) att 

en standardutformad revisionsberättelse medförde att många revisionsberättelser klassades 

som rena, vilket resulterade i att revisionsberättelsens huvudsakliga roll som 

informationslänk mellan företaget och dess intressenter tappade sin relevans. Fortsatt kritik 

har även riktas mot de bakomliggande faktorerna rörande revisionen och hur revisorn kommit 

fram till dess slutsatser i revisionsberättelsen. Humphrey et al., (2009, s.819–820) menar att 

den standardiserade revisionsberättelsen innehåller rationaliserad information om revisorns 

roll och dess begränsningar och desto mindre uppgifter om det bakomliggande 

företagsspecifika revisionsarbetet. Detta försvårar därför situationen för intressenterna att 

förstå den bakomliggande bedömningen av de riskfaktorer som föreligger. 

 

Trots allt motstånd till detta finns det forskning som talar för en standardiserad 

revisionsberättelse. Bailey et al., (1983, s.369) studerade om det förelåg skillnader i den 

uppfattade revisionsberättelsen som en funktion av formuleringen i revisionsberättelsen och 

läsarens kunskaper. De fann att beroende på hur formuleringarna i revisionsberättelsen 

utformas kommer det till att ha en betydande inverkan på hur informationen tolkas och 

analyseras av intressenterna. Med bakgrund av detta visar det att standardformuleringar i den 

standardiserade revisionsrapporten kommer bidra till att skillnader i tolkning och analys 

rörande samma information kommer att reduceras. 

 

Detta gör således att det därför blir intressant att undersöka om det finns tendenser i den 

utökade revisionsberättelsen, som ämnar vara mer företagsspecifik i sina formuleringar, att 

falla tillbaka till en standardiserad utformning. Detta då Hjalmarson, auktoriserad revisor 

PWC, i intervju med Lennartsson (2015) menar att det finns en stor risk att den kan bli 

intetsägande på sikt. 

3.6 Förväntningsgapet 

I tidigare litteratur har ett fenomen kallat för revisorns förväntningsgap frekvent diskuterats. 

Denna företeelse menar Carrington (2010, s.222) innebär att investerare, media och andra 

intressenter riskerar att ha högre förväntningar på revisorn och revisionsberättelsen än den 

tjänst som revisorer levererar i enlighet med lagar och revisionsstandarder. I den 

standardiserade revisionsberättelsen tenderar revisorn att använda ett generiskt språk för att 

beskriva revisorns roll och därför får användarna inte en fullständig bild om omfattningen av 

revisorns arbetsinsats. Detta bildar ett "gap" hos användaren mellan vad som faktiskt är gjort 

och vad de uppfattar görs i samband med revisionen (IAASB, 2011, s.7). Revisorer har som 
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tendens att se detta förväntningsgap som ett utbildningsproblem, menat att problemet grundar 

sig i att branschen inte varit tydliga nog med att förmedla vad en revisorns uppgifter är till de 

intressenter som är mottagare av denna information (Carrington, 2010, s.222).  

 

Studier som diskuterat detta ämne är exempelvis Gray et al., (2011, s.661) som undersökt 

förväntningsgapet i form av diskussioner med sju fokusgrupper bestående av externa 

revisorer, ekonomichefer, analytiker, banktjänstemän samt icke-professionella investerare 

där diskussionerna bottnat i dess uppfattning om den gamla revisionsberättelsen. Gray et al., 

(2011, s.669) fann att det sammantagna resultatet för alla sju fokusgrupper visade att 

intressenter överlag såg revisionsberättelsen som värdefull men trots detta sällan läste hela 

rapportens innehåll, bortsett från om den klassades som ren eller oren. Detta eftersom de 

bedömde den standardiserade delen av revisionsberättelsen som innehållslös. En aspekt som 

intressenterna däremot ansåg vara av betydande vikt var vilken byrå som hade skrivit under 

revisionsberättelsen. De ansåg att kvaliteten och trovärdigheten ökade ifall det var en byrå 

från Big 4 som hade signerat än om det var någon annan byrå som inte tillhörde Big 4.  

 

Med bakgrund av detta menar Gray et al., (2011, s.680) att användarna av den gamla 

revisionsberättelsen inte helt förstod vad revisionsberättelsen syftar att kommunicera ut samt 

vilken nivå av försäkring den har på trovärdigheten av de finansiella rapporterna. Följaktligen 

går därför detta att koppla samman med studien genomförd av Church et al., (2008, s.85), 

som argumenterar för att revisionsberättelsen snarare har ett symboliskt värde än ett 

informativt sådant. Church et al., (2008, s.70) beskriver i sin studie att den gamla 

standardiserade revisionsberättelsen hade lågt kommunikativt värde då den inte gav så 

mycket väsentlig information till intressenterna. En bidragande faktor här var vidare att 

användarna av informationen sedan tidigare hade låga kunskaper om revisionsprocessen och 

vad revisorn hade för ansvar inom detta. För att vidare råda bukt på detta problem menar 

Church et al., (2008, s.70) att ytterligare information, om exempelvis revisorns roll, kommer 

behövas läggas till i revisionsberättelsen. 

 

Att den standardiserade revisionsberättelsen innehåller för lite information om revisorns 

utförande och bedömningar vid utformning av revisionsutlåtandet är det därmed många 

parter som tycker. I IAASB:s (2011, s.7) konsultrapport inför införandet av den utökade 

revisionsberättelsen menar de även på att en ökad öppenhet kring revisionsprocessen således 

skulle ge en positiv inverkan på revisionskvaliteten då användarna påverkas av det 

kommunikativa värdet av revisionsberättelsen. Med bakgrund i detta och som redogjorts för 

i tidigare avsnitt, tog IAASB samt EU till sig ovan nämnda synpunkter och arbetade parallellt 

för att förbättra relaterade standarder och regler för att ge en mer företagsspecifik och 

innehållsrik revisionsberättelse. Till följd av detta var en av standardsättarnas motivering för 

att ändra utformningen och innehållet i revisionsberättelsen att reducera förväntningsgapet. 

Då denna studie har i syfte att undersöka SBO som ska redovisas enligt RevR 701/ISA 701 

blir fenomenet rörande förväntningsgapet av betydande vikt för att se om den nya 

revisionsberättelsen kan motverka detta gap och på så vis förändra kvaliteten på 

revisionsberättelsen. 
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3.7 Informationsgapet 

Enligt Rahnert (2017) bör diskussionen om den gamla revisionsberättelsen handla om ett 

informationsgap snarare än ett förväntningsgap. Informationsgapet går att beskriva som en 

lucka mellan den information som användarna behöver för att kunna ta välgrundade beslut 

och vad som faktiskt finns att tillgå i revisionsberättelsen (IFAC, 2012, s.4 refererad i Rahnert 

2017, s.180). IAASB (2011, s.21) anser följaktligen att i och med införandet av de nya 

regleringarna har de för avsikt att reducera detta gap. Detta går även att stödja från Rahnert 

(2017, s.180) som fortsättningsvis diskuterar att det går att se den utökade 

revisionsberättelsen som ett sätt att begränsa detta gap. För att kunna reducera klyftan 

ytterligare mellan den information som finns tillgänglig i den finansiella rapporten och 

informationen som användarna faktiskt behöver i dess beslutsfattande, behövs det 

information från företagsledningen samt andra aktörer att tillgå. (Rahnert, 2017, s.181). 

 

Det var främst efter de finansiella skandalerna som kritiker menade att en mer informativ 

revisionsberättelse hade kunnat förhindra ett flertal kriser. Vilket indikerade på att det fanns 

ett stort informationsgap i revisionsberättelsen (Boolaky & Quick, 2016, s.158). Användare 

ansåg vidare att det fanns mer och bättre information om företag och om själva revisionen än 

vad som erhölls. Efterfrågan på rikare information direkt från företaget och/eller genom 

revisorns insikt i sådana frågor ökade. Ytterligare information som kan hjälpa intressenter att 

bedöma ett företags finansiella ställning och prestation, såväl som en förbättrad kvalitet på 

revisionen kan följa i ett minskat informationsgap (IAASB, 2011, s.7).  

 

Konsekvensen av att ett informationsgap skapas mellan å ena sidan ett företag och revisorn 

och å andra sidan användare av revisionsberättelsen är att kapitalmarknadernas effektivitet 

kan påverkas såväl som kapitalkostnaden. Informationsgap kan också minska förståelsen för 

hur ett företags finansiella rapportering, inklusive de reviderade bokslutet, återspeglar 

företagets ekonomiska situation, prestation och hållbarhet (IAASB, 2011, s.8). Tanken med 

införandet av SBO var att förhindra informationsgapet genom att ge mer insyn i och 

ytterligare information om det reviderade företaget och dess finansiella rapportering. Där 

betydelsefulla områden och risker särskilt ska uppmärksammas (IAASB, 2011, s.8). Boolaky 

& Quick (2016, s.159) menar att genom att vara mer transparent om hur revisionen utförts 

och hjälpa intressenterna att förstå vilka frågor som i revisorns yrkesmässiga bedömning är 

av störst betydelse, kan således även det kommunikativa värdet förbättras. 

 

Tidigare forskning påpekar dock att det finns risker med att tillhandahålla en större mängd 

information. En av dessa är att det kan skapa en “informationsöverbelastning” för användarna 

(Chen et al., 2013, s.12). De främsta orsakerna till informationsöverbelastning är 

informationen själv, som innefattas av kvantitet, frekvens, intensitet samt kvalitet. Sedan 

består även andra orsaker av den part som mottar, behandlar eller kommunicerar ut 

information, de uppgifter/processer som ska sammanställas av en part (dvs. de formella och 

informella arbetsstrukturerna) samt den informationsteknik som används (Eppler et al., 2004, 

s.330). I och med den nya revisionsberättelsen är det främst längden och kvaliteten på 

informationen som kan påverka användaren, men även hur informationen formuleras.  

 

Negativa effekter av informationsöverbelastning är att det kan påverka beslut, beslutstiden 

och den generella prestationen. När användaren tar in mer information än vad man har 
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kapacitet till, kan det medföra att man får svårigheter att identifiera vad som är relevant och 

att man bli mer selektiv, vilket följaktligen ökar risken för att ignorera annan relevant 

information. Det kan vidare skapa svårigheter att se mönster och få ett övergripande 

perspektiv vilket slutligen kan bidra till att användaren fattar ett felaktigt beslut (Eppler et 

al., 2004, s.331–333). Detta visar också Sirois et al., (2018, s.142) studie på där läsaren 

tenderar att endast fokusera på de områden som revisorn rapporterar om i SBO och därmed 

går miste om annan information av relevans. Detta kan dock förhindras om informationen 

som rapporteras är av högt värde och formuleras på ett praktiskt sätt (Eppler et al., 2004, 

s.334).  

3.8 Särskilt betydelsefulla områden  

SBO är enligt ISA 701, punkt 8, definierad som, “De områden som enligt revisorns 

professionella bedömning var de mest betydelsefulla i revisionen av de finansiella 

rapporterna för den aktuella perioden. Särskilt betydelsefulla områden väljs ut från områden 

som kommunicerats med styrelsen.”  

 

Denna reglering är ämnad för både revisorer och de avsedda användarna av de finansiella 

rapporterna i syfte att förbättra kommunikationsvärdet parterna emellan (ISA 701, punkt 1). 

Den ytterligare informationen som ska framgå av den utökade revisionsberättelsen ska vidare 

hjälpa användarna av de finansiella rapporterna att förstå frågorna som varit viktiga och 

väsentliga genomgående i revisionen för den aktuella perioden. Detta för att ge användarna 

en bredare bild av företaget och en större förståelse för de områden som krävt betydande 

bedömningar (ISA 701, punkt 2).  

 

Syftet med den nya revisionsberättelsen enligt IAASB (2015a, s.2–5) är att reducera 

informationsgapet samt att den ska bli mer relevant för dess användare, detta genom att ge 

en ökad insyn samt att presentera mer väsentlig information till de yttrande som revisorn 

lägger fram i revisionsberättelsen. Detta kan vidare styrkas av Cordos & Fülöp (2015, s.150) 

som i dess studie menar att det föreligger stöd för att SBO ger användarna mer relevant 

information som vidare kan ha en positiv inverkan på beslutsfattandet och informationsvärdet 

i stort. Dock poängterar Cordos & Fülöp (2015, s.149) att det fortfarande finns brister i hur 

informationen om SBO ska presenteras och att det därför kan komma att ha en inverkan på 

informationsvärdet. Samtidigt menar andra studier att informationen som framgår av SBO 

inte har någon inverkan på användarnas beslutsfattande (Gutierrez et al., 2017; Rahnert 

2017), vilket diskuteras mer ingående i senare avsnitt. 

 

Följaktligen är det därför av betydelse att undersöka hur användning av SBO ser ut, då tanken 

med att inkludera detta avsnitt är att revisionsberättelsen inte kommer vara helt 

standardiserad utan mer företagsspecifik och bidra med mer relevant information.  

3.9 Kommunicera SBO i revisionsberättelsen 

Som tidigare nämnt, kom införandet av den nya standarden SBO till följd av att användare 

av revisionsberättelsen begärde att få mer insyn och information om betydelsefulla områden 

i revisionen (IAASB, 2015b, s.1). Genom rapportering av SBO förväntas läsaren att få en 
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bredare förståelse och inblick i revisorernas professionella omdömen vid bedömningen av 

centrala riskområden (IAASB, 2013, s.85). Med andra ord, visa investerare och andra 

intressenter områden som är betydande för både ledningen och revisorns uppmärksamhet, 

samt förbättra det kommunikativa värdet från revisorn (IAASB, 2015b, s.2).  

 

Det kommunikativa värdet av SBO har tidigare studerats. I en experimentell studie 

genomförd på ett kanadensiskt universitet ville Sirois et al., (2018, s.142) exempelvis 

undersöka om införandet av SBO i revisionsberättelsen gav de förväntade kommunikativa 

effekterna och om det påverkar hur icke professionella användare nyttjar informationen som 

presenteras. Detta genomfördes med hjälp av ögonspårningsteknik där deltagarna var 98 

stycken redovisningsdoktorander som spelade rollen som juniora analytiker. De tilldelades 

uppgiften att analysera bokslutet och revisionsberättelsen för ett tillverkningsföretag. 

Revisionsberättelsen fanns i fyra versioner; (1) den gamla revisionsberättelsen, (2) ett SBO 

rapporterat, (3) tre SBO rapporterat, och slutligen (4) tre SBO rapporterat framlagda 

tillsammans med relaterade revisionsförfaranden.  

 

Resultatet av studien visade att kommunikationen av SBO hjälper användare att navigera i 

de komplexa finansiella rapporterna genom att fokusera på de områden som revisorn 

uppmärksammat genom SBO. Som en konsekvens visade resultatet även på att denna typ av 

uppmärksamhet till särskilda områden kan påverka användarnas inhämtning av annan 

finansiell information. Detta kan vidare innebära att läsaren inte tar del av viktig information 

som inte är uppmärksammad i revisionsberättelsen. Följaktligen pekar studien på att SBO 

inte förbättrade revisionskvaliteten vilket skiljer sig mot standardsättarnas förväntningar. När 

revisionsberättelsen innehåller SBO kan även användarna uppfatta att revisorns försäkran 

kan skilja sig åt från olika delar av bokslutet (Sirois et al., 2018, s. 155). 

 

Sammanfattningsvis visar studien att SBO reducerar informationsasymmetrin mellan 

revisorn och intressenterna av revisionsberättelsen. Å andra sidan kan SBO även ge motsatt 

effekt genom att öka förväntningsgapet mot revisorn och att användarna endast fokuserar på 

problematiska områden i de finansiella rapporterna. 

 

I en annan studie av Boolaky & Quick (2016, s.158), undersöktes tyska bankdirektörers 

uppfattning om kvaliteten på de finansiella rapporterna, revisionen och revisionsberättelsen 

samt om deras beslut om kreditgodkännande. Resultatet visade att kommunikationen av SBO 

inte har någon signifikant påverkan alls då den positiva effekten av att inkludera ytterligare 

information utjämnas av att informationen till stor del handlar om risker och osäkerheter, 

vilket således kan uppfattas som negativt. (Boolaky & Quick, 2016, s.168). Resultatet stödjer 

därför inte IAASB:s (2015b, s.2) avsikt med SBO då det inte påverkar bankdirektörernas 

uppfattningar och beslut. Denna studie omfattar dock inte andra intressenters kommunikativa 

värde av SBO vilket kan skilja sig åt från bankdirektörernas. 

 

Fortsättningsvis är forskning rörande den nya revisionsberättelsen medförande SBO och dess 

effekter marginellt utforskad i Sverige, vilket talar för att det är ett aktuellt forskningsområde 

idag. Den tidigare forskning som går att finna kopplat till revisionsberättelsen i Sverige är en 

studie gjord av Rahnert (2017) som i huvudsak utforskat två områden. För det första vilka 

bakomliggande faktorer som var drivkrafterna till utvecklingen av revisionsberättelsen från 

sent 1800-tal fram till nutid (Rahnert, 2017, s.27). Hon menar att en anledning till varför 
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revisionsberättelsen ansågs vara standardiserad och innehållslös berodde på att revisorer i 

allmänt hade ett alldeles för stort inflytande på revisionsberättelsen under 1900-talet. 

(Rahnert, 2017, s.150). För det andra utforskade Rahnert (2017, s.29) hur en ny version av 

revisionsberättelsen kan minska missuppfattningar av den bakomliggande 

revisionsprocessen för att vidare kunna stödja användarnas beslutsfattande. För att kunna 

besvara denna fråga genomförde Rahnert (2017, s.232) ett experiment med 121 svenska 

studenter samt 42 banktjänstemän, där banktjänstemännen besatte en genomsnittlig 

erfarenhet på 22,5 år. Studien visade att en revisionsberättelse innehållande företagsspecifik 

information som är anpassad för användarna reducerar informationsgapet, dock inte 

tillräckligt för att ge användarna bättre förutsättningar till att fatta välgrundade beslut. 

(Rahnert, 2017, s.271–272). 

 

Dessa studier visar på att det kommunikativa värdet av SBO inte har uppnått ett fullt så 

positivt inflytande som standardsättarna ämnade. Dessa resultat kan dock variera för svenska 

börsnoterade bolag då effekterna av att rapportera SBO kan skilja sig åt mellan länder och 

intressenter som hittills inte har analyserats. 

3.10 Effekter på revisionskvaliteten 

I och med det nya införandet av SBO i revisionsberättelsen menar Hjalmarson, auktoriserad 

revisor PWC, från intervju med Lennartsson (2015) att det kommer att leda till utökade 

uttalanden som medför mer text för revisorn att producera. Det kan även förbättra 

revisionskvaliteten då revisorn granskar de viktiga områdena mer noggrant (ICAEW, 2017, 

s.5). IAASB:s (2011, s.7) menar även på att en ökad öppenhet kring revisionsprocessen 

förväntas ge en positiv effekt på revisionskvaliteten då användarna påverkas av det 

kommunikativa värdet av revisionsberättelsen. Detta gör det således intressant att även 

studera hur revisionskvaliteten kommer att påverkas av de nya regleringarna. 

 

Definitionen av revisionskvalitet varierar en hel del. En allmänt känd definition är emellertid 

den gemensamma sannolikheten att en given revisor både kommer att upptäcka en 

överträdelse i kundens bokföringssystem och rapporterar om den överträdelsen (DeAngelo, 

1981, s.186). Denna definition kan vidare delas upp i två element: revisorns kompetens som 

påverkar sannolikheten att revisor upptäcker felaktigheter i kundens finansiella rapporter, 

och revisorns objektivitet (oberoende) som avser sannolikheten att revisorn kommer att 

korrigera eller rapportera om felaktigheter (Knechel, 2016, s.216). DeFond & Zhang (2014, 

s.280) menar fortsättningsvis att detta understryker fördelarna med hög kvalitetskontroll, 

vilket sträcker sig över detektering och rapportering av standardöverträdelser för att 

säkerställa den finansiella rapporteringens kvalitet. I synnerhet sträcker sig inte bara 

revisorns ansvar över att säkerställa att de finansiella rapporterna stämmer överens med 

rådande standarder, utan också sannolikheten för att de finansiella rapporterna speglar 

företagets underliggande ekonomi (DeFond & Zhang, 2014, s.281). Högre revisionskvalitet 

tyder således på hög kvalitet av den finansiella rapporteringen.  

 

Ett mått som kan användas för att mäta effekterna av den utökade revisionsberättelsen, 

inkluderat SBO, kopplat till revisionskvalitet är oväntade periodiseringar. Detta mått menar 

att låg grad av oväntade periodiseringar indikerar högre grad av revisionskvalitet och vice 

versa. Johnson et al., (2002, s.640) anser att om de oväntade periodiseringarna som föreligger 
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bland ett företags totala periodiseringar är omfattande, desto större är sannolikheten att 

resultatmanipulation har skett. Ett annat vanligt förekommande mått på revisionskvalitet är 

revisorstorlek, som vanligtvis mäts genom Big 4 tillhörande eller industrispecialisering 

(DeFond & Zhang, 2014, s.289). Detta då större revisionsbyråer förväntas ha mer kompetens 

och ett starkare incitament att leverera med en högre revisionskvalitet (DeAngelo, 1981, 

s.184), samt att specialiserade revisorer förväntas ha större kompetens inom sitt område och 

således även ett gott rykte (DeFond & Zhang, 2014, s.289). Detta visade även Gray et al., 

(2011, s.669) studie på där intressenterna ansåg att revisionskvaliteten sågs som högre om en 

revisionsbyrå från Big 4 hade skrivit under revisionsberättelsen. Till skillnad mot andra mått 

är Big 4 en fast egenskap hos revisorn så länge denne arbetar på en av det fyra största 

revisionsbyråerna. I och med detta kan kunden enkelt förbättra revisionskvaliteten genom att 

välja en byrå från Big 4 (Defond & Zhang, 2016 s.289).   

