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SAMMANFATTNING 
 

EU, IAASB och PCAOB har under senaste tiden belyst behovet av att väsentligen förändra 

innehållet i dagens revisionsberättelse, detta genom att utarbeta en mängd förslag på vad 

revisionsberättelsen bör innehålla. Förslagen har väckt stora debatter där dessa framförallt 

kritiseras för att vara väldigt omfattande och krångliga. Vi saknar tidigare studier som utreder 

vilken information revisionsberättelsen bör innehålla och söker därför, i denna studie svaret 

på den frågan ur privata investerares perspektiv. Får att nå dit utreder vi privata investerares 

förståelse och tillämpning av dagens revisionsberättelse, vilka förväntningar privata 

investerare har på revisorns roll och ansvarsområden samt utreder hur privata investerare 

värderar olika förslag på ny information i revisionsberättelsen. Avslutningsvis utreder vi 

vilken effekt utbildning, i synnerhet en större teoretisk kunskap om revision har på 

uppfattningen, detta genom att dels studera privata investerare, i form av medlemmar från 

aktiespararna, men även genom att studera revisionsstudenter. 

Studien genomförs genom två enkätundersökningar. En gruppenkät riktad till 60 medlemmar 

från aktiespararna och en webbenkät riktad till 195 revisionsstudenter från svenska 

universitet. Efter både enklare univariata tester och en rad regressionsmodeller finner vi att 

majoriteten av respondenterna läser revisionsberättelsen, att de anser att den är värdefull och 

att den främst har ett symboliskt värde. Vidare finner vi, konsistent med tidigare forskning, 

bevis för att respondenterna förväntar sig att det är revisorns ansvar att upptäcka alla 

bedrägerier oavsett beloppets storlek, detta för urvalsgruppen aktiesparare. Denna studie är 

den första i sitt slag i Sverige och därmed den första som indikerar ett förväntningsgap i 

Sverige. Studien finner även att respondenterna, i hög utsträckning efterfrågar ny information 

i revisionsberättelsen, framförallt information som ökar kommunikationen av revisionens 

resultat. Vidare finner studien bevis för att utbildning har effekt på uppfattningen. 

Revisionsstudenter, d.v.s. de med mer teoretisk kunskap om revision, har en mer realistisk 

uppfattning av revisorns roll och ansvarsområden och har mer återhållsamma förväntningar på 

att utvidga revisorns ansvar och inkludera ny information i revisionsberättelsen. 

Vi konkluderar att revisionsberättelsens kommunikativa värde bör förbättras. Vi föreslår att 

revisionsberättelsen bör innehålla mer information om resultatet av revisionen, som dels 

efterfrågades av respondenterna i högst utsträckning och dels tillför ett mer kommunikativt 

värde för användaren, i form av mer information över revisorns ansvar och uppgifter. 
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1. INLEDNING 
 

Kapitlet inleds med att belysa ämnets aktualitet och studiens praktiska bidrag genom en 

presentation av problemets bakgrund. Vidare presenteras en diskussion där studiens 

teoretiska bidrag utkristalliseras. Problemdiskussionen utmynnar i en problemformulering 

och tillhörande syfte med studien.  

 

1.1 Problembakgrund 

Som reaktion på ekonomisk härdsmälta och sociala missöden föranlett av 2008 års finanskris 

har EU utvärderat en rad regelverk och lagstiftningar, inte minst inom revisionsbranschen. 

Krisen har skådliggjort stora svagheter i det finansiella systemet och visat på ett akut behov av 

en stabil och kontrollerad finanssektor. Under finanskrisens första år användes skattemedel på 

4 589 miljarder euro, motsvarade 39 procent av BNP för Europas 27 medlemsländer, till att 

rädda banker från konkurs (EU-kommissionen, 2011a, s. 2). Trots väldiga förluster utanför 

balansräkningen var bankernas årsrapporter mestadels försäkrade med rena 

revisionsberättelser, vilket har mött en stark reaktion om revisorns bedömning och nuvarande 

lagstiftnings lämplighet (EU-kommissionen, 2010, s. 3). 

Kriser och företagsskandaler har intensifierat kritiken mot revisorer. Porter (1993, s. 64-65) 

hävdar att reaktioner är föranledda av revisorernas underlåtenhet att möta samhällets 

förväntningar vilket i sin tur skadar förtroendet för revisionsyrket. Intressenter tenderar att se 

revision som en garanti på företagets moral, soliditet och lönsamhet, visar det sig därefter att 

företaget befinner sig i ekonomiska svårigheter är den allmänna uppfattningen att revisorn har 

misskött sin uppgift (Godsell 1992, refererad i Lee et al., 2009, s. 8). Almer & Brody (2002, s. 

484-485) hävdar att revisorer kan genomföra sina uppgifter i enlighet med accepterad 

revisionsstandard och trots allt anses vårdslösa i att inte förhindra risker till användarna av 

årsredovisningen. Med andra ord, användares och revisorers olika uppfattningar om 

karaktären av- samt syftet med revision är mera känt som förväntningsgapet inom revision. 

Revisorn utgör en viktig hörnsten på marknaden. Sedan länge har forskningen härlett syftet 

med revision till olika typer av agentteori och informationsasymmetri där revisorns uppgift är 

att minska företagsledningens incitament att maximera sina egna intressen och manipulera 

finansiella rapporter i egen favör (Chow, 1982, s. 274; Eisenhardt, 1989, s. 59). Med enklare 

ord är revisorns syfte att agera tredje part mellan företag och intressenter, genom att granska 

företags årsredovisning och bokföring lika omfattande som god revisionssed kräver, för att 

därefter bilda en uppfattning och uttala sig om läget till de som behöver informationen för sitt 

eget beslutsfattande.  

Syftet med revision blir svåruppnådd då revisorer och användare har avvikande förväntningar 

på utkomsten av revisionen. Revisorernas kommunikation till användarna utgör en stor del av 

problematiken, och det är inom detta område som vi vill genomföra en djupare skildring. 

Användarna, som behöver relevant information för dess analyser och beslutsfattande, får idag 

endast en mindre del av den tillgängliga informationen för både revisorer och företagsledning 

(IAASB, 2011, s. 8). Vi noterar att tidigare akademisk forskning inom revision huvudsakligen 

har fokuserat på revisionskvalitet och revisorns oberoende (se exempelvis Francis, 2004; 
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Hope & Langli, 2010; Svanström & Sundgren, 2012). Problemet är dock att upplevd 

revisionskvalitet påverkas av användares förväntningar på revisorns roll och ansvar. Eftersom 

revisionsberättelsen är den primitiva kommunikationslänken mellan revisorer och användare 

vill vi i den här studien angripa problemet därifrån. 

Lagstiftare, standardsättare, branschverksamma och akademiska forskare är idag överrens om 

att ett förväntningsgap inom revision existerar, dessvärre finns sällan svar på hur gapet ska 

reduceras. Ett av EU-kommissionens åtagande som reaktion på finanskrisen behandlar detta 

förväntningsgap. Revisionsberättelsen är idag utformad så att revisorn, förenklat sagt, 

antingen kan lämna en så kallad ren revisionsberättelse utan anmärkning på företagets 

räkenskaper eller en så kallad oren revisionsberättelse innehållande anmärkningar. EU vill i 

sitt förslag till europaparlamentets och rådets förordning förändra utformningen av 

revisionsberättelsen (EU-kommissionen, 2011a, s. 42-44). De vill framförallt utveckla 

informationen så att revisionsberättelsen bl.a. ska innehålla hur många poster i 

balansräkningen som har kontrollerats, vilken metod revisorerna har använt, vilken 

väsentlighetsnivå revisorerna tillämpat, bedömning om företagets interna kontrollsystem samt 

alltid ett utlåtande om moderföretagets och koncernens förmåga att, inom överskådlig framtid, 

fortsätta sin drift. 

Investerare som lämnat sina åsikter på förslaget, understryker vikten av ett uttalande om 

företagets fortsatta drift, d.v.s. att revisorns validering av att företaget kan fortsätta sin drift är 

väldigt viktig.  Dessutom anser de att revisorn behöver förbättra sin rapportering om vad de 

har gjort under revideringen. Angående revisionsberättelsen, anser de att den bör bli mer 

kvalitativ, d.v.s. de efterfrågar mer informativa åsikter från revisorerna, t.ex. utveckla vad 

ordet ”rättvisande bild” betyder. Vissa anser även att revisorn bör göra uttalanden om vilken 

kvalitet företagets räkenskaper har, för att på så sätt motverka företagen att tänja på 

redovisningsnormernas gränser. (EU-kommissionen, 2011b, s. 8) 

Förslaget har väckt intresse hos en rad organisationer och skapat stora debatter. Dan 

Brännström och Lennart Iredahl, båda verksamma på FAR (Branschorganisationen för 

revisorer och rådgivare) menar att EU-kommissionens förslag resulterar i en onödigt krånglig 

och oanvändbar revisionsberättelse. De anser till exempel att revisorernas utlåtande om störst 

riskområden i årsredovisningen kommer bli intetsägande och standardiserade, och syftar till 

liknande erfarenheter från Frankrike. Herrarna kritiserar även kommissionens förslag om 

”fortsatt drift”, där framförallt uttrycket ”överskådlig framtid” klandras och menar på att dess 

innebörd är oklar. De anser också att ett sådant utlåtande från revisorn är olämpligt då 

motsvarande krav inte ställs på styrelsen. (Brännström, 2012) 

RN (Revisorsnämnden) har också invändningar mot kommissionens förslag. De anser att 

vissa krav är orealistiska, som exempelvis att revisorn ska ange ”i vilken utsträckning” 

avseende fanns för att finna oegentligheter. Vidare anser de att kommissionens förslag kan 

begränsa revisorernas möjlighet att kommunicera väsentlig information till intressenterna då 

förslaget också innehåller omfattningskrav som antal tecken och sidor. Sammantaget tror inte 

RN att det nya förslaget kommer medverka till en ökad revisionskvalitet. (Revisorsnämnden, 

2012, s. 2-10). 

Förutom EU har IAASB International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 

2011) och Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB, 2011) också lämnat 

bidrag till förändringar, med andra ord kan vi notera att en utveckling av revisionsberättelsens 

utformning är högaktuell. Den stora frågan är därefter vilken information revisionsberättelsen 
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bör innehålla och vilken effekt den kommer att ha på förväntningsgapets utbredning. Studiens 

praktiska bidrag är att ge en ökad insikt kring vilken information privata investerare 

efterfrågar och därefter utreda vilken information revisionsberättelsen bör innehålla. 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning kring revisionsberättelsens utformning är knapphändig. Närmast 

närliggande forskningsområde studerar förväntningsgapet mellan revisorer och användare av 

revisionsberättelsen. Även om dessa studier undersöker skillnaden mellan revisorers faktiska 

och uppfattad roll och ansvar, så berörs revisionsberättelsens innehåll indirekt. Vad revisorer 

kommunicerar till intressenter, avspeglar deras roll och uppgifter. Det finns omfattande bevis 

för att ett gap inom samhällets förväntningar på revisorns roll och revisorns prestation 

existerar. Existensen av ett förväntningsgap har undersökts under en längre tid med olika 

forskningsmetoder och i olika kulturella och lagreglerade kontexter. Studier i bland annat 

USA, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, Spanien, Finland och Kina visar på 

en vidare konsensus bland forskare om ett existerande förväntningsgap mellan användare av 

revisionsberättelsen och revisorer (Porter et al., 2012, s. 104). 

Investerare är de primära användarna av revisionsberättelsen och de med störst nytta av 

revisionsberättelsens innehåll (Asare & Wright, 2012, s.205; McEnroe & Martens, 2001, s. 

346). Från tidigare studier som undersökt förväntningsgapets existens går det att urskilja två 

områden där forskare kontinuerligt finner ett gap, detta eftersom investerares uppfattning om 

revisorns roll och uppgifter skiljer sig från revisorers uppfattning om vad deras ansvar är. 

Investerare placerar ett större ansvar på revisorer, än vad revisorer anser att de har, när de 

gäller att: (1) upptäcka, rapportera och offentliggöra bedrägerier, (se exempelvis Best et al. 

2001; Epstein & Geiger, 1994; Manson & Zaman, 2001; McEnroe & Martens, 2001; Porter, 

1993); och (2) att garantera att årsredovisningen är fri från felaktigheter (se exempelvis Dixon 

et al., 2006; Humphrey et al., 1993; Porter et al., 2012). Dessa båda ansvarsområden går 

bortom revisorers nuvarande uppgifter definierade av lagar och professionella 

revisionsstandarder (Porter et al., 2012, s. 109). 

Investerares rigorösa förväntningar på revisorns roll indicerar en uppfattning av revisorer som 

allmänhetens vakthund till näringslivet (McEnroe & Martens, 2001, s. 346). Bland 

akademiker finns det bladade uppfattningar om investerares förväntningar i detta avseende är 

realistiska eller orealistiska. Merparten akademiker klassificerar investerares förväntningar 

som orealistiska (se exempelvis Dixon et al., 2006; Epstein & Geiger, 1994; McEnroe & 

Martens, 2001). En av dem är Porter (1993, s.63) som argumenterar för att utförandet av dessa 

uppgifter skulle innebära att revisorer tvingas granska alla transaktioner och konton oavsett 

storlek och risk vilket medför en signifikant ökning av revisionens tidsåtkomst och därmed 

revisionsarvodet utan att nämnvärt gagna intressenternas intressen. Humphrey et al. (1993, s. 

399) har motsatt uppfattning som bedömer investerares förväntningar som realistiska och 

grundar sin argumentation på att tjänsten revision ska serva investerare och därmed anpassas 

efter deras förväntningar på revisorns roll och uppgifter.  

Sikka et al. (1998, s. 299-300) menar att vidare skiljaktigheter mellan revisorer och användare 

ger upphov till lägre trovärdighet, prestige och förmåga att generera intäkter för 

revisionsbranschen samtidigt som allmänheten drabbas av politiskt instabilitet och sämre 

förutsättningar att öka välståndet. Detta ger incitament för revisorer, beslutfattare och 

intresseorganisationer att reducera förväntningsgapet. Tidigare studier har visats att 

utbildningen har en tydlig effekt på användares förväntningar på revisorns roll och ansvar, en 
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studie av Monroe & Woodliff (1994) undersökte effekten av utbildning genom att skilja 

studenter från andra urvalsgrupper. Resultatet från deras studie visade att urvalsgruppen 

studenter uppvisade mer restriktiva och rimliga förväntningar på revisorns roll och ansvar. 

Bland akademiker som betraktar användares samlade förväntningar på revisorers roll som 

orealistiska, är det främst två grenar som föreslås; (1) olika utbildningsinsatser utanför 

revisionsberättelsen och (2) utökning av utbildande texter eller vidare omformuleringar/ 

förtydliggöranden i revisionsberättelsen. Båda grundade i utbildningssyfte för att upplysa om 

revisionens begränsningar, syfte och ansvarsförhållande, med mål att skapa mer realistiska 

förväntningar bland användare (se exempelvis Gay et al., 1997, s. 59; Monroe & Woodliff, 

1994, s.70; Porter et al., 2012, s. 125). Den tredje grenen bland förslag kommer från forskare 

som betraktar användares förväntningar på revisorns roll som realistiska, de menar att 

revisionsberättelsen kräver en mer (3) fundamental förändring (se exempelvis Humphrey et 

al., 2009, s. 819; Vanstraelen et al., 2012, s. 207). 

Det finns blandade bevis för hur värdefull den standardutformade revisionsberättelsen är för 

investerare. En studie av Carcello (2012, s. 24) finner att 91 procent av investerarna inte läser 

revisionsberättelsen och att endast 23 procent anser att den tillför värdefull information. Även 

Church et al. (2008, s. 85) konkluderar att få användare läser revisionsberättelsen. De menar 

att revisionsberättelsen har ett tydligt symboliskt värde men ytterst begränsat kommunikativt 

värde för användarna. Samtidigt finner studier bevis för att revisionsberättelsen har en 

signifikant marknadseffekt. På den Taiwanesiska marknaden finner Hsu et al. (2011, s. 114) 

bevis för att den kumulativa överavkastningen på aktiekursen sjönk med totalt 25 procent, 20 

dagar efter publiceringen av en revisionsberättelse med avvikande mening. Vidare finner en 

studie av Schaub (2006, s. 1169) att nästan 70 procent av företagens genomsnittliga förlorade 

aktiekurs återhämtas 5 dagar efter publiceringen av revisionsberättelsen förenad med en 

avvikande mening. Vilket indikerar att dagens revisionsberättelser inte bara har en tydlig 

marknadseffekt utan att investerare till och med tenderar att överreagera vid publiceringen av 

revisionsberättelser med en avvikande mening. 

Som sagt utgör investerares information, företagets reviderade årsredovisning och 

revisionsberättelsen, endast en bråkdel av revisorers tillgängliga företagsinformation (IAASB, 

2011, s. 8). Humphrey, en uttalad kritiker kring revisorers nuvarande uppgifter och innehåll i 

revisionsberättelsen, förespråkar att revisorns roll ska anpassas utifrån användarens krav och 

att revisionsberättelsen borde upplysa om det faktiska resultatet som erhållits i revisionen. 

(Humphrey et al., 2009, s. 819). IAASB, PCAOB och EU, de ledande beslutfattande organen 

inom revision, är alla överens om att det finns ett behov att förändra revisorers 

kommunikation till intressenter och har alla utfärdat samrådsdokument och förslag till 

förändring (EU-kommissionen, 2011a; IAASB, 2011; PCAOB, 2011). Vi har, i denna studie, 

valt att dela in förslagen till förändring i tre delar, (1) utökad upplysning av revisionsmetoden, 

(2) förbättrad kommunikation av resultatet av revisionen och (3) framtidsanalyser och 

utvärderingen av företagsledningen. Delar av förslagen skulle innebära en fundamental 

förändring av revisorers roll och uppgifter, och studier ifrågasätter revisorers förmåga att göra 

vissa medförande bedömningar och även investerares behov av sådan information (se 

exempelvis Gray et al., 2011, s. 677; Tucker et al., 2003, s. 402).   

Det finns med andra ord ett enhetligt stöd för ett existerande förväntningsgap mellan 

användare och revisorer. Vikten av en reducering av gapet poängteras av alla intressenter för 

att återställa trovärdighet och legitimitet till revisionens funktion i samhället. Vi anser att 

förväntningsasymmetrin kan reduceras genom att fokusera på kommunikationen mellan 

revisorer och användare. Revisionsberättelsen utgör idag länken mellan användare och 
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revisorer, men det saknas studier som utreder vilken information användare anser att 

revisionsberättelsen bör innehålla. Manson & Zaman (2001, s. 121) tydliggör att privata 

investerare historiskt sett riktat den största kritiken till revisorer och deras funktion i 

samhället, och är därför den primära gruppen för att utreda reducerande åtgärder till 

förväntningsgapet. Samtidigt markerar författarna att få empiriska studier undersöker 

gruppen. Vi vill kartlägga privata investerares uppfattning om revisionsberättelsens innehåll 

med motivering att det finns ett tydligt behov av studier som fångar deras uppfattning och att 

de utgör en central roll i förväntningsgapets utbredning.  Frågan är om privata investerare är 

tillfredställda med dagens revisionsberättelse, om innehållet är tillräckligt eller om det finns 

en efterfrågan på ny information och i så fall vilken. Studien har två urvalsgrupper (1) 

revisionsstudenter och (2) medlemmar från Aktiespararna, detta för att kontrollera 

utbildningens effekt på privata investerares uppfattning och förväntningar. Den här studien 

ger ett teoretiskt bidrag i form av en närmare redogörelse över hur privata investerare 

tillämpar dagens revisionsberättelse och hur de värderar revisionsberättelsens innehåll. Därtill 

bidrar denna studie med insikt kring privata investerare uppfattning av vad revisorns roll och 

ansvar är och förväntningar på vad revisorns uppgifter bör vara, vilket även ger en indikation 

till förväntningsgapets utbredning i Sverige. Dessutom bidrar studien med en klargörelse av 

vilken effekt utbildning har på privata investerares uppfattning och förväntningar. 

1.3 Problemformulering 

Vilken information anser privata investerare att revisionsberättelsen bör innehålla? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka privata investerares uppfattning om vad revisionsberättelsen 

bör innehålla. 

Studien har fyra delsyften. För det första vill vi klargöra privata investerares förståelse och 

tillämpning av dagens revisionsberättelse. För det andra vill vi undersöka vilka förväntningar 

privata investerare har på revisorns roll och ansvarsområden. För det tredje vill vi utreda hur 

privata investerare värderar olika förslag på ny information i revisionsberättelsen. Genom att 

dela in privata investerare i två grupper, revisionsstudenter och medlemmar från 

Aktiespararna, syftar studien även till att utreda vilken effekt utbildning, i synnerhet en 

teoretisk kunskap av revision, har på utfallen av studiens tidigare nämnda delsyften.  
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
Kapitlet inleds med att ge läsaren en inblick i våra tidigare erfarenheter och dess inverkan på 

studiens genomförande. Vidare följer en redogörelse kring vår syn på verkligheten och 

bildandet av kunskap, samt en presentation av studiens forskningsansats och strategi. 

Slutligen beskriver vi studiens perspektiv och behandling av använd litteratur. 

 

2.1 Ämnesval 

Relaterat till vår teoretiska bakgrund och våra personliga intressen känns området revision 

som ett naturligt val. Vi har därtill fått anställning inom revisionsbranschen vilket vidare 

förklarar vårt intresse inom området. 

Under fördjupningskurserna på universitetet noterade vi att revisionsberättelsen står inför 

stora förändringar och debatten talar sitt tydliga språk då bl.a. EU, IAASB och PCAOB har 

gett nya förslag på revisionsberättelsens utformning. Förslagen har skapat starka, men 

samtidigt varierande reaktioner, vilket ger indikation på att den optimala lösningen blir svår 

att finna.  Ämnets aktualitet och en eftersträvan att reducera problemet utifrån investerarens 

perspektiv motiverar tillsammans vårt ämnesval. 