 

I Storbritannien har ett flertal studier genomförts inom detta ämnesområde. Gutierrez et al., 

(2017) studerade om den utökade revisionsberättelsen, inkluderat införandet av SBO, haft 

någon indirekt påverkan på revisionskvaliteten och revisionsavgifter, samt om de som 

använder sig av följande information kan dra någon nytta av den i sitt beslutsfattande. I 

studien har de använt sig av tidigare data från publika bolag där de grupperat dessa i två olika 

grupper. Den första gruppen utgörs av publika bolag som måste anpassa sig till den nya 

regleringen, där de benämns som premiumföretag. Den andra gruppen är en kontrollgrupp 

av publika bolag som inte måste anpassa sig till den nya regleringen, benämns som den 

alternativa investeringsmarknaden (AIM). Vidare har de jämfört den insamlade data från 

respektive grupp mellan åren 2011 till 2015, det vill säga två år före och två år efter 

implementeringen av den nya standarden (Gutierrez et al., 2017, s.1545). Där den 

huvudsakliga Proxy för revisionskvalitet var absoluta diskretionära periodiseringar.  

 

Resultatet från studien visade att det inte förelåg några väsentliga skillnader efter införandet 

av den utökade revisionsberättelsen i Storbritannien och att det därför inte hade någon 

signifikant effekt på investerarnas reaktion, revisionskvaliteten eller revisionsavgiften 

(Gutierrez et al., 2017, s.1576). Vidare undersökte författarna om variationen i 

revisionsberättelsens längd, det totala antalet risker, de risker som inte nämns i 

revisionsutskottets rapport samt materialitetströskeln hade en ökad effekt på förändringen på 

variablerna av intresse. Även där fann de lite bevis på att en sådan variation i rapportens 

innehåll stegvis påverkat effekten av den utökade revisionsberättelsen på investerarnas 

reaktion, revisionskvalitet och revisionsavgifter. Dock framgick det att premiumföretagen 

betalade en betydligt högre revisionsavgift jämfört med AIM då de tenderar att ha längre 

rapporter och större risker (Gutierrez et al., 2017, s.1576). Detta överensstämmer med en 

positiv koppling mellan revisionsrisker och prestationer, åtminstone i den utsträckning som 

revisionsavgiften tar upp revisorns prestation. Det innebär dock inte att enbart den ytterligare 

informationen om risker förändrar revisionsavgiften eller revisionskvaliteten (Gutierrez et 

al., 2017, s.1576).  

 

Med bakgrund av detta går det att se att denna studie talar emot studien från Reid et al., 

(2015), som menar att det föreligger ett samband med införandet av de nya regleringarna av 

revisionsberättelsen och en ökad revisionskvalitet. Likt Gutierrez et al., (2017), undersökte 

Reid et al., (2015) om de nya standardändringarna i revisionsberättelsen påverkat 

revisionskvaliteten och revisionsavgiften i Storbritannien. Detta har undersökts genom att 
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mäta effekterna av de nya rapporteringsstandarderna på revisionskvaliteten genom två 

Proxys, absoluta oväntade periodiseringar och benägenhet att möta eller överträffa 

analytikernas förväntningar (Reid et al., 2015, s.2). Resultatet av studien visar att 

Storbritanniens nya standarder är förknippad med en förbättring av revisionskvaliteten till 

följd av minskade absoluta oväntade periodiseringar och benägenhet att möta eller slå 

analytikernas förväntningar. Dock menar Reid et al., (2015, s.28) att det inte finns en 

signifikant skillnad i revisionskostnaderna, annorlunda än tidigare år, i samband med 

implementeringen av de nya standarderna. Reid et al., (2015, s.28) menar vidare att detta kan 

tyda på att de nya rapporteringskraven ger revisorn och revisionsutskottet ett större inflytande 

över ledningen att driva igenom mer konservativa justeringar istället för att det enbart 

genererar mer granskningsarbete. 

 

I en studie av Bédard et al, (2014) undersöktes även den franska versionen av SBO kallad 

JOA för att studera fördelarna och kostnaderna med dessa utökade uttalanden (Bédard et al., 

2014, s.4). Dels genom att studera den franska finansmarknaden, där de fann att reaktionerna 

på JOA var låga för investerare. Dels genom att studera effekterna på revisionens kvalitet, 

kostnad och effektivitet där resultatet visade att varken kvaliteten eller kostnaden av 

revisionen påverkades av införandet av JOA i Frankrike medan effektiviteten påverkades 

något. (Bédard et al., 2014, s.4). Resultatet av denna studie visade således att tillkomsten av 

ytterligare information i revisionsberättelsen snarare har ett symboliskt värde än ett 

informativt värde, likt Church et al, 2008, s.70 (Bédard et al., 2014, s.17). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att effekterna av införandet av SBO i ovan nämnda 

länder är varierande. IAASB (2013, s.7 & 28) menar dock på att revisorns uttalanden om 

centrala finansiella frågor och risker ämnar öka den professionella skepticism som revisorn 

använder sig av vid sitt granskningsarbete, vilket i sin tur leder till förbättringar av kvaliteten 

på revisionen. Å andra sidan hävdar Knechel (2016, s.218) att ytterligare reglering kan 

medföra negativa effekter på revisionskvaliteten och även ge ökade revisionskostnader 

genom att revisorn får mer arbete och mer ramar att förhålla sig till. Med tanke på dessa 

avvikande åsikter och resultat om huruvida revisionskvaliteten förbättras av ytterligare 

uttalanden eller inte, blir det intressant att undersöka och jämföra vilka effekter den utökade 

revisionsberättelsen har på revisionskvaliteten i Sverige.   

3.11 Hypoteser 

Utifrån ovanstående teorier och litteratur finns det varierande åsikter om effekterna av den 

utökade revisionsberättelsen inkluderat SBO på revisionskvaliteten. Tidigare studier har 

undersökt revisionskvaliteten kopplat till de nya standarderna, främst i Storbritannien. Där 

har som nämnt effekten varit varierande. Men det finns en stor brist på empiriska bevis 

angående effekten på den svenska marknaden vilket gör det svårt att förutsäga om 

genomförandet av de nya standarderna förbättrat revisionskvaliteten eller inte. 

 

Standardsättarna menar dock på att revisionskvaliteten kommer att öka till följd av den 

utökade revisionsberättelsen. Detta kan sammanfattas i två argument. För det första förväntas 

transparensen i revisionsprocessen öka genom utökade uttalanden från revisorn, vilket 

medför ett större ansvar för revisorn (IAASB, 2013). Med ett ökat ansvar förväntas bättre 

prestanda och följaktligen förbättrad revisionskvalitet. Genom att ge en större insyn i 
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revisorns arbete förväntas dessutom förväntningsgapet mellan läsare och revisor att minska 

(IAASB, 2011, s.7). Detta till skillnad mot den standardiserade revisionsberättelsen som inte 

gav användarna förståelse för revisorns roll, vilket vidare begränsade kommunikationen 

mellan revisorn och intressenterna.  

 

För det andra får revisorn möjlighet att inkludera mer detaljer i sina rapporter vilket kan ge 

dem större inflytande på ledningen och därmed främja bättre ekonomisk rapportering genom 

att driva på mer konservativa justeringar (Reid et al., 2015, s.28). Dessutom anses den gamla 

revisionsberättelsen ha utvecklats till ett standardiserat dokument snarare än en 

företagsspecifik rapport för intressenten (Church et al., 2008; Cordos & Fülöpa, 2015; 

Humphrey et al., 2009; Rahnert, 2017), vilket den utökade revisionsberättelsen ska motverka 

genom att inkludera mer företagsspecifik information. Kritiker menar dock att den utökade 

revisionsberättelsen inte kommer att påverka revisionskvaliteten eller till och med försämra 

den. För mycket reglering av revisorns arbetsuppgifter kan minska den professionella 

kompetensen och därmed värdet av revisorn (Knechel., 2016, s.220). Dessutom kan 

revisionskostnaderna öka i och med att revisorns arbetsuppgifter förväntas bli mer 

tidskrävande i jämförelse med den gamla rapporten.  

 

Även om det förekommer en viss tvetydighet i tidigare studier, indikerar standardsättarna att 

syftet med den nya utökade revisionsberättelsen är att förbättra kvaliteten av 

revisionsberättelsen för användaren. Därmed förväntar sig författarna att den utökade 

revisionsberättelsen har en positiv effekt på revisionskvaliteten i jämförelse med 2015. 

Således formuleras studiens första hypotes: 

 

H1: Den utökade revisionsberättelsen har en positiv effekt på revisionskvaliteten.  

 

En annan aspekt som förväntas påverka revisionskvaliteten positivt är faktorn att en 

revisionsbyrå från Big 4 har reviderat den aktuella revisionsberättelsen. Varför denna 

variabel är intressant att undersöka går att finna stöd i argumentationen som Gray et al., 

(2011, s.669) för, att intressenterna ansåg att revisionskvaliteten var högre om en 

revisionsbyrå från Big 4 hade skrivit under revisionsberättelsen. En annan intressant aspekt 

som talar för att denna variabel är av intresse är att större revisionsbyråer förväntas ha bredare 

kompetens och därför starkare drivkrafter att leverera högre kvalitet på dess 

revisionsberättelse (DeAngelo, 1981, s.184). Med anledning av detta formuleras studiens 

delhypotes 1a: 

 

H1a: Den utökade revisionsberättelsen reviderad av Big 4 har en positiv effekt på 

revisionskvaliteten.  

 

En annan faktor som förväntas påverka revisionskvaliteten positivt är om revisorn 

rapporterar ett eller flera SBO (IAASB, 2011, s.7). Rapportering av SBO ämnar leda till ett 

ökat fokus på de viktigaste områdena i den finansiella rapporteringen (IAASB, 2015a, s.2). 

Genom att fokusera på centrala och kritiska områden i den finansiella informationen, 

förväntas revisorer att förbättra sina rutiner kring dessa frågor samt rapportera sina uttalanden 

med en ökad professionell skepticism, vilket är en bidragande faktor till ökad 

revisionskvalitet (IAASB, 2013, s.7 & 28). Därmed förväntar sig författarna att de 
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revisionsberättelsen som innehåller SBO har en positiv effekt på revisionskvaliteten. Således 

formuleras studiens delhypotes 1b: 

 

H1b: Rapporterande av SBO i den utökade revisionsberättelsen har en positiv effekt 

på revisionskvaliteten.  

 

I den utökade revisionsberättelsen är inte endast rapporteringen av SBO inkluderat. Flera 

andra avsnitt i revisionsberättelsen har tillkommit såsom “Annan information än 

årsredovisningen” vilket således också förväntas minska informations- och 

förväntningsgapen. En annan aspekt som kan påverka revisionskvaliteten är därmed längden 

på revisionsberättelsen som förmodas ha ökat i och med de nya standarderna. Genom en 

längre revisionsberättelse är den informationsasymmetri som råder i ett agentförhållande 

menat att reduceras. Användare av revisionsberättelsen exponeras därmed i större 

utsträckning för ytterligare information om det valda företaget, vilket innebär att 

revisionskvaliteten förväntas öka. Dessutom har läsaren möjlighet att få mer relevant 

information om företaget från en tredje part vilket ska stärka tillförlitligheten av företagets 

finansiella information. Å andra sidan menar (Chen et al., 2013, s.12) att en längre 

revisionsberättelse kan ge negativa effekter i form av informationsöverbelastning, vilket 

vidare kan påverka revisionskvaliteten negativt då användaren tenderar att bli selektiv i sin 

informationsinhämtning (Eppler et al., 2004, s.331–333). 

 

De finns således även här blandade uppfattningar om vad en längre revisionsberättelse kan 

medföra. Standardsättarnas förväntningar är emellertid att en längre revisionsberättelse ska 

bidra till en positiv förändring. Om så är fallet bör revisionskvaliteten bli högre med en längre 

och mer informativ revisionsberättelse. Därför formuleras studiens delhypotes 1c:  

 

H1c: En längre utökad revisionsberättelse har en positiv effekt på revisionskvaliteten.  

3.12 Sammanfattning 

Den informationsasymmetri som råder mellan principalen (ex. ägare) och agenten (ex. 

företagsledningen) kan reduceras genom att anlita en extern revisor som granskar de 

finansiella rapporterna (Baiman et al., 1987, s.217; Carrington, 2010, s.19). 

Agentproblematiken uppkommer när principalens och agentens målsättning skiljer sig åt och 

principalen inte vet om agenten agerar efter eget intresse (Eisenhardt, 1989, s.58; Jensen & 

Meckling, 1976, s.309). Revisorn har därmed ett ansvar att leverera en pålitlig och rättvis 

revisionsberättelse (Eilifsen et al., 2014, s.37), som intressenterna kan använda som ett 

verktyg vid beslut angående det reviderade företaget. (Carrington, 2010, s.58–59). Detta kan 

emellertid skapa ett förväntningsgap mellan intressenterna och revisorn då intressenterna 

förväntar sig att revisorn ska ta ett stort ansvar och uttala sig med hög säkerhet (Carrington, 

2010, s.222).  

 

Tidigare forskning visar även att revisionsberättelsen har utvecklats till en alltför 

standardiserad rapport (Church et al., 2008; Cordos & Fülöpa 2015; Humphrey et al., 2009; 

Rahnert 2017) vilket bidrar till ett informationsgap till dess användare (Boolaky & Quick, 

2016; IAASB, 2011; Rahnert, 2017). Användare av revisionsberättelsen har därför 

efterfrågat en mer kommunikativ och transparent revisionsberättelse (Footprint Consultants, 
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2011; IAASB, 2011), och att den ska bli mer företagsspecifik (Humphrey et al., 2009; 

IAASB, 2015b). Detta kan underlätta för investerare och andra intressenter vid bedömning 

av företaget och dess risker. Genom SBO förväntas detta uppnås och revisionskvaliteten bli 

högre (IAASB, 2015b; Lennartsson, 2015). Revisionskvaliteten förväntas nå en 

tillfredsställande nivå när revisorn bedömer revisionsbevisen med objektivitet och med sin 

professionella kompetens (Knechel, 2016, s.216).  

 

De nya standarderna för revisionsberättelsen ligger som grund för hur revisorn ska rapportera 

om SBO och annan ytterligare information för börsnoterade bolag. Vidare ska SBO minska 

informationsasymmetrin och minska både informations- och förväntningsgapet. Tidigare 

forskning menar att den gamla revisionsberättelsen inbringade ett symboliskt värde snarare 

än ett informativt värde (Church et al., 2008, s.70; Bédard et al., 2014, s.17), och att det 

främst var efter de finansiella skandalerna som kritiker uppmärksammade att en 

revisionsberättelse med en informativ betydelse hade kunnat förebygga ett flertal 

ekonomiska kriser (Boolaky & Quick, 2016). 

 

Med stöd av det ovan visar tidigare studier på att det kommunikativa värdet av SBO inte är 

så influerade som standardsättare ämnade. Sirois et al., (2018) menar att SBO visserligen 

minskar informationsasymmetrin mellan revisorn och intressenterna, men att det däremot 

även kan ge negativa effekter i form av ett ökat förväntningsgap. Medan resultat från Boolaky 

& Quick (2016) visade att den positiva effekten av att inkludera mer information kunde 

reduceras av att den nya informationen främst fokuserar på de negativa aspekterna.  

 

Vidare skiljer sig forskningen åt gällande om SBO ska öka revisionskvaliteten eller inte. 

Gutierrez et al., (2017) menar att det inte finns några väsentliga skillnader på revisionskvalitet 

efter de nya regleringarna. Medan Reid et al., (2015) menar att det finns ett samband mellan 

de nya standarderna och ökad revisionskvalitet. IAASB (2013, s.7 & 28) ämnar dock att 

revisorns professionella skepticism ska öka i och med de nya standarderna, vilket i sin tur 

ska leda till en höjd revisionskvalitet.  

 

Rahnert (2017) undersöker i sin studie vilka faktorer som varit drivkrafterna till en utveckling 

av revisionsberättelsen i Sverige samt om en ny revisionsberättelse kan reducera 

missuppfattningar rörande revisionsberättelsen och samtidigt bidra till användarna 

beslutsfattande. Dock går det inte att identifiera tidigare studier gjorda i Sverige med fokus 

på hur införandet av SBO faktiskt förändrat revisionsberättelsen i form de valda kategorierna 

som denna studie valt att fokusera på (dessa kategorier beskrivs mer ingående i avsnitt 4.4). 

Därmed förväntas denna studie täcka detta gap genom att analysera innehållet av svenska 

börsnoterade bolags revisionsberättelser från ett år innan (2015) införandet av de nya 

regleringarna och ett år efter (2017). 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenteras studiens praktiska metod. Kapitlet inleds med ett avsnitt som 

redogör studiens forskningsdesign följt av en beskrivning av urvalet och insamlingen av data. 

Vidare beskrivs processen för studiens valda forskningsmetod, det vill säga en 

innehållsanalys av kvantitativ karaktär. Detta inkluderar hur data ska bearbetas och 

analyseras. Därefter redogörs hur studiens huvudhypotes inkluderande tre delhypoteser 

kommer att testas genom en multipel regressionsanalys. Kapitlet avslutas med 

sanningskriterierna validitet och reliabilitet.  

4.1 Forskningsdesign  

I forskningsdesignen beskrivs planen för studien som anger en detaljerad och praktisk 

anvisning till hur hypotesen och/eller teorin avses att prövas. Forskningsdesignen används 

för att få forskningsfrågorna besvarade, men också för att kunna kontrollera orsakerna till 

variation i observationer, beskrivningar, förklaringar och förutsägelser. Detta för att veta om 

det observerade vid en given tidpunkt var slumpartat eller inte. Kort sagt beskriver 

forskningsdesignen de premisser som ligger till grund för vetenskapliga slutsatser, och 

efterkontroll genom omprövning blir därför möjlig i den utsträckning man har en klar plan 

(Bryder, 1985, s.57).  

 

Saunders et al., (2012, s.170) menar att det är av vikt att rikta in sig på rätt forskningsdesign 

till den valda studien då forskningsdesignen, i det här fallet en innehållsanalys med bakgrund 

i en longitudinell design, bör relatera till studiens valda syfte. Därtill anser Smith (2011, s.53) 

att valet av design kommer att vara beroende av, dels forskningsfrågan, men också 

datatillgänglighet samt vad författarna ämnar undersöka. I detta fall har rapporterandet av 

SBO skett från räkenskapsåret 2016 fram till idag, vilket således medför begränsad mängd 

data som därför kommer att påverka designen på den valda studien. 

 

Denna studie bygger på en kvantitativ innehållsanalys där författarna undersöker 

revisionsberättelser grundad i räkenskaperna 2015 och 2017 från svenska börsnoterade 

bolag. Forskningsdesignen beskriver således proceduren för hur materialet från 

revisionsberättelserna ska bearbetas och brytas ner i olika beståndsdelar för att sedan 

analyseras. Detta görs genom att meddelandet (i detta fall revisionsberättelsen) delas upp i 

analysenheter för att sedan klassificeras, mätas och kodas. Slutligen ges en beskrivning för 

hur de kodade enheterna ska summeras så att slutsatser kan dras gällande dess teoretiska 

signifikans (Bryder, 1985, s.57). Dessa beståndsdelar beskrivs mer utförligt i kommande 

avsnitt 4.4. Som ovan nämnt utgörs studien av en longitudinell design som bildar en tydligt 

avgränsad designkategori som vanligen används inom företagsekonomin för att kartlägga 

förändringar (Bryman & Bell, 2013, s.82). Vilket är fallet då denna studie ämnar se om det 

föreligger väsentliga skillnader i revisionsberättelsen före och efter införandet av SBO. 

 

En innehållsanalytisk forskningsdesign avser vidare att bidra till den empiriska forskningen 

genom att forskaren på ett tydligt sätt redogör sina slutsatser om ett givet meddelandes 

signifikans för ett givet forskningsproblem (Bryder, 1985, s.57). Det givna 

forskningsproblemet kommer vidare vara beroende av det valda syftet, vilket kommer 
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resultera i om studien antingen ses som beskrivande, förklarande eller utforskande (Saunders 

et al., 2012, s.170). 

 

Zikmund et al., (2013, s.53) menar att den beskrivande studien handlar om att beskriva de 

förekommande karaktärsdragen för objektiv, människor, grupper, organisationer eller 

miljöer. I detta fall är det viktigt att innan genomförandet av studien ha en klar definierad 

bild av företeelsen som man ska samla in data från, detta för att efter studiens genomförande 

kunna redogöra för varför situationen ser ut så som den gör. Den förklarande 

forskningsdesignen menar Saunder et al., (2013, s.171) handlar om att försöka förklara 

samband mellan olika variabler i den givna situationen. Vidare bygger denna 

forskningsdesign på att forskaren försöker hitta ett orsakssamband varför en specifik 

händelse leder till en viss typ av utfall. Avslutningsvis beskriver Saunders et al., (2012, s.171) 

att den utforskande designen syftar till att förstå tvivelaktiga situationer genom öppna frågor 

för att sedan bilda sig en uppfattning om läget som råder. Detta kan göras genom djupgående 

intervjuer med en ostrukturerad karaktär, menat att de följdfrågor som uppkommer kan 

komma att variera beroende på situation.  

 

Utifrån det valda syftet går det att se att studien hänför sig till ett beskrivande synsätt. Detta 

då syftet med studien är att kartlägga vilka karaktärsdrag som ligger i fokus i 

revisionsberättelsen (objektet) före och efter införandet av den nya regleringen, vilket bidrar 

till att kunna redogöra och dra logiska slutsatser om vad förändringarna föranlett.  

4.2 Urvalsram 

Studien syftar att undersöka hur revisorer använder sig av SBO genom att förmedla en bild 

av hur den nya standarden fungerar i praktiken, hur utformningen av SBO ser ut och om det 

finns skillnader mellan 2015 och 2017 års revisionsberättelser. För att få en bredare bild 

kompletteras det hela med en undersökning av revisionskvaliteten och om den har förbättrats 

i och med den utökade revisionsberättelsen.  

 

För att genomföra studien och uppfylla dess syfte måste en målpopulation definieras. 

Annorlunda uttryckt måste studien avgränsas genom att bestämma vem eller vilka som ska 

undersökas (Dahmström, 2011, s.67).  

 

Implementeringen av den nya standarden om SBO gäller specifikt för bolag av allmänt 

intresse. Bolag av allmänt intresse omfattar börsnoterade bolag och vissa finansiella företag. 

Med bakgrund i detta kommer studiens målpopulation att bestå av alla svenska börsnoterade 

bolag som är listade på Nasdaq OMX Stockholm med en omsättning på minst 10 MSEK. 

Anledningen till att företagen valts ut på grund av dess storlek är för att sålla ut företag som 

inte är aktiva. Genom att använda sig av data från alla svenska börsnoterade bolag kommer 

studien att få ett generaliserbart resultat inom målpopulationen. 

 

Enligt Körner & Wahlgren (2015, s.13) är ett vanligt sätt att definiera populationen genom 

ett register över den grupp som ska studeras. Alla börsnoterade företag måste registreras i 

Sverige och finns därmed indelade i register i olika databaser. Som underlag för studien har 

därmed ett register hämtas från databasen Orbis Europe i mars 2019. För att få rätt population 

har ett antal filter använts. Då SBO endast är avsett för börsnoterade bolag så har företag som 
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inte möter detta krav filtrerats bort. Även filter för att endast få svenska företag med en 

omsättning på minst 10 MSEK som varit aktiva år 2015 och 2017 har applicerats. Detta 

underlag har resulterat i ett slutgiltigt register på 394 stycken företag, vilket kan benämnas 

som populationens urvalsram (Dahmström, 2011, s.67).  

4.3 Datainsamling 

Att hämta information till en studie kan i många fall vara tidskrävande och ofta fordra att 

forskaren har tillgång till rätt resurser, vilket gör att det blir av betydande vikt att utveckla 

färdigheter som är nödvändiga för att lokalisera och använda referenser och källor på ett 

effektivt sätt. Dessa källor kan vidare delas in i tre olika kategorier, (1) primära, (2) sekundära 

och (3) tertiära källor (Smith, 2011, s.143).  

 

För att inleda datainsamlingen krävdes det till att börja med information om studiens 

huvudämne, det vill säga information om rapporteringen av SBO för svenska börsnoterade 

bolag. Denna information finns tillgänglig i bolagens revisionsberättelser som följaktligen 

hittas i dess årsredovisningar. Med stöd av Smith (2011, s.143) går denna form av 

information att klassificera som sekundärdata då den är publicerad av ett företag i dess 

årsredovisning. Fördelen med att använda dessa rapporter i en studie är att innehållet inte har 

påverkats av forskarens värderingar och uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s.550). 

 

Vidare hämtades väsentlig information till studien från revisionsberättelsen. Denna 

information kan delas in i sju kategorier: information om bransch, vilken revisionsbyrå som 

signerat revisionsberättelsen, antal ord i revisionsberättelsen, innehåll av SBO, antal SBO, 

typ av SBO samt nyckelord. Detta beskrivs i detalj i avsnitt 4.4. Vid hämtning av data 

användes främst databasen “Bolagsfakta” där ekonomisk information, inklusive 

årsredovisningar, rörande svenska börsnoterade bolag finns tillgängligt. I situationer där 

problem gällande hämtning av årsredovisningar uppstod, använde författarna istället 

“Retriever Business” via Umeå universitetsbibliotek alternativt företagets egen hemsida för 

att få tillgång till företagets finansiella rapporter. I Retriever Business finns information 

samlad från alla Sveriges bolag där bland annat information om organisationsnummer, 

resultat- och balansräkningar och årsredovisningar kan hittas från 2000/2001 och framåt. 

 

Anledningen till att studien kommer baseras på revisionsberättelser från ett år innan 

införandet de nya standarderna, 2015, och ett år efter implementeringen av de nya 

standarderna, 2017, är för att få en jämförande bild av utveckling från det att förändringen 

tillämpades 2016. Att genomföra en jämförande studie av detta slag går att se som 

omfattande, och då författarna har en begränsad tidsram att utföra studien på så skulle det 

inte heller vara möjligt att göra en studie innehållande flera år. Detta är således också är en 

anledning till att studien endast baseras på revisionsberättelser från två olika räkenskapsår. 

 

Ett ytterligare syfte med studien är att undersöka och jämföra om revisionskvaliteten 

förändras i och med den utökade revisionsberättelsen, vilket testas med hjälp av studiens 

huvudhypotes inkluderande tre delhypoteser. För att undersöka detta krävs ytterligare 

finansiella data. Denna del av studien baseras på samma register från Orbis Europe men 

ytterligare bokslutsdata har hämtats från databasen för att möjliggöra statistiska test av 

revisionskvaliteten. Det data som adderas är hämtad för 2014, 2015, 2016 och 2017. Varför 
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det i detta fall hämtas data för fyra olika år beror på att det krävs data från det föregående 

året som testas för att kunna beräkna nyckeltal och därefter kunna genomföra korrekta tester 

kopplat till revisionskvalitet. Det data som adderas utöver omsättningen är: totala tillgångar, 

rörelsekapital, totala skulder, ROA, avskrivningar, anläggningstillgångar samt eget kapital. 

Vidare kommer vissa data från innehållsanalysen användas även i denna del. Detta omfattar 

om revisionen innehåller SBO eller inte, vilken revisionsbyrå som reviderat den finansiella 

informationen samt längden på revisionsberättelsen. Informationen från denna data kommer 

senare att ligga till grund för en multipel regressionsanalys, se avsnitt 4.5. 

4.4 Process för innehållsanalys 

Val av forskningsmetod är som nämnt kvantitativ innehållsanalys där revisionsberättelser 

från 394 svenska börsnoterade bolag undersöks. Detta avsnitt beskriver hur data ska 

bearbetas i olika kategorier för att sedan analyseras. Detta görs genom att revisionsberättelsen 

delas upp i analysenheter för att sedan klassificeras, mätas och kodas.  

4.4.1 Analysenheter 

Som ett första steg så kommer informationen från revisionsberättelsen delas upp i så kallade 

analysenheter. Analysenheter kan beskrivas som olika kategorier som motsvarar olika delar 

i det aktuella materialet. (Bryder, 1985, s.58). Valet av analysenheter styrs i mångt och 

mycket av de frågeställningar som forskarna valt (Bryman & Bell, 2013, s.306). Studien 

kommer att utgå från tre typer av analysenheter innehållande kontextenheter, 

registreringsenheter och mätenheter. (Bryder, 1985, s.59).  

 

Kontextenheter i ett meddelande är de delar i en text där man identifierar 

registreringsenheterna. Registreringsenheten är den analysenhet som kodas och som 

följaktligen ligger till grund för beräkningar (Bryder, 1985, s.62). Kontextenheter kan 

exempelvis vara en mening, ett textavsnitt, en sida, eller ett kapitel i en bok. Medan 

registreringsenheter exempelvis kan vara ord, teman, aktörer, eller bilder. (Bryder, 1985, 

s.63; Bryman & Bell, 2013, s.306). Valet av kontextenhet och registreringsenhet bör bygga 

på två överväganden. Till att börja med vilka av dessa analysenheter som passar bäst in för 

forskningsproblemet och det material som ska analyseras. För det andra bör man överväga 

vilka analysenheter som ger ett tillfredsställande resultat med minsta möjliga insats i form av 

arbete och kostnad (Bryder, 1985, s.62).  

 

Denna studies kontextenhet kommer vara revisionsberättelser och mer specifikt det avsnitt i 

dessa som behandlar SBO. Då studien syftar att jämföra utvecklingen mellan 2015 och 2017 

finns det även ett tidsperspektiv att ta hänsyn till. En jämförelse inom varje sakområde och 

utveckling mellan varje tidsenhet kan då fastställas.  

 

Registreringsenheterna i studien kommer att bestå av aktörer och signifikanta ord. Aktörer 

kommer användas för att kartlägga vilken revisionsbyrå som har skrivit revisionsberättelsen. 

Enstaka ord kommer att användas för att skapa en överblick över texten, dess innehåll och 

förändringen som skett över en tidsperiod på tre år. En avräkning för hur många gånger ett 

visst ord förekommer i en text kan också vara relevant. Valet av vissa ord framför andra kan 

också ha betydelse då det kan tolkas på olika vis. (Bryman & Bell, 2013, s.306–307). I detta 
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fall har författarna valt att ta med nyckelorden risk, fel och väsentlig. Dessa signifikanta ord 

diskuteras mer nedan.  

 

En tredje analysenhet att ta hänsyn till är mätenheter. Beslut om hur den erhållna data ska 

analyseras och presenteras görs genom att beakta den mätenhet som valts ut. Med andra ord 

hur man ska kvantifiera variablerna (Bryder, 1985, s.69). Här kan man skilja på fysiska 

mätenheter och referensmätenheter.  

 

Fysiska mätenheter delar meddelandet i enlighet med någon direkt, fysisk egenskap. Detta 

kan exempelvis vara meddelandets längd, storlek eller volym. (Bryder, 1985, s.69). I detta 

fall är det intressant att undersöka längden på revisionsberättelsen. Det bör vara en tydlig 

skillnad mellan åren 2015 och 2017, då den nya revisionsberättelsen ska innehålla mer 

information. Vidare kan längden på SBO-avsnittet studeras närmare genom att undersöka 

antalet SBO som rapporterats. Här är det även intressant att undersöka om det finns skillnader 

i antalet SBO mellan branscher, revisionsbyråer och/eller andra faktorer.  

 

En begränsning med fysiska mätenheter är att det ger en onyanserad bild där endast en 

beskrivning av fysiska egenskaper ges (Bryder, 1985, s.70). Å andra sidan är det en lämplig 

metod för att analysera stora mängder data vilket denna studie ämnar göra.  

 

Vid användning av referensmätenheter är kodning, klassificering och sortering centralt. 

Vilket författarna går djupare in på i följande avsnitt. 

4.4.2 Kodning 

Kodning är den process där den utvalda informationen systematiskt transformeras och 

sammanställs. Det finns två huvudsakliga steg vid kodning inom innehållsanalys. Det första 

är att ta reda på referensobjektet i meddelandet som ska kodas. För det andra tillskriver man 

referensobjektet ett eller annat metriskt värde, exempelvis en skala som anger förekomst eller 

ej förekomst. (Bryder, 1985, s.71). Bryman & Bell (2013, s.310) beskriver dessa 

huvudsakliga delar som utformning av kodningsschema samt kodningsmanual. 

4.4.3 Kodningsschema 

I kodningsschemat behandlas all information som rör en viss frågeställning där syftet är att 

det ska bli lättare att beskriva principerna för kodningen i innehållsanalysen (Bryman & Bell, 

2013, s.310). Vidare menar Bryman & Bell (2013, s.314) att det kan finnas ett flertal 

svårigheter i samband med utformandet av kodningsschemat vid en innehållsanalys. En av 

dessa fallgropar är att säkerställa att de olika kategorierna verkligen är åtskilda från varandra. 

Det får med andra ord inte föreligga någon överlappning i vare sig den teoretiska eller den 

empiriska bemärkelsen. Följaktligen är det även av betydande vikt att alla kategorier som 

används i studien ska vara tillgängliga för de som kodar samt att kodarna ska ha en tydlig 

bild av hur de ska uppfatta och tolka respektive kategori.  

 

Därtill har även R.P Weber’s (1990) refererad i Bryman & Bell (2013, s.300) så kallade 

“Weberprotokoll” legat som grund vid utformandet av kodningsschemat. Här 

rekommenderas det att forskaren ska ta hänsyn till åtta steg vid användandet av detta 
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protokoll, som vidare ska reducera uppkomsten av skevhet vid skapandet och 

implementerandet av ett kodningsschema. Dessa åtta steg består av definition av de enheter 

som ska registreras och definition av kodningskategori som vidare framgår av 

kodningsschemat (appendix 3). Fortsättningsvis innehåller dessa åtta steg prövning av 

kodning rörande ett visst texturval, vilket genomförts via en pilotundersökning, se avsnitt 

4.5.3 och bedömning av riktigheten och reliabiliteten av kodningsexemplet, vilket diskuteras 

närmare i avsnitt 4.8. Följaktligen bör man genomföra en revidering av kodningsreglerna, 

gå tillbaka till prövning av kodning innan det är möjligt att uppnå en tillräckligt hög 

reliabilitet, koda av texten i sin helhet samt bedöma den uppnådda reliabiliteten. Med hjälp 

av dessa steg har processen för utformningen skett på ett systematiskt sätt vilket resulterat i 

ett välfungerat kodningsschema. 

 

 
Figur 3. Weberprotokollet vid utformning av kodningsschema. 

Det kodningsschema som författarna använt sig av i den valda studien är skapat utifrån 

forskningsfrågorna. Kodningsschemat är indelad i sju olika kategorier bestående av bransch, 

revisionsbyrå, antal ord i revisionsberättelsen, innehåll av SBO, antal SBO, typ av SBO i 

rubrikform samt nyckelord (appendix 3). 

 

I kategorin bransch kommer det att kartläggas vilket verksamhetsområde det reviderade 

företaget verkar i. Genom att inkludera bransch i studien kan ett flertal kopplingar göras till 

de övriga kategorierna för att få en överblick över hur rapporteringen av SBO ser ut mellan 

revisionsbyråer, antal SBO, typ av SBO och så vidare. Dess inkludering är därför mer som 

en kontroll snarare än som en substantiell betydelse för analysen. I den andra kategorin, 

revisionsbyrå, kommer val av revisionsbyrå att kodas. Detta är en intressant grupp att ha med 

utifrån den aspekt som DeAngelo (1981, s.184) samt Gray et al., (2011, s.669) diskuterar, 

där det framgår att om det är en revisionsbyrå tillhörande Big 4 ses revisionskvaliteten som 

högre då de förväntas ha mer kompetens och därmed prestera bättre. Då revisionskvalitet är 

en synvinkel som denna studie ämnar undersöka blir det därför av betydelse för författarna. 

Det är även av intresse att undersöka om rapporteringen av SBO skiljer sig åt beroende på 

revisionsbyrå. 

 

Kategorin antal ord i revisionsberättelsen är väsentlig att ha med för att jämföra om 

revisionsberättelsens utformning blivit mer innehållsrik efter implementerandet av SBO från 

2015 till 2017, vilket IAASB (2015b, s.1) menar att syftet är med införandet av den nya 

regleringen. Med bakgrund av detta blir det därför även relevant att studera användning av 
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SBO närmare. För det första ämnar författarna att undersöka om SBO överhuvudtaget 

rapporteras i revisionsberättelsen efter implementeringen. Om det uppstår skillnader är det 

av intresse att testa om det kan beror på faktorer såsom revisionsbyrå, bransch eller storlek 

på företagets omsättning. Här har författarna även valt att inkludera antal SBO och typ av 

SBO för att närmare undersöka hur SBO används och om valet av SBO är företagsspecifikt 

såsom standardsättarna menar att SBO ska bidra med.  

 

Avslutningsvis är det även av intresse att undersöka nyckelord som genomgående 

förekommer i revisionsberättelsen. Detta är av betydelse för att undersöka om 

revisionsberättelsen är eller har varit standardiserad men även för att se om standarderna ISA 

701 och RevR 701 efterföljs.  Författarna har i detta fall valt ut tre viktiga nyckelord 

bestående av: risk, fel och väsentlig. Dessa ord har plockats ut med stöd av ISA 701 punkt 9, 

som definierar vad SBO bör innehålla. Här framgår det bland annat att revisorn ska beakta 

“områden med högre bedömda risker för väsentliga felaktigheter” och “betydande 

bedömningar av revisorn avseende områden i de finansiella rapporterna som innefattar 

betydande bedömningar av företagsledningen”.  

 

Som tidigare nämnt menar Bryman & Bell (2013, s.306–307) att valet av ord som ska kodas 

är en viktig aspekt då de kan komma att tolkas olika. Med anledning av detta kommer därför 

även ord som faller inom ramen för de valda nyckelorden samt böjningar av de att tas i 

beaktande. För nyckelordet väsentlig kommer även orden beakta, betydande, relevant och 

uppmärksam inkluderas, se appendix 3. 

4.4.4 Kodningsmanual 

Vidare används även en kodningsmanual, även kallad innehållsanalysens lexikon, i syfte att 

ge ut tydligare instruktioner till det personer som ska utföra kodningen. Här specificeras de 

kategorier som ska användas för att klassificera texten men även de siffror (olika koder) som 

svarar mot de olika kategorierna samt instruktioner till vardera kategorin och vilka faktorer 

som bör ses över vid hänförandet av en viss kod (Bryman & Bell, 2013, s.311), se tabell 1. 
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Tabell 1. Kodningsmanual för innehållsanalys. 

 
 

Sammanfattningsvis innebär kodningen att meddelandet objektiveras med hjälp av ett 

kodningsschema som sedan specificeras av en kodningsmanual för att klassificera texten. 

4.4.5 Pilotundersökning 

För att pröva studiens kodningsschema och kodningsmanual har en pilotundersökning 

genomförts i linje med Weberprotokollet (R.P Weber’s (1990) refererad i Bryman & Bell 

(2013, s.300). Detta med syfte att testa kodningskategoriernas tillförlitlighet och relevans. En 

pilotundersökning kan även visa om det finns behov av omkodningar, huruvida nya 

registreringsenheter behöver inkluderas, ändring av kontextenheter och så vidare (Bryder, 

1985, s.80). 

 

I pilotundersökningen valde författarna slumpmässigt ut 4 företag från registret på 394 

företag. Därefter hämtades revisionsberättelserna från valda sökmotorer och information till 

de valda kodningskategorierna plockades ut både via ett textanalysprogram såväl som 

manuellt. Detta gjordes gemensamt för att säkerställa att kodningen utförs på samma sätt. 

Genom denna småskaliga undersökning säkerställdes att kodningen var fullt genomförbar 

enligt planerna. 

4.5 Process för hypotesprövning 

Då en del av studiens syfte är att undersöka och jämföra om revisionskvaliteten förändrats i 

och med den utökade revisionsberättelsen krävs en ytterligare metod utöver 

innehållsanalysen. I likhet med tidigare studier, Gutierrez et al., 2017 och Reid et al., 2015, 

kommer sambanden i den huvudsakliga hypotesen inkluderande delhypoteserna testas via 

regressionsanalys. Mer specifikt en multipel regressionsanalys.  

 

Nummer Information om data Kommentar

I Bransch Kvantifieras inte i siffror.

Agriculture, Horticulture & Livestock; Banking, Insurance & Financial Services; Biotechnology and Life 

Sciences; Business Services; Chemicals, Petroleum, Rubber & Plastic; Communications; Computer 

hardware; Computer software; Construction; Food & Tobacco; Manufacturing; Industrial, Electric & 

Electronic Machinery; Media & Broadcasting; Metals & Metal Products; Mining & Extraction; 

Miscellaneous Manufacturing; Printing & Publishing; Property Services; Public Administration, 

Education, Health Social Services; Retail; Textiles & Clothing Manufacturing; Transport Manufacturing; 

Transport, Freight & Storage; Travel, Personal & Leisure; Utilities; Wholesale; Wood, Furniture & Paper 

Manufacturing 

II Revisionsbyrå EY (1); PWC (2); Deloitte (3); KPMG (4); Övriga (5)

III Längd revisionsberättelse Antal ord som kvantifieras i siffror.

IV Innehåller SBO Nej (0); Ja (1)

V Antal SBO Ett SBO (1); Två SBO (2); Tre SBO (3); Fyra SBO (4); Fem SBO (5); Sex SBO (6)

VI Typ av SBO i rubrikform Förekommer (1); Förekommer inte (0) 

Goodwill; Intäktsredovisning; Immateriella tillgångar; Varulager; Skatter; Finansiella tillgångar; 

Nedskrivning; Förvärv (förvärvsanalys); Andelar i närstående företag; Värderingar av 

förvaltningsfastighet; Värdering av projekt/fastighet; Kundfordringar; Avsättningar; Utvecklingsutgifter; 

Finansiering och fortsatt drift; Materiella tillgångar; Övrigt.                                                                   

Dessa har sifferkodats baserat på hur ofta de förekommer.

VII Nyckelord i SBO Risk (1); Fel (2); Väsentlig (3); Samt relaterade ord kopplat till nyckelordet, se kodningsschema.

Kodningsmanual
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Med en multipel regressionsanalys blir det möjligt att undersöka och kontrollera effekterna 

av två eller flera oberoende variabler på den beroende variabeln. Med andra ord, undersöka 

sambandet samtidigt som hänsyn tas till eventuell påverkan av andra faktorer (Kröner & 

Wahlgren, 2015, s.177). Detta skiljer sig mot en enkel regressionsmodell där resultatet 

förutses i den beroende variabel av en enda oberoende variabel (Collis & Hussey, 2014, s. 

282).  