2.2 Förförståelse 

En erfaren praktiker handlar utifrån erfarenheter från tidigare praktiska situationer vilket 

innebär att vi bär på en förförståelse, som medvetet eller omedvetet bygger upp tolkningar, 

förväntningar och antaganden (Thomassen & Retzlaff, 2007, s. 36). Förförståelse kan delas 

upp i två delar varav den första delen, även kallad ”förstahandsförförståelsen” syftar till 

erfarenheter av praktisk karaktär och den andra delen, ”andrahandsförförståelsen” motsvarar 

författarnas teoretiska kunskaper (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25, 76).  Vi bidrar båda med 

en bred kunskap inom området revision tack vare liknande erfarenhetsbakgrund, där vår 

största praktiska erfarenhet är att vi båda har studerat revisionsberättelsen i vardagen och 

genom detta har kunskap om dess utformning. Den teoretiska erfarenheten är inget undantag. 

Som slutterminsstudenter på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet, har vi läst relevanta kurser inom området, exempelvis externredovisning, 

redovisning på C-nivå samt fördjupning mot revision på D-nivå där främst kursen ”advanced 

auditing” står för störst relevans. Den teoretiska förförståelsen har dels bidragit till förståelse i 

form av sakkunskap och begrepp inom revision och dels i form av förståelse för revision i 

stort, exempelvis hur marknaden ser ut, vilka aktörer som är verksamma samt hur reglerare 

och lagstiftare arbetar för att ständigt utveckla området. Vi har dessutom fått god insikt över 

den akademiska forskningens utveckling inom området. 

Vår gemensamma erfarenhet bildar en bred förförståelse inom området och vi är medvetna 

om att en betydande erfarenhet kan medföra negativa aspekter mot objektiviteten i studien. 

Förförståelsen, d.v.s. tolkningar, förväntningar och antaganden, kan påverka uppfattningen av 

insamlat material, vi är därför objektiva och kritiska i våra uppfattningar för att reducera detta 

fenomen (Thomassen & Retzlaff, 2007, s. 100-101). Vår kritiska inställning ska hjälpa oss att 

skilja på fakta och värderingar, dvs. utgå från att fakta är vad det ”är”, och inte vad det ”bör 

vara” (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43). Vi ska samtidigt inte glömma bort att kunskap är 
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värdefullt och att våra tidigare erfarenheter hjälper oss att förstå tidigare forskning och teorier. 

Vi behöver kunskap för att förstå hur saker och ting hänger samman (Bjereld et al., 2002, s. 

14). 

2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn 

Forskarens vetenskapliga ståndpunkter påverkar konstruktionen av studien och tolkningen av 

det studerade. Forskarens medvetenhet kring denna problematik skänker trovärdighet till 

studien. Man brukar skilja på verklighetssyn och kunskapssyn. Verklighetssyn rör forskarens 

syn på hur verkligheten kan uppfattas medan kunskapssyn behandlar forskarens uppfattning 

om vad kunskap är och hur det ska studeras. (Saunders et al., 2009, s. 109-111)    

Vi anser att det finns en given verklighet och vår avsikt med studien är att förklara 

verkligheten. Vår utgångspunkt är att kunskap enbart kan skapas genom att studera 

verkligheten och bara det som kan studeras kan anses vara vetenskap. Studiens syfte är att 

kartlägga investerares uppfattning om revisionsberättelsen och dess innehåll. Genom vår 

studie vill vi klargöra investerares användning av dagens revisionsberättelse och utreda 

investerare syn på behovet av ytterligare poster i revisionsberättelsen. Vi ämnar studera och 

förklara verkligheten, vilket inte lämnar plats för subjektiva tolkningar och föreställningar.  

Vårt synsätt och studiens syfte visar på att vi har en positivistisk kunskapssyn förenat med en 

objektiv verklighetssyn. Positivism är en epistemologisk ståndpunkt som utgår från att endast 

kunskap som kan verifieras av sinnena kan betraktas som kunskap. Positivism karaktäriseras 

av värderingsfrihet och generaliserbarhet. (Bryman, 2012, s. 28; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 

39) Objektivitet är ett ontologiskt synsätt där forskaren utgår från att verkligheten är 

oberoende av individer verksamma i den (Bryman, 2012, s. 32).  

Holme & Solvang (1997, s 321-322) understryker att en förutsättning för generaliserbarhet är 

att forskaren förhåller sig objektiv till de studerade. Av den anledningen är det viktigt för oss 

att skilja fakta från värderingar, alltså att skilja vad som ”är” från vad som ”bör vara”. Ett sätt 

för forskaren att lyckas med detta är skapa ett jag- det förhållande till det studerade objektet. 

Hermeneutik betraktas som en alternativ kunskapssyn till positivismen. Inom hermeneutiken 

är målet med forskningen att tolka och förstå människors upplevelser av en specifik situation. 

Kunskapen som utvinns är ej generaliserbar utan bunden till tid och rum samtidigt som fakta 

är starkt sammankopplad med egna värderingar. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43). 

Alternativ verklighetssyn till objektivism är konstruktionism. Konstruktionism utgår från att 

verkligheten skapas av individer verksamma i den (Bryman, 2012, s. 33). Eftersom studien 

ämnar återge verkligheten och bidra den befintliga kunskapen inom området avfärdar vi 

alternativa vetenskapliga ståndpunkter.          

Att vår studie är förenligt med en positivistisk kunskapssyn och objektiv verklighetssyn 

innebär inte automatiskt att vår undersökning är fri från värderingar. Vi ställs kontinuerligt 

inför val som påverkar utformningen av studien och vår tolkning av inhämtat material och 

resultat. Vi vill med detta visa på en medvetenhet gällande vårt förhållningssätt till fakta och 

värderingar. För att minska risken för egna värderingars inblandning har vi, som sagt, i största 

möjliga mån försökt skapa ett jag- det förhållande till det studerande. Ett objektivt 

förhållningssätt ämnas för att skänka trovärdighet till studien. 
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2.4 Forskningsansats och forskningsstrategi 

Studiens forskningsansats är att utifrån befintliga teorier utarbeta en föreställningsram som 

därefter testas på vald population. Studiens angreppssätt benämns i litteraturen vara av 

deduktiv karaktär. Patel & Davidsson (2011, s. 23) förklarar att ett deduktivt angreppssätt 

kännetecknas av forskaren utifrån befintliga teorier härleder hypoteser som sedermera prövas 

i det utvalda fallet för att slutligen kunna relatera det empiriska resultatet till tidigare studier. 

Eftersom basen av studien utgörs av befintliga teorier stärks forskarens objektivitet med ett 

deduktivt angreppssätt. Forskningsansatsen och värderingsfriheten gör att ett deduktivt 

angreppssätt är starkt sammankopplade till en positivistisk kunskapssyn och objektiv 

verklighetssyn (Bryman, 2012, s. 36). Den negativa aspekten med ett deduktivt angreppssätt 

är att den befintliga teorin riktar empirin så att banbrytande eller intressanta fynd riskerar att 

inte upptäckas (Patel & Davidson, 2011, s. 23).  

Alternativet till en deduktiv ansats är att använda ett induktivt angreppssätt. Ett induktivt 

angreppssätt karaktäriseras av att forskaren utifrån empirin förklarar fenomenet genom 

bildande av egna teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Eftersom studiens forskningsansats 

tar befintliga studier som grund för mätningen av populationen, är studiens angreppssätt av 

deduktiv karaktär. Studien har även inslag av explorativa kännetecken då problemområdet är 

relativt outforskat, vilket ställer högre krav på insamlingen av teorier och forskarens 

kreativitet (Patel & Davidson, 2011, s. 12). Mer ingående är de tydligaste explorativa 

kännetecken förknippade med avsnitt relaterade till studiens tredje delsyfte, att utreda hur 

privata investerare värderar olika förslag på ny information i revisionsberättelsen, med 

motivering att det finns otillräckligt med empiriska bevis inom området.  Studiens explorativa 

inslag föranleder att studiens teoriavsnitt har en vidare ansats, där hypoteser inte 

utkristalliseras som i ordinära deduktiva studier. Bryman (2012, s. 161) tydliggör att 

hypotesprövning inte är ett krav för ett deduktivt angreppssätt utan att teoriavsnittet kan 

användas som ett ramverk för datainsamlingen, vilket är hur vi valt att betrakta studiens 

teoriavsnitt. Syftet med studiens referensram är att möjliggöra en djupare teoretisk förståelse 

relaterat till studiens syfte, och kommer användas som grund vid enkätens utformning och 

tolkning av resultatet. 

Studiens angreppssätt har en inverkan på valet av forskningsstrategi. Litteraturen skiljer på två 

forskningsstrategier; kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ inriktad forskning syftar till att 

mäta insamlat datamaterial och genom olika bearbetningstekniker slutligen förklara 

verkligheten genom att verifiera alternativt förkasta testade hypoteser. Kvalitativ inriktad 

forskning innebär att, via intervjuer fokusera på tolkning av mjuka värden i försök av att 

förstå verkligheten. (Patel & Davidson, 2011, s. 13-14) Huruvida kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsstrategi är bäst lämpad för studien avgörs enligt Trost (2012, s. 23) av studiens 

syfte. Om syftet är att avge frekvensvärden och uppskatta befolkningsparametrar är en 

kvantitativ forskningsstrategi bäst lämpad, om studiens syfte däremot är att förstå människors 

sätt att resonera och reagera är en kvalitativ strategi bättre lämpad. Vidare markerar Trost 

(2012, s. 22) att det i själva verket är avsevärt mer komplicerat än att man klart kan 

klassificera studier som antingen kvantitativa eller kvalitativa, eftersom studier tenderar att 

inkludera resonemang och delmoment förknippade med båda forskningsmetoderna.  Studien 

ämnar förklara privata investerares tillämpning av revisionsberättelsen, förväntningar på 

revisorns ansvar samt efterfrågan på ny information i revisionsberättelsen. Dessutom syftar 

studien till att avläsa vilken effekt teoretisk kunskap om revision har på privata investerares 

uppfattning och förväntningar. Som tidigare nämnt anser vi att kunskap skapas genom att 

studera och förklara verkligheten. Vår kunskapssyn tillsammans med studiens syfte motiverar 
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att en kvantitativ forskningsstrategi är mer lämpad. Däremot föranleder studiens explorativa 

karaktär att vi även kommer försöka förstå privata investerares nytta med- samt bedöma 

rimligheten av ny information i revisionsberättelsen, vilket innebär att resonemang, med 

inslag av kvalitativ metod, kommer att föras. För att förtydliga kommer studiens 

datainsamling ske genom en kvantitativ forskningsstrategi. 

Vidare förklaring till studiens deduktiva forskningsansats och kvantitativa forskningsstrategi 

är att studiens har som ambition att nå ut till en bred grupp vilket är en förutsättning för att 

kunna återge verkligheten (Eliasson, 2010, s.28). Tidigare studier inom samma 

forskningsområde har nästintill uteslutande använt sig av samma forskningsansats och 

forskningsstrategi vilket vi betraktar som en ytterligare motivering till våra val (Asare & 

Wright, 2012; Manson & Zaman, 2001; Porter, 1993). 

2.5 Perspektiv 

Utan ett tydligt perspektiv, finns risk för att läsaren bildar ett eget perspektiv och applicerar 

egna kriterier på vad som är viktigt och intressant (Bjereld et al., 2002, s. 17). För att inte 

skapa missförstånd hos läsaren vill vi vara tydliga med vilket perspektiv den här studien 

använder. 

Gendron & Be´dard (2001, s. 360) finner i sin studie att akademisk forskning till största del är 

riktad mot revisorer och att resultaten oftast är väldigt användbara för dem. De finner vidare 

att forskningen sällan hotar berättigheten i revisionsbranschen och drar slutsatsen att 

revisorerna kontrollerar forskarvärlden inom revision. I detta fall anser vi att den här studien 

bidrar med mest tillförlitlighet om den utformas utifrån parten som använder 

revisionsberättelsen, i vårt fall investeraren. Studiens teoretiska bidrag är som sagt att klargöra 

hur revisorns roll ska anpassas utifrån användarens pretentioner på revisionsberättelsen. Om 

vi kartlägger vilken information investerare anser att revisionsberättelsen bör innehålla och 

underlåter att undersöka revisorernas perspektiv minimerar vi därmed risken för 

bekvämlighetsåsikter från revisorerna. Med bekvämlighetsåsikter syftar vi till att revisorerna 

exempelvis efterfrågar en revisionsberättelse som resulterar i minst arbete istället för mest 

användbarhet. Tidigare forskning inom området är sällan utformad enbart utifrån investerares 

perspektiv, de flesta attackerar problemet utifrån både revisorn och användaren (se 

exempelvis McEnroe & Martens, 2001; Monroe & Woodliff, 1994; Porter, 1993). De 

motiverar även att investerare är de största användarna av finansiella rapporter och är därför 

lämpligast att utnyttja som företrädare (McEnroe & Martens, 2001, s. 346). Andra bestyrker 

inte bara att investerare är de största användarna, de har också störst nytta av 

revisionsberättelsen (Asare & Wright, 2012, s. 205). Av investerare skiljer man sofistikerade 

investerare från osofistikerade, med andra ord professionella investerare från privata 

investerare. Privata investerare står för den största kritiken relaterad till förväntningsgapet och 

är därför den primära urvalsgruppen för att utreda reducerande åtgärder till förväntningsgapet 

inom revision (Manson & Zaman, 2001, s. 121). Detta använder vi som stärkande argument 

för att vårt perspektivval, privata investerare, genererar i ett ökat bidragande värde av denna 

studie. 

2.6 Källkritik 

Forskningen inom revision är som sagt under ständig utveckling, vilket gör att åtkomsten av 

källor sällan är ett problem. Den här studien använder källor som vetenskapliga artiklar, 

böcker samt enstaka branschtidningar och rapporter från lagstiftare. Majoriteten av källorna 
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utgör vetenskapliga artiklar där största delen av dem återfinns i teoriavsnittet. Artiklar från 

branschtidningen Balans samt rapporter från EU, IAASB och PCAOB används i studiens 

inledning för att främsta motivera aktualiteten av problemet. Generellt kan artiklar och dylikt 

vara vinklat material men eftersom vi uttrycker informationen som allmän karaktär för att 

belysa problembakgrunden ser vi inga svårigheter med detta. Nyttjade böcker utgör enbart 

kurslitteratur som hjälper oss att formulera grundläggande vetenskapliga utgångspunkter och 

motivera mer praktiska ställningstaganden.  

Via universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet har främst databasen Business Source 

Premier (EBSCO) utnyttjats. Initialt har sökord som ”auditor”, ”auditor + report”, ”audit 

report”, ”audit report + communicative value” och ”audit expectation gap” använts. Vi noterar 

snabbt att forskningen inom ämnet främst består av en rad mer kända artiklar med författare 

som publicerat flera artiklar inom samma område, (exempelvis Porter, 1993; Porter et al., 

2012).  

Ejvegård (2009, s. 71 - 73) menar att bra källor ska uppfylla; ett äkthetskrav som intygar att 

det inte föreligger några förfalskningar, ett oberoendekrav som kort innebär att primärkällor är 

att föredra före sekundärkällor, ett färskhetskrav som säger att nyare källor generellt är bättre 

än gamla, samt ett samtidighetskrav som innebär att det är mer adekvat med publikationer 

som ligger närmare beskrivna tidshändelser. Efter att studera tillförlitliga vetenskapliga 

artiklar från EBSCO inser vi att författarna härleder, dels till varandra, men framförallt till 

liknande studier i sina litteraturstudieavsnitt. Detta medför att vi på ett verksamt sätt förstår 

vilka källor som uppfyller ovan nämnda kriterier. Vidare är de mest frekvent tillämpade 

tidsskrifterna International Journal of Auditing, Accounting Review, Accounting Horizons, 

Managerial Auditing Journal, Journal of Accounting Research samt Critical Perspectives on 

Accounting varav den sistnämnda utgör den tidskrift med mest förutbestämda åsikter i ämnet. 

En refererad författare i teorikapitlet som tydligt ifrågasätter värdet av revision är Humphrey. 

Gällande färskhetskravet har vi för övrigt sökt använda så moderna källor som möjligt, de 

äldre källorna är använda med försiktighet t.ex. beskrivningar av allmän karaktär. Det ska 

noteras att studier som undersöker existensen av förväntningsgapet var mest frekvent 

publicerade under 90-talet medan mer tidsenliga studier inom forskningsområdet fokuserat på 

att studera omformuleringar i revisionsberättelsens effekt på förväntningsgapets utvidgning. 

Av den anledningen baseras teoriavsnittet om förväntningsgapets existens generellt av äldre 

material än övriga teoriavsnitt. Inhämtat material som utgör böcker är som sagt uteslutande 

använda för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Det finns en rad s.k. metodböcker att 

konsultera idag, vår planläggning har varit att nyttja åtskilliga av dessa. Metodböcker baseras 

ofta på äldre vetenskapliga filosofier vilket medför att samtidighetskravet blir svårt att uppnå, 

därför anser vi som sagt att konsultera flertalet böcker är ett sätt att öka tillförlitligheten. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Syftet med detta kapitel är att presentera en djupare teoretisk genomgång av dagens 

revisionsberättelse, investerares förväntningar på revisorns roll och ansvar samt en 

redogörelse kring värdet och konsekvenserna av ny information i revisionsberättelsen. 

Inledningsvis beskrivs utseendet och informationsvärdet av dagens revisionsberättelse, följt 

av en skildring av existensen, karaktären och orsaker till förväntningsgapet inom revision. I 

kapitlets andra del behandlas initialt sambandet mellan utbildning och förståelse av 

revisionsberättelsens innehåll, vidare skildras effekterna av mindre förändringar i 

revisionsberättelsen. Slutligen skildras efterfrågan, marknadseffekter och konsekvenser av en 

väsentligt förändrad revisionsberättelse. Notera att den teoretiska referensramen utgör 

grunden för enkätens utformning och tolkning av studiens resultat. 

 

3.1 Dagens revisionsberättelse och investerares förväntningar 
på revisorns roll och ansvar 

Revisionsberättelsen utgör kommunikationslänken mellan revisorer och investerare och bildar 

också kärnan i denna studie. Utseendet idag är produkten av en rad förändringar och 

justeringar, vilka analyseras i teoriavsnittets andra del. Utformningen av revisionsberättelsen 

är tätt sammankopplad med revisorers roll och uppgifter. Vi vill i detta avsnitt klargöra vilken 

utformning och vilket informationsvärde revisionsberättelsen har idag samt redogöra för 

användares och revisorers skiljaktiga förväntningar på revisorns roll och ansvar, med betoning 

på investerares uppfattningar och förväntningar.  

3.1.1 Revisionsberättelsen idag 

Den svenska revisionsberättelsen kan idag lämnas enligt en s.k. standardutformning (ren 

revisionsberättelse) eller med avvikelser (oren revisionsberättelse). En oren 

revisionsberättelsen kan innebära att revisorn lämnar anmärkningar eller upplysningar, 

modifierar sina uttalanden via exempelvis avvikande mening, då revisorn avstår från att uttala 

sig eller genom reservation. Trots olika regelverk har dagens revisionsberättelse i mer 

utvecklade länder en liknande utformning. 

Revisionsberättelsen kan utformas enligt följande komponenter; överst adresseras ägarna till 

reviderat bolag i fråga följt av en klargörelse över vad revisorn har genomfört (revidering av 

årsredovisning för Företaget AB år 2013). Därefter klargör revisorn, i revisionsberättelsens 

två följande avsnitt, vilket ansvar styrelse och verkställande direktör respektive revisorn har 

för årsredovisningen. Om revisionsberättelsen är så kallat standardutformad (ren) så uttalar 

revisorn därefter att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning. 

(Eilifsen et al., 2009, s. 553-554) 

Om revisionsberättelsen avviker från en s.k. standardutformning följer två avdelningar där 

revisorn formulerar grunden för- samt uttalande med avvikande mening. Med grund för 

uttalande av avvikande mening åsyftas att revisorn förklarar att något belopp i 

årsredovisningen är väsentligt avvikande, t.ex. att ett felbokfört belopp har orsakat ett för lågt 

resultat i företaget. I själva uttalandet uttrycker revisorn att årsredovisningen inte ger en 

rättvisande bild av Företaget AB:s årsresultat och att den inte upprättats i enlighet med 

rådande årsredovisningslag. Om revisorn därefter vill upplysa ägarna om någon ”särskild 
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betydelse” görs detta i nästkommande stycke. Dessa upplysningar kan exempelvis vara 

väsentliga faktorer med betydande tvivel om att Företag AB förmår fortsätta sin verksamhet. 

Vill revisorn dessutom uppmärksamma ägarna om anmärkningar där styrelseledamot eller VD 

handlat i strid med bolagsordningen kan detta göras i nästkommande stycke. En anmärkning 

kan exempelvis vara att VD lånat pengar av Företag AB utan dispens enligt rådande 

aktiebolagslag, dock har lånet återbetalats tillbaka enligt marknadsränta innan årets slut vilket 

inte skadar Företag AB och inte heller påverkar uttalandet om revisorns ansvarsfrihet. I 

revisionsberättelsens avslutande del finns därefter utrymme för eventuella övriga 

upplysningar, t.ex. att årsredovisningen året innan reviderades av en annan revisor och att 

uttalandet då berättigades genom en standardutformad revisionsberättelse.(Eilifsen et al., 

2009, s. 554-567)  

Revisionsberättelsen, där revisorn kommunicerar sin information angående revidering av ett 

företags årsredovisning utgör som sagt den främsta kommunikativa länken mellan revisorer 

och användare och flertalet studier ger, genom varierande undersökningsmetoder, stöd åt att 

revisionsberättelsen har ett informationsvärde. Blackwell et al. (1998, s. 57-58) som 

undersöker relationen mellan låneräntor och revisorstjänster för mindre privata bolag finner 

signifikanta bevis för att reviderade bolag betalar en lägre låneränta på banken jämfört med 

ickereviderade bolag, i genomsnitt 40 räntepunkter lägre. Hsu et al. (2011, s. 114) undersöker 

i sin studie jämförelser mellan aktiepriseffekter på den volatila Taiwanesiska marknaden och 

revisionsberättelser med avvikande mening. De finner att överavkastningen i snitt sjönk med 

5 procent för bolagen dagen efter revisionsberättelsens publicering. Vidare finner de bevis för 

att den kumulativa överavkastningen sjönk med totalt 25 procent, 20 dagar efter 

publiceringen. Flertalet forskare finner bevis för att revisionsberättelsen har ett tydligt 

informativt värde (se exempelvis Herbohn et al., 2007; Menon & Williams, 2010; Schaub, 

2006) 

Trots bevis för att revisionsberättelsen har tydligt informationsvärde, ger en annan gren av 

akademiska forskare stöd åt att få användare tillämpar revisionsberättelsen. Carcello (2012, s. 

24) som i sin undersökning kartlägger 73 investerares användning av revisionsberättelsen, 

utreder bland annat hur användarna värderar den standardutformade (rena) 

revisionsberättelsen, d.v.s. då revisorn inte utlyser grund för- eller uttalande med avvikande 

mening. Han finner att 45 procent av urvalet inte anser att den standardutformade 

revisionsberättelsen tillför värdefull information för att underlätta förståelsen för 

årsredovisningen, 23 procent hävdar det omvända. Vidare finner han att 91 procent av de 

tillfrågade inte läser revisionsberättelsen, att 18 procent anser att revisionsberättelsen inte är 

till någon användning överhuvudtaget och att 73 procent endast skummar igenom 

revisionsberättelsen i jakt på avvikelser. 

Även Church et al. (2008, s. 85) konkluderar att få användare läser revisionsberättelsen. De 

menar att revisionsberättelsen har ett tydligt symboliskt värde men ytterst knapphänt 

kommunikativt värde för användarna. De konkluderar att marknaden reagerar negativt åt 

revisionsberättelser med avvikande mening (orena revisionsberättelser), dock endast om detta 

var oväntat, annars avspeglas effekten redan innan revisionsberättelsens publicering (Church 

et al., 2008, s. 82; se även Fleak & Wilson, 1994). 

Coram et al. (2011, s. 250) genomför en kvalitativ studie på 16 Australiensiska professionella 

finansiella analytiker och kartlägger hur de uppfattar revisionsberättelsens kommunikativa 

värde. De finner att användarna har förutbestämda meningar om vad en standardutformad 

revisionsberättelse uttrycker, vilket får effekt i dess utvärdering av den finansiella 
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informationen. När användarna inser att revisionsberättelsen är av standardutformad karaktär 

granskar de inte revisionsberättelsen innehåll, uppenbarligen p.g.a. att det bekräftar dess 

tidigare förståelse för den informativa kvaliteten av företagets årsredovisning. 

Vissa hävdar att dagens föreställningsram över revisorns kommunikation till användare har 

stora svagheter, att komplexiteten, inbyggd i verksamhets- och rapporteringsmiljön gör att 

reviderade räkenskaper inte förmedlar all information användare behöver för sina analyser 

och beslutsfattande (IAASB, 2011, s. 8). Detta är rimligen en förklaring till varför så få 

användare tillämpar revisionsberättelsen. Figur 1 nedan illustrerar att användares tillgängliga 

information, företagens reviderade årsredovisning och informationen i revisionsberättelsen, 

endast utgör en mindre del av tillgänglig information för revisorn och företagsledningen. EU-

kommissionen, IAASB och PCAOB är eniga om att revisionsberättelsens utformning och 

innehåll bör förändras då nuvarande innehåll misslyckas med att möta användarnas 

förväntningar (EU-kommissionen, 2011a; IAASB, 2011; PCAOB, 2011).  

 
Figur 1 - Tillgänglig information för användare 

Källa: (IAASB, 2011, s. 8-9) 

Med andra ord går det att urskilja två grenar bland forskare angående revisionsberättelsens 

signifikans. Dels visar studier att revisionsberättelsen har en noterbar marknadsreaktion vilket 

visar på ett tydligt informationsvärde för användare. Den andra grenen studier visar att få 

investerare läser revisionsberättelsen och sällan finner informationen i revisionsberättelsen 

som värdefull och att revisionsberättelsen innehar ett symboliskt- snarare än kommunikativt 

värde för användarna. Vidare finns omfattande bevis för att information i revisionsberättelsen 

inte är tillräcklig och att den misslyckas med att möta investerares förväntningar. 

3.1.2 Förväntningsgapet och investerarnas syn på revisorers roll och ansvar 

Innehållet i revisionsberättelsens är starkt sammankopplat med revisorers roll och uppgifter. 

Det saknas studier som direkt undersöker investerares uppfattning om vilken roll och 

uppgifter som revisorer har. Studier som berör ämnet syftar till att undersöka eventuell 

existens av ett förväntningsgap. I dessa studier berörs investerares uppfattning av revisorers 

roll och uppgifter indirekt, varav dess resultat kommer presenteras i detta delavsnitt.  
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Det finns omfattande bevis för att ett gap inom samhällets förväntningar på revisorns roll och 

revisorns prestation existerar. Existensen av ett förväntningsgap har undersökts under en 

längre tid med olika forskningsmetoder och i olika kulturella och lagreglerade kontexter. 

Humphrey et al. (1993a), Manson & Zaman (2001), Dewing & Russel (2002) och Porter et al. 

(2012) i Storbritannien, Epstein & Geiger (1994) och McEnroe & Martens (2001) i USA, 

Monroe & Woodliff (1994) i Australien, Porter (1993) och Porter et al. (2012) i Nya Zeeland, 

Best et al. (2001) i Singapore och Dixon et al. (2006) i Egypten, har alla konfirmerat 

existensen av ett förväntningsgap. I litteraturen är det endast en tidig studie i Storbritannien 

som inte finner bevis för ett förväntningsgap. Lee (1970) undersökte revisorers och 

intressenters uppfattning om syftet med revision, varav resultatet visade på en samstämmig 

uppfattning bland revisorer och intressenter. Författaren konkluderade dock att 

respondenternas uppfattningar var orealistiska och alltjämt felaktiga. Studien fick senare kritik 

för brister i forskningsdesignen (Porter et al., 2012, s.104). Senare studier visar alltjämt på en 

rådande koncensus bland forskare om att ett förväntningsgap existerar och existensen är både 

världs- och tidsövergripande. 

 

Brenda Porter är en av de ledande och mest citerade forskarna som studerar 

förväntningsgapet. Porter definierar förväntningsgapet som “the gap between society’s 

expectations of auditors and auditors performance, as perceived by society” (Porter, 1993, s. 

50). För att skapa insikt kring förväntningsgapets struktur, komposition och omfattning, och 

dessutom möjliggöra en djupare analys kring lämpliga rekommendationer för att reducera 

gapet bryter Porter (1993, s. 66) ned begreppet i olika komponenter. 

 

 
Figur 2 - Förväntnings- prestationsgapet 

Källa: (Porter, 1993, s. 50) 

 

Förväntningsgapet delas in i två primära komponenter: 

 

1. Rimlighetsgap: skillnaden mellan samhällets förväntningar om vad revisorer bör 

åstadkomma och rimliga förväntningar om vad revisorer bör åstadkomma.  

2. Prestationsgap: skillnaden mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig att revisorer 

åstadkommer och deras uppfattning om vad revisorer åstadkommer. (Porter, 1993, s. 

50) 

Skillnaden mellan de två komponenterna är att prestationsgapet utgår ifrån att samhället har 

rimliga förväntningar på vad revisorer bör åstadkomma, medan rimlighetsgapet inkluderar 

samhällets orimliga förväntningar. Vidare bryts prestationsgapet ned i två mer detaljerade 
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undergrupper. (1) bristfälliga standarder, utgör gapet mellan samhällets rimliga förväntningar 

om vad revisorer bör åstadkomma och revisorers existerade uppgifter definierade av lagar och 

tillämpad standard. (2) Bristfällig prestation, vilket är skillnaden mellan samhällets 

uppfattning om vad revisorer åstadkommer och revisorers existerade uppgifter definierade av 

lagar och tillämpad standard. (Porter, 1993, s.50) 

Porters komponentindelning är flitigt använd av forskare för att kunna förklara specifika gap 

och härleda lämpliga åtgärder för att reducera gapet (se exempelvis Gay et al., 1997, s. 60; 

Gray et al., 2011, s. 661; McEnroe & Martens, 2001, s. 357).  

För att undersöka förväntningsgapet använder de flesta forskare en enkätundersökning 

utformad med olika påstående om revisorns roll och uppgifter. Vanligt förekommande är att 

respondenterna får indikera på en skala hur väl ett påstående om vad revisorns uppgifter är 

eller bör vara, stämmer överens med deras uppfattning (se exempelvis Dixon et al., 2006; 

Manson & Zaman, 2001; McEnroe & Martens, 2001; Monroe & Woodliff, 1994). Porter 

(1993) och Porter et al. (2012) använder en mer omfattande forskningsdesign avsedd för att 

möjliggöra en ingående analys av respondenternas uppfattning utifrån komponentindelningen 

av förväntningsgapet. Respondenten svarar på tre frågor relaterade till varje påstående om 

revisorns uppgift: 

1. Är den påstående uppgiften en befintlig uppgift för revisorer? 

2. Om ja, hur bra är den utförd? 

3. Bör den påstående uppgiften vara revisorns uppgift? 

Fråga (3) är avsedd för att kartlägga respondenternas förväntningar på revisorer, varav 

förväntningarnas rimlighet avgör om ett eventuellt gap specificeras som rimlighetsgap eller 

prestationsgap. Fråga (2) är designad för att kartlägga respondenternas ouppfyllda 

förväntningar, avgörande för att identifiera eventuell bristande prestation. Fråga (1) är ämnat 

för att undersöka respondenternas uppfattning om revisorns existerande uppgift, vilket 

används för att klargöra ett eventuellt prestationsgap. (Porter et al., 2012, s. 107) 

Studier inom förväntningsgapet syftar till att undersöka eventuella skillnader mellan 

intressenters och revisorers förväntningar på revisorns uppgifter och prestation och har 

generellt tre olika grupper av respondenter: (1) revisorer; (2) upprättare av bokslutet; och (3) 

användare. I användargruppen mäts investerares uppfattning och förväntning på revisorns roll 

och uppgifter. Investerare representeras generellt av finansiella analytiker, privata investerare 

och studenter, där finansiella analytiker benämns som sofistikerade investerare medan de två 

sistnämnda klassas som osofistikerade investerare. (se exempelvis Gold et al., 2012; McEnroe 

& Martens, 2001; Monroe & Woodliff, 1994) Studiens urvalsgrupp är privata investerare och 

därav förfaller det naturligt att, från tidigare studier, fokusera på investerares förväntningar på 

revisorns roll och ansvar, framför andra användargrupper. 

Från tidigare studier, som undersökt förväntningsgapets existens går det att urskilja två 

områden gällande revisorns roll där forskare kontinuerligt finner att investerares uppfattning 

skiljer sig från revisorns roll definierad av professionella revisionsstandarder. Investerare 

placerar ett ansvar på revisorer, som går bortom revisorers nuvarande roll, när det gäller att: 
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1. upptäcka, rapportera, förebygga och offentliggöra bedrägerier, (Best et al., 2001; 

Dixon et al., 2006; Epstein & Geiger, 1994; Gay et al., 1997; Humphrey et al., 1993a; 

Manson & Zaman, 2001; McEnroe & Martens, 2001; Porter, 1993).  

2. garantera att årsredovisningen är fri från felaktigheter (Dixon et al., 2006; Humphrey 

et al., 1993a; Porter et al., 2012) 

Användarnas rigorösa uppfattning om att revisorns roll är att upptäcka alla bedrägerier och 

garantera att balansposternas värdering är korrekt indicerar att användare ser revisorer som 

allmänhetens vakthund till näringslivet, en uppfattning som delas av (McEnroe & Martens, 

2001, s. 356). Humphrey et al. (1993a, s. 410) fann genom sin enkätundersökning att 73 

procent av revisorerna ansåg att investerare förväntade sig för mycket av dem, något endast 

33 procent av användarna i undersökningen höll med om, vilket vittnar om att revisorer har en 

mer återhållsam bild av vad dess roll och uppgifter är gentemot investerare. Porter (1993, s. 

63) anser att användare placerar ett ansvar på revisorer som går bortom deras existerande 

uppgifter definierade av lagar och accepterade standarder. Ett infriande av investerares 

förväntningar skulle innebära att revisorer tvingas granska alla transaktioner och konton 

oavsett storlek och risk. Vidare förklarar Porter att dessa åtaganden skulle kräva en signifikant 

ökning av revisionens tidsåtkomst och därmed revisionsarvode utan att nämnvärt gagna 

intressenterna, vilket enligt Porter indikerar att investerare har orealistiska förväntningar på 

revisorns roll och klassificerar uppfattningen som ett rimlighetsgap. Denna klassificering av 

användares förväntningar, att revisorns roll är att agera som allmänhetens vakthund, som 

orimliga är vidare accepterad bland forskare av förväntningsgapet (se exempelvis Best et al., 

2001, s. 141; Dixon et al., 2006, s. 301; McEnroe & Martens, 2001, s. 357; Porter et al., 2012, 

s. 121-122). 

Klassificering att användares förväntningar är orealistiska delas inte av Humphrey et al. 

(1993a, s. 399) som är en uttalad kritiker kring tjänsten revisions funktion i samhället och 

anser att revisorns roll ska anpassas efter användarnas uppfattningar och förväntningar. Ett 

ställningstagande som indicerar ett prestationsgap enligt Porters klassificering. Avslutningsvis 

föreslår Porter (1993, s. 64) att användarnas föreställning att revisorer är allmänhetens 

vakthund borde tolkas som att användare blir mer medvetna kring vilken betydelse revisorer 

har i samhället och att ytterligare utvidgningar av revisorns roll i denna riktning borde göras.    

Revisionsberättelsens innehåll är som sagt tätt sammankopplad med revisorers roll och 

uppgifter. Avsnittet tillför viktig insikt kring förväntningsgapets existens och karaktär. Mer 

specifikt presenteras omfattande bevis för att investerare tenderar att uppfatta revisorer som 

allmänhetens vakthund till näringslivet och placerar ett ansvar på revisorer, att garantera att 

årsredovisningen är fri från felaktigheter och att upptäcka och rapportera bedrägerier. Bland 

forskare inom området finns det blandade uppfattningar om investerares förväntningar, i detta 

avseende, är realistiska eller orealistiska. Merparten forskare klassificerar dessa förväntningar 

som orealistiska med motiveringen att utförandet av dessa uppgifter skulle innebära en 

signifikant ökning av revisionens tidsåtkomst och därmed revisionsarvodet utan att nämnvärt 

gagna intressenternas intressen.  

3.1.3 Orsaker till förväntningsgapet 

Som diskuterat ovan är förväntningsgapets existens både tids- och världsövergripande. För att 

skapa en objektiv och mer ingående kännedom till problematiken kring förväntningsgapet 

behövs förståelse om orsaker som bidrar till gapets utvidgning (Lee et al., 2009, s.10). 
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Syftet med revision och revisorns roll har genom decennierna anpassats efter perioders 

socioekonomiska kontexter vilket skapat en komplex bild av revisorers funktion i samhället. 

Revisorns traditionella roll var att säkerställa att balansposternas värdering var korrekt samt 

att upptäcka bedrägerier, en roll som sedermera övergått till att stärka integriteten och 

trovärdigheten till räkenskaperna. (Lee & Ali, 2008, s. 21-22) Mer specifikt anser Boynton & 

Johnson (2006, s. 18-20) att revisorns roll har utvecklats till att omfatta uppgifter som går 

bortom den traditionella revisorrollen, så som bedömning av företagsrisk och intern kontroll. 

Samtidigt har revisionsskandaler i exempelvis Enron och Worldcom gjort allmänheten 

uppmärksamma om revisionsbyråernas lukrativa ickerevisionstjänster, något som har 

komplicerat samhällets förståelse för revision ytterligare. Enligt Eilifsen et al. (2009, s. 57) är 

övervägande del av revisionsbyråernas intäkter genererade från ickerevisionstjänster, vilket 

riskerar att skapa motstridiga intressen för revisionsbyråerna och förmedlar en bild till 

allmänheten att revisionsbyråer åsidosätter sina revisionstjänster för mer lukrativa åtaganden. 

Leung et al. (2004 refererad i Lee et al., 2009, s. 11) förväntar sig att reaktionen av 

revisorskandalerna kommer leda till att revisorns roll anpassas till allmänhetens intressen och 

efterliknar den traditionella revisorsrollen. Revisionsbyråernas motstridiga intressen och en 

föränderlig revisorsroll har tillsammans skapat en komplex bild av revisorers uppgifter och 

funktion i samhället, vilket har försvårat allmänhetens förståelse och gett upphov till 

orealistiska förväntningar på revisorer (Lee & Ali, 2008, s. 21). Samtidigt möter revisorer 

kritiken med att anföra att användare inte står utan ansvar, utan att deras ignorans har skapat 

en missuppfattning om syftet med revision och revisionens funktion i samhället (Humphrey et 

al., 1993a, s. 395).      

Ytterligare en anledning till att allmänheten ibland har orealistiska förväntningar på revisorer 

är att tjänsten revision har en inneboende komplexitet som försvårar allmänheten förståelse 

och insikt om tjänsten. Revision benämns som s.k. ”credence goods” eftersom tjänsten möter 

tre kriterier: (1) tjänsten utförs av en expert som både säljer och rekommenderar tjänsten till 

köparen; (2) köparen av tjänsten kan inte utvärdera hur mycket service de behöver; och (3) 

köparen av tjänsten kan inte utvärdera hur väl tjänsten var utförd. Revisorer ansvarar för att 

bestämma hur mycket revisionsförföranden som är nödvändigt för att minska risken för 

väsentliga felaktigheter. Ägarna av företaget, d.v.s. investerare, kan inte fastställa att risken 

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen har minskat efter att revisionen är utförd. 

(Causholli & Knechel, 2012, s. 631-632). Enda gången allmänheten kan bedöma kvaliteten på 

utförd revision är vid revisionsskandaler. Informationsasymmetrin mellan revisorer och 

ägarna av företaget och karaktären av tjänsten revision skapar en komplex bild av revisorers 

roll och funktion, vilket kan föranleda orealistiska förväntningar från allmänheten. 

Historiskt sett har revision varit en självreglerad bransch, fri från inblandning av myndigheter.  

Shaked & Sutton (1982, s. 179) fann bevis för att det saknas incitament för revisionsbyråer att 

utföra en högre revisionskvalitet än av allmänhetens lägsta förväntade revisionskvalitet. 

Humphrey et al. (1993b, s. 55-56) är kritisk till tjänsten revision och markerar att 

revisionsbyråerna utnyttjar informationsasymmetrin genom att lägga större prioritet på att 

tillupprätthålla en relation med företagsledningen än att tillmötesgå allmänhetens intressen. I 

en artikel argumenterar Humphrey et al. (1992, s. 138) att branschens självreglering har gjort 

att revisorer uppfattas som enbart intresserade av att maximera sina ekonomiska intressen. 

Empiriska studier finner i vissa fall bevis på ett prestationsgap, vilket stödjer påståenden att 

revisorer misslyckas med att möta allmänhetens realistiska förväntningar. (se exempelvis 

Dixon et al., 2006; Humphrey et al., 1993a; Porter, 1993; Porter et al., 2012). På senare tid har 

myndigheternas inblandning blivit mer påtaglig och branschen därigenom mer reglerad. Ett 

tydligt exempel på detta är lanseringen av ”Sarbanes-Oxley Act” i USA kort efter fallen av 
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Enron och Andersen. Ett annat är EU´s initiativ att se över lagregleringen av revision efter 

finanskrisen 2008.  

Från avsnittet kan vi notera att det inte finns någon konsensus bland forskare angående vad 

orsaken till förväntningsgapets existens är.  Vi kan urskilja att det snarare är ett samband av 

olika faktorer som gjort att investerares förväntningar på revisorns roll skiljer sig från 

revisorns roll definierad av professionella revisionsstandarder. En del forskare argumenterar 

för att revisorers, genom decennierna, föränderliga roll och tjänstens inneboende komplexitet 

har hindrat allmänheten från att skapa förståelse kring tjänsten revision och gett upphov till 

orealistiska förväntningar på revisorer. Den andra delen forskare är mer kritiska till tjänsten 

revision och argumenterar för att branschens självreglering har lett till ett misslyckande att 

möta allmänhetens intressen och realistiska förväntningar. 

3.1.4 Övergripande sammanfattning och koppling till vår studie 

Vår studie syftar till att kartlägga investerares uppfattning om revisionsberättelsens innehåll. 

Ovanstående teoridel har skildrat vitala studier och diskussioner kring dagens 

revisionsberättelses informativa värde och tillhörande marknadsreaktion, samt även delgivit 

investerares förväntningar på revisorns roll och uppgifter och medförande diskussion om 

orsakerna till det existerande förväntningsgapet. 

Mot bakgrund i diskussionen om revisionsberättelsens signifikans vill vi undersöka om 

investerare läser revisionsberättelsen och hur ingående i sådant fall. Vi vill även undersöka 

hur värdefull privata investerare anser att dagens revisionsberättelse är och deras uppfattning 

om nuvarande information är tillräcklig. 