 

För att undersöka effekten av den utökade revisionsberättelsen på revisionskvaliteten och 

således H1 är studiens beroende variabel absoluta oväntade periodiseringar i likhet med 

Gutierrez et al., 2017; Johnson et al., 2002 och Reid et al., 2015. Oväntade periodiseringar 

tar hänsyn till revisionskvaliteten i förhållande till den finansiella rapporteringen, där högre 

revisionskvalitet speglar högre trovärdighet av att den finansiella informationen stämmer 

överens med verkligheten (Knechel, 2016, s.216). Oväntade periodiseringar används vidare 

för att upptäcka resultatmanipulering vilket ökar de oväntade periodiseringarna. Utökade 

kvalitetskontroller genom exempelvis revisioner begränsar resultatmanipuleringen (Baiman 

et al., 1987, s.217; Carrington, 2010, s.19). Därmed kan ökad revisionskvalitet bevisas av 

lägre oväntade periodiseringar. Detta beräknas vidare med hjälp av Kothari et al. (2005)’s 

modifiering av Jones (1991) modellen, som är en enkel och väletablerad metod för att 

uppskatta oväntade periodiseringar. I denna variation av Jones (1991) modellen läggs 

avkastningen på tillgångar (ROA), beräknad som resultat före ränta och skatter dividerat med 

totala tillgångar, till som en extra oberoende variabel. Följande ekvation formuleras:  

 

TPERi,t = β0 + β1(ΔÅRi,t) + β2(BIG4i,t) + β3(SBOi,t) + β4(LÄNGDi,t) + β5(ROAi,t) +   

β6(ΔOMSi,t) + β7(ANLTi,t) + β8(SKUGi,t) + β9(STKi,t) + 𝜀i,t 

 

Beroendevariabeln i denna regression är “TPER” vilket står för oväntade periodiseringar. 

Detta räknas ut genom att dividera totala periodiseringar år t med totala tillgångar år t-1. 

Beroendevariabeln är den variabel som påverkas av de oberoende variablerna (Kröner & 

Wahlgren, 2015, s.177), menat om de oberoende variablerna förändras kommer således även 

beroendevariabeln att anta ett annat värde. Variabeln av intresse, ΔÅR, är en 

indikatorvariabel, vilket är en variabel som kvantifieras till ett om karaktärsdraget finns, och 

noll om det inte gör det (Collis & Hussey, 2014, s. 203). I detta fall kodas ΔÅR som 1 om 

revisionsberättelsen är utfärdad 2017 och 0 om den är utfärdad 2015. Denna variabel är av 

intresse för att undersöka om de nya standarderna haft en positiv effekt på 

revisionskvaliteten. Baserat på H1 förväntas en negativ och signifikant koefficient på 

variabeln av huvudintresse, ΔÅR, vilket innebär att det finns en skillnad i oväntade 

periodiseringar mellan den gamla revisionsberättelsen och den nya utökade 

revisionsberättelsen.  

 

BIG4 är en indikatorvariabel kodad 1 om revisionsberättelsen är reviderat från någon av de 

fyra största revisionsbyråerna (Big 4) och 0 om den inte är det. Denna variabel förväntas 

mäta om företag reviderade från Big 4 tenderar att ha lägre oväntade periodiseringar. SBO är 

en indikatorvariabel kodad 1 om revisionsberättelsen innehåller SBO och 0 den inte gör det. 

Denna variabel är inkluderad för att undersöka om företag som rapporterar SBO är benägna 

att även ha högre revisionskvalitet. Den sista indikatorvariabeln är LÄNGD, som är lika med 

1 om det genomsnittliga antalet ord i revisionsberättelsen (dvs. dess längd) överstiger 

medelvärdet av fördelningen för alla företag och 0 om inte. Längdvariabeln är avsedd att 
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fånga upp ökad effekt av långa rapporter på beroende variabeln. Vidare kommer dessa tre 

indikatorvariabler filtreras bort var för sig i tre olika deltest för att undersöka studiens 

delhypoteser, H1a, H1b och H1c. Detta gör således att dessa variabler även ses som så kallade 

filtervariabler. 

De fem kontrollvariablerna, ROA (avkastning på tillgångar), ΔOMS (förändringen i 

omsättningen dividerar med föregående års totala tillgångar) och STK (storlek; naturlig 

logaritm med fördröjda totala tillgångar) förklarar Jones (1991) som en icke-diskretionär del 

av periodiseringen. Ekvation kompletteras med variabeln SKUG (skuldsättningsgraden), 

vilket är väsentlig då skuldsättningsgraden medverkar till kontroll avseende bolagens 

finansiella situationer och svårigheter (DeAngelo et al., 1994, s.119). Samt förhållande 

anläggningstillgångar (ANLT) som mäter anläggningstillgångar dividerat med föregående 

års totala tillgångar. Avslutningsvis representerar 𝜀-residualen den variabel där den totala 

variansen av beroende variabeln hamnar som inte kan förklaras med hjälp av de oberoende 

variablerna. Tabell 2 nedan definierar de aktuella variablerna i ekvationerna. 

Tabell 2. Lista över aktuella variabler i ekvationerna. 

  

4.6 Databearbetning 

Nedan presenteras de praktiska hjälpmedel som använts i studien följt av ett avsnitt om 

studiens bortfall. Vidare presenterar författarna hur de har gått tillväga vid databearbetningen 

av innehållsanalysen. 

4.6.1 Praktiska hjälpmedel 

Vid databearbetningen finns det ett flertal programvaror som kan vara till hjälp. Smith (2011, 

s.58) menar att Microsoft Excel och SPSS är två lämpliga datorprogram vid utförandet av en 

kvantitativ analys, vilket är två av tre program denna studie använt sig av. 

 

Då studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys var det av betydelse att hitta en 

programvara för att underlätta bearbetningen av den stora mängd data som studien baseras 

på. I detta fall har författarna börjat med att bearbeta revisionsberättelsen i ett textprogram 

kallad “Voyant-tools” som är ett webbaserat analysverktyg för digitala texter. Vid val av 

textprogram tog författarna hänsyn till ett antal faktorer. Ett flertal program jämfördes mot 

TPER

ΔÅR

SBO

LÄNGD

BIG4

ROA

ΔOMS

ANLT

SKUG

STK

Skuldsättningsgrad  = Eget kapital år t / Totala tillgångar år t-1

Storlek  = LN(totala tillgångar år t-1)

Avkastning på tillgångar  = Nettoinkomst / Totala tillgångar

Förändrig i omsättning  = (Omsättning år t - Omsättning år t-1) / Totala tillgångar år t-1

Anläggningstillgångar  = Anläggningstillgångar år t / Totala tillgångar år t-1

Innehåller SBO  = Innehåller SBO (1); Innehåller inte SBO (0)

Antal ord; över/under Md  = Antal ord > Md (1); Antal ord < Md (0)

Reviderad av Big 4  = Reviderad av Big 4 (1); Ej reviderad av Big 4 (0)

Variabler för ekvationen

Variabler Uträkning

Totala periodiseringar  = Totala periodiseringar år t / Totala tillgångar år t-1

Förändring i år  = År 2017 (1); År 2015 (0)
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varandra där programmet ovan presterade bäst i form av sökfunktion och utfall av ord. 

Författarna ansåg att Voyant-Tools både var användarvänligt och hade bäst tillämplighet för 

att kunna genomföra studien på bästa möjliga sätt. Sedan var det även kostnadsfritt, vilket 

också var en avgörande faktor till varför författarna valde att använda sig av detta program. 

Parallellt med Voyant-tools har Microsoft Excel använts för att dokumentera och koda 

variablerna som hämtats. Microsoft Excel har även använts för att sammanställa data via 

tabeller och diagram. 

 

Vid hypotesprövningen har den finansiella informationen bearbetats, räknats fram och 

sammanställts i Microsoft Excel för att sedan exporteras till SPSS, där den slutgiltiga 

analysen av materialet genomförts. Innan exporten till SPSS undersöktes även excelfilen för 

möjliga extremvärden som kunnat påverka regressionen, dock kunde inga extremvärden av 

betydelse registreras vilket resulterade i att inga värden exkluderats. SPSS är ett 

datorprogram för statistisk analys, som har använts för att testa och analysera den beroende 

variabeln, oväntade periodiseringar, kopplat till de oberoende variablerna. Detta gjordes 

genom ett flertal linjära regressioner samt en korrelationsmatris för variablerna beskrivet i 

tabell 2. Slutligen har resultatet av detta sammanställts i en tabell i Microsoft Excel. 

4.6.2. Bortfall 

Vid kodning av de valda företagen uppkom det två bortfall, dessa företag var “Impact 

Coatings AB” samt “Matra Petroleum AB”. Anledningen till detta bortfall var att författarna 

inte kunde finna finansiella rapporter innehållande revisionsberättelsen från de valda 

sökmotorerna samt att det förelåg hinder att överföra innehållet av revisionsberättelsen till 

det valda textprogrammet. Det låga bortfallet förväntas dock inte ha något direkt påverkan 

på resultatet och studien kommer således att i fortsättningen baseras på 392 företag.  

 

Följaktligen har även ett bortfall skett angående mätningen av revisionskvaliteten där vissa 

finansiella data från Orbis Europe inte funnits tillgänglig för alla företag. Vid analys i SPSS 

uppkom det således ett bortfall för båda åren på totalt 252 företag, vilket således betyder att 

regressionsanalysen baserats på 532 stycken företag. Detta påverkar resultatet då 

urvalsramen blir mindre, således kommer även detta i sin tur att påverka signifikansnivån 

som kommer till att bli högre än om studien hade baserats på ett större urval. 

4.6.3 Databearbetning innehållsanalys 

Den första kategorin som har analyserats av författarna är vilken revisionsbyrå som har 

reviderat företaget. Inom denna kategori har revisionsbyråerna kodats i olika siffror beroende 

på vilken revisionsbyrå det rör sig om. Siffrorna ett (1) till fyra (4) behandlar de fyra största 

revisionsbyråerna, Big 4, och siffran fem (5) står för de övriga revisionsbyråerna (se tabell 

1). Att Big 4 byråerna har varsin kod grundas i att de till större utsträckning reviderar svenska 

börsnoterade bolag, vilket denna studie ämnar undersöka. Det är även relevant för studiens 

resonemang rörande revisionskvalitet att separera Big 4 mot övriga då revisionsbyråer 

tillhörande Big 4 tenderar att ha högre revisionskvalitet (Gray et al, 2011, s.669). Detta 

medför således att mest fokus i denna studie kommer att ligga på dessa fyra största 

revisionsbyråer vilket gör det relevant att koda dem var för sig. 
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Den andra kategorin som har kvantifierats är revisionsberättelsens omfång kopplat till antal 

ord, detta sett till räkenskaperna 2015 samt 2017. Detta har utförts automatiskt genom att 

testprogrammet Voyant-tools har sammanställt antalet ord.  Med denna information 

förväntas effekten av den nya revisionsberättelsen undersökas då den är menad att bli 

betydligt längre och därmed stänga informationsgapet. Vidare har även SBO analyserats sett 

till om revisionsberättelsen innehåller SBO och i så fall antal SBO som rapporterats. Detta 

har följaktligen kodats i form av siffror, där 0 avser att företaget inte har något SBO kontra 

1 som menar att företaget i fråga har SBO i dess revisionsberättelse (se tabell 1). 

Fortsättningsvis har antalet SBO summerats utifrån hur många SBO som finns i 

revisionsberättelsen.  

 

Vilken typ av SBO som har tagits upp är också av intresse i denna studie. Då dessa är 

företagsspecifika och varierar beroende på vilket företag och bransch det handlar om har 17 

generella kategorier av SBO-former sammanställts, se tabell 1. Dessa är goodwill, 

intäktsredovisning, immateriella tillgångar, varulager, skatter, finansiella tillgångar, 

nedskrivning, förvärv, andelar i närstående företag, värderingar av förvaltningsfastighet, 

värdering av projekt/fastighet, kundfordringar, avsättningar, utvecklingsutgifter, 

finansiering och fortsatt drift, materiella tillgångar samt övrigt. Detta har fortsättningsvis 

jämförts mot bransch kopplat till hur ofta dessa typer av SBO har rapporterats inom dessa 

verksamhetsområden. Följaktligen har kategorierna av SBO kvantifieras från ord till siffror 

beroende på hur många gånger de har rapporterats inom den specifika branschen. I kategorin 

“övrigt” förekommer det typer av SBO som inte faller inom ramarna för de generella 

kategorierna, med anledning av detta har ett stickprov på 18 företag, inom olika branscher, 

som har rapporterat SBO inom kategorin övrigt, sammanställts för att visa variationen på 

företagsspecifika SBO (appendix 4). 

 

Den sista kategorin som har kvantifierats är nyckelorden risk, fel och väsentlig. Risk har 

kodats om till siffran ett (1), fel till siffran två (2) och väsentlig till siffran (3). Vidare har 

antalet gånger de valda nyckelorden förekommer i varje enskild revisionsberättelse 

dokumenterats. Anledningen till att detta har inkluderats i studien är för att analysera 

huruvida det finns ett mönster mellan bolagen och mellan åren. Detta för att undersöka 

revisionsberättelsens standardisering. Fortsättningsvis användes även relaterade ord kopplat 

till nyckelorden vid kodningen, detta då det finns många ord med samma innebörd vilket gör 

att studien blir mer innehållsrik om dessa också tas i beaktande, se appendix 3.  

 

Efter detta har data vidare redogjorts för i form av tabeller och diagram i Excel. Där har 

revisionsbyråerna från räkenskaperna 2015 samt 2017 sammanställts utifrån hur många 

revisionsberättelser de har utfärdat, detta för att få en överblick av hur många revisionsbyråer 

tillhörande Big 4 som skrivit under en revisionsberättelse inom de urval av företag författarna 

ämnar undersöka. Fortsättningsvis har även antal SBO i procent samt antal ord i 

revisionsberättelsen för 2015 respektive 2017, och skillnaden däremellan, sammanställts. 

Tanken bakom dessa sammanställningar är att författarna på ett enkelt sätt ska kunna 

analysera och besvara den första frågeställningen “Hur har införandet av rapportering av 

Särskilt Betydelsefulla Områden förändrat revisionsberättelsen för svenska börsnoterade 

bolag mellan räkenskaperna 2015 och 2017?”.  
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Vidare har även ett genomsnitt av användning av de valda nyckelorden tagits fram för de 

båda åren samt ett snitt av SBO per revisionsbyrå. En presentation av kategorier av SBO 

kopplat till hur ofta dessa rapporteras inom en specifik bransch har även gjorts för att ge en 

överblick över vilka som är de vanligaste typerna av SBO beroende på vilken bransch det rör 

sig om. Tanken med detta är att det ska underlätta i författarnas bearbetning och analysering 

av data kopplat till den andra forskningsfrågan “Vilka är de huvudsakliga formuleringarna 

av information i rapporteringen av Särskilt Betydelsefulla Områden?”. 

 

Den kritik som går att identifiera i detta fall är att majoriteten av databearbetningen skett 

manuellt, vilket kan orsaka oavsiktliga fel från författarnas sida och följaktligen påverka 

resultatet. Författarna har med detta i åtanke därför gått igenom den sammanställda data ett 

flertal gånger för att förhindra att resultatet av data ska ge en missvisande bild av studien som 

helhet.  

4.7 Sanningskriterier 

För att bedöma kvaliteten och tillförlitligheten på studien har författarna tagit hänsyn till 

validitet och reliabilitet. Detta är vanligt förekommande kvalitetskriterier inom kvantitativ 

forskning. Om en forskningsdesign och dess mätnings- och kodningsprocedurer inte kan 

anses vara tillförlitliga i något hänseende, finns det inga garantier att data är objektiv 

(Bryman, 1985, s.169). 

4.7.1 Validitet 

Validitet anger om studien mäter det den avser att mäta. I denna studie är det en fråga om 

kodningsformulärets analyskategorier är teoretiskt relevanta (Bryder, 1985, s.172). Bryman 

& Bell (2013, s.173–174) menar att det finns ett flertal olika typer av validitet. Den första 

benämner de som ytvaliditet, vilket bedömer om måttet speglar innehållet i begreppet som är 

aktuellt. I detta fall erhålls ytvaliditet om kodningskategorierna representerar det de faktiskt 

motsvarar i revisionsberättelsen (Bryder, 1985, s.173). Därmed ska man kunna be experter 

inom detta område att avgöra om de valda måtten speglar de begrepp som det handlar om 

(Bryman & Bell, 2013, s.173–174). Fortsättningsvis beskriver de en andra kategori av 

validitet som samtidig validitet, menat att forskaren i fråga använder sig av ett kriterium 

utifrån vilket denne vet att olika fall kommer till att skilja sig åt. Prediktiv validitet är en 

annan kategori, denna beskriver de som att forskaren använder sig av ett framtida kriterium 

och inte ett som finns i nuet. Det handlar om kodningskategoriernas förmåga att förutsäga 

händelser som det ännu inte finns data för. På basis av erhållna data kan innehållsanalytikern 

därmed predicera framtida händelser eller händelser om vilka det i innevarande tidpunkt kan 

vara möjligt att erhålla data (Bryder, 1985, s.173). 

 

De två sista typerna av validitet som beskrivs är begreppsvaliditet och konvergent validitet. 

Begreppsvaliditet innebär att forskaren utifrån en teori ska deducera hypoteser som är 

relevanta för begreppet medan konvergent validitet menar att validiteten hos ett mått bör ses 

utifrån ett jämförandeperspektiv med andra mått på begreppet som utvecklats. I den 

utsträckning flera indicier pekar åt samma håll kan man tala om konvergerade validitet. 
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Denna studie ämnar undersöka användning och formulering av SBO genom att analysera 

innehållet i revisionsberättelser från svenska börsnoterade företag. Såväl som om 

revisionskvaliteten har ökat i och med den utökade revisionsberättelsen. Därmed är frågan 

om studiens problemformuleringar och hypoteser mäts av studiens mätinstrument.  

 

För att fastställa vilka kategorier i revisionsberättelsen som ska kodas har tidigare forskning 

såväl som standarden ISA 701 använts som utgångspunkt. Dessa kodningskategorier har 

bidragit till att identifiera på vilket sätt revisionsberättelsen har förändrats i och med de nya 

standarderna och visar även på hur SBO används. Detta ökar således validiteten av studien. 

I och med att en del av data insamlad genom innehållsanalysen har skett manuellt finns dock 

en risk för oavsiktliga fel samt subjektivitet. Detta då egna antaganden och beslut inte kan 

undvikas när kvalitativ information kvantifieras.  

 

Fortsättningsvis avser studien att undersöka effekten av den utökade revisionsberättelsen på 

revisionskvaliteten genom en multipel regressionsanalys. Detta mäts, likt Gutierrez et al., 

2017 och Reid et al., 2015, genom absoluta oväntade periodiseringar. Att andra studier har 

undersökt samma område men i en annan miljö, betyder att de mätningsmetoder som 

applicerats i studien har använts förut. Det är således en välanvänd metod vilket betyder att 

studien använder sig av allmänt vedertagna mått och mäter därmed vad den avser att mäta, 

vilket följaktligen ökar validiteten av denna studie.  

4.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar graden av tillförlitlighet av studiens resultat och är en viktig aspekt vid 

innehållsanalys. Reliabilitet kan mätas med hjälp av ett flertal olika faktorer såsom kodarens 

skicklighet, insikter i studiens teorier, erfarenhet och professionell utbildningsbakgrund. 

Själva utformningen av de valda kodningskategorierna och processen vid kodningen är likväl 

av betydelse för transformeringen av fakta till data och följaktligen tillförlitligheten av det 

som beräkningarna bygger på (Bryder, 1985, s.169).  

 

Bryman & Bell (2013, s.171) menar att reliabilitet vidare är uppbyggd på tre viktiga faktorer. 

Den första är stabilitet som innebär att forskaren ska fråga sig själv om måttet över tid är så 

stabilt att man kan vara säker på att resultatet inte kommer att växla. Med andra ord, ett 

resultat ska inte skilja sig från en gång till en annan. Detta kan enkelt testas genom att göra 

om sin första kodning och jämföra det resultatet med det första. Detta har gjorts genom en 

inledande pilotstudie där kodningskategorierna har testats på fyra slumpmässigt utvalda 

revisionsberättelser för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt (se avsnitt 4.5.3). Genom 

pilotstudien har även oklarheter författarna emellan kunnat diskuterats och därmed har 

kodningsmanualen förbättrats. I och med att ett textanalysprogram har använts för att 

bearbeta en stor del av informationen, är sannolikheten stor att resultatet inte förändras över 

tid. Särskilt med tanke på att studien bygger på revisionsberättelser från 2015 och 2017 som 

är oföränderliga.  

 

En annan viktig faktor består av intern reliabilitet, vilket behandlar om de indikatorer som 

utgör en skala är pålitliga. Slutligen menar Bryman & Bell (2013, s.171) att den sista faktorn 

är interbedömarreliabilitet. Denna faktor går att se som en betydande variabel utifrån den 

valda studien som baseras på en innehållsanalys. Detta då interbedömarreliabilitet menar på 
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att det finns en risk att översättningen från data till kategorier medför att överensstämmelsen 

mellan dess tolkningar är alldeles för liten. 

 

För att hantera reliabilitetsproblem har kodningsreglerna för studien preciserats i 

kodningsmanualen. Dessutom har författarna noga övervägt hur många kategorier som finns 

till förfogande för kodningen. Detta för att graden av avvikelser tenderar att öka med antalet 

kategorialternativ (Bryder, 1985, s.172). I och med att det är två kodare som utfört 

kontrollkodningen och inte enbart en, ökar således reliabiliteten. Författarna har i förväg 

kommit överens om hur kodningen ska utföras och själva kodningsprocessen har även utförts 

gemensamt. Detta styrker då att studiens kodningsschema kan användas av flera personer 

som uppnår liknande resultat.  

 

Det går vidare att se reliabiliteten kopplat till datainhämtning och databearbetning rörande 

avsnittet som behandlar revisionskvalitet som hög. Detta då författarna använt sig av den 

välkända databasen Orbis Europe för att hämta data, som vidare är tillhandahållen av Umeå 

universitetsbiblioteket. Här har de statistiska testen genomförts via SPSS och av båda 

författarna tillsammans vilket ökar trovärdigheten av att resultatet har sammanställts korrekt.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens resultat som har delats upp i två delar. Den första delen 

fokuserar på den deskriptiva statistiken från innehållsanalysen. Denna del har delats upp 

efter kodningskategorierna och ämnar besvara studiens två forskningsfrågor. Den andra 

delen behandlar istället studiens hypotesprövning som testats med hjälp av en multipel 

regressionsanalys.  