Med anledning att innehållet i revisionsberättelsen beror på revisorers roll motiverar vi att, i 

en del av studien dels undersöka privata investerares uppfattning av revisorers nuvarande roll 

och dels privata investerares förväntningar kopplade till den traditionella revisorrollen; att 

upptäcka bedrägerier och felaktigheter. I detta avseende kommer Porters omnämnda 

forskningsdesign att tillämpas i denna studie. I enighet med tidigare studier förväntar vi oss att 

denna studie kommer finna ett existerande förväntningsgap, att investerare placerar ett ansvar 

på revisorer som överstiger deras existerade arbetsuppgifter, definierade av lagar och 

professionella revisionsstandarder.  

Detta avsnitt ska ses som en grund till nästkommande del. Diskussionen om användares 

uppfattning är realistisk eller inte fortsätter till att bestämma rekommendationer till vilka 

åtgärder som krävs för att reducera förväntningsgapet. Forskningen visar att användare med 

mer orealistiska förväntningar erfordrar dels mer utbildning men även en utvidgad, mer 

utbildande revisionsberättelse. Akademiska forskare som betraktar användares förväntningar 

som mer realistiska tenderar att föreslå en mer fundamental förändring av revisionsberättelsen 

där revisorns roll kan anpassas utifrån användares förväntningar. 

3.2 Åtgärder för att reducera förväntningsgapet 

Vi kan idag notera en ökad kritik mot revisorns roll, inte minst i samband med 

företagskonkurser som föranlett finanskrisen 2008. Frågan om vilken roll revisorerna agerade, 

eller framförallt vilken roll de kunde spelat har dock endast uppmärksammats i mindre 

omfattning. (EU-kommissionen, 2011a, s. 2) Almer & Brody (2002, s. 479) konkluderar att 

samhället betraktar företagskonkurser som revisionsmisslyckanden oavsett om revisionen är 

utförd i enighet med generella accepterade standarder. De fortsätter med att påpeka att 
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investerare och kreditgivare tenderar att stämma revisorn i fråga oavsett om lämplig revision 

var utförd eller inte. Porter (1993, s. 49) förtydligar att det är samhällets dåliga förtroende för 

revisorer som skapat denna kritik mot revisorer och stämningsrisk för revisionsbranschen. Det 

finns incitament för både allmänheten och revisorer att reducera förväntningsgapet. Sikka et 

al. (1998, s. 299-300) menar att vidare skiljaktigheter mellan revisorer och användare ger 

upphov till lägre trovärdighet, prestige och förmåga att generera intäkter för 

revisionsbranschen samtidigt som allmänheten drabbas av politiskt instabilitet och sämre 

förutsättningar att öka välståndet. 

Som nämnt tidigare har vi förmått notera asymmetrin mellan användare och revisorer sedan 

flera decennier tillbaka vilket indikerar att problematiken kring klargörelsen av revisorns roll 

är svårhanterlig. Forskare inom området är överrens om att lösningar på problematiken måste 

utvecklas. Förslag på att reducera ett rådande förväntningsgap inom revision har bidragit till 

en rad förändringar av revisionsberättelsens utformning. Bland akademiker som betraktar 

användares förväntningar på revisorers roll som orealistiska, är det främst två grenar som 

föreslås; (1) olika utbildningsinsatser utanför revisionsberättelsen och (2) utökning av 

utbildande texter eller vidare omformuleringar/ förtydliggöranden i revisionsberättelsen. Båda 

ämnade för att skapa mer realistiska förväntningar bland användare. Den tredje grenen bland 

förslag kommer från forskare som betraktar användares förväntningar på revisorns roll som 

realistiska, de menar att revisionsberättelsen kräver (3) en mer väsentlig förändring av 

revisionsberättelsen. 

3.2.1 Samband mellan utbildning och förståelse av revisionsberättelsen 

En del av revisionsberättelsens förändring har dels handlat om att klargöra på vilket sätt en 

mer utbildad användare värderar informationen i revisionsberättelsen, men även hur en mer 

utbildande revisionsberättelse ger effekt. Flertalet tidigare studier anser att förväntningsgapet 

inom revision egentligen är ett utbildningsgap, som kan reduceras genom utbildningsinsatser 

ämnade att öka användares kunskap om revisorns roll och ansvar (se exempelvis Epstein & 

Geiger, 1994, s. 64; Monroe & Woodliff, 1994, s. 71; Vanstraelen et al., 2012, s. 195)  

Porter et al. (2012, s. 125) finner i sin undersökning om förväntningsgapets existens att 

problemet är mindre i Storbritannien än Nya Zeeland eftersom de är mer mån om 

utvecklingen inom företag och finansiella områden vilket resulterar i att de har större 

förståelse för vad revisorn kan och inte kan åstadkomma inom ramen för rimliga kostnads- 

och tidsbegräsningar. I en tidigare studie av Bailey et al. (1983, s. 369) konkluderades att 

användare med olika kunskaper om revisionsrapporten inte tolkar revisionsberättelsens 

meddelande annorlunda, däremot finner de att användare med större kunskap om 

revisionsberättelsen inte anser att revisorerna är lika ansvariga för informationen i 

årsredovisningen jämfört med dem med mindre kunskaper.  

Monroe & Woodliff (1994, s. 69-71) undersökte i sin studie skiljaktighet i uppfattning mellan 

studenter och revisorer gällande revisorns ansvar, hur revisorn säkerställer trovärdigheten av 

räkenskaperna, samt revisorns åsikt om företagets fortsatta drift. Studenterna i studien 

utgjorde två grupper, revisionsstudenter eller icke revisionsstudenter. De finner att 

förväntningsgapet mellan revisionsstudenter och revisorer var mindre jämfört med 

studenterna som saknade revisionskunskap. En annan liknande studie (Gay et al., 1997, s. 51) 

finner att användare med betydande erfarenhet av företagande hade mer dämpad förväntning 

av revisorns ansvar och att dess uppfattning var mer lik revisorns uppfattning jämfört med 

användare utan samma erfarenhet. 
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En annan studie har undersökt effekten med hjälp av experimentella manipulationer. Fadzly & 

Ahmad (2004, s. 912-913) gav i sin studie ut extra läsmaterial till ett delurval som 

komplement till revisionsberättelsen, och resultatet visade att materialet hade en utbildande 

effekt och minskade missuppfattningar bland användarna. 

För att reducera förväntningsproblematiken specificerar Epstein & Geiger (1994, s. 63) att fler 

utbildningssatsningar bör fokuseras mot både klient och revisionskommittéer. Vidare bör 

utbildning satsas i yrkesmässiga och civila organisationer och all tillgänglig tid bör användas 

för att kommunicera revisorns förtjänster och begränsningar. McEnroe & Martens (2001, s. 

357) anser att ett tillvägagångssätt är att revisorn tydliggör sitt ansvar vid bolagsstämman där 

revisorn också kan motta frågor om karaktären och omfattningen av revisionen, allt för att 

utbilda allmänheten och minimera asymmetrin mellan användare och revisorer. 

Med andra ord kan vi notera att användare med större erfarenhet och kunskap av revision, 

samt att användare i länder med större företagsutveckling, tolkar informationen i 

revisionsberättelsen annorlunda jämfört med de som besitter sämre erfarenhet. Studier visar 

att utbildning framkallar mer restriktiva förväntningar på revisorns roll och ansvar. Vidare 

konkluderar forskare att kompletterande material och nya omformuleringar kan ge en 

utbildande effekt åt förståelsen av revisionsberättelsen samtidigt som bolagsstämmor eller 

andra civil- och yrkesmässiga situationer borde användas för att kommunicera revisorns roll 

och ansvarsområden. 

3.2.2 Nya mindre omformuleringar i revisionsberättelsen 

Den andra grenen bland förslag på revisionsberättelsens förbättring från forskningen inom 

förväntningsgapets existens handlar om att utvidga den förklarande informationen i 

revisionsberättelsen genom ytterligare utbildande skrivelser eller omformuleringar/ 

förtydliganden. Monroe & Woodliff (1994, s. 70) föreslår att revisionsberättelsen bör 

utvecklas i form av nya omformuleringar, t.ex. att revisionsberättelsen bör uttrycka att 

revisorn inte är ansvarig för att förhindra eller upptäcka ringa bedrägerier. De anser även att 

revisionsberättelsen bör innehålla uttalanden om att det är användarens ansvar att bedöma 

företagets förväntade avkastning och risk. Epstein & Geiger (1994, s. 63) anser att en ny 

utformning av revisionsberättelsen är ett bra förslag men att det tar tid för nya meddelanden 

att få genomslagseffekt i samhället. De anser att standardsättare bör utvärdera effektiviteten i 

revisionsberättelsens kommunikationsvärde genom att testa olika formuleringsförändringar 

mot investerare, banktjänstemän, pedagoger och staten. Dock anser författarna att enbart 

fokusera på revisionsberättelsens utformning inte räcker. 

McEnroe & Martens (2001, s. 357) föreslår att ett tillägg till revisionsberättelsen på ett par 

sidor innehållande en sammanfattning av en officiell vägledning om revisorns ansvar är att 

föredra. Dixon et al. (2006, s. 301) med dess modernare studie anser också att värdet av 

kommunikationen mellan revisorer och användare förslagsvis kan förbättras genom att 

utveckla revisionsberättelsen.  

Revisionsberättelsen har, efter kartläggningen av förväntningsgapet inom revision, stått inför 

en ständig utveckling. I USA härrörs den första utvecklingen av revisionsberättelsen till 1988 

då s.k. Statements on Auditing Standards Nos. 58 utarbetades (AICPA, 1988).  Studier visar 

att den nya standardens största genomslagseffekt var att användare enklare förmådde i större 

utsträckning skilja på revisorernas och företagsledningens ansvar (Kneer et al., 1996). 

Hatherly et al. (1991, s. 315) konkluderar i sin studie att det inte specifikt är det nya innehållet 
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i revisionsberättelsen som ger effekt, utan också ger synergieffekter åt saker exkluderade i 

berättelsen som exempelvis ett företags saknade förekomst av bedrägerifall.  

Å andra sidan visar forskningen också att förväntningsgapet, trots revisionsberättelsens 

förändring, består samt att ny information i vissa fall skapar nya asymmetrier mellan parterna. 

Geiger (1994, s. 59-60) som i sin studie jämför den nya utformningen av revisionsberättelsen 

mot en kortare version i Storbritannien, finner att användare fortfarande är besvikna på den 

nya revisionsberättelsen, trots dess förändringar. Monroe & Woodliff (1994, s. 69-71) finner 

att den nya revisionsberättelsen lyckas reducera förväntningsgapet i de områden där 

omformuleringar är adresserade men ser en effekt av ett ökat förväntningsgap i andra 

områden. Mer specifikt minskade gapet angående vad som är revisorn respektive 

företagsledningens ansvar, men gapet utvidgades angående vad som inte är av revisorns 

ansvar, exempelvis att förhindra bedrägerier och bedöma företagets framtid. 

Vidare indikation på förväntningsgapets fortsatta existens och ytterligare behov av en 

utvecklad revisionsberättelse konfirmerades efter utarbetningen av nya ISA 700, standarden 

för revisorer om att bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter (IAASB, 

2003). ISA 700 är antagen internationellt sedan 2006 inklusive Sverige sedan tillämpningen 

av ISA från och med räkenskapsåret 2011. Nya ISA 700 innebar en större diskussion 

angående revisorns ansvar, notering om att revisorn verkat i enlighet med etiska krav, 

notering om att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och lämpliga som bas för revisorns 

utlåtande samt en förklaring till varför revisorn utvärderar företagets interna kontrollsystem 

(IAASB, 2003, s. 9-20). För svensk del medförde den nya standarden sektioner i 

revisionsberättelsen som uttryckte; företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna, 

revisorns ansvar, revisorns utlåtande samt i förekommande fall, annat rapporteringsansvar 

(FAR, 2009). 

Chong & Pflugrath (2008) undersöker de nya förändringarnas inverkar på förväntningsgapet 

inom revision och finner att de inte har en reducerande effekt. Även Gold et al. (2012) 

undersöker hur nya ISA 700 påverkar förväntningsgapet genom att, mot tyska revisorer och 

användare, jämföra nya revisionsberättelsen mot en version som endast innehåller revisorns 

utlåtande. Resultatet i båda studierna visar att förändringarna inte påverkar förväntningsgapet 

inom revision och båda antyder även att detta var väntat. De anser att nya formuleringar i 

revisionsberättelsen måste vara mer explicita och tydliga. Även en kvantitativ studie av 

Vanstraelen et al (2012, s. 207) finner att nya förändringarna i revisionsberättelsen inte 

påverkar förväntningsgapets utvidgning och konkluderar att ytterligare struktur och 

språkförändringar i revisionsberättelsen inte sannolikt kommer att förbättra 

revisionsberättelsens informationsvärde. Gray et al. (2011, s. 680-681) ger även stöd åt detta i 

sin studie. De konkluderar att användare endast finner revisorns utlåtande som en värdefull 

signal från revisionsberättelsen och att de ignorerar övrig långdragen text inklusive 

motiveringen till själva utlåtandet. 

Asare & Wright (2012, s. 213), som i sin studie inte heller finner effekt på förväntningsgapet, 

menar att en riktad utbildning för att underlätta annorlunda tolkning är att föredra jämfört med 

att revidera och klargöra nuvarande språkanvändning i revisionsberättelsen. Vidare anser de 

att en återkommande förändring av standarder inte är en effektiv mekanik för att reducera 

förväntningsgapet mellan revisorer och användare. 

Vi kan således notera att akademiska forskare, anser att en utvidgning av revisionsberättelsen, 

i form av beskrivningar och omformuleringar, är en lösning på asymmetrin mellan revisorer 
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och användare, men att effekten av dem bevisligen varit undermåliga. Revisionsberättelsens 

utformning stod inför sin första tydliga revidering i slutet av 80-talet och har sedan dess 

vidareutvecklats med tidens gång. Forskningen finner dels stöd i en reduktion av 

förväntningsgapet gällande användarnas uppfattning av skillnaden mellan revisorns och 

företagsledningens ansvar. Dock visar forskningen att en utvidgad beskrivning och 

omformuleringar i revisionsberättelsen även orsakat förväntningsgap i nya områden. Studier 

som utvärderar den senaste tidens utarbetade omformuleringar i revisionsberättelsen, ISA 

700, finner inga bevis för att förväntningsasymmetrin mellan användare och revisorer 

reducerats.  

3.2.3 En väsentlig förändring av revisionsberättelsen 

En tidsenlig del av revisionsberättelsens utveckling motsvarar en mer väsentlig förändring av 

revisionsberättelsen. Vanstraelen et al (2012, s. 207) bedömer att förväntningsgapet inte kan 

reduceras genom ytterligare omformuleringar/ förtydligande i revisionsberättelsen utan enbart 

genom att tillföra ny information i revisionsberättelsen. Humphrey et al. (2009, s. 819) som 

förespråkar att revisorns roll ska anpassas utifrån användarens krav, menar att 

revisionsberättelsen är fylld med komplexa upplysningar som till största del inte berör de 

formella årsredovisningshandlingarna. Användaren ges inte någon materiell insikt om hur 

granskningarna utvärderats eller testats av den externa revisorn. De anser att 

revisionsberättelsen innehåller generella standardiserade uttalanden om roll och begränsning 

av revisionen men saknar information om utfört specifikt arbete och upplysning om faktiska 

resultatet som erhållits av revisorn.  

IAASB, PCAOB och EU, de ledande beslutfattandeorganen inom revision, är alla överens om 

att det finns ett behov av att förändra revisorers kommunikation till intressenter och har alla 

utfärdat samrådsdokument och förslag till förändring (EU-kommissionen, 2011a; IAASB, 

2011; PCAOB, 2011). EU föreslår att revisionsberättelsen bl.a. ska innehålla information om 

hur många poster i balansräkningen som har kontrollerats, vilken metod revisorerna har 

använt, vilken väsentlighetsnivå revisorerna tillämpat, bedömning om företagets interna 

kontrollsystem samt ett utlåtande om moderföretagets och koncernens förmåga att, inom 

överskådlig framtid, fortsätta sin drift. I sitt samrådsdokument öppnar IAASB upp för en 

diskussion om en väsentlig förändring av revisorers roll, de lyfter fram en mer analytiskt roll 

där revisorer ska utvärdera och upplysa om företagsrisker och ledningens förmåga att styra 

företaget. Vi har valt att dela in förslagen till förändring i tre delar, (1) utökad upplysning av 

revisionsmetoden, (2) förbättrad kommunikation av resultatet av revisionen och (3) 

framtidsanalyser och utvärderingen av företagsledningen. Del (1) består av förslag om en 

utökad beskrivning om hur revisorns har granskat företaget, här ingår förslag om upplysning 

av revisorns tillämpade väsentlighetsnivå, vilken revisionsmetod som revisorns använt och 

upplysning om vilka och hur många konton som har granskats. Del (2) grundas på förslag om 

upplysning om upptäckta bedrägerier och till hur stor del revisorn har kunnat förlita sig på 

företagets interna kontrollsystem, med andra ord förslag som inte bör innebära en förändring 

av revisorns roll eller uppgifter utan endast en utökad upplysningsplikt av revisionens resultat. 

Del (3) bygger på förslag om att revisorn ska bedöma och utvärdera företagets 

framtidsutsikter och ledningens förmåga att styra företaget, förslag som skulle innebära en 

fundamental förändring av revisorrollen.         

I denna studie vill vi utreda vilken information revisionsberättelsen bör innehålla. Nedan 

följer en mer ingående beskrivning av våra tre delar av förslag till ny information i 

revisionsberättelsen samt en redogörelse om medförande problematik och konsekvenser som 

tidigare forskning visat. Diskussionen i varje del koncentreras till att klargöra investerares 
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efterfrågan, dokumenterade marknadsreaktioner samt konsekvenser för revisorns roll och 

arbetsuppgifter som medför respektive indelning av förslag till ny information. 

Utökad upplysning av revisionsmetoden 

Ett av förslagen till utökad upplysning av revisionsmetoden är information om tillämpad 

väsentlighetsnivå. Felaktigheter är väsentliga, om de individuellt eller på aggregerad nivå 

förväntas påverka användares ekonomiska beslut som baserats på företagets räkenskaper. 

Revisorn bestämmer väsentlighetsnivån beroende på vilken riskprofil företaget har. 

Väsentlighetsnivån avgör därefter hur mycket revisorerna granskar i ett företags räkenskaper, 

d.v.s. högre väsentlighetsnivå resulterar i lägre sannolikhet att finna felaktigheter. (Eilifsen et 

al., 2009, s. 13) 

En studie av Manson & Zaman (2001, s. 129-130) visar en svag efterfrågan bland användare 

att revisionsberättelsen ska innehålla information om använd väsentlighetsnivå, och medger 

att upplysning om tillämpad väsentlighetsnivå kan bidra till att tydliggöra den annars 

komplexa bilden av revision men understryker att det än är osäkert vilka marknadseffekter 

sådan information medför. En äldre studie av Fisher (1990, s. 213) visar att sådan information 

har en viss marknadsreaktion. Studien utreder marknadens reaktion på en uttryckt 

väsentlighetsnivå i revisionsberättelsen och finner att marknaden, som tagit del av information 

om tillämpad väsentlighetsnivå, hade en stabilare aktiekurs än marknaden som saknade 

informationen.  

Både Church et al. (2008, s. 84) och Turner et al. (2010, s. A3-A4) föreslår att inkludera 

information om revisionsmetoden och i synnerhet information om tillämpad väsentlighetsnivå 

i revisionsberättelsen. Motivering är att det ökar revisionsberättelsens informationsvärde och 

att användare därav kan göra mer grundade investeringsbeslut. Däremot varnar IAASB att en 

ökad upplysning om revisionsmetoden, i synnerhet tillämpad väsentlighetsnivå kan ha 

oavsiktliga konsekvenser och riskerar att leda till ytterligare förvirring bland användare 

IAASB (2011, s. 17). 

Gray et al. (2011, s. 677) undersöker, genom en kvalitativ studie, användares, revisorers, och 

ekonomichefers tolkning av revisionsberättelsen. En del av undersökningen kartlägger 

urvalets kommentarer om revisorernas tillämpade väsentlighetsnivå skulle vara uttryckt i 

revisionsberättelsen. En mindre del av ekonomicheferna ser väsentlighetsnivån som värdefull 

information, eftersom mer information alltid är att föredra. Övervägande delen av 

ekonomicheferna anser dock att upplysning om tillämpad väsentlighetsnivå skulle innebära 

större rättstvistrisker för revisorerna, vilket i sin tur leder till förändrad riskprofil och högre 

revisionsarvoden. Andra anser att en uttryckt väsentlighetsnivå i revisionsberättelsen blir 

problematisk eftersom revisionsbolagen har avvikande definition på denna, vilket leder till att 

användare inte förstår varför nivåerna är olika för olika bolag. Tillfrågade analytiker i 

undersökningen anser att de länge har efterfrågat en uttryckt väsentlighetsnivå i 

revisionsberättelsen. Vissa menar dock att väsentlighetsnivån gör att revisorerna justerar 

denna som ett knep för att hålla potentiella bedrägerier under nivån. Andra anser generellt att 

väsentlighetsnivån ger bra information, men att det inte fungerar som ett substitut för att 

analytikerna inte ska ställa följdfrågor till företagsledningen. 

Revisorer gör idag inga upplysningar om vilken väsentlighetsnivå eller revisionsmetod de har 

tillämpat i respektive företag. En svensk studie (Öhman et al., 2006, s. 105-107) kartlägger 

revisorns perspektiv, genom en kvalitativ metod hur 82 revisorer i Sverige granskar 

publicerade räkenskaper i noterade bolag. De finner att revisorerna är mycket ovilliga att göra 
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uttalanden om information som inte framkallats enligt gällande praxis, vilket författarna 

konkluderar som att revisorerna tenderar att ”göra saker rätt” istället för att ”göra rätt saker” 

d.v.s. att de är mer mån om sin egen situation hellre än motparten som de egentligen ska 

skydda. Detta indicerar att en utökad upplysning av revisionsmetoden rimligen inte skulle 

förändra revisorers beslutfattande eller revisionsmetod. 