5.1 Deskriptiv statistik från innehållsanalysen 

I den första delen behandlas användningen av SBO i revisionsberättelsen. Detta genom 

deskriptiv statistik från innehållsanalysen som undersöker studiens två forskningsfrågor; 

“Hur har införandet av rapportering av Särskilt Betydelsefulla Områden förändrat 

revisionsberättelsen för svenska börsnoterade bolag mellan räkenskaperna 2015 och 2017?” 

och “Vilka är de huvudsakliga formuleringarna av information i rapporteringen av Särskilt 

Betydelsefulla Områden?”. 

5.1.1 Presentation av företag och branscher 

Det är totalt 392 stycken företag som valts ut för studien inkluderat ett bortfall på två företag. 

Samtliga av dessa företag är börsnoterade på Nasdaq OMX Stockholm och har en omsättning 

på minst 10 MSEK. Den högsta nettoomsättningen innehar AB Volvo och ligger på ca 335 

Mrdkr 2017 och ca 312 Mrdkr 2015. Den lägsta nettoomsättning ligger på ca 10,4 Mkr 2017 

och 10,3 Mkr 2015 och tillhör Avtech Sweden AB. Medelvärdet för samtliga företag 2017 

ligger på ca 8,9 Mrdkr, medan 2015 års medelvärde är ca 8,3 Mrdkr.  

 

Av de utvalda företagen har 26 huvudbranscher identifierats. Dessa utvalda branscher har 

hämtats från databasen Orbis Europe, därav att branscherna benämns med termer på 

engelska. Författarna har för denna kategori sammanställt en tabell för vartdera året 

inkluderande antal branscher, samt hur många procent de motsvarar av det totala. För att 

vidare se vilken revisionsbyrå som har reviderat vilken bransch har dessa två variabler ställts 

mot varandra (tabell 3 och 4).  
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Tabell 3. Branscher fördelat på revisionsbyråer 2015. 

 
 

Tabell 4. Branscher fördelat på revisionsbyråer 2017. 

 

Bransch  EY  PWC  Deloitte  KPMG  Övriga  Totalt  Procent

Agriculture, Horticulture & Livestock 0 1 0 0 1 2 1%

Banking, Insurance & Financial Services 3 5 2 5 0 15 4%

Biotechnology and Life Sciences 0 1 3 0 2 6 2%

Business Services 17 20 5 6 8 56 14%

Chemicals, Petroleum, Rubber & Plastic 7 6 1 1 1 16 4%

Communications 7 6 6 0 2 21 5%

Computer hardware 1 0 1 1 0 3 1%

Computer software 3 6 2 1 0 12 3%

Construction 5 2 1 4 2 14 4%

Food & Tobacco Manufacturing 0 2 0 2 1 5 1%

Industrial, Electric & Electronic Machinery 11 24 6 12 11 64 16%

Media & Broadcasting 3 0 0 2 1 6 2%

Metals & Metal Products 4 8 2 1 1 16 4%

Mining & Extraction 2 6 1 0 0 9 2%

Miscellaneous Manufacturing 0 2 0 0 1 3 1%

Printing & Publishing 1 2 0 0 1 4 1%

Property Services 8 6 10 5 5 34 9%

Public Administration, Education, Health Social Services 4 5 3 1 0 13 3%

Retail 5 4 1 4 2 16 4%

Textiles & Clothing Manufacturing 3 0 1 1 0 5 1%

Transport Manufacturing 1 7 0 0 2 10 3%

Transport, Freight & Storage 2 2 0 2 1 7 2%

Travel, Personal & Leisure 2 6 1 4 2 15 4%

Utilities 0 4 1 0 0 5 1%

Wholesale 7 5 2 6 0 20 5%

Wood, Furniture & Paper Manufacturing 6 5 0 6 0 17 4%

Totalsumma 102 135 49 64 44 394 100%

2015

Bransch  EY  PWC  Deloitte  KPMG  Övriga  Totalt  Procent

Agriculture, Horticulture & Livestock 0 1 0 0 1 2 1%

Banking, Insurance & Financial Services 3 7 2 3 0 15 4%

Biotechnology and Life Sciences 0 1 3 0 1 5 1%

Business Services 17 20 6 6 7 56 14%

Chemicals, Petroleum, Rubber & Plastic 8 5 1 1 1 16 4%

Communications 6 7 6 0 2 21 5%

Computer hardware 1 0 0 1 1 3 1%

Computer software 2 7 2 1 0 12 3%

Construction 4 5 1 3 1 14 4%

Food & Tobacco Manufacturing 0 2 1 1 1 5 1%

Industrial, Electric & Electronic Machinery 11 24 7 14 8 64 16%

Media & Broadcasting 3 1 0 2 0 6 2%

Metals & Metal Products 4 7 2 1 2 16 4%

Mining & Extraction 2 6 1 0 0 9 2%

Miscellaneous Manufacturing 0 1 0 1 1 3 1%

Printing & Publishing 1 2 0 0 1 4 1%

Property Services 11 6 10 4 3 34 9%

Public Administration, Education, Health Social Services 4 4 3 1 1 13 3%

Retail 4 5 2 3 2 16 4%

Textiles & Clothing Manufacturing 2 1 1 1 0 5 1%

Transport Manufacturing 1 6 1 0 2 10 3%

Transport, Freight & Storage 0 3 0 2 2 7 2%

Travel, Personal & Leisure 3 7 0 3 2 15 4%

Utilities 1 4 0 0 0 5 1%

Wholesale 5 7 2 5 1 20 5%

Wood, Furniture & Paper Manufacturing 7 4 2 4 0 17 4%

Totalsumma 100 143 53 57 40 393 100%

2017
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Sammantaget för de båda räkenskaperna är att branscherna motsvarar lika stor procentuell 

andel av det totala urvalet. En viktig kategori att kommentera i detta fall är “Totalsumma 

revisionsbyråer”. Av denna rubrik går det utifrån tabell 3 och 4 att utläsa att det totalt är 

394 år 2015 respektive 393 år 2017, detta med anledning av att två företag har blivit 

reviderad av två revisionsbyråer 2015 medan det endast är ett företag som blivit reviderad 

av två revisionsbyråer 2017. Därför skiljer sig antalet företag för urvalet på 392 företag 

med två respektive ett kopplat till antalet utfärdade revisioner för år 2015 respektive 2017. 

 

För både 2015 och 2017 går det utifrån tabell 3 och 4 att se att 16% av de valda företagen 

verkar inom branschen “Industrial, Electric & Electronic Machinery” och utgör därmed den 

största branschen i denna urvalspopulation. Med stöd av detta går det även att identifiera 

olika rapporterade SBO för de företag som tillhör denna bransch, vilket kommer redogöras 

för mer i avsnitt 5.1.4. Fortsättningsvis går det att finna att den andra största branschen inom 

denna urvalspopulation för de båda åren utgörs av “Business services” vilket inkluderar runt 

14% av de valda företagen för denna studie. Denna kategori inkluderar bland annat bolag 

inom utbildning, bemanning, säkerhet och investment. Utifrån tabell 3 och 4 går det även att 

finna en differens på 1 procentenhet för 2015 och 2017 inom kategorin “Biotechnology and 

Life Sciences”, detta med anledning av att antalet företag skiljer sig från antalet utfärdade 

revisioner för de båda åren. Denna kategori utgör även en av de minsta branscherna för 2017. 

Vidare har författarna identifierat de andra minsta branscherna för både 2015 och 2017 som 

“Agriculture, Horticulture & Livestock”, “Computer Handware”, “Food & Tobacco 

manufacturing”, “Miscellaneous Manufacturing”, “Printing & Publishing”, “Textiles & 

Clothing Manufacturing” samt “Utilities” vilket samtliga motsvarar 1% vardera av det totala 

urvalet.  

 

Tabell 3 och 4 visar följaktligen att det finns en spridning rörande vilken bransch vardera 

revisionsbyrån tenderar att revidera. För både 2015 och 2017 reviderar PWC flest företag 

inom branschen “Industrial, Electric & Electronic Machinery”, vilket även KPMG och övriga 

revisionsbyråer gör. EY har istället flest revisioner inom branschen “Business Services” 

medan Deloitte reviderar ett större antal företag inom “Property Services”.   

5.1.2 Antal ord i revisionsberättelsen 

I tabell 5 presenteras resultatet av hur längden på revisionsberättelsen från 2015 till 2017 har 

förändrats i antal ord. Revisionsberättelsen år 2015 har ett totalt medelvärde på 719 ord. 

Deloitte har ett högre medelvärde på 748 ord per revisionsberättelse medan kategorin Övriga 

i snitt utfärdat en kortare revisionsberättelse på 659 ord. Gällande revisionsberättelsen år 

2017 visar resultatet att medelvärdet innehöll 2143 ord. Här har EY i snitt den längsta 

revisionsberättelsen på 2213 ord, medan de övriga revisionsbyråerna har den i snitt kortaste 

revisionsberättelsen på 1753 ord. I snitt visar resultatet på en ökning med 225% från 2015 

års revisionsberättelse till 2017 års revisionsberättelse.  
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Tabell 5. Antal ord och ökningen av antal ord i revisionsberättelsen fördelat på 

revisionsbyrå 2015 till 2017. 

 

5.1.3 Revisionsbyrå, innehåll av SBO samt antal SBO 

I appendix 6 presenteras resultatet av antal utfärdade revisioner kopplat till revisionsbyrå för 

2015 års revisionsberättelse. Där visar utfallet från kodningen att 350 av 394 företag är 

reviderade de fyra största revisionsbyråerna, vilket motsvarar 89%. Resterande 11% 

representerar revisioner från de övriga revisionsbyråerna.  

 

För räkenskapsåret 2017 föreligger liknande resultat, där framgår det att 353 av 393 av de 

reviderade företagen har haft en revisor från en revisionsbyrå från Big 4, vilket motsvarar ca 

90% (tabell 6). Resterande 10% representerar en revision från en revisionsbyrå tillhörande 

en övrig byrå, se tabell 6.  

 

Fortsättningsvis visar resultatet att från Big 4 är PWC den revisionsbyrå som reviderat flest 

företag båda åren, medan Deloitte är den byrå som utfärdat minst antal revisioner. Av övriga 

revisionsbyråer var Grant Thornton och Mazars SET Revisionsbyrå AB vanligast 

förekommande. Där de representerade 32% respektive 27% av de utfärdade revisionerna 

2015 samt 34% vardera 2017 inom kategorin “Övriga revisionsbyråer”. Av detta genomförde 

Grant Thornton 3,6% av det totala antalet utfärdade revisionerna för 2015 och 2017 medan 

Mazars SET Revisionsbyrå AB reviderade 3% av företagen 2015 respektive 3,6% under 

räkenskapsåret 2017, se appendix 5. 

 

Tabell 6. Presentation av revisionsbyrå kopplat till antal utfärdade revisioner och 

rapporterade SBO 2017. 

 
 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017

Antal ord  EY   PWC    Deloitte     KPMG      Övriga        Total         

Max 924 3672 949 3886 927 3972 854 3126 823 2617 949 3972

Medelvärde 722 2213 728 2122 748 2187 718 2317 659 1753 719 2143

Median 701 2358 706 2216 719 2285 709 2396 650 1603 706 2267

Min 551 1371 565 819 620 1157 586 1302 453 1263 453 819

  

Värde i snitt 725 2404 737 2261 754 2400 717 2285 646 1809 707 2300

Ökning 232% 207% 219% 219% 180% 225%

Revisionsbyrå  Utfärdade revisioner  Antal SBO  SBO Md (inkl. 0)  SBO Md (exkl. 0)

Deloitte 53 103 1,94 2,58

EY 100 137 1,37 2,04

KPMG 57 81 1,42 1,80

PWC 143 228 1,59 2,09

Övriga 40 28 0,70 2,33

Totalt Md 393 577 1,41 2,17

2017
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I tabell 6 och 7 presenteras resultatet av antal rapporterade SBO närmare. Räkenskapsåret 

2015 innehåller inte SBO då de nya regleringarna inte trätt i kraft vid denna tidpunkt, därmed 

presenteras endast resultat från räkenskapsåret 2017. Resultatet visar att majoriteten av alla 

revisionsbyråer har rapporterat SBO i 2017 års revisionsberättelse. Dock har 30,6% av 

revisionsbyråerna inte rapporterat SBO alls trots den genomförda standardändringen.  

 

I tabell 7 har antalet rapporterade SBO per revisionsberättelse sammanställts. Där kan man 

utläsa att två SBO är det vanligaste förekommande antalet rapporterade SBO på 31,9%. Ca 

20% har rapporterat fler än två SBO medan 17,9% procent har rapporterat färre, bortsett från 

de revisioner där noll SBO rapporterats. Av tabell 6 framgår det vidare att Deloitte är den 

revisionsbyrå som i snitt rapporterar flest SBO på 1,94 inklusive noll SBO och 2,58 exklusive 

noll SBO. Av Big 4 är EY den som i snitt rapporterar minst SBO om noll SBO inkluderas 

medan KPMG rapporterar minst på 1,80 SBO när noll SBO inte tas i beaktande. De 

revisionsbyråer som inte tenderar att rapportera SBO är de övriga revisionsbyråerna. De 

rapporterar i snitt 0,70 SBO per revisionsberättelse, inklusive de som rapporterar noll SBO. 

När SBO har rapporterats tenderar denna kategori att rapportera 2,33 SBO per 

revisionsberättelse.  

 

Tabell 7. Antal rapporterade SBO fördelat på företag. 

 
 

Tabell 8 visar på hur många företag, med en omsättning högre eller lägre än medianen av den 

totala omsättningen för 2015 respektive 2017, som är reviderade av en revisionsbyrå 

tillhörande Big 4. Tabellen visar även hur många företag som rapporterar en längre 

revisionsberättelse sett till det totala medelvärdet av antal ord (se tabell 5) samt hur många 

företag som rapporterar SBO i dess revisionsberättelse. Sammantaget för de båda åren går 

det från tabell 8 att utläsa att majoriteten av de företagen med en högre omsättning är 

reviderad av en revisionsbyrå tillhörande Big 4. Med anledning av detta går det även att se 

att kategorin övriga revisionsbyråer reviderar fler företag med en omsättning lägre än 

medianen av den totala omsättningen för respektive år. Detta då de övriga revisionsbyråerna 

reviderar tre företag med en högre omsättning både 2015 och 2017, medan de reviderar 40 

respektive 37 företag med en omsättning lägre än medianen av den totala omsättningen för 

2015 respektive 2017. 

 

Antal SBO Antal Företag  Procent

Noll 120 30,6%

Ett 70 17,9%

Två 125 31,9%

Tre 59 15,1%

Fyra 14 3,6%

Fem 2 0,5%

Sex 2 0,5%

2017
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Vidare går det att se att majoriteten av de företagen med en högre omsättning även har en 

revisionsberättelse längre än medelvärdet av antal ord för de båda åren. Tabell 8 visar 

följaktligen att för år 2017 är det 185 av 196 företag med en högre omsättning som rapporterar 

SBO, medan det endast är 87 företag som tillhör den lägre omsättningen som rapporterar 

SBO i dess revisionsberättelse.  

 

Tabell 8. Omsättning kopplat till företag reviderade av Big 4, antal ord samt innehåll av 

SBO 

 

5.1.4 Typ av SBO i rubrikform 

I appendix 7 har 17 kategorier av de mest förekommande typerna av SBO sammanställts från 

2017 års revisionsberättelser mot de aktuella branscherna. Resultatet visar att det vanligaste 

området som revisorerna anser är av särskild betydelse behandlar goodwill som förekommer 

i 16,1% av fallen. Därefter är intäktsredovisning (14,9%), immateriella tillgångar (8,7%), 

varulager (7,1%) och skatter (5,9%) vanligt förekommande områden i SBO. 

 

Sett till typ av SBO kopplat till bransch är “Business Services”, “Industrial, Electric & 

Electronic Machinery” och “Communications” de tre branscherna där Goodwill rapporterats 

mest frekvent, se appendix 7. Inom branschen “Retail” är varulager ett vanligt förekommande 

SBO, för “Property Services” återkommer istället värdering av förvaltningsfastigheter, 

medan “Banking, Insurance & Financial Services” främst rapporterar SBO angående 

finansiella tillgångar.  

 

Av resultatet kan vidare noteras att kategorin “övrigt” påträffas i 11,1% av fallen, det vill 

säga 75 gånger av 677 SBO. I denna kategori har varierande typer av SBO samlats. För att 

göra detta tydligt presenteras ett stickprov på 18 företag, som verkar inom olika branscher 

och som har rapporterat SBO tillhörande kategorin övrigt i appendix 4.  

 

Av appendix 4 går det att utläsa att spelbolaget Leovegas AB (PUBL) har SBO inkluderande 

“efterlevnad av nationella lagar och regler vid tillhandahållande av spel online” i kategorin 

övrigt. För Loomis AB, som är ett bolag specialiserad på värdehantering samt 

kontanthantering, omfattar SBO rutiner och processer relaterat till kontanthantering samt 

Omsättning  Antal företag  Big 4  Antal ord > 719  Innehåller SBO

>717 801 196 193 94 0

<717 801 196 156 51 0

Summa 392 349 145 0

Omsättning  Antal företag  Big 4  Antal ord > 2143  Innehåller SBO

>982 107 196 193 165 185

<982 107 196 159 62 87

Summa 392 352 227 272

2017

2015
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värdering av lager av kontanter. Fortsättningsvis visar appendix 4 att TF Bank AB, som 

verkar inom bankbranschen, har “reserv för befarade kundförluster” samt “upplysningar av 

övergångseffekt IFRS 9” som rapporterade SBO medan Svenska Cellulosa AB SCA, som 

verkar inom skogsindustrin, har skogsvärdering som rapporterat SBO. 

5.1.5 Nyckelord 

I tabell 9 presenteras resultatet av användningen av de tre utvalda nyckelorden risk, fel och 

väsentlig. Utifrån kodningen av 2015 års revisionsberättelser kan ett mönster utläsas där 

nyckelordet risk i snitt används två gånger, fel fem gånger och väsentlig åtta gånger. 2017 

års revisionsberättelser visar på en mer varierad användning av nyckelorden. I Snitt används 

risk sex gånger, fel 15 gånger och väsentlig 26 gånger. Denna variation syns även i måttet 

variationsbredd som visar en blandad användning av hur ofta nyckelorden förekommer i den 

nya revisionsberättelsen.  

 

Tabell 9. Användning av nyckelord i revisionsberättelsen 2015 och 2017. 

 
 

För att få en överblick av hur spridningen av de valda nyckelorden ser ut för 2015 och 2017 

har ett spridningsdiagram utformats för respektive nyckelord och år, se appendix 8. 

Sammantaget går det att identifiera liknande mönster för alla valda nyckelord - större 

spridning på användandet av nyckelorden i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 än 

för räkenskapsåret 2015. 

 

Utifrån diagram 1 i appendix 8 går det att se en låg grad av spridning rörande nyckelordet 

risk för 2015, medan fördelningen för samma nyckelord 2017 har en betydligt större 

spridning (diagram 2 i appendix 8). Det går även att identifiera liknande mönster i 

spridningen sett till nyckelordet fel, vilket framgår av diagram 3 och 4 i appendix 8. 

Spridningen för fel 2017 är dock något mindre i jämförelse för spridningen för risk 2017. 

Slutligen går det utifrån diagram 5 och 6 i appendix 8 att tyda att spridningen av användning 

av nyckelordet väsentlig är större i jämförelse med de två andra orden både 2015 och 2017. 

Spridningen är även här betydligt större år 2017 än vad det är för 2015. Detta sammanfattas 

även i två lådagram, se diagram 7 och 8 i appendix 8.  

Nyckelord  Median  Medelvärde  Typvärde  Max  Min  Variationsbredd

Fel 5 4,97 5 8 2 6

Risk 2 2,00 2 4 0 4

Väsentlig 8 7,96 8 16 2 14

Nyckelord  Median  Medelvärde  Typvärde  Max  Min  Variationsbredd

Fel 15 15,08 15 29 4 25

Risk 6 6,33 5 18 1 17

Väsentlig 27 26,38 22 48 7 41

2015

2017
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Tabell 10. Användning av nyckelord sett till vilken byrå som utfärdat revisionsberättelsen 

2015 och 2017. 

 
 

I tabell 10 har det sammanställts hur de olika revisionsbyråerna använder sig av nyckelorden 

i dess utformade av revisionsberättelsen för 2015 och 2017, där byråerna delats in i 

kategorierna Big 4 och övriga revisionsbyråer. För att få en bild av hur frekvent dessa två 

kategorier av revisionsbyråer använder sig av de utvalda nyckelorden har sammanställningen 

utgått från medelvärdet av användningen av nyckelorden för 2015 respektive 2017 som 

återges i tabell 9. Därefter har användandet kodats om där <Md står för att användandet ligger 

under medelvärdet och ≥Md för att användandet är lika med eller över medelvärdet. För 2015 

föreligger det ingen större skillnad i användningen av nyckelorden för revisionsbyråer 

tillhörande Big 4 och de övriga revisionsbyråerna. Det går vidare att utläsa att båda grupperna 

av revisionsbyråer 2015 generellt använder nyckelorden risk och fel över medelvärdet, 

medan det för nyckelordet väsentlig är mer förekommande för de övriga revisionsbyråerna 

att i genomsnitt använda sig av nyckelordet mindre frekvent. Slutligen använder 

revisionsbyråer som tillhör kategorin Big 4 år 2017 generellt samtliga nyckelord fler gånger 

än medelvärdet, med andra ord mer frekvent än vad de övriga revisionsbyråerna gör. 

5.2 Hypotesprövning 

Den andra delen av empirin fokuserar på studiens huvud- och delhypoteser som testats genom 

en multipel regressionsanalys. 

 

Revisionsbyrå

<Md ≥Md <Md ≥Md <Md ≥Md

Big 4 4 345 6 343 84 265

Övriga 0 43 2 41 25 18

Big 4 1% 99% 2% 98% 24% 76%

Övriga 0% 100% 5% 95% 58% 42%

Revisionsbyrå

<Md ≥Md <Md ≥Md <Md ≥Md

Big 4 140 212 72 280 130 222

Övriga 28 12 17 23 30 10

Big 4 40% 60% 20% 80% 37% 63%

Övriga 70% 30% 43% 58% 75% 25%

2015

Nyckelord 1: Risk Nyckelord 2: Fel Nyckelord 3: Väsentlig

Procent: Risk Procent: Fel Procent: Väsentlig

Procent: Risk Procent: Fel Procent: Väsentlig

2017

Nyckelord 3: VäsentligNyckelord 2: FelNyckelord 1: Risk
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5.2.1 Korrelationsmatris  

Tabell 11 presenterar studiens korrelationsmatris som testar hur den beroende och de 

oberoende variablerna korrelerar med varandra. Sammantaget ligger den starkaste 

korrelationen mellan ANTL och ΔOMS (-0,952) samt mellan ΔÅR och SBO (0,729). 

Korrelationen mellan ANTL och ΔOMS är oväntat stor men det spelar mindre roll i detta fall 

då båda är kontrollvariabler. Det är ett större problem om ΔÅR korrelerar med övriga 

oberoende variabler, vilket är fallet mellan ΔÅR och SBO. Dessa korrelationer är dock inte 

tillräckligt starka för att orsaka allvarliga skattningsfel i modellen. Baserat på detta utesluts 

därför problem med multikollinearitet. 

 

Tabell 11. Korrelationsmatris för variabler. 

 

5.2.2 Multipel regressionsanalys 

Tabell 12 presenterar resultaten för de fyra olika testen från regressionsanalysen. För samtliga 

test mäts sambandet mellan den utökade revisionsberättelsen och revisionskvalitet genom att 

absoluta periodiseringar från Jones (1991) modellen används som den beroende variabeln. 

 

  

ROA TPER ΔOMS ANLT SKUG STK SBO BIG4 ΔÅR LÄNGD

ROA

TPER -,143
**

ΔOMS 0,013 ,402
**

ANLT -0,013 -,176
**

-,952
**

SKUG 0,042 0,000 -0,003 0,000

STK ,259
**

-,292
**

-,134
**

,108
** -0,031

SBO ,107
**

-,160
** -0,029 0,032 -0,030 ,317

**

BIG4 ,094
**

-,232
** 0,010 -0,015 0,014 ,317

**
,146

**

ΔÅR 0,000 -0,042 -0,039 0,052 -0,045 0,068 ,729
** 0,012

LÄNGD ,109
**

-,091
* -0,037 0,019 -0,038 ,369

**
,279

**
,194

** 0,036

*. Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå (2-tailed).

**. Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå (2-tailed).

Korrelationsmatris
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Tabell 12. Regressionsmodell för revisionskvalitet. 

 
 

Det första testet (1) i regressionsmodellen visar sambandet mellan förändringen till den 

utökade revisionsberättelsen (ΔÅR) och lägre absoluta oväntade periodiseringar (TPER), 

med kontroll för andra faktorer. Test 1 testar med andra ord H1 och därmed har alla variabler 

i tabellen ovan inkluderats. Med dessa specifikationer är den justerade förklaringsgraden 

26,5%, vilket visar den grad av variation i den beroende variabeln TPER som kan förklaras 

av de oberoende variablerna justerat för antalet oberoende variabler. Den uppskattade 

koefficienten på variabeln av intresse, ΔÅR, är positiv, β=0,008. Med anledning av detta 

tyder regressionsmodellen för test 1 på att det föreligger en positiv korrelation mellan 

beroende variabeln TPER och oberoende variabeln ΔÅR. Detta menat att om ΔÅR ökar med 

ett kommer således de oväntade periodiseringarna att öka med 0,8%, vilket inte är förenligt 

med författarnas förväntningar på en negativ korrelation. Utfallet för test 1 tyder på att 

resultatet inte är statistiskt signifikant på en 95% signifikansnivå, då 0,486>0,05. Detta 

innebär således att huvudhypotesen H1 ska förkastas. 

 

Korrelationen för filtervariabeln BIG4 är däremot negativ och signifikant vilket innebär att 

lägre oväntade periodiseringar uppnås när en revisionsbyrå från Big 4 har reviderat 

revisionsberättelsen. Detta resultat undersöks närmare genom test 2.  

 

För test 2 har variabeln BIG4 filtreras så att det endast är revisionsbyråer tillhörande Big 4 

som tas med i testet. Med anledning av att det endast är data för Big 4 byråer som är med i 

test 2 förblir denna rad tom i tabellen ovan. Förklaringseffekten i detta test uppgår till 13,3%, 

vilket innebär att det är 13,3% av variationen i variabeln TPER som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. I detta fall går det att identifiera en negativ korrelation mellan 

beroende variabeln TPER och variabeln ΔÅR, menat om ΔÅR ökar med ett kommer således 

TPER att minska med 0,5%. Riktningen på intressevariabeln ΔÅR har därmed förbättras i 

det andra testet, resultatet är dock fortfarande inte statistiskt signifikant på en 95% 

signifikansnivå då p-värdet uppgår till 0,589. Med anledning av detta ska H1a förkastas. 

 

Variabel Koefficient Sig. Koefficient Sig. Koefficient Sig. Koefficient Sig.

Konstant 0,176 0,000 0,147 0,000 0,136 0,000 0,214 0,000

  ΔÅR 0,008 0,486 -0,005 0,589 -0,012 0,022 -0,022 0,387

Filtervariabler

  BIG4 -0,054 0,000 -0,004 0,760 -0,036 0,086

  SBO -0,018 0,156 -0,009 0,381 0,003 0,914

  LÄNGD 0,013 0,100 0,006 0,279 0,006 0,261

Kontrollvariabler

  ROA -0,044 0,036 -0,033 0,061 -0,052 0,011 -0,058 0,017

  ΔOMS 0,076 0,000 0,023 0,001 0,027 0,000 0,022 0,147

  ANTL -0,047 0,000 -0,022 0,005 -0,016 0,047 -0,02 0,069

  SKUG -0,027 0,506 -0,017 0,555 0,017 0,626 0,012 0,789

  STK -0,008 0,000 0,008 0,000 -0,006 0,000 -0,009 0,000

Justerad R² 0,265 0,133 0,121 0,166

n 532 486 388 260

Beorendevariabel: TPER

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4

Regressionsmodell
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I det tredje testet har variabeln SBO filtrerats, där företag som har SBO 2017 samt de företag 

2015 som kommer att rapportera SBO 2017 har sorterats med villkoret SBO=1. Detta innebär 

således att det endast förekommer företag som har SBO i detta test, vilket resulterar i att 

denna rad i tabell 12 för test 3 blir tom. Förklaringseffekten i detta fall motsvarar 12,1%, 

vilket innebär att 12,1% av variationen i den beroende variabeln TPER kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Resultatet visar på en negativ och signifikant korrelation mellan 

TPER och ΔÅR (β= -0,012, sig. <0,05), vilket visar att det finns ett samband mellan företag 

som har rapporterat SBO i den utökade revisionsberättelsen och högre revisionskvalitet i 

jämförelse med de företag som inte har rapporterat SBO. Detta innebär således att resultatet 

är förenligt med studiens andra delhypotes på en 95% signifikansnivå. H1b ska därför inte 

förkastas.  

 

Slutligen har ett fjärde (4) och sista statistiskt test gjorts där variabeln LÄNGD har filtrerats 

så att det endast är de företag från 2015 och 2017 som har rapporterat en längre 

revisionsberättelse än medelvärdet som tagits med. Från tabell 12 visar resultatet för test 4 

en förklaringseffekt på 16,6%, vilket innebär att 16,6% av variationen i den beroende 

variabeln TPER kan förklaras av de oberoende variablerna. Vidare visar resultatet att det 

föreligger en negativ korrelation mellan variablerna TPER och ΔÅR. Detta innebär således 

att om ΔÅR ökar med en enhet kommer TPER att minska med 2,2%. Resultatet från 

regressionsmodellen för test 4 tyder även på att det inte föreligger någon statistisk signifikans 

på en 95% signifikansnivå, detta då 0,387>0,05. Med andra ord innebär detta att H1c ska 

förkastas. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet av studien kopplat till den teoretiska referensramen. Likt 

föregående kapitel delas kapitlet upp i två delar. Den första delen behandlar den deskriptiva 

statistiken från innehållsanalysen som kopplas ihop med studiens två problemformuleringar. 

Den andra delen analyserar istället resultatet kopplat till hypotesprövningarna.  

6.1 Analys av rapporteringen av SBO och den utökade 

revisionsberättelsen 

Den första delen av kapitlet behandlar innehållsanalysen av revisionsberättelser som 

undersöker införandet av rapportering av SBO och dess formuleringar, samt huruvida 

revisionsberättelsen har förändrats mellan räkenskaperna 2015 och 2017. Resultatet 

analyseras genom att jämföra 2015 års resultat med 2017 års resultat. Vidare analyseras detta 

genom att jämföra resultatet med tidigare studier och valda teorier från den teoretiska 

referensramen. Dessa kommer behandlas mer genomgående i varje avsnitt.  

6.1.1 Implementeringen av SBO och dess påverkan på revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen baseras på revisorns professionella bedömning av ett företags 

finansiella rapporter, vilket presenteras genom revisorns uttalanden. I och med den nya 

revisionsberättelsen ska revisorns uttalanden utökas och bli fler för att ge intressenterna en 

mer informativ läsning (IAASB, 2011, s.21). Dessutom ska företag av allmänt intresse 

rapportera SBO för att belysa områden av särskild betydelse för det reviderade företaget. 

Med grund i detta utvecklades studiens första problemformulering: “Hur har införandet av 

rapportering av Särskilt Betydelsefulla Områden förändrat revisionsberättelsen för svenska 

börsnoterade bolag mellan räkenskaperna 2015 och 2017?”, detta för att analysera om de nya 

standarderna gett önskad effekt.  

 

Samtliga statistiska test visar på att revisionsberättelsen har förändrats från året innan 

implementeringen till året efter implementeringen, vilket omfattar tre år. Här är 

kodningskategorierna “antal ord” och “innehåller SBO” intressanta då de enkelt kan visa om 

revisionsberättelsen blivit mer informativt genom att omfånget har ökat. Det kan konstateras 

utifrån tabell 5, att det finns märkbara skillnader i antal ord mellan 2015 och 2017, då den 

nya revisionsberättelsen blivit tre gånger så lång jämfört med året innan införandet av 

standarderna. Att fastslå är att det finns en skillnad i antal ord sett till om det är en byrå från 

Big 4 eller en övrig revisionsbyrå som utfärdat revisionen, se tabell 5. Resultatet av en längre 

revisionsberättelse kan vidare kopplas samman med tidigare studier om att implementeringen 

av de nya standardändringarna kan minska informationsgapet (Boolaky & Quick, 2016, 

s.159; IAASB, 2011, s.7; Rahnert 2017, s.181). Den utökade revisionsberättelsen förväntas 

även reducera förväntningsgapet genom att inkludera mer information om revisorns roll samt 

minska den informationsasymmetri som råder i agentförhållandet genom att redovisa 

revisorns tankegång och vilka områden som har varit mest relevanta i revisionen.  

 

Från FAR:s rekommendationer finns inget givet antal SBO som revisorerna bör rapportera 

utan antalet SBO ska fastställas av revisorn med stöd i dennes professionella bedömning 
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beroende på rådande faktorer i revisionsuppdraget (ISA 701, punkt A30). Vad studien visar 

är att majoriteten av företagen åtminstone har rapporterat ett SBO, se tabell 7, men att det i 

snitt rapporteras två SBO per revisionsberättelse. Här kan noteras att det är revisionsbyråerna 

tillhörande Big 4 som utfärdat flest revisioner samt rapporterar i snitt flest SBO, se tabell 6 

och 7. Detta kan kopplas samman med Gray et al., (2011)’s studie där intressenterna ansåg 

att både kvaliteten och trovärdigheten sågs som högre om en av Big 4 hade skrivit under 

revisionsberättelsen, vilket även test 1 i hypotesprövningen bekräftar (tabell 12). En annan 

förklaring kan vara att den största gruppen som aktivt valt att inte rapportera SBO i 

revisionsberättelsen tillhör kategorin “övriga revisionsbyråer”, som i snitt rapporterar 0,70 

SBO (inkl. 0 SBO) per revisionsberättelse (tabell 6). Detta är en bidragande faktor till att 

omfånget på övriga revisionsbyråers revisionsberättelse inte är av samma omfattande 

karaktär, samt att endast ca (tabell 7) av alla företag har rapporterat SBO. 

 

Det går att diskutera ifall detta kan bero på att de revisionsbyråer som inte tillhör Big 4 inte 

har lika stora förväntningar på sig från dess intressenter vilket resulterat i att de inte 

rapporterat detta område. En annan anledning kan vara att dessa byråer är mindre i storlek än 

revisionsbyråerna i Big 4 och därmed inte haft de nödvändiga resurser som krävs för att 

implementera SBO i dess revisioner. Den nya revisionsberättelsen är betydligt mer 

tidskrävande för revisorn (Lennartsson, 2015), och således erfordras det även rätt hjälpmedel 

för att kunna genomföra rapporteringen av SBO. Detta är dock inget som rättfärdigar att de 

faktiskt inte rapporterar SBO, då de enligt ISA 701 punkt 16 ska göra ett uttalande trots att 

de anser att det inte föreligger något SBO. Resultatet visar även på att företag med en lägre 

omsättning i mindre utsträckning rapporterar SBO (tabell 8), vilket ger uttryck för att 

revisorer som arbetar med de större företagen har implementerat den nya standarden 

snabbare. Detta kan bero på att större revisionsbyråer förväntas leverera en högre 

revisionskvalitet då de anses vara mer kompetenta och prestera bättre. (DeAngelo, 1981, 

s.184). Vad tabell 8 visar är att de flesta av det större företagen använder en revisionsbyrå 

från Big 4 vilka är att anse som större revisionsbyråer. Viktigt att konstatera är även att detta 

kan förändras med tiden då denna studie endast tittat på ett år efter införandet av de nya 

regleringarna. 

 

Vidare menar IAASB (2015a) att revisorerna bör överväga olika aspekter när de rapporterar 

SBO i revisionsberättelsen, såsom områden som varit mest problematiska i revisionen, 

företagets potentiella risker och hur dessa risker hanterats. Det innebär att uppgifter som 

anses vara tidskrävande och komplexa under granskningen ska definieras som SBO i 

revisionsberättelsen (ISA 701 punkt 24). Att det är en sådan stor andel som inte rapporterar 

SBO går att koppla samman med Öhmans (2006, s.91) studie där inställningen till att utöka 

revisionsberättelsen var negativ bland revisorer. Detta kan vidare bero på svårigheter att 

identifiera områden som bör inkluderas i SBO (ICAEW, 2016, s.6) samt att det medför en 

större riskavvägning för revisorn (Brasel et al., 2016, s.3) då det finns risk för felaktiga 

uttalanden och att revisorn kan hamna i situationer där de får mer att stå till svars för (Öhman, 

2006, s.92 & 109).  

 

Något som bör påpekas är att revisionsberättelsen även blivit längre i de fall där SBO inte 

har rapporterats. Detta pekar på att revisorn har tagit del av de nya standarderna men valt att 

endast implementera delar av den, såsom Annan information än årsredovisningen (se 

appendix 1). Detta bidrar således till en mer informativ revisionsberättelse jämfört med 2015 
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även om SBO inte inkluderats. I och med att längden har ökat med i snitt 225% (tabell 5) går 

det vidare att se att mer relevant information förmedlas till intressenterna och således bör 

informationsgapet även minskat. En parallell kan därmed dras till att rapporterandet av SBO 

har en positiv inverkan på informationsvärdet, med stöd från Cordos & Fülöp (2015, s.150). 

Vad som bör tilläggas här är dock att denna studie avser att undersöka hur de nya 

standarderna används och inte varför revisorerna rapporterar det innehåll som de gör, vilket 

försvårar situationen att dra en konkret slutsats om huruvida informationsgapet faktiskt 

minskat eller inte i praktiken. Författarna kan endast basera dess resonemang på befintlig 

teori samt hitta indikationer på hur detta gap bör ha förändrats i samband med 

regeländringarna i dess studie. 

 

En annan aspekt som medför diskussion i och med den nya regleringen rörande SBO är 

huruvida förväntningsgapet påverkats av detta. Det går att se att detta gap minskar i och med 

att revisorn faktiskt rapporterar detta område, och i sådana fall bättre förmedlar revisorns 

ansvar och bakomliggande orsaker till valet av SBO. Å andra sidan går det även att diskutera 

att detta förväntningsgap på sikt kan komma till att öka från intressenternas sida. Sirois et al, 

(2018) menar exempelvis att förväntningsgapet mot revisorn kan komma att öka då 

användarna endast fokuserar på de betydelsefulla områden som revisorn valt att rapportera 

om i revisionsberättelsen och därmed missar annan information av betydelse. Användaren 

kan därmed förvänta sig att allt väsentligt står skrivit i revisionsberättelsen vilket inte behöver 

vara fallet. Även Malmström, auktoriserad revisor PWC, menar i en intervju med 

Lennartsson (2016) att om den nya revisionsberättelsen på nytt blir standardiserad så finns 

det en risk att förväntningsgapet ökar. Denna studie bekräftar vidare tidigare forskning som 

menar att den gamla revisionsberättelsen var allt för standardiserad (Church et al., 2008; 

Cordos & Fülöpa 2015; Humphrey et al., 2009; Rahnert 2017). Det går dock inte att säga att 

den nya revisionsberättelsen tenderar att falla tillbaka i ett standardiserat mönster i dagsläget 

(se appendix 8), vilket gör att det i detta fall blir svårt att argumentera för att 

förväntningsgapet ska ha ökat utifrån författarnas studie. Vad som skulle tala för att det har 

ökat är om användarna förväntar sig mer av revisionsberättelsen i och med de nya 

regleringarna, vilket inte är en omöjlighet. Detta går endast att spekulera kring utan att kunna 

dra någon konkret slutsats av det då denna studie inte ger något belägg för att det skulle vara 

så. 

 

En annan synvinkel värt att nämna är frågan om informationsasymmetrin kan komma att 

minska i och med att revisorns uttalande bli allt mer omfattande. Sett från den aspekt såsom 

Baiman et al., (1987, s.217) och Carrington (2010, s.19) diskuterar informationsasymmetri 

går det att se att i och med de mer innehållsrika uttalandena som revisorn ska göra i 

revisionsberättelsen, medför det även en mer ingående granskning av de finansiella 

rapporterna och således även mer information i revisionsberättelsen, vilket bekräftas i tabell 

5. I och med detta går det därför att se att denna gren inom agentteorin bör reduceras till följd 

av de nya kraven och således vara i linje med vad IAASB (2015a) menar att standarderna ska 

medföra.  

 

Som svar på problemformulering 1, “Hur har införandet av rapportering av Särskilt 

Betydelsefulla Områden förändrat revisionsberättelsen för svenska börsnoterade bolag 

mellan räkenskaperna 2015 och 2017?”, är således slutsatsen att införandet av rapportering 

av SBO förändrat revisionsberättelsen sett till omfånget vilket vidare resulterat i en mer 
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innehållsrik revisionsberättelse. Dock bör det påpekas att förändringen kanske inte haft en 

sådan effekt i den utsträckning som standardsättare ämnade, detta då SBO inte rapporteras i 

120 av 392 fall, vilket motsvarar ca 30% (tabell 7). 

 

Vidare går det att se att de implementerade ändringarna har haft en större inverkan på 

revisionsbyråer tillhörande Big 4, då de i snitt rapporterar fler SBO per revisionsberättelse 

än vad de övriga revisionsbyråerna tenderar att göra (tabell 6). En annan aspekt att ha i åtanke 

här är att denna undersökning är gjord ganska tätt inpå den nya lagändringen, vilket kan vara 

en bidragande faktor till varför det är ett så pass stort bortfall rörande rapportering av SBO i 

revisionsberättelsen 2017.  

 

Därutöver finns det utrymme för förbättringar då en utökad revisionsberättelse kan ge 

negativa effekter och bidra till informationsöverbelastning. Revisionsberättelsen innehåller 

dessutom fortfarande mycket standardtext och revisorsspråk vilket kan göra det svårt för 

användaren att fullt förstå innebörden. Detta kan kopplas till studierna av Chen et al. (2013), 

Church et al. (2008) och Sirois et al. (2018), som hävdar att för mycket information i 

revisionsberättelsen kan minska dess relevans eftersom användarna inte kan tolka denna 

mängd information. Detta kan hänföras till den ökade svårigheten att läsa ett flersidigt 

dokument än ett dokument där revisorns slutsatser är tydliga, liksom i den standardiserade 

utformningen (Carrington, 2010, s.58). Eppler et al., (2004, s.331–333) fann även att för 

mycket information kan leda till att användaren helt ignorerar den. 

6.1.2 Rapporteringen av SBO och dess utformning 

IAASB (2015a) har vidare angett att informationen i revisionsberättelsen ska bli mer 

företagsspecifik snarare än en standardiserad rapport såsom den gamla revisionsberättelsen 

ansågs vara. Detta ska underlätta förståelsen för intressenterna och därmed minska det 

förväntningsgap som kan uppstå. Kritiker såsom, Malmström, auktoriserad revisor PWC, 

befarar dock att revisionsbyråerna kan komma att falla tillbaka i gamla mönster och utveckla 

nya standardskrivningar för olika situationer och branscher (Lennartsson, 2016). Från detta 

har den andra problemformuleringen formulerats: “Vilka är de huvudsakliga formuleringarna 

av information i rapporteringen av Särskilt Betydelsefulla Områden?” 