Sammanfattningsvis, tidigare studier finner att investerare svagt efterfrågar upplysning av 

tillämpad väsentlighetsnivå i revisionsberättelsen men att sådan upplysning kan få oavsiktliga 

konsekvenser och riskerar att leda till ytterligare förvirring bland användare. Dessutom 

riskerar en sådan upplysning att leda till en förändrad riskprofil för revisorerna och en ökad 

revisionskostnad för företagen. Det finns även blandade bevis huruvida upplysning av 

revisionsmetoden inverkar vid ett investeringsbeslut. 

Förbättrad kommunikation av revisionens resultat 

Vanstraelen et al (2012, s. 207) finner med en kvalitativ forskningsmetod att användare inte är 

intresserade av upplysningar om revisionsmetoden utan efterfrågar utökad kommunikation av 

resultatet av revisionen. Även Manson & Zaman (2001, s. 133) och Humphrey et al. (2009, s. 

819) argumenterar för att revisionsberättelsen bör innehålla mer information om resultatet av 

revisionen. Mer ingående visar studier att investerare efterfrågar information om revisorns 

bedömning om företagens interna kontrollsystem samt till hur stor del revisorerna förlitar sig 

på den interna kontrollen i revisionen (se exempelvis Manson & Zaman, 2001, s. 129; Porter, 

1993, s. 60; Vanstraelen et al., 2012, s. 207) 

Införandet av nya standarder från IAASB har medfört att även företagsledningen måste vara 

medveten om sitt ansvar gällande sitt interna kontrollsystem (FAR, 2009, s. 4). I USA 

implementerades så kallade Sarbanes-Oxley Act sommaren 2002 som en reaktion på de 

dramatiska företagskonkurserna som drabbat amerikanskt näringsliv, däribland Enron, Tyco 

International och Worldcom. Införandet medför att företagsledningen måste identifiera risker 

inom den finansiella rapporteringen, besluta och upprätta kontroller som möter eventuella 

risker samt testa och utvärdera kontrollernas funktion. Sektion 302 i det nya laginförandet 

innebär att VD och ekonomichef är skyldiga att upplysa samhället om det finns eventuella 

svagheter i det interna kontrollsystemet. Sektion 404 uttrycker att revisorn har i uppgift att 

utvärdera den interna kontrollen i företaget. (SOX, 2002, s. 777, 789).  

Studier finner stöd i att information om den interna kotrollen påverkar investerares värdering 

av företaget. Beneish et al. (2008, s 697-698) undersöker 330 företag som själva har lämnat 

upplysande svagheter om dess interna kontroll och jämför utfallet med 383 företag som fått 

samma upplysning av en revisor. De finner att utfallet från de 330 första företagen visar att 

den onormala avkastningen sjunker med 1,8 procent jämfört med företagen som fått samma 

utlåtande från revisorn som inte gav någon effekt på aktiekursen överhuvudtaget.  

Hammersley et al. (2008, s. 163) finner också att investerare reagerar negativt åt svagheter i 

det interna kontrollsystemet som företag själva belyser men menar att storleken av effekten 

beror på hur allvarlig svagheten är, d.v.s. investerarens oro beror på kostnaden av att åtgärda 

problemet. Ittonen (2010, s. 259-260) finner däremot att upplysningar om företagets svagheter 

kan vara goda nyheter för investeraren. Den onormala avkastningen är positiv när revisorns 

upplysningar i sin rapport överensstämmer med företagsledningens upplysningar och är 

negativ när revisionsrapporten strider mot ledningens rapport. För senare situation ökar 

volatiliteten när revisionsberättelsen publiceras och minskar när årsredovisningen publiceras. 
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Ytterligare information som användare efterfrågar angående resultatet av revisionen är 

upplysning om upptäckta bedrägerier under revisionen (Manson & Zaman, 2001, s. 125). I en 

studie av Porter (1993, s. 60) framgår det att investerare efterfrågar information om väsentliga 

bedrägerier men upplysningar om mindre bedrägerier anses ej vara nödvändiga. I den 

standardutformade revisionsberättelsen finns inget specifikt uttalande om upptäckta 

bedrägerier. Forskningen indikerar på att användare förväntar sig ett uttalande från revisorn 

om upptäckta bedrägerier trots att nuvarande standardutformade revisionsberättelse inte har 

ett specifikt utrymme för detta. Grey et al. (2011, s. 672) finner i sin kvalitativa studie att 

användare vid en standardutformad revisionsberättelse antar att revisorn letat efter bedrägerier 

men inte funnit något. Studien visar även att en del respondenter anser att revisionsberättelsen 

alltid bör innehålla ett specifikt utlåtande som berör bedrägerifall.  

Tidigare forskning belyser att bedrägerifall inte uteslutande behöver vara förödande för 

företaget i fråga, effekterna kan även vara förödande för ansvarig revisor och dess övriga 

klienter. Numata & Takeda (2010, s. 195-196) som undersöker effekten av ett bedrägerifall i 

japanska företaget Kanebo samt effekterna på revisionsbyrån ChuoAoyama, finner att 

revisorns underlåtenhet att upplysa om Kanebos bokföringsbrott i revisionsberättelsen 

reducerade samtliga klienters aktiekurs. Chaney & Philipich (2002, s. 1244) undersöker i sin 

studie effekten av bedrägerifallet i Enron, med Arthur Andersen som ansvarig revisionsbyrå. 

Inom de tre närmast följande dagarna efter att revisorerna på Arthur Andersen strimlat sina 

bevis, finner författarna att Arthur Andersens andra klienter upplevde signifikant negativa 

marknadsreaktioner. 

Dang et al. (2011, s. 151) undersöker effekten av ett så kallat uppenbart ”audit failure”, vilket 

de hänvisar som när revisorn publicerar en ren revisionsberättelse på väsentligt missvisande 

räkenskaper. De finner att värdet av vinster och eget kapital är lägre för företag som upplevt 

uppenbara ”audit failures” jämfört med dem utan. Resultatet bevisar att marknaden generellt 

uppvisar lägre förtroende för företag som upplevt uppenbara ”audit failures” och att 

förklaringsvärdet av redovisningsinformationen är lägre för dessa företag. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså notera att investerare tenderar att efterfråga mer information 

om resultatet av revisionen, i synnerhet revisorns bedömning av företagets interna kontroll 

samt upplysning om upptäckta bedrägerier. Studier har visat att information om revisorns 

bedömning av det interna kontrollsystemet och upptäckta bedrägerier ger båda en tydlig 

marknadsreaktion som avspeglas i aktiekursförändringar, vilket indikerar att sådan 

information är värdefull för investerare. 

Framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen 

Förutom att tydliggöra mer upplysningar om utkomsten av revisionen förespråkar Humphrey 

et al. (2009, s.819) som sagt att revisionsberättelsens innehåll bör anpassas efter användarnas 

förväntningar, d.v.s. att innehållet i revisionsberättelsen kan förändra revisorns roll. Dixon et 

al. (2006, s. 299) fann att användare vill ha information om revisorns bedömning om 

ledningens förmåga att styra företaget. I motsättning fann Porter (1993, s. 60-61) bevis för att 

investerare inte efterfrågar någon information kring företagsledningens effektivitet, men 

efterfrågar däremot information om revisorns utvärdering av rimligheten kring 

företagsledningens finansiella mål. Även (Vanstraelen et al., 2012, s. 207) fann genom en 

kvalitativ studie rörande 10 användare och 10 upprättare av revisionsberättelsen att användare 

efterfrågar information om revisorns bedömning av företagsledningens förmåga att driva 

företaget. Att utfärda framtidsanalyser och bedöma ledningens förmåga att styra företaget 

skulle innebära en fundamental förändring av revisorers roll, och samtidigt likställa revisorers 
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uppgift med värdepappersanalytikers och kreditvärderingsinstitut. Det saknas studier som 

undersöker konsekvenserna av revisorers bedömning i dessa områden, dock finns omfattande 

studier om revisorns bedömning av företagets framtidsutsikter, i form av revisorns bedömning 

om företagets förmåga till fortsatt drift. 

 

International Accounting Standard (IAS 1) uttrycker att ett företag ska utarbeta sina 

räkenskaper utifrån antagandet att de kan fortsätta sin drift om inte ledningen är på väg att 

försätta företaget i konkurs eller låta upphöra företaget. Revisorns uppgift är därefter att, 

enligt revisionsstandard (ISA 570), utvärdera ledningens bedömning och antagande över sin 

förmåga till fortsatta drift inom kommande rapporteringsperiod. Om tvivel finns har revisorn i 

uppgift att utfästa en anmärkning i revisionsrapporten. (Eilifsen et al, 2009, s. 534) Förslaget 

från EU är att revisionsberättelsen alltid ska innehålla upplysning om revisorns bedömning av 

företagets och koncernens förmåga till fortsatt drift inom överskådlig framtid. Flertalet studier 

visar också att användare efterfrågar ett specifikt avsnitt i revisionsberättelsen med upplysning 

om revisorns bedömning om företagens förmåga till fortsatt drift (se exempelvis Manson & 

Zaman, 2001, s. 125; Porter, 1993, s. 60). 

Studier finner blandade bevis för hur värdefullt revisorns uttalande om företagets förmåga till 

fortsatt drift är för investerare. Menon & Williams (2010, s. 2103-2104) undersöker i sin 

studie 4541 stycken företag som fått sin fortsatta drift ifrågasatt av revisorn (en s.k. going 

concern audit report), mellan 1995 och 2006. De finner att marknaden reagerar mer på en 

sådan rapport om svårigheterna är relaterade till att företaget har problem att bli beviljade 

finansiering jämfört med om rapporten motiveras av att företaget har bekymrad ekonomisk 

ställning. En rapport som ifrågasätter företagets fortsatta drift med förklaring att den 

ekonomiska ställningen är nödställd är information som investerare redan kan utläsa i 

företagets räkenskaper. Dessutom finner forskarna att investerare reagerar mer negativt om 

företaget bryter en låneförbindelse som kräver årsredovisningar som är helt fria från 

revisionsrapporter som ifrågasätter företagets fortsatta drift.  

Herbohn et al. (2007, s. 491) undersöker i sin studie också marknadens reaktion till en rapport 

som ifrågasätter företagets fortsatta drift. Till skillnad från ovan nämnda undersökning finner 

studien en effekt i 12-månadersperioden före rapporten släpps och ingen effekt i perioden 

efter. De menar att företag som fått sin fortsatta drift ifrågasatt genomför signifikant fler 

upplysningar angående sin fortsatta drift jämfört med företag med liknande finansiella 

bekymmer och rena revisionsberättelser. Eftersom marknaden, i genomsnitt är informerad 

fullt ut finner de ingen effekt i 12-månadersperioden efter rapportens publicering.  

En ytterligare studie, av Schaub (2006, s. 1169), som undersöker marknadens reaktion till 

revisionsrapporter förenade med revisorns ifrågasättande om företagets förmåga till fortsatt 

drift, finner med avvikande undersökningsteknik att investerare tenderar att överreagera till 

revisionsrapporter förenade med ett sådant uttalande. De finner att samtliga 79 företag 

undersökta i studien mellan åren 1984 – 1996 i genomsnitt gör aktiekursförluster på 15 

procent i samband med rapportens publicering följt av en genomsnittlig återhämtning på cirka 

10 procent inom närmast 10 följande dagar. Nästan 70 procent av företagens genomsnittliga 

förlorade aktiekurs återhämtas inom en 5-dagarsperiod.  

Revisorns bedömning om företagets förmåga till fortsatt drift kan medföra en betydande 

problematik för dem själva. Revisorns uttryckta tvivel om företagets förmåga till fortsatt drift 

riskerar att leda till, alternativt påskynda företagets konkurs, ett samband som akademiker 

benämner som den självuppfyllande profetian (Louwers et al., 1999, s. 806). Studier visar att 
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risken för den självuppfyllande profetian leder till att revisorer till lägre grad uttrycker 

anmärkningar om företagets förmåga till fortsatt drift (se exempelvis Guiral et al., 2011, s. 

186; Tucker et al., 2003, s. 428). En faktor som inverkar på detta samband är att företag som 

fått sin fortsatta drift ifrågasatt av revisorn tenderar i högre grad att byta revisor (Vanstraelen, 

2003, s. 251). Å andra sidan finner Carey et al. (2008, s. 78) inget samband i Australien 

mellan den självuppfyllande profetian och revisorns bedömning om företags förmåga till 

fortsatt drift. Ruiz et al. (2011, s.186) förklarar att studiers blandade bevis inom området beror 

på svårigheter att mäta den självuppfyllande profetian. Tucker et al. (2003, s. 402) klargör att 

den självuppfyllande profetian, hur som helst, komplicerar revisorns bedömning om 

företagets förmåga till fortsatt drift.  

En ytterligare faktor som komplicerar revisorers bedömning om företags finansiella framtid är 

marknadens volatilitet. I en rapport om finanskrisens påverkan på regleringen inom 

revisionsbranschen ifrågasätter Humphrey et al. (2009, s. 819) revisorers förmåga att bedöma 

företags möjlighet till fortsatt drift. Revisorns bedömning sker med 12 månaders mellanrum, 

och med specifik ansats att Citigroup 2008 förlorade 8-11 miljarder dollar under sex veckor, 

anser forskarna att revisorer saknar förmågan göra en sådan bedömning då rapporteringen inte 

är anpassad efter marknadernas volatilitet. Vidare kritik, riktar forskarna av studien, till att 

revisorer vid bedömningen betraktar företaget som ett självständigt objekt utan att ta hänsyn 

till systemrisker och synergieffekter, då just interaktionen mellan företag visade sig vara en 

signifikant anledning till många företagskonkurser under finanskrisen. 

En upplysning som också berör företagets framtidsutsikter är sociala, ekonomiska och 

miljömässiga frågor. På senare tid har hållbarhetsfrågor blivit allt mer aktuella, en 

internationell studie (KPMG, 2008) om företags hållbarhetsrapportering visar att ungefär 80 

procent av topp 250 globala företag publicerar hållbarhetsrapporter år 2008, jämförelsevis 

förevisade samma siffra ungefär 50 procent år 2005. Med andra ord har globala farhågor kring 

sociala, ekonomiska och miljömässiga bekymmer resulterat i att företag blir mer och mer 

aktiva gällande hållbarhetsfrågor. Ett förslag från intresseorganisationer är att utöka revisorns 

ansvar angående granskning och upplysning om företagets miljöpåverkan, vilket skulle 

innebära en väsentlig förändring av revisorns nuvarande roll.  

Den ökade rapporteringen bevisar att hållbarhetsfrågor också är viktiga upplysningar för 

dagens företag. Dels visar studier att hållbarhetsrapportering är nyttigt för att behålla kunder. 

T.ex. finner Choi & Ng (2011, s. 278-280) att företagets information om hållbarhet har en 

positiv inverkan på kundernas konsumtion och syn på företaget samt att de reagerar mer 

känsligt till företagets svaga hållbarhetsåtaganden jämfört med de omvända. Å andra sidan 

finns studier som bevisar att en positiv korrelation mellan hållbarhetsrapporter och finansiellt 

välmående företag, d.v.s. företag som publicerar hållbarhetsrapporter, tenderar att uppvisa 

goda ekonomiska resultat (Michelon, 2011, s. 79). 

I en äldre studie försökte Porter (1993, s.61) att klargöra om investerare anser att revisorer bör 

utvärdera och rapportera om företagets miljöpåverkan på det lokala samhället och finner 

markanta bevis på att investerare inte efterfrågar att revisorn bör genomföra detta.  

Idag ser medvetenheten om hållbarhetsfrågor annorlunda ut. Cunningham et al. (2011, s. 109-

110) efterfrågar mer forskning som utreder revisions- och kvalitettsäkringsfrågor gällande 

hållbarhet och belyser att fler användare efterfrågar en mer försäkrad information om dessa 

frågor. 
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Sammanfattningsvis, upplysning om revisorns bedömning av företagets framtidsutsikter och 

ledningens förmåga att driva företaget skulle innebära en väsentlig förändring av revisorns 

roll och uppgifter. Studier angående revisorns bedömning av företagets framtidsutsikter 

koncentrerar sig i huvudsak på att mäta effekterna av revisorns bedömning av företagets 

förmåga till fortsatt drift. Resultaten visar på tydliga, men varierande marknadseffekter och att 

revisorerna står inför en känslig avvägning då risken för att orsaka eller påskynda företagens 

obestånd finns. Aktualiteten kring företagens miljöansvar gör att vi vill inkludera denna 

aspekt i vår undersökning. Forskning visar att sådan upplysning ger positiva ekonomiska 

effekter för företagen men få studier mäter hur värdefull sådan information är för investerare 

vid ett investeringsbeslut. 

3.2.4 Övergripande sammanfattning och koppling till vår studie 

Denna teoridel skildrar för det första hur utbildning och nya formuleringar i 

revisionsberättelsen påverkar tolkningen av dess innehållande information. Det samlade 

stödet åt att både erfarenhet och kunskap har en inverkan på förväntningsgapet mellan 

revisorer och användare medför att vi vill kontrollera denna effekt i vår studie genom att 

undersöka dels privata investerare med praktisk kunskap av revisionsberättelsen, men även 

revisionsstudenter med mer teoretiskt kunnande om revisionsberättelsen. Vi förväntar oss att 

studenter med teoretisk kunskap inom revision kommer utlysa en mer återhållsam uppfattning 

av revisorns uppgifter samt vilken information revisionsberättelsen bör innehålla. Med 

bakgrund mot diskussionen i den här teoridelen vill vi även undersöka hur väl respondenterna 

förstår informationen i revisionsberättelsen samt utreda behovet av ytterliga omformuleringar. 

Senare del av detta avsnitt redogör för efterfrågan och konsekvenser kring en mer 

fundamental förändring av revisionsberättelsen. Huvudsyftet med studien är som sagt att 

utreda vilken information investerare anser att revisionsberättelsen bör innehålla. Detta avsnitt 

är adresserat till att kartlägga privata investerares efterfrågan på ny information i 

revisionsberättelsen. Vi har i det här avsnittet valt att dela in förslag i tre delar, (1) utökad 

upplysning av revisionsmetoden, (2) förbättrad kommunikation av resultatet av revisionen och 

(3) framtidsanalyser och utvärderingen av företagsledningen, allt för att undersöka vilken 

information respondenterna värderar högst. Teorier i denna del har främst skildrat vilka 

marknadsreaktioner varje förslag innehar, detta för att bilda underlag till analysdelen då 

rimligheten i respondenternas åsikter kan genomföras.  

Vi noterar utifrån, ovanstående teoridel, svaga indikationer på att användare efterfrågar nya 

informationskomponenter i revisionsberättelsen. Det finns dock inte tillräckliga empiriska 

bevis för att vi ska kunna gestalta förväntningar om specifika utfall i vår studie. Genom att 

låta investerare gradera en rad förslag på ny upplysning i revisionsberättelsen bidrar den här 

studien till att kartlägga om vilken information investerare främst efterfrågar och på så sätt 

redogöra för vilken information revisionsberättelsen bör innehålla. 
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4. PRAKTISK METOD 
 

Syftet med detta kapitel är att presentera studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs 

studiens två urvalsgrupper och hur vi fått tillgång till dem. Vidare följer en presentation av 

konstruktionen och distributionen av studiens två enkäter. Avslutningsvis diskuteras studiens 

svarsfrekvens och bortfall, följt av en redogörelse över hur insamlade data har behandlats. 

 

  

4.1 Urval 

Studien syftar till att kartlägga privata investerares uppfattning om vad revisionsberättelsen 

bör innehålla. Investerare är de primära användarna av revisionsberättelsen och de med störst 

nytta av revisionsberättelsens innehåll (Asare & Wright, 2012, s.205; McEnroe & Martens, 

2001, s. 346). Manson & Zaman (2001, s. 121) tydliggör att privata investerare historiskt sett 

riktat den största kritiken till revisorer och deras funktion i samhället, och därför är den 

primära gruppen för att utreda reducerande åtgärder till förväntningsgapet. Samtidigt markerar 

författarna att identifieringssvårigheter gjort att få empiriska studier inkluderar gruppen i 

urvalet. Studiens urval består av privata investerare med motivering att det finns ett tydligt 

behov av studier som fångar deras uppfattning och att de utgör en central roll i 

förväntningsgapets utbredning.   

En population är en grupp individer som utgör målet för enkätundersökningen varav en 

totalundersökning genomförs om alla individer i populationen studeras (Ejlertsson & 

Axelsson, 2005, s. 18). Med en kvantitativ forskningsstrategi är en totalundersökning att 

föredra men i många fall är en sådan undersökning för komplex och resurskrävande för att 

genomföra. Alternativet är att göra en urvalsundersökning, där ett stickprov tas av 

populationen för att skapa en miniatyrkopia av populationen. (Svenning, 2003, s. 101) 

Populationen i denna studie är privata investerare. En totalundersökning är inte ett alternativ 

då privata investerare är en svårdefinierad heterogen grupp medförande utbredd 

identifieringsproblematik. Valet att genomföra en urvalsundersökning föll därför naturligt. 

Studien har två urvalsgrupper: (1) medlemmar från Aktiespararna (benämns hädanefter 

aktiesparare); och (2) revisionsstudenter på från svenska universitet med rätt att utfärda 

civilekonomexamen (benämns hädanefter studenter). Aktiespararna är en oberoende 

sammanslutning av individer som placerar i aktierelaterade värdepapper och är den största 

sammanslutningen av privata investerare i Sverige. Organisationen förmedlar ingen annan 

information om deras medlemmar än att antalet medlemmar, 2011, uppgick till 64 720 

(Aktiespararna, 2011, s. 3). Aktiespararna fungerar som fysisk och såväl virtuell mötesplats 

där alla som är intresserade av aktier, aktiefonder och aktierelaterande instrument har 

möjligheten att delta och ansöka om medlemskap. Organisationen erbjuder utbildning, 

information och rådgivning och aktiespararna ställer inga aktivitetskrav, endast krav på en 

mindre årlig avgift.  (Aktiespararna, 2006) Av detta bedömer vi att gruppen aktiesparare är 

representativa för populationen.   