 

Med hjälp av innehållsanalysen går det att identifiera en bred variation av olika typer av SBO 

som rapporterats, vilket indikerar på att de SBO som tas upp är företagsspecifika och 

varierande beroende på vilket företag det i fråga rör sig om samt vilken bransch de verkar i, 

se appendix 7. Resultatet visar att vanligt förekommande områden av SBO är värdering av 

olika tillgångar, goodwill samt intäktsredovisning men att dessa områden även varierar just 

beroende på vilken bransch och företag det handlar om samt vilka typer av affärshändelser 

det specifika företaget haft under året. Detta gör sig tydligt hos exempelvis de företag som 

verkar inom branschen “Retail”, där denna grupp tenderar att rapportera mer SBO inom 

kategorin varulager (appendix 7). Mer företagsspecifika SBO har exempelvis Loomis AB 

som rapporterat SBO kopplat till myndighetsgranskning och Poolia som har SBO kopplat till 

personalkostnader (se appendix 4). Detta visar på att kritiken mot den tidigare 

revisionsberättelsen, att den utvecklats till att bli allt för standardiserad (Church et al., 2008; 

Cordos & Fülöpa 2015; Humphrey et al., 2009; Rahnert 2017) har motverkats och att de nya 

regleringarna således har uppfyllt sitt syfte ur den aspekten.  
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Följaktligen visar resultatet från tabell 3 och 4 att det finns skillnader rörande vilken bransch 

vardera revisionsbyrån tenderar att revidera, där PWC reviderar flest företag inom 

“Industrial, Electric & Electronic Machinery”, EY inom branschen “Business Services” och 

Deloitte inom “Property Services”. Detta visar på tendenser att revisionsbyråerna 

specialiserar sig inom olika branscher, kanske med anledningen att specialiserade revisorer 

anses ge högre revisionskvalitet. Detta i linje med Defond & Zhang (2014, s.289) som menar 

att specialiserade revisorer förväntas ha större kompetens inom sitt område och därmed även 

ett bättre rykte inom industrin.  

 

Denna kategori går även att koppla samman med diskussionen om huruvida 

förväntningsgapet kan komma att påverkas av det företagsspecifika rapporterandet av SBO i 

revisionsberättelsen. Då resultatet av studien visar att det rapporterats företagsspecifika SBO 

medför detta även att mer detaljerad information når användarna av revisionsberättelsen och 

således bör därför även det tidigare rådande förväntningsgapet parterna emellan reduceras. 

Med anledning av detta går det vidare att se att revisorns roll att minska agentproblemet även 

bör ses som förstärkt. Likväl är det viktigt att notera att Sirois et al., (2018) studie, som 

tidigare nämnt, visar att informationen i SBO kan hindra användare från att ta till sig annan 

viktig information. Detta kan således bidra till att förväntningsgapet ökar då användaren 

förväntar sig att revisorns uttalande om betydelsefulla områden är det enda väsentliga delarna 

i de finansiella rapporterna.  

 

En ytterligare aspekt att koppla till problemformulering två är resultatet från kategorin 

nyckelord. Av resultatet går det i appendix 8 att utläsa ett mönster av användningen av 

nyckelorden 2015 som stödjer den tidigare kritiken att revisionsberättelsen var alldeles för 

standardiserad (Church et al., 2008; Cordos & Fülöpa 2015; Humphrey et al., 2009; Rahnert, 

2018). Detta styrks följaktligen av tabell 9, som ger en bild av att det inte förelåg någon större 

spridning av användandet av de valda nyckelorden 2015, samt en relativt låg variationsbredd 

jämfört med hur den ser ut för räkenskapsåret 2017. Ett sätt att förklara varför den tidigare 

revisionsberättelsen hade en standardiserad utformning går att stödja med den argumentation 

som Rahnert (2018) för i sin rapport. Detta då anledningen till en allt för standardiserad 

utformning av revisionsberättelsen kan bottna i att revisorerna från första början haft ett 

alldeles för stort inflytande på den. Vilket resulterade i en allt för informationsfattig 

revisionsberättelse som inte mötte intressenternas förväntningar.  

 

Med anledning av det ovan nämnda visar resultatet av användningen av nyckelorden på en 

påtaglig skillnad, där det år 2017 är en betydligt större spridning på användandet av 

nyckelorden än vad det är för 2015. Detta visar att hur revisorn väljer att använd nyckelorden 

i revisionsberättelsen är en faktor till att den standardiserade utformningen har minskat och 

istället övergått till att bli mer företagsspecifik och individuell. Som tidigare nämnt, bör det 

dock påpekas att det i dagsläget är svårt att göra något konkret uttalande om att den nuvarande 

revisionsberättelsen helt har frångått en standardiserad utformning, detta då denna studie 

endast baseras på ett år efter att de nya reglerna trädde i kraft. Med anledning av detta går det 

därför att se att det finns tid för att den skulle kunna falla tillbaka till en standardiserad 

utformning i framtiden, dock finns det inget som tyder på det i dagsläget men det är 

fortfarande en viktig aspekt att ha i åtanke. Då det är en så pass stor skillnad på spridning av 

nyckelorden mellan 2015 och 2017 (tabell 9) kan man vidare konstatera att användandet av 
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nyckelorden hänger ihop med att revisionsberättelsen blivit längre i och med införandet av 

de nya standarderna.  

 

Fortsättningsvis kan ett mönster utläsas rörande användandet av nyckelord beroende på om 

det är en revisionsbyrå tillhörande Big 4 eller en övrig revisionsbyrå som utfärdat revisionen. 

Tabell 10 visar att byråer från Big 4 tenderar att i snitt använda sig av samtliga nyckelorden 

mer frekvent än vad de övriga revisionsbyråerna tenderar att göra. Detta säger således att det 

föreligger skillnad i hur revisionsbyråer använder sig av nyckelorden sett till dess utformning 

av den utökade revisionsberättelsen. En anledning till denna skillnad skulle vidare kunna 

bottna i att de övriga revisionsbyråerna generellt rapporterar färre SBO (tabell 6) och således 

kommer de även att använda nyckelorden i lägre utsträckning.  

 

Från tabell 9 går det vidare att utläsa att det finns en betydligt större variationsbredd rörande 

nyckelordet “väsentlig” 2017 än vad den är för 2015. En anledning till detta är för att 

relaterade ord har använts vid kodningen i detta avsnitt, vilket då resulterar i en större 

spridning på just detta nyckelord och således även en större variationsbredd. Vidare går det 

även att koppla samman resultatet från tabell 5 med detta. Att revisionsberättelsen blivit 

betydligt längre för räkenskapsåret 2017 har givetvis en påverkan på användandet av 

nyckelorden, ju längre revisionsberättelsen blir desto mer frekvent måste nyckelorden 

användas. Med anledning av detta går det, som tidigare diskuterat, att se att de rådande 

förväntnings- och informationsgapen kan komma att reduceras i och med en minskning av 

den standardiserade utformningen och mer information att tillgå (Boolaky & Quick, 2016; 

Church et al., 2008; IAASB, 2011; Rahnert 2017). Fortsättningsvis går det även att se att 

revisorns roll att minska agentproblemet kommer att stärkas och således kommer även 

revisionen att uppfylla sitt syfte ännu bättre.  

 

Som svar på problemformulering 2, “Vilka är de huvudsakliga formuleringarna av 

information i rapporteringen av Särskilt Betydelsefulla Områden?”, går det att fastställa att 

det huvudsakliga formuleringarna av information i rapporteringen av SBO i stora drag berör 

områdena goodwill, intäktsredovisning samt immateriella tillgångar där det föreligger 

företagsspecifika inslag beroende på vilket företag det rör sig om samt vilka affärshändelser 

som företaget varit inblandad i, vilket således även uppfyller kraven som IAASB (2011, s.2-

5) menar är syftet med den nya regeländringen. 

 

Resultatet av användningen av nyckelorden mellan 2015 och 2017 visar som helhet på en 

positiv förändring där användningen visar på en större spridning och en minskad 

standardisering. Med anledning av detta går det därför att utläsa att rapporterandet av SBO 

och således även nyttjandet av nyckelorden uppfyllt sitt syfte i linje med IAASB (2015a). 

Det finns dock tidigare studier som menar motsatsen, att rapporterandet av SBO inte haft ett 

sådant stort inflytande som standardsättarna ämnade (Booakly & Quick, 2016). Sett från detta 

perspektiv skulle rapporterandet av SBO från de företag studien undersöker, och således även 

spridningen av nyckelorden från tabell 9 och appendix 8, inte ha en så stor betydelse. 

Anledningen till att Booakly & Quick (2016)’s resonemang inte är i linje med resultatet från 

denna studie skulle kunna bero på, som tidigare nämnt, att denna studie är begränsad till ett 

år efter införandet av de nya standarderna. Detta resulterar således i att detta mest troligt inte 

hunnit fått någon negativ effekt ännu då reglerna fortfarande inte tillämpas av alla fullt ut.  
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Med detta sagt bör således kritik rörande att dessa nya regleringar precis trätt i kraft tas i 

beaktande, vilket gör att det i dagsläget inte går att se något långsiktigt mönster som visar på 

att revisionsberättelsen kan bli standardiserad igen eller inte. Lennartson (2015) anser dock 

att revisionsberättelsen fortfarande kan återgå till en standardiserad rapport trots 

rapporteringen av SBO och även om innehållsanalysen pekar på att revisionsberättelsen har 

blivit mer företagsspecifik, visar även statistiken att de flesta SBO behandlar samma områden 

oavsett företag eller bransch. Anledningen kan vara att det endast är ett fåtal revisionsbyråer 

som reviderar svenska börsnoterade företag och att man därmed ser samma typ av risker 

oavsett företag. En annan förklaring kan vara att revisorerna är fortsatt vana vid att arbeta 

efter standardiserade formuleringar och riktlinjer vilket påverkar hur uttalandena presenteras. 

Vidare kan revisorer välja att formulera sina SBO på ett sätt som inte skadar det reviderade 

företaget som en riskavvägning då de nya regleringarna inte medför något 

rättssäkerhetsskydd för revisorn (Brasel et al., 2016, s.3). 

6.2 Analys av den utökade revisionsberättelsens påverkan på 

revisionskvaliteten 

Den andra delen av kapitlet fokuserar på att besvara studiens huvudhypotes samt dess tre 

delhypoteser som ämnar undersöka och jämföra om revisionskvaliteten förändrats i och med 

den utökade revisionsberättelsen. Detta analyseras genom en diskussion där resultatet från 

regressionsanalysen diskuteras mer ingående och slutligen genom att resultatet jämförs med 

tidigare studier och teorier. 

 

Tidigare forskning har undersökt om de nya regleringarna har haft en positiv effekt på 

revisionskvaliteten eller inte, med blandat resultat. IAASB ämnar emellertid att 

revisionskvaliteten ska öka genom att utöka revisorns ansvar och på så vis även reducera 

informations- och förväntningsgapen och likaså den informationsasymmetri som råder i 

agentförhållandet. Med bakgrund i detta utvecklades studiens huvudhypotes, H1, “Den 

utökade revisionsberättelsen har en positiv effekt på revisionskvaliteten “. 

 

För att testa H1 gjordes en regressionsanalys mellan beroende variabeln (TPER) och samtliga 

oberoende variabler. Resultatet visade inte på ett signifikant samband, i förväntad, negativ 

riktning mellan införandet av den utökade revisionsberättelsen och en högre revisionskvalitet 

(β=0,008, sig.=0,486). Utifrån det redovisade resultatet som återges i tabell 12 finner studien 

därmed inte stöd för H1. Detta indikerar på att de nya standarderna inte har någon väsentlig 

effekt på revisionskvaliteten, i likhet med Gutierrez et al., (2017, s.1576) som fann att enbart 

mer information om risker i sig inte förändrar revisionskvaliteten samt Bédard et al, (2014, 

s.17) som menar att tillkomsten av ytterligare information i revisionsberättelsen snarare har 

ett symboliskt värde än ett informativt sådant. Att påpeka är det faktum att den utökade 

revisionsberättelsen ännu inte har implementerats full ut av alla företag i urvalsgruppen vilket 

därmed kan påverka signifikansen av resultatet. Den utökade revisionsberättelsen kan således 

även ha en långsiktig påverkan som inte fångats upp i studiens forskningsdesign. Till 

exempel kan meningsfulla och långsiktiga förändringar i rapportens uttalanden vara 

informativa för investerare vilket vidare ökar revisionskvaliteten. 
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Vidare har författarna undersökt om revisionsberättelser reviderade av Big 4, rapportering av 

SBO samt variationen i revisionsberättelsens längd har medfört en ökad effekt på 

förändringen på variabeln av intresse, ΔÅR. Detta för att besvara de tre delhypoteserna, H1a 

“Den utökade revisionsberättelsen reviderad av Big 4 har en positiv effekt på 

revisionskvaliteten”, H1b “Rapporterande av SBO i den utökade revisionsberättelsen har en 

positiv effekt på revisionskvaliteten” och H1c “En längre utökad revisionsberättelse har en 

positiv effekt på revisionskvaliteten”.  

 

Mellan den utökade revisionsberättelsen reviderad av Big 4 och revisionskvaliteten 

förekommer en liten negativ effekt, men fortsatt inte en signifikant sådan (β=-0,005, 

sig.=0,589), se test 2 tabell 12. Detta menat att den utökade revisionsberättelsen reviderad av 

Big 4 inte har någon signifikant påverkan på revisionskvaliteten i stort men att korrelationen 

har en negativ lutning vilket visar tendenser på ett samband. Från test 1, finner studien 

däremot stöd för att en revision utfärdad av en firma tillhörande Big 4 har en signifikant 

påverkan på antalet oväntade periodiseringar (β=-0,054, sig.=0,000). Detta ger således 

indikationer att revisionsbyråer tillhörande Big 4 har en positiv inverkan på 

revisionskvaliteten. Vilket är i linje med DeAngelo (1981), som menar att större 

revisionsbyråer ofta har högre förväntningar på sig, både sett till kompetens men även 

prestation vilket kopplas till högre revisionskvalitet. Det följer även det resonemang Gray et 

al., (2011) för i sin rapport där intressenter anser att revisorer från Big 4 ger en högre 

trovärdighet och följaktligen högre kvalitet på dess revisioner. Detta går vidare att förklaras 

med hjälp av agentteorin. Agentteorin menar att revisorn ökar tillförlitligheten i 

revisionsberättelsen, vilket i detta fall skulle innebära att en revisionsbyrå tillhörande Big 4 

ses som mer tillförlitlig som vidare är i linje med det resonemang som Gray et al., (2011) för 

i sin undersökning.  

 

Resultatet från tabell 12 kopplat till H1b, visar att korrelationen mellan intressevariabeln, 

ΔÅR, och den beroende variabeln TPER är negativ och signifikant (β=-0,012, sig.=0,022). 

Det visar på ett samband av att rapporterande av SBO minskar absoluta oväntade 

periodiseringar. Då högre revisionskvalitet begränsar resultatmanipuleringen (Baiman et al., 

1987, s.217; Carrington, 2010, s.19), och därmed ger lägre oväntade periodiseringar, verkar 

revisionskvaliteten ha förbättrats i och med rapporteringen av SBO. Detta innebär vidare att 

det är högre revisionskvalitet bland de företag som rapporterat SBO i dess revisionsberättelse 

jämfört med de som inte har gjort det. Med anledning av detta är denna del av studien i linje 

med det resonemang som Reid et al., (2015) diskuterar, som menar att det finns ett positivt 

samband mellan regleringen rörande SBO och en ökad revisionskvalitet. 

 

Med resultat från test 3 i tabell 12, går det således att finna stöd för att detta är i linje med 

förväntningarna från IAASB (2013). Detta innebär att det utökade granskningsarbetet samt 

ökade ansvaret för revisorn som denna nya reglering medför har en positiv bidragande faktor 

på revisionskvaliteten. Vidare diskuterar även IAASB (2013, s.7) att detta ska medföra en 

minskning av förväntningsgapet, vilket är en rimlig parallell att dra i detta fall då 

rapporterandet av SBO resulterar i en mer informativ revisionsberättelse och således en mer 

detaljerad insyn i revisorns arbete.  

 

Följaktligen är även detta resultat i linje med tidigare studier som menar på att de större 

revisionsbyråerna har högre förväntningar på sig vilket resulterar i en högre kvalitet på dess 
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rapporter (DeAngelo, 1981, s.184). Med anledning av detta går det således att se att en 

bakomliggande faktor till den statistiska signifikansnivån för test 3 kan bero på att det är en 

stor andel av företagen som rapporterar SBO som är reviderade av en större revisionsbyrå, 

det vill säga av Big 4. Detta resulterar vidare i en lägre grad av oväntade periodiseringar och 

således högre revisionskvalitet. En faktor till varför just de större revisionsbyråerna i större 

utsträckning utfärdar revisionsberättelser med högre kvalitet kan då bero på att dessa byråer 

har högre krav på sig att leverera då revisionsberättelsen i många fall även riktar sig till fler 

intressenter. Fortsättningsvis finner även tabell 8 stöd för att större revisionsbyråer kan ses 

som mer trovärdiga, detta då majoriteten av alla företag, med både en lägre och högre 

omsättning, är reviderade av en revisionsbyrå tillhörande Big 4. Vilket är ett ytterligare 

argument som styrker ovanstående resonemang. 

 

Slutligen har variationen i revisionsberättelsens längd undersökts för att testa om det medfört 

en ökad effekt på förändringen på variabeln av intresse, ΔÅR. Resultatet visar på ett negativt 

men ej signifikant samband mellan längden i den utökade revisionsberättelsen och oväntade 

periodiseringar (β=-0,022, sig. 0,387). Med anledning av den negativa korrelationen mellan 

oväntade periodiseringar, TPER, och intressevariablen, ΔÅR, finns det indikationer på att det 

kan komma att ha en positiv påverkan på revisionskvaliteten. Detta gör vidare att det går att 

finna stöd i att detta ska förhindra effekterna av informationsöverbelastning. Eppler et al., 

(2004, s.344) menar i dess studie att detta kan förhindras om den information som rapporteras 

i revisionsberättelsen är av högt värde och presenteras på ett praktiskt sätt, vilket det går att 

se att högre revisionskvalitet kan bidra med. Följaktligen kan därför paralleller dras till 

standardsättarnas förväntningar om att en längre och mer innehållsrik revisionsberättelse ska 

minska informationsgapet (IAASB, 2011). 

 

Varför resultatet från test 4 inte är signifikant säkerställt kan bero på att signifikansnivån 

påverkas av hur stort urval studien grundas på. I det sista testet är n=260, vilket är ett 

förhållandevis litet urval. Ett större sampel hade således gett en lägre signifikansnivå. Det 

går även att argumentera för att denna nivå kan komma till att bli mer signifikant på sikt när 

fler företag har implementerat de nya standarderna fullt ut. Tabell 7 visar exempelvis att ca 

30% av företagen som inkluderats i denna studie inte har rapporterat SBO vilket således 

förkortar deras revisionsberättelser.  

 

Den ekonomiska signifikansen av dessa resultat bör också diskuteras. För test 4 är 

koefficienten på ΔÅR som lägst på -0,022 (se test 4 i modell 12). Det antyder att skillnaden 

av de absoluta oväntade periodiseringarna mellan åren 2015 och 2017 motsvarar en 

minskning på ca 265 589 MSEK av medelvärdet av totala tillgångar 2015 och 2017 (12 072 

216,672 MSEK). Även om det kan tyckas som en liten del av totalen, kan det anses vara 

ekonomisk relevant för vissa av företagen i urvalet eftersom deras genomsnittliga omsättning 

är på cirka 3 368 694 MSEK. För test 1 är koefficienten för ΔÅR variabeln istället som störst 

på 0,008 (se test 1 i tabell 12). Detta betyder att skillnaden av de absoluta oväntade 

periodiseringarna mellan år 2015 och 2017 motsvarar en ökning på ca 96 578 MSEK av 

medelvärdet av totala tillgångar 2015 och 2017 (12 072 216,672 MSEK). Detta skulle således 

innebära att oväntade periodiseringar har ökat och därmed att revisionskvaliteten minskat. 

Dock är denna ökning liten i förhållande till totalen och bör därmed inte påverka enskilda 

företag avsevärt. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser kopplat till problemformuleringarna 

samt huvudhypotesen inkluderande delhypoteserna som analyserats i ovanstående kapitel. 

Vidare behandlas även det kunskapsbidrag som studien tillfört, samhälleliga aspekter samt 

de begränsningar som föreligger i genomförandet av studien. Avslutningsvis innehåller 

kapitlet förslag till framtida forskning. 

7.1 Slutsats 

Genom att undersöka användningen av SBO har syftet med studien varit att förmedla en bild 

av hur revisionsberättelsen förändrats och om det påverkat revisionskvaliteten. Slutsatserna 

är baserade på studiens innehållsanalys och regressionsanalys och därför kan inget svar ges 

om varför det set ut som det gör utan bara hur det faktiskt ser ut, det vill säga från ett 

beskrivande synsätt. Vad som kan konstateras är att studien baseras på ett år innan och ett år 

efter införandet av de nya standarderna vilket gör att resultatet enbart visar en bild av hur 

användningen ser ut i ett tidigt stadie av förändringen.  

 

En av slutsatserna i denna studie är att det har skett märkbara förändringar från 2015 års- till 

2017 års revisionsberättelse. Detta visar på att de nya standarderna har implementerats och 

påverkat den gamla revisionsberättelsens utformning. En effekt av detta är att rapporteringen 

av SBO har skett i ca 70% av fallen medan längden har ökat i samtliga fall. Detta visar att 

revisionsbyråerna har tagit del av de nya standarderna men att det är en del som ännu inte 

implementerat dem fullt ut. En jämförelse mellan revisionsbyråer från Big 4’s rapportering 

av SBO och övriga revisionsbyråer visade att de senare tenderar att inte rapportera SBO. 

Detta skulle kunna tolkas som ett tecken på att de större revisionsbyråerna har tagit till sig de 

nya regleringarna i större utsträckning, där en förklarande faktor till detta kan vara att de har 

högre förväntningar på sig att leverera en revisionsberättelse av hög kvalitet och därmed även 

fler incitament till att efterfölja de nya regleringarna. 

 

Den andra slutsatsen som kan dras baserat på den andra problemformuleringen är att den 

utökade revisionsberättelsen i dagsläget frångått den tidigare standardiserade utformningen. 

Detta menat att de nya regleringarna bidragit till en mer företagsspecifik inriktning på 

revisionsberättelsen, där studien fastställer att de vanligaste formuleringarna av information 

av SBO i stora drag berör områdena goodwill, intäktsredovisning och immateriella tillgångar. 

Ett annat mönster studien finner är att rapporterandet av SBO bottnar i vilken bransch 

företaget är verksam i, där exempelvis företag inom branschen “Retail” tenderar att 

rapportera mer SBO inom kategorin varulager. Vidare noteras det att det föreligger märkbara 

skillnader i hur revisionsbyråerna använder sig av de valda nyckelorden, vilket följaktligen 

speglar hur de största kontra de övriga revisionsbyråerna tagit till sig av den nya regleringen 

gällande SBO. Med resultat av detta finner studien att det i dagsläget föreligger en skillnad i 

hur vardera revisionsbyrån använder sig av nyckelorden och således även hur de uttrycker 

sig i revisionsberättelsen.  

 

En tredje slutsats som kan dras, kopplat till studiens hypotesprövning, är att det inte finns 

något statistiskt signifikant bevis på att den utökade revisionsberättelsen har förbättrat 
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revisionskvaliteten som följd av lägre oväntade periodiseringar. Däremot visar test 3 att det 

föreligger en negativ korrelation mellan rapporterandet av SBO och oväntade periodiseringar 

som vidare är statistiskt signifikant. Detta innebär att test 3 är det enda testet från 

regressionsanalysen som med säkerhet har en positiv inverkan på revisionskvaliteten. Även 

om studien inte slutgiltigt kan konstatera att revisionskvaliteten blivit bättre, verkar det som 

om det finns tendenser till att den kan komma att resultera i detta i framtiden. Detta går 

därmed i linje med IAASB:s (2013) förväntningar, att en ökad transparens i och med den 

utökade revisionsprocessen och främjandet av det ekonomiska rapporterandet i samband med 

en mer detaljerad revisionsrapport ska resultera i högre revisionskvalitet. 

 

Sammantaget visar denna studie en bild av hur de nya revisionsstandarderna används i 

praktiken, vilket var syftet. Fördelarna med den utökade revisionsberättelsen är att rapporten 

har blivit längre vilket indikerar på att informationsgapet reducerats i och med 

implementeringen. Genom att rapportera SBO får även intressenterna en mer transparent och 

företagsspecifik information om ett företags särskilt betydelsefulla områden och risker vilket 

förväntas minska förväntningsgapet. Med detta sagt menar även studien, sett från agentteorin, 

att tillförlitligheten på revisionsberättelsen stärks då revisorns roll blir allt mer omfattande.  

 

Studien har i sig inte hittat några väsentliga nackdelar med den utökade revisionsberättelsen, 

att konstatera dock är att det finns kritiker som bland annat tror att för mycket information 

kan leda till informationsöverbelastning, att den riskerar att återigen falla tillbaka till en 

standardiserad rapport samt påverka användarnas inhämtning av annan finansiell information 

negativt. Att notera är, som tidigare nämnt, att denna studie endast har ett tidsspann på ett år 

före och ett år efter implementeringen vilket gör att rapporteringen kan komma att förändras 

i framtida revisionsberättelser. 

7.2 Kunskapsbidrag 

Vid inledningen av denna studie identifierades ett empiriskt gap utifrån vad tidigare forskare 

fokuserat på. Det som identifierades var att undersöka hur den nya standarden rörande SBO 

används i praktiken och hur den förändrat revisionsberättelsen från 2015 till 2017. Det 

teoretiska bidraget i denna studie är en ökad förståelsen för hur revisorer använder sig av det 

nya området SBO i revisionsberättelsen. Detta kan således bidra med att fler revisorer väljer 

att rapportera SBO även om det inte är obligatoriskt för alla företag. Detta då studien ger en 

bild av hur SBO rapporterats och de positiva effekter det kan ge i form av ett minskat 

informations- och förväntningsgap, och minskad informationsasymmetri.  

 

Studien ämnar även att ge en mer informativ bild av hur rapporterandet av SBO ser ut för 

svenska börsnoterade bolag, vilket är ett nytt och relativt outforskat område. Den tidigare 

forskningen berör främst andra länder, vilket gör det av betydande vikt att forska mer om 

detta område i Sverige. Med anledning av detta bidrar denna studie även med att ge 

information till intressenter och andra användare av revisionsberättelsen, om hur dessa nya 

regleringar efterföljs i Sverige och vad som kan komma att vara möjliga faktorer till att det 

inte efterföljs. Vidare går det även att se att denna studie kan ge standardsättarna 

implikationer på hur dessa regelverk används av revisorer och därmed ge dem underlag till 

huruvida standarderna fungerar eller inte. 
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Fortsättningsvis bidrar denna kartläggning till kunskap som belyser viktiga skiljaktigheter 

som föreligger revisionsbyråerna emellan och således hur de arbetar med detta område i 

praktiken. Vidare går det även att se att studien bidrar till en tydligare diskussion om huruvida 

dessa nya regleringar i dagsläget motverkat en standardiserad utformning på 

revisionsberättelsen, som Malmström uttryckt rädsla för att den ska falla tillbaka till 

(Lennartsson, 2016). 

7.3 Samhälleliga aspekter 

Följaktligen bör samhälleliga aspekter tas i beaktning för att få en bild av hur studiens resultat 

kan påverka samhället och dess aktörer.  

Revisorn har en viktig roll i samhället då de granskar, säkerställer och uttalar sig om 

trovärdigheten av ett företags finansiella information, vilket ger en kvalitetsstämpel på 

företagets rapporter. Eftersom yrket är betydelsefullt för ett flertal samhällsaktörer bör det 

finnas ett intresse för dem att få insikt i hur revisionsbranschen utvecklats genom den utökade 

revisionsberättelsen. Resultat från studien kan därmed nyttjas för att få en bild av hur den 

utökade revisionsberättelsen fungerar i praktiken och dess påverkan på revisionskvaliteten. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att revisionsberättelsen har blivit längre och mer 

transparent genom rapporteringen av SBO, vilket förväntas påverka intressenternas  

användning av revisionsberättelsen positivt. Via en mer omfattande revisionsberättelse får 

intressenterna mer information, vilket utgör ett underlag för vilket beslut, exempelvis en 

investerare eller en bankman, ska fatta i olika frågor. Genom att revisorn uttalar sig om SBO 

förväntas även ledningen på företaget att ta del av och uppmärksammas på de risker och 

problem revisorn hänvisar till. Detta kan på sikt leda till en förbättrad chans för ekonomisk 

överlevnad för företag då de får en överblick på områden de bör ta hänsyn till och därmed 

förebygga och/eller åtgärda. Resultatet visar även på att det finns ett samband mellan företag 

som rapporterat SBO och högre revisionskvalitet, vilket indikerar på att de nya standarderna 

har haft en positiv effekt på både revisionsbranschen, då högre revisionskvalitet är kopplat 

till en pålitlig revision av ett företags finansiella rapportering, och de reviderade företagen i 

form av lägre oväntade periodiseringar. 

Om de revisorer som inte rapporterat SBO fortsätter att inte göra det i framtiden kan negativa 

konsekvenser uppstå då de inte följer revisionsberättelsens utveckling och den nya reglering 

standardsättarna har implementerat. Risken finns att svenska börsnoterade företag väljer 

revisor och revisionsbyrå utifrån vem som följer standarderna och därmed levererar en högre 

revisionskvalitet, vilket vidare kan slå på de mindre revisionsbyråerna som i denna studie 

inte har rapporterat SBO i lika stor utsträckning. Detta skulle leda till att samhället går miste 

om mindre revisionsbyråer som kan erbjuda andra fördelaktiga tjänster för deras kunder 

såsom närmare kundkontakt med lokala möten.  

Resultat visar även på att revisorns uppgifter bli mer omfattande i och med en längre och mer 

företagsspecifik revisionsberättelsen, vilket i sin tur gör att revisionsbyråer behöver se över 

om mer resurser i form av utbildning, personal, tid och hjälpmedel behöver erbjudas. På 

individnivå kan studiens resultat även vara fördelaktigt för revisorer och ekonomistudenter 
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för att ge dem en inblick i hur den nya revisionsberättelsen används och vilka typer av SBO 

som rapporterats. Slutligen är det även fördelaktigt för standardsättarna att få kunskap om 

hur den utökade revisionsberättelsen med fokus på SBO fungerar i praktiken då det är deras 

roll att utveckla och fastställa rättvisa standarder för revisionsbranschen. Från denna studie 

kan de således få en bättre bild av standarderna vilket kan vara till stöd för att utvärdera 

tillämpningen av dem.   

7.4 Studiens begränsningar 

Ett hinder i studien är att det förelåg en tidsbegränsning för genomförandet av 

undersökningen. Författarna har haft en termin av universitetsstudier på sig att genomföra 

studien, vilket gjort att den inte kunnat utföras av en så omfattande karaktär som författarna 

skulle önskat. Om det hade funnits mer tid till att genomföra studien hade således mer data 

kunnat insamlas, fler tidskrävande tester utföras och ett mer ingående och avancerat resultat 

hade kunnat tas fram.  

 

En annan aspekt är studiens datamaterial. Detta är en longitudinell studie över tre år, vilket 

begränsar resultatet av förändringen något. Hade det varit möjligt att mäta förändringen i 

flera omgångar, över en längre tid, hade resultatet kunnat visa med större säkerhet om den 

nya revisionsberättelsen tenderar att falla tillbaka till en standardiserad rapport eller inte. Det 

går såldes inte att utesluta att den skulle kunna bli standardiserad igen utifrån denna studies 

resultat. En begräsning är även sampel storleken vid hypotesprövningen. Med ett större urval 

hade ett tillförlitligare resultat kunnat tagits fram vilket hade kunnat ändra signifikansnivån.  

 

Då denna studie är baserad på en ny standard går det fortsättningsvis att se från resultatet att 

den ännu inte är tillämpad fullt ut, vilket gör att det resultat som framkommer kan komma att 

ändras i och med att de nya standarderna blir mer tillämpade i revisionsberättelsen. Detta 

menat att denna studie istället bör ses som en första del av en framtida serie studier, där 

effekten av den utökade revisionsberättelsen kan komma att byggas på för att få ett mer 

korrekt och generaliserbart resultat i framtiden. 

 

Till sist går det att se att en annan begränsning är att denna studie enbart baserats på svenska 

börsnoterade bolag med en omsättning på minst 10 MSEK. Detta gör således att resultatet 

för denna studie inte är generaliserbart för alla företag och resulterar därför i ett hinder i 

resultatets applicerbarhet. Med anledning av detta kan det således även skilja sig mot andra 

länder, vilket även gör att denna studie inte blir direkt jämförbar då det inte skulle ge en 

korrekt och rättvis jämförande bild.  

7.5 Framtida forskning  

Genomgående i studien tas kopplingen mellan den utökade revisionsberättelsen och en mer 

informativ, företagsspecifik och användarvänlig revisionsberättelse upp. Huruvida detta har 

uppnåtts till fullo är svårt att svara på med hjälp av denna studie då den endast ämnar visa 

vad som faktiskt förändrats i form av fysiska mätenheter. Framtida kvalitativa analyser av 

innehållet i den utökade revisionsberättelsen och dess användning skulle därmed kunna 

användas med den innehållsanalys som gjorts i denna studie för att ge en mer detaljerad bild 
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av den utökade revisionsberättelsens effekter. Har rapporteringen av SBO påverkat 

intressenters användning av revisionsberättelsen? Och upplever intressenterna att innehållet 

är med skräddarsytt för varje enskilt företag? Till sist, och kanske viktigast, är att undersöka 

om de nya standarderna har gett revisionsberättelsen en ny relevans istället för att ses som ett 

standardiserat dokument. 

 

Ett exempel på hur detta kan undersökas är genom att intervjua olika typer av intressenter för 

att fastställa om de anser att mer värdefull information har lagts till i revisionsberättelsen 

eller om den ökade mängden information istället har gjort rapporten svårare att bearbeta. Det 

empiriska underlaget av denna studie visar även att längden på den utökade 

revisionsberättelsen inte har något signifikant samband med en högre revisionskvalitet. 

Längden kan således även försvåra intressenternas förståelse av revisionsberättelsen. En 

studie inriktad mot användaren av revisionsberättelsen kan därför vara intressant att 

undersöka, det vill säga vad användaren anser om den nya utökade revisionsberättelsen och 

vad den tillför i jämförelse med den gamla.  

 

En mer inriktad studie mot revisorns ansvar skulle även kunna tillämpas för att undersöka 

hur revisorerna upplever arbetet med den utökade revisionsberättelsen och deras rapportering 

av SBO. Där skulle det vara intressant att studera både revisorer som arbetar med onoterade 

bolag där SBO är frivilligt samt hos revisorer som arbetar med börsnoterade bolag där SBO 

är obligatoriskt. 

 

Fortsättningsvis kan framtida forskning göra om en liknande studie om några år, med ett 

längre jämförande perspektiv. Detta för att se om resultatet skulle bli detsamma eller om det 

kommer att skilja sig åt beroende på tidsspannet. En sådan studie skulle kunna fastställa om 

den utökade revisionsberättelsen har gått tillbaka till en mer standardiserad rapport som vissa 

kritiker befarat, eller om den blivit mer företagsspecifikt såsom IAASB ämnat. Genom att 

göra om studien om några år kan även rapporteringen av SBO ha förändrats i jämförelse med 

vad resultatet från denna studie visar.  
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9. Appendix 

Appendix 1: Nya revisionsberättelsen RevR 700 

Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

(räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]1 

 

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC AB:s 

finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och 

kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen. 

 

Grund för uttalanden 

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina (våra) uttalanden. 

 

[Annan information än årsredovisningen 

Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för den andra informationen. 

Den andra informationen består av [rapport X (men innefattar inte årsredovisningen och min 

(vår) revisionsberättelse avseende denna)]. 

 

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) 

gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

 

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den 

information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 

är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap 

jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 

innehålla väsentliga felaktigheter. 

 

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen 

att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att 

rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.] 
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Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar   

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen 

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och 

verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för 

bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 

använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2- 

företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 

fattats om att avveckla verksamheten.”] 

 

Revisorns ansvar 

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som 

helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 

en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte 

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll. 

• skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har 

betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna 

kontrollen. 

• utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar. 

• drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] 

använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar 

också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
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betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen 

att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 

bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 

årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 

inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla 

iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag 

(vi) identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av 

styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

(räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

 

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter [och verkställande 

direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 

i aktiebolagslagen.] 

 

Grund för uttalanden 

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt 

denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till 

ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina (våra) uttalanden. 

 

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 

och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. 

 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
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tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 

bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Den 

verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 

ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 

betryggande sätt.] 

 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om 

ansvarsfrihet, är att skaffa revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 

bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt 

avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

 

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs 

enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 

av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 

baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 

innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 

som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) 

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens 

motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]2 om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ  

[Namn på revisionsföretaget] 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 

Källa: FAR (2018) 
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Appendix 2: Gamla revisionsberättelsen RevR 709 

Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen 
Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

(räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 

på sidorna x–y.] 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen på grundval av min (vår) 

revision. Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt 

planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 

den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 

bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 

i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs 

finansiella ställning per den 31 december 201X och av dess finansiella resultat [och 

kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår) 

revision. Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 

av underlagen för detta för att kunna bedöma]5 om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision 

av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 

i aktiebolagslagen.] 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ [Namn på revisionsföretaget] 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 

Källa: FAR (2013) 
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Appendix 3: Kodningsschema. 

 

Appendix 4: Stickprov på 18 företag kategorin ”övrigt”. 

 
 

Nummer Information om data Kod

I  -

II  1-5

III  Antal ord

IV  0-1

V  1-6

VI  -

VII  1-3 Risk Väsentlig Felaktighet

Riskåtagande Betydande Fel

Riskbedömning Beakta

Riskerna Uppmärksam

Relevant

Kodningsschema

Faktorer som rör data som undersökts 

Nyckelord i SBO

Bransch

Revisionsbyrå

Längd revisionsberättelse

Typ av SBO i rubrikform

Hämtas från databasen Orbis Europe

Namn på revisionsbyrå

Antal ord räknas via analysprogrammet Voyant-Tools

Avsnitt SBO förekommer/förekommer inte i revisionsberättelsen

Antal SBO summeras från revisionsberättelsen

Rubrik på SBO kodas

Innehåller SBO

Antal SBO

Företag Bransch Typ av SBO: Övrigt Antal SBO

TF BANK AB Banking, Insurance & Financial Services Reserv för befarade kundförluster; Upplysningar av övergångseffekt IFRS 9 2

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB Chemicals, Petroleum, Rubber & Plastic Värdering av produkt- och marknadsrättigheter 1

SKANSKA AB Construction Successiv vinstavräkning; Avsättningar för ersättningsanspråk och rättstvister 2

ATTENDO AB (PUBL) Public Administration, Education, Health 

Social Services Rutiner och processer samt redovisning av personalrelaterade kostnader 1

SWEDISH MATCH AB Food & Tobacco Manufacturing Förmånsbestämda ersättningar efter avslutad anställning; Förvärv av V2 Tobacco 2

ELTEL AB Utilities Redovisning och upplysningar relaterade till tvister 1

RADISSON HOSPITALITY AB Travel, Personal & Leisure Åtagande och eventualförpliktelser till följd av leasingavtal 1

AB VOLVO Transport Manufacturing Uppgörelse EU konkurrensutredning – risk för förluster från skadeståndskrav 

från kunder och andra externa parter; Risk för kreditförluster i Kina 2

BOLIDEN AB Mining & Extraction Balansering och avskrivning av gråbergsuttag 1

POOLIA AB Business Services Redovisning av personalkostnader 1

SECURITAS AB Business Services Rutiner och processer samt redovisning av personalrelaterade kostnader samt 

pensions- och sjukvårdsplaner 1

LEOVEGAS AB (PUBL) Travel, Personal & Leisure Efterlevnad av nationella lagar och regler vid tillhandahållande av spel online 1

LOOMIS AB Business Services Redovisning och bedömningar avseende myndighetsgranskningar; Rutiner och 

processer relaterade till kontanthantering och värdering av lager av kontanter 2

TELIA COMPANY AB Communications Avyttringar av verksamheter i Eurasien; Uppgörelse med de amerikanska och 

nederländska myndigheterna 4

TETHYS OIL AB Mining & Extraction Återvinning av det bokförda värdet av olje- och gastillgångar 1

SAS AB Transport, Freight & Storage Omstruktureringsprogram och finansiering 1

AXFOOD AB Retail Beroende av IT-system 1

SVENSKA CELLULOSA AB SCA Wood, Furniture & Paper Manufacturing Skogsvärdering 1

2017
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Appendix 5: Övriga revisionsbyråer – antal utfärdade revisioner 

2017. 

 

Appendix 6: Revisionsbyrå kopplat till antal revisioner 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga revisionsbyråer  Utfärdade revisioner  Procent  Procent av 394 revisioner  Utfärdade revisioner  Procent  Procent av 393 revisioner

Acrevi Revision KB 2 5% 0,5% 0 0% 0,0%

Baker Tilly 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

BDO 3 7% 0,8% 3 7% 0,8%

Crowe Horwath Osborne AB 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Finnhammars Revisionsbyrå AB 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Frejs revisorer AB 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Grant Thornton 14 32% 3,6% 14 34% 3,6%

HJN Revision 1 2% 0,3% 0 0% 0,0%

Hummelkläppen 2 5% 0,5% 0 0% 0,0%

LR Akridi KB revision och redovisning 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Mazars SET Revisionsbyrå AB 12 27% 3,0% 14 34% 3,6%

Nexia Revision Stockholm 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Revisab 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Revision Parameter 1 2% 0,3% 1 2% 0,3%

Rådek AB 2 5% 0,5% 1 2% 0,3%

Rödl & Partner Nordic AB 0 0% 0,0% 1 2% 0,3%

Summa 44 100% 11% 41 100% 10%

2015 2017

Revisionsbyrå Utfärdade revisioner  Procent

Deloitte 49 12%

EY 102 26%

KPMG 64 16%

PWC 135 34%

Övriga 44 11%

Summa 394 100%

2015
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Appendix 7: 17 kategorier av det mest förekommande typerna av 

SBO 2017. 
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Appendix 8: Spridningsdiagram för nyckelord. 

 
Diagram 1 & 2. Spridningsdiagram för nyckelordet risk 2015 och 2017. 

 
 

 

Diagram 3 & 4. Spridningsdiagram för nyckelordet fel 2015 och 2017. 

 
 

Diagram 5 & 6. Spridningsdiagram för nyckelordet väsentlig 2015 och 2017. 

 
 

Diagram 7 & 8. Lådagram för samtliga nyckelord 2015 och 2017. 
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