Tidigare studier, som undersöker privata investerare, använder frekvent studenter inom 

företagsekonomi som proxy för målpopulationen, trots att studenter i många fall saknar 

praktisk erfarenhet av investeringar. Forskning stödjer att uppfattningen från mastersstudenter 
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inom företagsekonomi speglar uppfattningen från privata investerare och därmed fungerar 

som god proxy för privata investerare. (Elliott et al., 2007, s. 140, 166)  

I denna studie används studenter från svenska universitet, med rättighet att utfärda 

civilekonomexamen, som genomfört en kurs inom revision på avancerad nivå som proxy för 

privata investerare. Eftersom denna studie undersöker privata investerarnas uppfattning om 

revisionsberättelsen anser vi att det är väsentligt att urvalsgruppen studenter har teoretisk 

kunskap om revision. Ytterligare motivering till att inkludera revisionsstudenter som 

urvalsgrupp är, som tidigare nämnt, i enighet med ett av studiens delsyfte att utreda vilken 

effekt utbildning, i synnerhet en teoretisk kunskap av revision har privata investerares 

uppfattning och förväntning av revisionsberättelsen och revisorns roll. Vidare ska det noteras 

att studenter och olika sammanslutningar av privata investerare är frekvent förekommande 

urvalsgrupper i tidigare studier om förväntningsgapet inom revision (se exempelvis Asare & 

Wright, 2012, s.204; Gold et al., 2012, s. 292; McEnroe & Martens, 2001, s. 353; Monroe & 

Woodliff, 1994, s. 53). 

Vid urvalsundersökningar är det viktigt att hela populationen har samma statistiska 

sannolikhet att ingå i stickprovet för att kunna generalisera studiens resultat till hela 

populationen (Svenning, 2003, s. 101). På grund av tidigare diskuterad 

identifieringsproblematik och medförande accessvårigheter, som utkristalliseras i 

nästkommande del, kan studiens urvalsmetod benämnas som ett bekvämlighetsurval (Holme 

& Solvang, 1997, s. 183). Bekvämlighetsurval är vanligt förekommande inom 

företagsekonomisk forskning och kan generera viktig information för forskare trots att 

studiens generaliserbarhet tydligt begränsas (Trost & Hultåker, 2007, s. 30-33). För att skapa 

insikt och sakkunskap inom forskningsområdet är det enligt Arbnor & Bjerkes (1994, s. 240) 

viktigare att studiens respondenter är av intresse för studien än en representativ grupp för hela 

populationen. På grund av studiens urvalsmetod kan resultatet inte generaliseras till alla 

privata investerare i Sverige, studiens resultat bidrar dock med insikt och vägledande 

information till beslutfattare och forskare inom forskningsområdet.  

4.2 Access 

Vid en kvantitativ undersökning är en förutsättning för genomförandet att få tillgång/ access 

till urvalsgrupperna. Studiens datainsamlingsmetod omfattas av en enkätundersökning, vilket 

beskrivs mer ingående i delavsnittet nedan. Initialt var vi i kontakt med ansvarig person på 

Aktiespararna med mål att skicka ut vår webbenkät till alla medlemmar i Aktiespararna. På 

grund av att medlemmarnas personuppgifter hade hanterats på ett felaktigt sätt vid tidigare 

undersökningar, hade Aktiespararna etablerat en nolltoleranspolicy i sådana frågor. Trots 

påvisning att vi inte behövde tillgång till medlemmarnas personuppgifter och att största 

möjliga anonymitet var säkerställd vid besvarande av enkäten, hänvisade Aktiespararna till 

etablerad nolltoleranspolicy. Mätningen av medlemmarna i Aktiespararna uppfattning skedde 

istället vid en träff av medlemmar för Aktiesparare inom Umeås distrikt. Träffens agenda var 

företagspresentationer av tre IT-företag och vår uppskattning är att 60 stycken medlemmar 

närvarade. 

För att få access till studenter som har läst en revisionskurs på avancerad nivå utgick vi ifrån 

svenska universitet som har rätt att utfärda en civilekonomexamen eller en Masterexamen 

inom företagsekonomi, detta för att säkerställa en hög kvalitet på revisionskursen. Vi tog 

telefonkontakt med ansvarig person på revisionskursen, företagsekonomiska institutionen 

alternativt universitetets dataenhet på alla relevanta universitet. Nedan följer en tabell över de 
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universitet som valde att bistå oss med access till sina revisionsstudenter samt antalet 

revisionsstudenter som webbenkäten skickades ut till. 

Universitet Antalet revisionsstudenter 

Handelshögskolan i Umeå 64 

Högskolan i Halmstad 17 

Internationella handelshögskolan i Jönköping 69 

Uppsala Universitet/ Stockholms Universitet 
a 

45 

Totalt 195 
a 

Uppsala Universitet har ett samarbete med Stockholms Universitet på avancerad nivå och därför saknas 

möjlighet att härröra studenternas respektive universitet. 

Tabell 1 - Deltagande universitet 

Nedan följer en tabell av de universitet, som har rätt att utfärda en civilekonomexamen 

alternativt en masterexamen inom företagsekonomi, som valde att inte delta, alternativt inte 

kunde bistå oss access förenat med en kort kommentar om anledningen. Eftersom en kurs 

inom revision inte är ett krav från Revisionsnämnden för att bli godkänd- alternativt 

auktoriserad revisor är det inte givet att alla universitet erbjuder en sådan utbildning 

(RNFS(1996:1)). Universiteten som inte erbjöd studenter en revisionskurs, eliminerades från 

urvalsgruppen. Av dessa var vi i kontakt med hänvisad person på den företagsekonomiska 

institutionen vid Linköping Universitet, Linnèuniversitetet och vid Högskolan i Borås. 

Handelshögskolan i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm och Örebro Universitet 

eliminerades däremot från urvalsgruppen efter en grundlig genomgång av kursutbudet på 

respektive universitet. Vi kunde därmed konstatera en avsaknad av specifik kurs inom 

revision på avancerad nivå.   

Universitet Kommentar 

Karlstads Universitet Uppsatt policy 

Luleå tekniska Universitet Förhalade beslutet 

Lunds Universitet Förhalade beslutet 

  

Handelshögskolan i Göteborg Ingen revisionskurs 

Handelshögskolan i Stockholm Ingen revisionskurs 

Högskolan i Borås Ingen revisionskurs 

Linköpings Universitet Ingen revisionskurs 

Linnèuniversitetet Ingen revisionskurs 

Örebro Universitet Ingen revisionskurs 

Tabell 2 - Ej deltagande universitet 

Av de universitet som erbjöd studenter en revisionskurs på avancerad nivå valde tre 

universitet att inte delge oss access. Dessa universitet hänvisade till uppsatt policy att inte 

skicka ut undersökningar till sina studenter alternativt förhalade beslutet längre än vad vi 

ansåg lämpligt. Totalt hade ca 60 stycken medlemmar i Aktiespararna och 195st 

revisionsstudenter möjlighet att besvara vår enkät.    

4.3 Enkäten 

I denna studie används primärdata, d.v.s. aktuell data, ej tillgängliga sedan tidigare som 

vanligen inhämtas via enkät, intervju eller observation . Våra primärdata är insamlade genom 

en enkätundersökning, en kostnadseffektiv datainsamlingsmetod med möjlighet att nå ut till 

många personer, med många frågor och utan påverkan från intervjuare. (Dahmström, 2005, s. 
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75, 80) Enkätundersökningar kan genomföras på flera sätt, varav denna studie omfattar två 

metoder p.g.a. att det i studien finns två urval, aktiesparare samt revisionsstudenter. 

Studenterna har mottagit en webbenkät och gruppen aktiesparare har mottagit en s.k. 

gruppenkät.  

En webbenkät är en billig, kontrollerande och effektiv insamlingsmetod. Nackdelen med 

denna variant är risken för problem med e-postadresser och eventuella bortfall p.g.a. tekniska 

problem och ovana, vilket inte kan undvikas i denna studie då många e-postadresser 

transponerades för hand. Webbenkäter lämpar sig bäst mot yngre personer och personer med 

bättre inställning till att besvara enkäter i allmänhet vilket vi bedömer som en positiv 

överensstämmelse med studenterna i studien. (Dahmström, 2005, s. 82, 86) En annan fördel 

med denna insamlingsmetod är att respondenternas svar automatiskt kodas om i ett excelark, 

vilket ger svaranden största möjliga anonymitet samt reducerar risken för fel vid 

databearbetningen (Bryman, 2011, s. 600-601). Anonymiteten stärktes dessutom då alla e-

postadresser, vid utskicket, infogades under fältet Hemlig kopia, vilket innebär att 

respondenterna inte kunde notera övriga svarandens uppgifter. Längst ned i enkäten krävdes 

även en knapptryckning av respondenterna, i form av skicka in, vilket ökar sannolikheten för 

fullständiga svar. 

Enkätundersökningen riktad mot gruppen aktiesparare utgjorde en s.k. gruppenkät, eftersom 

denna form lämpar sig till personer som regelbundet träffas eller som kan sammankallas. 

Främsta fördelen med denna enkät är att vi har kontroll över svaranden och att bortfallet oftast 

förblir lågt (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 9-10). Nackdelen är dock att anonymiteten inte 

kan skyddas på samma sätt som med en webbenkät. En annan nackdel är att denna enkätform 

saknar webbenkätens motsvarighet till, ovan beskrivna skicka in, vilket ökar risken för 

bortfallande svar i varje enkät.  

4.3.1 Enkätens distribution 

Enkätversionen, som distribuerats till aktiespararna på den lokala träffen i Umeå, delades ut i 

pappersform där respondenterna hade fyra timmar, inräknad en paus i programmet om 20 

minuter, på sig att fylla i. Under kvällens inledning fick vi ett par minuter på scenen för att 

förklara vilka vi var, varför vi var där, vad vi ville undersöka och syftet med undersökningen 

samt hur många frågor enkäten innehåller och hur länge det uppskattningsvis tar att besvara 

den. Vidare förklarade vi hur länge respondenterna hade på sig att besvara enkäten och var de 

kunde lämna in sina svar. Vi var själva närvarade på mötet under hela kvällen och 

respondenterna kunde själva välja när under kvällen de skulle fylla i enkäten. Skillnaden mot 

webbenkäten var att respondenterna hade möjlighet att ställa frågor relaterat till enkäten. 

Diskussioner med respondenterna härrörde generellt till att de var intresserade av studien, 

dock fanns inga funderingar över enkätens innehåll eller att någon behövde hjälp med att få 

frågorna ytterligare förtydligade.  

Webbenkäten till revisionsstudenterna i studien konstruerades i Google docs, en mall för 

designing av webbenkäter där utkomsten, i form av en länk, direkt kan distribueras till önskat 

urval. Vår enkätlänk distribuerades via ett e-postmeddelande innehållande ett följebrev (se 

appendix 1) med beskrivning av studiens syfte, vilka vi undersöker, hur svaren behandlas, 

antal frågor samt hur länge det uppskattningsvis tar att besvara enkäten. Avslutningsvis 

infogade vi våra kontaktuppgifter för övriga funderingar eller om respondenterna önskar 

tillgång till studiens resultat. Studenterna hade totalt, med en påminnelse inräknad, 20 dagar 

på sig att besvara enkäten. 
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4.3.2 Enkätens konstruktion 

Det finns två skillnader mellan gruppenkäten och webbenkäten. Innehållsmässigt är den enda 

skillnaden en förändrad konstruktion av bakgrundsfrågan gällande utbildning. För att kunna 

redogöra för om revisionsstudenterna i studien har genomfört kurser inom revision har vi 

ställt denna fråga i webbenkätens första del. Motsvarande fråga i gruppenkäten är en fråga 

som generellt utreder aktiespararnas akademiska erfarenheter. Den andra skillnaden är att 

enkätens utformning inte blir identisk, eftersom den ena distribuerades i pappersform och den 

andra i webbform. Båda versionerna är tydligt konstruerade och lättbesvarade men vi vill 

ändå klargöra att utseendet på enkäten inte blir identiskt. Enkäten är tillfogad i appendix 2. 

Enkäten är uppdelad i fyra delar. Den första delen utgör bakgrundsfrågor: ålder; 

yrkeserfarenhet; akademisk erfarenhet; samt frågor som kartlägger respondenternas erfarenhet 

av investeringar. Vidare utgör enkätens tre följande delar en sammankoppling mot studiens tre 

första delsyften: hur tolkar och använder investeraren dagens revisionsberättelse; hur 

uppfattar investeraren revisorns roll och funktion i samhället; samt hur värderar investeraren 

ny tillkommande information i revisionsberättelsen. Att börja med bakgrundsfrågor som 

vanligen uppfattas som lätta för att sedan övergå till mer känsliga frågor skapar enligt 

Dahmström (2005, s. 135) ett positivt- och förtroendeingivande intryck till enkäten vilket ökar 

både svarsfrekvensen och kvaliteten på de angivna svaren. Frågorna är, förutom första frågan, 

s.k. slutna, d.v.s. att de svarande har ett antal fasta svarsalternativ att välja på alternativt en 

femgradig intervallskala att ta ställning till. Detta underlättar analysdelen och ökar 

jämförbarheten i svaren. (Bryman, 2011, s. 242; Dahmström, 2005, s. 131-132) Frågornas 

karaktär och svarsform baseras utifrån vad vi anser bäst lämpar respektive fråga, något som 

Holme & Solvang (1997, s. 175) anser är ett gynnsamt upplägg, så länge alternativen 

forskaren ger är fullständiga. 

Enkätens olika delar är som sagt tydligt uppdelade utifrån studiens delsyften. Ändamålet med 

utformningen var även att frågorna disponeras med bakgrund mot studiens teoretiska 

referensram, vilket tydliggörs nedan i tabell 3. 

Tabellen beskriver vilka av enkätfrågorna som tydligt sammankopplas till diskussionen i 

studiens teoretiska referensram. Vi vill även tydliggöra att en del frågor kan appliceras på mer 

än ett teoriavsnitt beroende på hur respondenten svarar. Exempelvis om respondenten 

förväntar sig att revisorns uppgift är att finna alla felaktigheter i företagets årsredovisning, så 

kan det vara tecken på att revisionsberättelsen är i behov av vidare omformuleringar. 

Teoretisk referensram Enkätfrågor 

 

Teoriavsnitt 3.1 

 

Revisionsberättelsen idag 9, 10, 11, 12, 13, 20 

Investerares förväntningar på revisorns roll och uppgifter 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

Teoriavsnitt 3.2 

 

Nya mindre omformuleringar i revisionsberättelsen 8 

Utökad upplysning av revisionsmetoden 21, 22, 23, 32, 38 

Förbättrad kommunikation av revisionens resultat 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37 

Framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen 25, 30, 31, 35, 36 

Tabell 3 - Enkätfrågornas koppling till studiens teoretiska referensram 
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Fråga 14 är en kunskapsfråga och enligt Ejlertsson & Axelsson (2005, s. 60) ska de undvikas i 

enkäter eftersom att respondenterna har möjlighet att söka upp rätt svar, vilket medför en låg 

validitet. Vidare påpekar författaren att kunskapsfrågor däremot är användbar vid 

gruppenkäter då respondenternas möjlighet att söka reda på rätt svar före inlämnande av 

enkäten tydligt reduceras. Eftersom datainsamlingen skedde både genom en webbenkät och 

en gruppenkät har respondenterna från webbenkäten större möjlighet att söka reda på rätt svar 

än vad respondenterna från gruppenkäten har. En jämförelse i insamlat data från fråga 14 

mellan studiens två urvalsgrupper kan av den anledningen endast göras med försiktighet. 

Svarsalternativen på fråga 14 är av den karaktären att respondenterna inte är i behov av 

specifik kunskap om Swedbanks revisionskostnad 2011 utan vi anser att en generell 

kännedom om revisionskostnaden för större bolag är tillräcklig för att respondenterna ska 

ange rätt svar. Motivet till fråga 14 är mäta privata investerares kännedom om kostnaden för 

revision, men är även designad för att tvinga respondenterna att reflektera kring revisionens 

kostnadsaspekt innan del 2 och del 3 i enkäten besvaras. 

Del 2 i enkäten behandlar privata investerares uppfattning om revisorns roll och ansvar. 

Konstruktionen av frågorna 16 - 19 är hämtade från Porters forskningsdesign (se exempelvis 

Porter, 1993; Porter et al., 2012). Till skillnad från nämnda studier valde vi att ändra 

svarsalternativen från fasta svarsalternativ till en s.k. Likert-skala som är bättre lämpad för att 

mäta attityder (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 91; Patel & Davidson, 2011, s. 88). I enkäten 

fick respondenterna ta ställning till de angivna frågorna genom att markera sin inställning på 

en femgradig skala. Förändringen medförde att svarsalternativet ”Vet ej” eliminerades vilket 

vi anser uppmana respondenterna till ett ställningstagande och därmed självreflektion. Vidare 

är frågorna i del 2 i enkäten utformade så att fråga 16 och fråga 18 är förknippade med ett 

påstående som är revisorns nuvarande uppgift och som dessutom omnämns i 

revisionsberättelsen. ISA 200 tydliggör att det är revisorers uppgift att bedöma om klientens 

årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ställning och resultat (IFAC, 2010, 3 p., s. 88). 

Av ISA 240 bedömer vi att revisorn har i uppgift att identifiera och bedöma riskerna för 

väsentliga bedrägerier (IFAC, 2010, 10 p., s. 163). Uppgifterna förenade med fråga 17 och 

fråga 19 är kopplade till den traditionella synen på revisorns roll och utgör inte nuvarande 

uppgifter för revisorn, dessutom klassas dessa som orimliga åtagande för revisorer enligt 

Porter et al (2012, s. 109). 

4.3.3 Pilotstudie 

För att undersöka eventuella oklarheter och missuppfattningar vid besvarandet av enkäten 

genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie är en typ av förundersökning för att utreda om de 

svarande har samma uppfattning av frågorna som konstruktörerna. Pilotstudien är fördelaktig 

för att utreda om något saknas eller vad som behövs för att göra enkäten tydligare. (Ejlertsson 

& Axelsson, 2005, s. 35) 

I denna studie genomfördes pilotstudien på 8 personer. Dessa är personer inom vår 

umgängeskrets, samtliga studerande på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid 

Umeå Universitet, vilket gör att dessa passar in mest på urvalsgruppen studenter. För att få 

pilotstudien applicerbar mot urvalsgruppen aktiesparare var vi dock noga med att välja 

respondenter, som vi visste hade erfarenhet av placeringar. 

Huvudsyftet var att undersöka eventuella stavfel och den allmänna förståelsen av frågorna 

samt hur lång tid försökspersonerna fordrade för att besvara enkäten. Det ska noteras att 

pilotstudien genomfördes i pappersform. Formulering av frågorna i webbenkäten är som sagt 

identiska med gruppenkäten vilket gör att pilotstudien var hjälpsam för bäggedera. Det initiala 
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intrycket av samtliga 8 personer var att enkäten hade ett proffsigt uttryck. Vidare lämnades 

synpunkter på tre delar, dels ett förtydligande av fråga 9, dels ett förtydligande av frågorna 

11-12 samt ett stavfel i den inledande texten av enkätens tredje del.  

Vid genomförandet av pilotstudien var fråga 9 formulerad så att den skulle besvaras av 

samtliga respondenter. Efter utvärdering av pilotstudien omformulerades dock denna fråga 

och inkluderades ett alternativ om att gå vidare direkt till fråga 13 eftersom pilotstudiens 

respondenter betvivlade hur de skulle kunna besvara frågan om de inte läser 

revisionsberättelsen. Fråga 11 och 12 omformulerades också, detta genom att, inom parentes, 

tydliggöra vad en ren respektive oren revisionsberättelse innebär. Utöver dessa synpunkter 

och justeringar valde vi dessutom att förändra svarsalternativen i fråga 14. Vi valde att 

förändra svarsalternativen: 0,32 Mkr; 3,2 Mkr; 32 Mkr; 320 Mkr som visade sig utgöra ett för 

stort spann då alla respondenternas svar var korrekta trots att samtliga tydligt uttryckte att 

svaret var en chansning. Svarsalternativen ändrades till 4 Mkr; 32 Mkr; 1 Mkr; 81 Mkr; 9 

Mkr. 

I övrigt noterade vi från pilotstudien att ingen respondent uttryckte något behov av ett ”Vet 

ej”- alternativ till frågorna 16 – 19 vilket vi ser som en ytterligare motivering till vårt val att 

tillämpa den ovan beskrivna likert-skalan vid de angivna frågorna. 

4.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Av anledning att studiens population är svåridentifierad kan ingen bortfallsanalys presenteras, 

istället kommer avsnittet koncentreras på ett resonemang kring studiens bortfall och 

svarsfrekvens. Gruppenkäten och webbenkäten distribuerades vid två olika tillfällen. Den 

första undersökningen genomfördes, genom gruppenkäten, den 25:e februari 2013. Tidigare 

beskrev vi att främsta fördelen med en gruppenkät är att bortfallet oftast förblir lågt, vilket 

också visade sig i denna undersökning. Av totalt 60 medlemmar närvarande på Aktiespararnas 

träff deltog 42 stycken i vår undersökning, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 70 procent. 

Deltagarna på träffen hade alla förutsättningar för att besvara enkäten, d.v.s. vi fick tid till att 

förklara vilka vi var och förmedla syftet med undersökningen, alla hade tillgång till pennor 

samt att det fanns god tid till att besvara enkäten. Därför kan vi inte kommentera bortfallet 

mer än att 30 procent inte valde att delta. 

Webbenkätens första distribuering genomfördes via ett e-postmeddelande till samtliga 195 

respondenter den 27:e mars 2013. Risken för överföringsfel kan initialt ha inträffat då flertalet 

e-postadresser, som sagt, transponerades in för hand. Dock mottogs inget meddelande om att 

någon av e-postadresserna var felaktiga. Av 195 respondenter skickade vi ut webbenkäten till 

126 stycken. Övriga 69 respondenter tilldelades webbenkäten från kursansvarig på 

Internationella handelshögskolan i Jönköping genom en vidarebefordring av e-

postmeddelandet, p.g.a. att de inte ville dela ut studenternas e-postadresser. Detta innebär att 

vi inte har kontroll över att samtliga 69 studenter mottagit meddelandet och att vi måste förlita 

oss på att vidarebefordringen var lyckad. Det ska även klargöras att avancerade kurser på 

universitetsnivå oftast undervisas på engelska vilket medförde att en del av studenterna inte är 

svensktalande. Av Umeåstudenterna kunde en utsortering av, för oss identifierbara 

utbytesstudenter genomföras, vilket minskade urvalet med 13 studenter till 64 stycken. Dock 

ska vi markera att vi endast eliminerade de studenter som vi hade absolut kännedom om att de 

inte var svenskspråkiga, därav är det fullt möjligt att icke-sveksspråkiga studenter vid Umeå 

Universitet ändå delgivits enkäten. Av övriga deltagande universitet/ högskolor utges 

revisionskursen på engelska vid Uppsala Universitet och Internationella handelshögskolan i 
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Jönköping medan kursen vid Högskolan i Halmstad utges på svenska. Med andra ord, frånsett 

Umeå, är det 114 studenter där vi inte har kunnat urskilja vilka som är svensk- respektive 

engelskspråkiga. Därför antar vi att vissa i urvalet inte kunde besvara enkäten men att vi 

heller inte hade möjlighet att kontrollera detta. Tio dagar efter utskicket hade 53 stycken svar 

noterats vilket motsvarar en svarsfrekvens på ungefär 27 procent. 

För att minska bortfallet genomfördes därefter, den 8 april 2013, en påminnelse genom 

samma förfarande som tidigare; ett direktutskick till 126 studenter och en vidarebefordring 

från kursansvarig i Jönköping till resterande 69. Detta gav ytterligare 12 svar och ökade den 

totala svarsfrekvensen till ungefär 33 procent. Diagrammet nedan illustrerar, inkluderat en 

påminnelse, webbenkätens totalt erhållna svar. Topparna i diagrammet motsvarar inkomna 

svar vid första utskicket och vid påminnelsen. 

 

Figur 3 - Inkomna svar från webbenkäten 

Totala bortfall för gruppenkäten och webbenkäten kan sammanfattningsvis summeras i 

tabellen nedan. Notera att vi inte kan urskilja svarsfrekvens från respektive Universitet/ 

Högskola eftersom inkomna svar är helt anonyma och ingen sådan fråga inkluderades i 

enkäten. 

 Access, st Antal svar, st Svarsfrekvens, % Bortfall, % 

Gruppenkät 60 42 70 30 

Webbenkät 195 65 33,33 66,7 

Totalt 255 107 41,96 58,04 

Tabell 4 - Svarsfrekvens och bortfall 

4.5 Databearbetning 

Data från webbenkäten sparades, som sagt automatiskt ned i ett excelark. Från gruppenkäten 

har data transponerats in för hand. Efter att all rådata sammanställts har en rad variabler 

kodats om, detta för att dels den deskriptiva statistiken ska bli tydligare, men även för att 

sambanden i regressionsmodellerna kan tolkas på ett enklare sätt. Vi kommer, i avsnitt 5.2 när 

regressionsanalyserna redovisas, vara tydliga med om variablerna är kodade eller 
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kontinuerliga. Syftet med detta avsnitt är med andra ord att redovisa vilka variabler som 

kodats om och variablerna som inte omnämns i detta avsnitt har alltså behållit sin 

kontinuerliga form. 

Initialt delade vi in urvalsgrupperna enligt en dummyvariabel med kodningen 1 respektive 0. 

Urvalsgruppen studenter fick kodningen ett och urvalsgruppen aktiesparare kodades till värdet 

noll. Vi kodade även om yrkeserfarenhet, akademisk erfarenhet, variabeln om hur många 

placeringar respondenterna gjorde 2012 samt variabeln om vilken risknivå respondenterna 

har. 

Tabell 5 nedan, beskriver hur vi kodat om respondenternas yrkesmässiga samt akademiska 

erfarenheter. Vi är främst intresserade av att se vilka respondenter som har ekonomisk 

erfarenhet och har därför valt att koda om både yrkeserfarenhet och akademisk erfarenhet till 

dummyvariabler. Koden ett motsvarar ”ekonomi” och koden noll motsvarar ”annan/ ingen”. 

Akademisk erfarenhet Kodning Benämning 

   Högskola inr. ekonomi 1 1 =Ekonomi 

Högskola annan inr. 0 
0 =Annan/ 

     Ingen 

Gymnasial nivå 0 

 Grundskolenivå 0 

  
Tabell 5 - Kodning av yrkeserfarenhet och akademisk erfarenhet 

Två variabler har kodats om till tre nya variabler, vilket tabell 6 och 7 nedan beskriver. I tabell 

6 presenteras den ena, fråga 6, ”Uppskatta antalet placeringar du genomförde 2012”. Där har 

svarsalternativet ”Inga” bildat dummyvariabeln ”ingen erfarenhet av placeringar”, 

svarsalternativet ”1 – 5” bildat dummyvariabeln ”liten erfarenhet av placeringar” samt 

svarsalternativen ”5 – 10”, ”10 – 50”, och ”> 50” bildat dummyvariabeln ”stor erfarenhet av 

placeringar”. I senare delens regressionsanalyser har vi valt variabeln ”ingen erfarenhet av 

placering” som referenskategori. 

Kodningen av de nya variablerna beskrivs också i tabellen. För variabeln ”ingen erfarenhet av 

placeringar” kodas svarsalternativet ”inga” till ett och övriga alternativ till noll. För ”liten 

erfarenhet av placeringar” kodas ”1 – 5 st” till ett och övriga till noll, samt för ”stor erfarenhet 

av placering” kodas ”5 – 10”, ”10 – 50” och ”> 50 st” till ett och övriga till noll. Samma 

princip gäller för kodningen av risknivå. 

Uppskatta antalet placeringar 2012. Benämning Kodning 

  

 

Svarsalternativ Inga  = ingen erfarenhet av placering 
a 

Inga = 1, övriga = 0 

Svarsalternativ 1 – 5 st  = liten erfarenhet av placering 1 – 5 st = 1, övriga = 0 

Svarsalternativ 5 – 10, 10 – 50, > 50 st  = stor erfarenhet av placering 5 – 10, 10 – 50, >50 = 1, övriga = 0 
a 
Referenskategori 

  

Tabell 6 - Kodning av variabeln, fråga 6, Uppskatta antalet placeringar du genomförde 2012 

I Tabell 7 nedan presenteras variabeln, fråga 7, ”Uppskatta risknivån i dina placeringar i 

allmänhet” som också är uppdelad i tre nya variabler. Svarsalternativ ”1 – 2” bildar variabeln 

Yrkeserfarenhet Kodning Benämning 

  

  Bank/ finans 1 1 =Ekonomi 

Revision 1 
0 =Annan/  

     Ingen 

Redovisning/ ekonomi 1 

 
Annan 0 
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”risknivå låg”, svarsalternativ ”3” bildar variabeln ”risknivå mellan” samt svarsalternativ ”4 – 

5” bildar variabeln ”risknivå hög”. Variabeln ”risknivå låg” är referenskategorin. 

Uppskatta risknivån i dina placeringar i allmänhet Benämning Kodning 

  

 

Svarsalternativ 1 - 2  = risknivå låg 
a 

1 – 2 = 1, övriga = 0 

Svarsalternativ 3  = risknivå mellan 3 = 1, övriga = 0 

Svarsalternativ 4 -5  = risknivå hög 4 – 5 = 1, övriga = 0 
a
 Referenskategori   

Tabell 7 - Kodning av variabeln, fråga 7, Uppskatta risknivån i dina placeringar i allmänhet 

Anledningen till att dessa har kodats om till tre nya variabler är för att vi, i 

regressionsmodellerna, kan jämföra sambandet för respondenterna med exempelvis en stor 

eller liten erfarenhet av placeringar, mot referenskategorin, d.v.s. de som saknar samma 

erfarenhet. På samma sätt kan vi jämföra effekten för respondenter med en hög och mellan 

risknivå i sina placeringar mot referenskategorin, d.v.s. de som har en låg risknivå.  
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5. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis framställs studiens deskriptiva 

statistik och resultat från enklare tester. I kapitlets senare del presenteras resultat från 

studiens multipla linjära regressionsmodeller. Båda delarna är uppbyggda i enighet med 

studiens tre första delsyften. I detta kapitel finns inslag av analys men vi vill upplysa läsaren 

om att väsentlig analys och vidare diskussion om studiens resultat kommer att presenteras i 

nästkommande kapitel, i kapitel 6.  

  

5.1 Deskriptiv statistik och univariata tester 

Huvudsyftet med deskriptiv statistik är att bli familjär med materialet. Vanligt är att man 

sammanfattar variablerna med olika mått, oftast lägesmått och spridningsmått. (Dahmström, 

2005, s. 179-180) I denna studie utgör den deskriptiva statistiken inte enbart en beskrivning 

av variablerna. Detta avsnitt utgör en stor del av resultatredovisningen och bildar grunden för 

senare analysdel. 

Studier inom området med liknande kvantitativa undersökningsmetod som denna, presenterar 

sina resultat genom att jämföra respondenternas åsikter och värderingar med hjälp av 

univariata tester (se exempelvis Asare & Wright, 2012; McEnroe & Martens, 2001). Vi 

använder i detta avsnitt medelvärden, frekvenstabeller och frekvensdiagram för att beskriva 

statistiken. Därtill utnyttjas tre T-tester och ett chi-square test för att presentera 

respondenternas totala, men även skiljaktiga, uppfattning och värderingar. De tre T-testerna 

som används är (1) independent-samples, där urvalsgruppernas medelvärden jämförs mot 

varandra, (2) one-sample, som undersöker om medelvärdet är skilt från ett specifikt värde, i 

denna studie används mittenvärdet tre, samt (3) paired-samples som jämför medelvärdet 

mellan två variabler. Chi-square testet har utnyttjats för att undersöka frekvensskillnader 

mellan urvalsgrupperna. Vi har, genomgående för alla univariata tester, valt att kommentera 

resultat som signifikanta endast om signifikansnivån understiger 5 procent och som marginellt 

signifikanta om signifikansnivån är över 5 procent men under 10 procent. Signifikansnivån 

används för att minimera risken att göra felaktiga tolkningar av insamlat data, d.v.s. minskar 

risken att slumpen har orsakat resultatet (Anderson et al., 2009, s. 654-655). 

Initialt presenteras respondenternas profil, det vill säga hur åldersfördelning, yrkes- och 

akademisk erfarenhet, erfarenhet av placeringar, samt hur risknivån i allmänhet ser ut. 

Därefter disponeras avsnittet utifrån studiens tre delsyften: klargöra investerares uppfattning 

och tillämpning av dagens revisionsberättelse, undersöka investerares förväntningar på 

revisorns roll och ansvar samt utreda hur investerare värderar förslag på ny information i 

revisionsberättelsen. 

5.1.1 Respondenternas profil 

Detta avsnitt presenterar data inhämtat från frågorna 1-7 i enkäten och syftar till att klargöra 

respondenternas ålder samt erfarenhet av ekonomi och placeringar. Avsnittet ämnar även visa 

skillnader mellan urvalsgruppernas allmänna riskprofil. 

Tabell 8 nedan presenterar respondenternas ålder och visar en tydlig skillnad mellan 

urvalsgrupperna. Aktiesparare har både en högre medelålder och ett större intervall mellan 
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den högsta och lägsta angivna åldern, än vad gruppen studenter har. Resultatet indikerar en 

markant högre livserfarenhet hos gruppen aktiesparare. 

 

Medel Minimum Maximum Antal 

Fråga 1. Ålder.     

Aktiesparare 62,1 22 85 40 

Studenter 25,26 22 35 65 

Totalt 39,3 22 85 105 

 
Tabell 8 - Ålder 

Skillnader i yrkes- och akademisk erfarenhet mellan studiens urvalsgrupper visualiseras nedan 

i tabell 9. Det ska noteras att den specifika frågan om akademisk erfarenhet inte är inkluderad 

i webbenkäten. Eftersom webbenkäten endast har skickats ut till studenter inom 

företagsekonomi har vi antagit att alla respondenter för urvalsgruppen studenter har 

akademisk erfarenhet av ekonomi på högskolenivå. Resultatet visar att en större andel 

studenter har yrkes- och akademisk erfarenhet av ekonomi, jämfört med aktiesparare. Totalt 

sett har tvåtredjedelar av respondenterna angivit att de har akademisk erfarenhet av ekonomi 

på högskolenivå och hälften av respondenterna har yrkeserfarenhet av ekonomi. 

 

Yrkeserfarenhet Akademisk erfarenhet
a 

 Ekonomi Annan/  Ingen  Ekonomi
b 

Annan/ Ingen 

Fråga 2. Yrkeserfarenhet/Akademisk erfarenhet 

Aktiesparare 33,30% 66,70% 38,10% 61,90% 

Studenter 60,90% 39,10% 100% 0% 

Totalt 50% 50% 75,70% 24,30% 
a
 Fråga 3 i gruppenkät, ej inkluderad i webbenkät     

b
 Högskolenivå inriktning ekonomi     

Tabell 9 - Yrkeserfarenhet och akademisk erfarenhet 

I avsnitt 4.1 specificerades att urvalsgruppen studenter representeras av studenter som antagits 

i en revisionskurs på avancerad nivå. Tabell 10 nedan visar att alla respondenter från 

urvalsgruppen studenter har akademisk erfarenhet av en revisionskurs på avancerad nivå, 

vilket överensstämmer med urvalsramen för urvalsgruppen studenter.  

Ingen teoretisk kunskap Grundnivå Avancerad nivå 

Fråga 3 & 4. Kursspecifik akademisk erfarenhet 
a 

   

Nivå revisionskurs 0 0 64 
a
 Ej inkluderad i gruppenkät 

   
Tabell 10 - Kursspecifik akademisk erfarenhet 

Respondenternas erfarenhet av att placera/ investera i värdepapper presenteras i tabell 11 

nedan. För fråga 5 fick respondenterna bedöma sin egen erfarenhet av placering på en skala 

mellan 1-5, där svarsalternativ 1 motsvarar ”Låg” och 5 ”Hög”. Tabellen visar att aktiesparare 

har ett högre medelvärde än studenter och att skillnaden är statistisk signifikant, vilket 

indikerar att aktiesparare, i högre utsträckning, anser att de har en hög erfarenhet av 

placeringar, jämfört med studenter. Fråga 6 är mer objektiv utformad och visar att 

övervägande del av aktiesparare gjorde fler än fem stycken placeringar i värdepapper under 

2012 medan de flesta studenter inte gjorde en enda. Av alla respondenter angav 58 procent att 
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de hade utfört en eller fler placeringar i värdepapper under 2012. Respondenternas erfarenhet 

av placeringar var i allmänhet lägre än vad vi hade förväntat oss, och i synnerhet för 

urvalsgruppen studenter. Mer specifikt visar, med en statistisk signifikans, att större andelen 

studenter inte genomförde någon placering i värdepapper under 2012, jämfört med 

aktiesparare och att större andelen aktiesparare genomförde fler än 5 placeringar under 2012, 

jämfört med studenter.    

Frekvensdiagrammen över fråga 5 visar ett typvärde för aktiesparare på 4 medan samma 

värde för studenter är 1. I frekvensdiagrammet över fråga 6 har svarsalternativen, som tidigare 

nämnt, kodats om till erfarenhetsnivå där ”ingen erfarenhet” motsvarar svarsalternativet 0st, 

”liten erfarenhet” 1-5st och ”stor erfarenhet” > 5st. Typvärdet för aktiesparare är <5st och 0st 

för studenter. Frekvensdiagrammen över fråga 5 och fråga 6 visar båda en tydlig negativ sned 

fördelning för urvalsgruppen aktiesparare och en tydlig positiv sned fördelning för 

urvalsgruppen studenter. Denna fördelning visualiserar att aktiesparare har större erfarenhet 

av placeringar i värdepapper än vad studenter har. 

Tabell 11 - Erfarenhet av att placera/ investera i värdepapper 

Tabell 12 nedan presenterar respondenternas allmänna riskprofil. Vi noterar en tydlig skillnad 

mellan urvalsgrupperna. Gruppen aktiesparare har en signifikant högre risknivå i sina 

placeringar i allmänhet, jämfört med gruppen studenter. Tabellen visar även att gruppen 

studenter framförallt anser att dess allmänna risknivå i sina placeringar är låg. Totalt sett 

noterar vi att majoriteten av respondenterna främst anser att risknivån i dess placeringar är 

låg. 

 Medel Std Avvikelse Antal Sig. 

Fråga 5. Uppskatta din erfarenhet av att placera/ investera i värdepapper. 

Aktiesparare 3,52 1,018 42  

Studenter 1,82 0,882 65 0,000
a 

Totalt 2,49 1,254 107   

     

 

0 st 1-5 st > 5 st Totalt 

Fråga 6. Uppskatta antalet placeringar/ investeringar i  

värdepapper Du gjorde under 2012.  

 

Aktiesparare 7,1% 38,1% 54,8% 100% 

Studenter 66,2%
b 

23,1%
c 

12,3%
b 

100% 

Totalt 43% 29% 29% 100% 

 

a
 Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna vid independent samples T-test 

b
 Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,000) vid Pearson Chi-Square test 

c 
Marginell signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,094) via Pearson Chi-Square test 



42 
 

 

 

Risknivå låg Risknivå mellan Risknivå hög Totalt 

Fråga 7. Bedöm risknivån i dina placeringar i allmänhet. 
  Aktiesparare 11,90% 42,90% 45,20% 100% 

Studenter 59,40%
 a

 18,80%
 b

 21,90%
 c
 100% 

Totalt 40,60%
 

28,30%
 

31,10%
 

100% 
a 

Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,000) vid Pearson Chi-square test 
b 

Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,009) vid Pearson Chi-square test 
c 
Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,018) vid Pearson Chi-square test 

Tabell 12 - Risknivå i placeringar i allmänhet 

Sammanfattningsvis visar den deskriptiva statistiken över respondenternas profil tydliga 

skillnader mellan urvalsgrupperna. Förutom en markant åldersskillnad mellan 

urvalsgrupperna återfinns divergensen i studiens samtliga erfarenhetsvariabler. Urvalsgruppen 

studenter har i större utsträckning yrkes- och akademiskt erfarenhet av ekonomi medan 

urvalsgruppen aktiesparare i större utsträckning har erfarenhet av att investera/ placera i 

värdepapper. Gruppen aktiesparare har dessutom en allmänt högre riskprofil jämfört med 

gruppen studenter. 

5.1.2 Del 1. Dagens revisionsberättelse 

Syftet med detta avsnitt är att presentera respondenternas totala - samt skiljaktiga uppfattning 

och tillämpning av dagens revisionsberättelse och dess tillräcklighet. Detta genom att ge en 

övergripande databeskrivning, förenat med enklare tester, av frågorna 8 till 15 samt fråga 20. 

Tabell 13 nedan beskriver om respondenterna anser att de förstår innehållet i dagens 

revisionsberättelse där 1 i denna fråga motsvarar ”inte alls” och 5 motsvarar ”fullt ut”. Om vi 

studerar tabellen kan vi notera att studenterna har ett högre medelvärde än aktiesparare i 

denna fråga, dock intygar T-testet att skillnaden inte är signifikant. Det totala medelvärdet för 

både studenter och aktiesparare är dock signifikant skilt från mittenvärdet, vilket intygar att 

fler respondenter anser att de förstår innehållet i revisionsberättelsen i hög utsträckning. 

Vidare noterar vi att spridningen runt medelvärdet, standardavvikelsen, är svagt högre för 

gruppen aktiesparare. Sett till tabellens tillhörande frekvensdiagram kan vi initialt notera att 

ingen svarande i gruppen aktiesparare har svarat alternativ 1, ”inte alls”. Därefter intygar 

diagrammet att studenterna har ett tydligare typvärde än aktiesparare. Flest studenter har 

svarat 4, jämfört med aktiesparare som valde svarsalternativ 3 och 4 mer jämnt fördelat. Detta 

ger formen mer tyngdpunkt åt höger och är något negativt sned för gruppen studenter. 

Gruppen aktiesparare har en mer systematisk, normalfördelad form. 
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Tabell 13 - Förstår du innehållet i revisionsberättelsen? 

Tabell 14 och 15 nedan beskriver vilka av respondenterna som läser revisionsberättelsen och 

hur lång tid, andelen av dem ägnar åt den. Fråga 9, ”Läser du revisionsberättelsen” är en 

frivillig fråga, vilket innebär att ett utelämnat svar betyder att respondenten inte läser 

revisionsberättelsen, d.v.s. resultatet av hur många som läser revisionsberättelsen utgörs alltså 

av de som besvarat någon av frågans alternativ. Från tabell 14 kan vi utläsa att majoriteten av 

både aktiesparare och studenter läser revisionsberättelsen. Tabellen visar dock att en större 

andel aktiesparare läser revisionsberättelsen jämfört med studenter, vilket också är signifikant 

enligt ett Chi-square test. Totalt sett anser ungefär två tredjedelar av respondenterna att de 

läser revisionsberättelsen. Det ska klargöras att fråga 9 är ställd ur ett allmänt perspektiv och 

kan medföra annorlunda tolkning av resultatet. Den naturliga tolkningen är att respondenterna 

läser revisionsberättelsen förenat med ett investeringsbeslut, men det finns även utrymme att 

respondenterna läser revisionsberättelsen enbart ur eget intresse. Syftet med frågan var att 

utreda om respondenterna överhuvudtaget läser revisionsberättelsen och inte specifikt förenat 

med ett investeringsbeslut, därav ställdes frågan av sådan allmän karaktär.  

Tabell 14 - Läser du revisionsberättelsen? 

Fråga 10 till och med fråga 12 är följdfrågor för de respondenter som besvarat fråga 9, d.v.s. 

följdfrågor för de som anser att de läser revisionsberättelsen. Jämförs antal svarande för 

 

Medel Std Avvikelse Antal Sig. 

Fråga 8. Förstår du innehållet i revisionsberättelsen? 

Aktiesparare 3,49 0,942 39 

 Studenter 3,63 0,934 64 0,471
a 

Totalt 3,57 0,935 103  0,000
b 

 

a
 Ej signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

b
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test 

  

Ja Nej Totalt Sig. 

Fråga 9. Läser du revisionsberättelsen?   

Aktiesparare 

 

81 % 19 % 100% 
 

        Antal 

 

34 8 42 
 

Studenter 

 

58,5 % 41,5 % 100% 0,015
a 

        Antal 

 

38 27 65  

Totalt 

 

67,3% 32,7% 100%  

        Antal 

 

72 35 107  
a 
Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna via Pearson Chi-Square test  
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frågorna 10 till 12 noterar vi således att antalet svarande är färre än vid fråga 9, detta på grund 

av att de som inte läser revisionsberättelsen, inte heller besvarat dessa frågor. 

Av de som läser revisionsberättelsen kan vi utläsa, nedan från tabell 15, att totala majoriteten 

läser den översiktligt, och att en låg andel av respondenterna läser revisionsberättelsen mer än 

fem minuter. Sett till skillnaden mellan urvalsgrupperna visar tabellen att en signifikant större 

andel aktiesparare läser revisionsberättelsen mer än fem minuter jämfört med studenter. En 

sammanfattad notering från både tabell 14 och 15 visar att en signifikant större andel 

aktiesparare läser revisionsberättelsen jämfört med studenter och att en signifikant större 

andel av aktiesparare som läser revisionsberättelsen också ägnar mer än fem minuter åt den 

jämfört med studenter. 

Tabell 15 - Ägnad tid åt att läsa och värdera innehållet i revisionsberättelsen 

Tabell 16 nedan beskriver både fråga 11 och 12, d.v.s. om respondenterna anser att en REN 

respektive OREN revisionsberättelse tillför värdefull information. 1 motsvarar ”i låg grad” 

och 5 motsvarar ”i hög grad. Sett till medelvärdet anser en ej signifikant större andel 

aktiesparare att en REN revisionsberättelse tillför värdefull information, i högre utsträckning, 

jämfört med studenter. Spridningen runt medelvärdet är högre för gruppen studenter, vilket 

också tillhörande diagram intygar. Spridningens form för gruppen aktiesparare har en 

tydligare tyngdpunkt åt höger jämfört med studenter. Typvärdet för aktiesparare är 4, och 

typvärdet för studenter är 5 vilket med andra ord indikerar att av gruppen studenter har flest 

svarat 5, ”i hög grad” på frågan. Det totala medelvärdet är signifikant skilt från mittenvärdet, 

vilket intygar att fler respondenter anser att en REN revisionsberättelse, i hög utsträckning, 

tillför värdefull information. 

Spridningen för fråga 12 är jämnare mellan grupperna, sett till standardavvikelsen. 

Diagrammets form intygar att båda grupperna har tyngdpunkten åt höger, med typvärdet 5. 

Det totala medelvärdet är, även här, signifikant skilt från mittenvärdet, vilket indikerar att fler 

respondenter anser att en OREN revisionsberättelse, i hög utsträckning, tillför värdefull 

information. Slutligen, studerar vi totala medelvärdet för fråga 12 i jämförelse mot totala 

medelvärdet för fråga 11 noterar vi en högre, signifikant notering för fråga 12. Detta intygar 

att respondenter anser att en OREN revisionsberättelse tillför värdefull information, i högre 

utsträckning än en REN revisionsberättelse. 

 

 

< 1 min 1-5 min > 5 min Totalt 

Fråga 10. Vid ett investeringsbeslut, uppskatta tiden du ägnar åt att läsa och värdera innehållet i 

revisionsberättelsen.  

 

Aktiesparare 41,2% 26,5% 32,4% 100% 

        Antal 14 9 11 34 

Studenter 50%
a 

43,3%
b 

6,7%
c 

100% 

        Antal 15 13 2 30 

Totalt 45,3% 34,4% 20,3% 100% 

        Antal 29 22 13 64 
a
 Ej signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,479) via Pearson Chi-Square test  

b 
Ej signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,156) via Pearson Chi-Square test  

c 
Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (0,011) via Pearson Chi-Square test 



45 
 

 

0 

5 

10 

15 

1 2 3 4 5 

Fr
ek

ve
n

s 

Fråga 11 

Aktiesparare Studenter 

0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 5 

Fr
ek

ve
n

s 

Fråga 12 

Aktiesparare Studenter 

Tabell 16 - Tillför en REN/ OREN revisionsberättelse värdefull information? 

Tabell 17 och 18 nedan beskriver om respondenterna dels anser att tjänsten revision är viktig 

för investerare och dels om de anser att dagens revisionsberättelse är tillräcklig. Av 

svarsalternativen motsvarar 1 ”i låg grad” och 5 ”i hög grad”. Tabell 17 presenterar dels en 

signifikant skillnad i medelvärde mellan studenter och aktiesparare, vilket intygar att 

studenter, i högre utsträckning, anser att tjänsten revision är viktig för investerare jämfört med 

aktiesparare och dels att spridningen runt medelvärdet dessutom är mindre för gruppen 

studenter. Det totala medelvärdet för båda grupperna är högt, och dessutom signifikant skilt 

från mittenvärdet, vilket intygar att fler respondenter anser att tjänsten revision, i hög 

utsträckning, är viktig för investerare. 

Från tabell 18, som behandlar respondenternas anseende om dagens revisionsberättelse är 

tillräcklig, noterar vi skillnaden i gruppernas medelvärde som ej signifikant. 

Frekvensdiagrammet presenterar visserligen en mer högertyngd fördelning för gruppen 

studenter och ett högre typvärde, 4, jämfört med gruppen aktiesparare, 3. 

Frekvensdiagrammet visar en mer symmetrisk normalfördelning runt mittenvärdet för 

gruppen aktiesparare. Det totala medelvärdet är inte heller signifikant skilt från mittenvärdet, 

vilket medför att vi inte kan uttala oss om respondenterna anser att dagens revisionsberättelse 

är tillräcklig eller ej. Sammantaget från tabell 17 och 18 noterar vi att respondenterna anser att 

tjänsten revision är viktig för investerare men har svårt att ta ställning till om dagens 

revisionsberättelse är tillräcklig. 

 

 

Medel Std Avvikelse Antal Sig. 

Fråga 11.  Vid ett investeringsbeslut, tillför en  

REN (utan anmärkning) revisionsberättelse värdefull information? 

Aktiesparare 3,52 1,149 33 

 Studenter 3,40 1,567 30 0,743
a 

Totalt 3,46 1,354 63  0,009
b 

     

Fråga 12.  Vid ett investeringsbeslut, tillför en 

OREN (med anmärkning) revisionsberättelse värdefull information?   

Aktiesparare 4,12 1,066 34  

Studenter 4,13 1,088 31 0,966
a 

Totalt 4,12
c 

1,068 65 0,000
b 

  

a
 Ej signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

b
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test 

c
 Signifikant skillnad mellan frågorna 11 och fråga 12 totala medelvärde vid paired-sample T-test, 

signifikansnivå 5% 
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Tabell 17 - Är tjänsten revision viktig för investerare? 

 

Tabell 18 - I vilken grad anser du att dagens revisionsberättelse är tillräcklig? 

Tabell 19 nedan, vars syfte är att kartlägga respondenternas uppfattning av storleken på 

revisorns arvode, presenterar vad respondenterna anser att Swedbanks revisionskostnad 

uppgick till år 2011. Korrekt svar är 32 miljoner kronor, vilket också största andel totala 

respondenter ansåg, vilket vi tolkar som att majoriteten har en medvetenhet över kostnaden 

för revision. Enskilt för båda grupperna ansåg både störst andel aktiesparare samt störst andel 

studenter att kostnaden uppgick till 32 miljoner kronor, vilket återigen indikerar att båda 

grupperna tenderar att ha en rimlig uppfattning över revisionskostnaden. Minst andel 

studenter ansåg att kostnaden var 1 miljon kronor. Minst andel aktiesparare ansåg att 

kostnaden var 4 miljoner kronor. Frekvensdiagrammet för fråga 14 presenterar hur stor andel 

för varje svarsalternativ som anser att kostnaden är rimlig, för låg eller för hög. Vi utläser att 

störst andel, för varje alternativ, anser att kostnaden är rimlig och att en mindre andel anser att 

kostnaden är för låg. Sammantaget från tabell 19 kan vi utläsa att båda urvalsgrupperna har 

liknande medvetenhet kring kostnaden för revision, och att uppfattning dessutom tenderar att 

vara rimlig. 

 

 

 

 

Medel Std Avvikelse Antal Sig. 

Fråga 13.  Är tjänsten revision viktig för investerare? 

Aktiesparare 3,78 1,074 40 

 Studenter 4,34 0,930 64 0,005
a 

Totalt 4,13 1,021 104  0,000
b 

a
 Signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

b
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test 

 

Medel Std Avvikelse Antal Sig. 

Fråga 20. I vilken grad upplever du att dagens revisionsberättelse är tillräcklig? 

Aktiesparare 2,97 1,112 39 

 Studenter 3,15 0,956 65 0,385
a 

Totalt 3,09 1,016 104  0,387
b 

 

a
 Ej signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

b
 Ej signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test 



47 
 

 

0 

10 

20 

30 

40 

1 Mkr 4 Mkr 9 Mkr 32 Mkr 81 Mkr 

Fr
ek

ve
n

s 

Fråga 14 

Aktiesparare Studenter 

0 

20 

40 

60 

1 Mkr 4 Mkr 9 Mkr 32 Mkr 81 Mkr 

Fr
ek

ve
n

s 

Fråga 15 

Rimlig För låg För hög 

 

1 Mkr 4 Mkr 9 Mkr 32 Mkr 81 Mkr Totalt 

Fråga 14. Uppskatta hur mycket Swedbank betalade i revisionskostnad 2011. 

Aktiesparare 8,3% 2,8% 27,8% 52,8% 8,3% 100% 

Studenter 3,1% 14,1% 18,8% 54,7% 9,4% 100% 

Totalt 5% 10% 22% 54% 9% 100% 

 

Tabell 19 - Hur mycket betalade Swedbank i revisionskostnad 2011? 

Sammanfattningsvis kan vi ur detta avsnitt utläsa att respondenterna, i hög utsträckning, 

förstår innehållet i revisionsberättelsen och att majoriteten läser revisionsberättelsen, dock 

endast översiktligt. Gruppen aktiesparare läser revisionsberättelsen mer ofta än gruppen 

studenter. Vidare anser respondenterna att både den orena och den rena revisionsberättelsen, i 

hög utsträckning tillför värdefull information, framförallt den orena. Därefter noterar vi att 

särskilt gruppen studenter anser att tjänsten revision är viktig för investerare och att 

respondenterna har svårt att ta ställning till om dagens revisionsberättelse är tillräcklig. 

Avslutningsvis visar resultatet från respondenternas uppskattning av Swedbanks 

revisionskostnad att bägge grupperna har liknande uppfattning kring kostnaden för revision 

som dessutom tenderar att rimlig uppfattning över kostnaden. 

5.1.3 Del 2. Uppfattning av revisorns roll och ansvarsområden 

Följande avsnitt syftar till att presentera respondenternas totala, och skiljaktiga uppfattning av 

revisorns roll och ansvar, och baseras på data inhämtat från frågorna 16-19. Varje fråga består 

av ett påstående om revisorns uppgift, där respondenterna tar ställning till angivet påstående 

genom att besvara tre kontinuerliga delfrågor (A,B,C). För A och C mosvarar 1 ”i låg grad” 

och 5 ”i hög grad” medan i delfråga B benämns 1 som ”bristfällig” och 5 som ”utmärkt”.  

Tabell 20 visualiseras nedan och visar respondenternas uppfattning om påståendet att 

revisorns uppgift är att bedöma om klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess 

ställning och resultat. Den angivna uppgiften är en av revisorns nuvarande uppgifter, kolla 

avsnitt 4.3.2 för närmare beskrivning. De totala medelvärdena för respondenterna på alla 

delfrågor är signifikant skilda från 3, vilket visar att större andelen respondenter anser att 

påståendet, i hög utsträckning, är revisorns uppgift, att det i hög utsträckning bör vara 

revisorns uppgift och att revisorn, i hög utsträckning utför denna uppgift utmärkt. Tabellen 

visar även en signifikant skillnad för medelvärdet mellan aktiesparare och studenter på 

delfrågorna B) och C) vilket indikerar att studenterna anser att påståendet i högre utsträckning 

bör vara revisorns uppgift och att revisorn utför uppgiften utmärkt, jämfört med gruppen 

aktiesparare. En förklaring till detta kan vara att studenternas teoretiska kunskap om revision 

och därmed större vetskap om vad revisorns uppgift är. Sammantaget ur tabell 20 kan vi 

utläsa att båda urvalsgrupperna anser att det är och bör vara revisorns uppgift att bedöma om 

klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ställning och resultat, dock är 

urvalsgruppen studenter mer övertygande. 
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Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Fråga 16. Revisorns uppgift är att bedöma om klientens  

årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ställning  

och resultat. 

A) Är detta revisorns uppgift idag? 4,18
a 

4,49
a 

 4,38
a 

0,111 0,967 104 

B) Hur bra utför revisorn denna uppgift? 3,16 3,91
a  3,63

a 
0,001

b 
0,97 103 

C) Bör detta vara revisorns uppgift? 4,00
a 

4,42
a  4,26

a 
0,044

b 
1,024 102 

a 
Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5% 

b
 Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna vid independent-samples T-test 

Tabell 20 - Rättvisande bild 

Tabell 21 nedan visar respondenternas uppfattning om påståendet att revisorns uppgift är att 

garantera att klientens årsredovisning är helt fri från felaktigheter. Den påstådda uppgiften 

återfinns inte i standarder över revisorers uppgifter idag, kolla avsnitt 4.3.2 för utförligare 

beskrivning. Resultatet visar att det totala medelvärde vid delfråga A) är signifikant skilt 

under mittenvärdet, vilket indikerar att fler respondenter, i låg utsträckning, anser att garantera 

att klientens årsredovisning är helt fri från felaktigheter, är revisorns uppgift idag. Angående 

delfråga B) och C) är det totala medelvärdet inte signifikant skilt från mittenvärdet vilket 

medför att vi inte i någon riktning kan uttala oss om respondenternas uppfattning. Resultatet 

visar även en högre standardavvikelse på fråga 17 jämfört med fråga 16 gällande delfrågorna 

A) och C), vilket indikerar en större oenighet bland respondenterna på denna fråga jämfört 

med föregående fråga. På delfrågorna A) och C) återfinns även en signifikant skillnad mellan 

urvalsgrupperna där studenter tenderar att ha mer återhållsam uppfattning än aktiesparare. 

Resultatet visar att studenter, i lägre utsträckning, anser att garantera att klientens 

årsredovisning är helt fri från felaktigheter varken är eller bör vara revisorns uppgift, jämfört 

med aktiesparare. En förklaring till skillnaden mellan urvalsgrupperna på delfråga A) kan 

härröra sig till att studenter i större utsträckning har teoretisk kunskap om revision och 

därmed vetskap att den påstådda uppgiften inte är en nuvarande uppgift för revisorer. 

Sammantaget för tabell 21 kan vi notera att studenter har uppfattningen att det varken är eller 

bör vara revisorns uppgift att garantera att klientens årsredovisning är helt fri från 

felaktigheter, medan aktiesparare är mer osäkra. 

 
 

Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Fråga 17. Revisorns uppgift är att garantera att klientens  

årsredovisning är helt fri från felaktigheter. 

A) Är detta revisorns uppgift idag? 3,23 2,34
a 

 2,68
a 

0,002
c 

1,429 103 

B) Hur bra utför revisorn denna uppgift? 2,87 3,13  3,03 0,216 1,02 100 

C) Bör detta vara revisorns uppgift? 3,34 2,68
b  2,92 0,029

c 
1,5 103 

a
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5% 

b
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 10% 

c 
Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna vid independent-samples T-test 

Tabell 21 - Garanterat fri från felaktigheter 

Tabell 22 nedan visar respondenternas uppfattning om påståendet att revisorns uppgift är att 

upptäcka väsentliga bedrägerier. Detta är revisorns nuvarande uppgift, se avsnitt 4.3.2 för 

närmare beskrivning. Vi noterar totala medelvärden, signifikant skilt över mittenvärdet för 

samtliga delfrågor, d.v.s. att fler respondenterna anser att upptäcka väsentliga bedrägerier, i 

hög utsträckning är revisorns uppgift idag, att det i hög utsträckning bör vara revisorns uppgift 
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och att revisorn, i hög utsträckning, utför denna uppgift utmärkt. Resultatet visar även en 

signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden för deluppgift B), och en marginellt 

signifikant skillnad för deluppgift A). Detta indikerar att studenter anser att revisorn, i högre 

utsträckning, utför uppgiften utmärkt, jämfört med aktiesparare och att studenterna anser att 

den påstådda uppgiften är revisorns uppgift idag i marginellt högre utsträckning, jämfört med 

aktiesparare. Att gruppen aktiesparare uppvisar ett marginellt högre medelvärde för deluppgift 

C), än gruppen studenter, skiljer sig från föregående frågor där studenter uppvisade en större 

vetskap om revisorns nuvarande uppgifter. En tolkning kan vara att aktiesparare ställer högre 

krav på revisorn angående bedrägerier än vad studenter gör. Sammantaget noterar vi ur tabell 

22 att båda urvalsgrupperna anser att det är och bör vara revisorns uppgift att upptäcka 

väsentliga bedrägerier.   

  

Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Fråga 18. Revisorns uppgift är att upptäcka väsentliga 

bedrägerier. 

A) Är detta revisorns uppgift idag? 4,48
a 

4,14
a 

 4,27
a 

0,095
c 

1,003 105 

B) Hur bra utför revisorn denna uppgift? 3,03 3,66
a  3,42

a 
0,001

b 
0,979 102 

C) Bör detta vara revisorns uppgift? 4,34
a 

4,25
a  4,28

a 
0,654 0,969 102 

a
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5% 

b
 Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna vid idenpendent-samples T-test,  

c
 Marginellt signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna vid independent-samples T-test 

Tabell 22 - Upptäcka väsentliga bedrägerier 

Tabell 23 nedan presenterar respondenternas uppfattning om påståendet att revisorns uppgift 

är att upptäcka alla bedrägerier, oavsett beloppets storlek. Att upptäcka alla bedrägerier 

oavsett beloppets storlek går bortom revisorns nuvarande arbetsuppgifter, kolla avsnitt 4.3.2 

för närmare beskrivning. Tabellen visar att de totala medelvärdena på delfrågorna A), B) och 

C) är nära mittenvärdet, endast på delfråga A) är medelvärdet marginellt signifikant lägre än 

mittenvärdet. Vilket indikerar att respondenterna, i marginellt låg utsträckning anser att 

påståendet är revisorns nuvarande uppgift. Vi kan även utläsa signifikanta skillnader mellan 

urvalsgrupperna på delfråga A) och C). För studenter är medelvärdena signifikant skilda 

under mittenvärdet medan medelvärdena för aktiesparare är marginellt signifikant respektive 

signifikant skilda över mittenvärdet på delfråga A respektive B. Det indikerar att studenterna 

anser att påståendet i lägre utsträckning är revisorns uppgift idag, och att det i lägre 

utsträckning bör vara revisorns uppgift medan gruppen aktiesparare anser att uppgiften i 

högre utsträckning är och bör vara revisorns uppgift idag. Sammantaget ur tabell 23 noterar vi 

att aktiesparare tenderar att anse att det är och bör vara revisorns uppgift att upptäcka alla 

bedrägerier oavsett beloppets storlek medan studenter uppvisar motsatt uppfattning. 
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Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Fråga 19. Revisorns uppgift är att upptäcka alla 

bedrägerier, oavsett beloppets storlek. 

A) Är detta revisorns uppgift idag? 3,41
b 

2,32
a 

 2,73
b 

0,000
c 

1,423 104 

B) Hur bra utför revisorn denna uppgift? 2,71
b 

2,98  2,88 0,203 1,051 103 

C) Bör detta vara revisorns uppgift? 3,50
a 

2,65
a  2,96 0,002

c 
1,35 103 

a
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5% 

b
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 10% 

c
 Signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna vid indenpendent-samples T-test 

Tabell 23 - Upptäcka alla bedrägerier 

Sammanfattningsvis, visar resultatet från frågorna 16-19 att respondenterna, i hög 

utsträckning anser att det är och bör vara revisorns uppgift att upptäcka väsentliga bedrägerier 

och att bedöma om klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ställning och 

resultat. Dessutom visar resultatet att respondenterna, i låg utsträckning, anser att revisorns 

uppgift är att garantera att klientens årsredovisning är helt fri från felaktigheter samt påträffas 

indikationer på att respondenterna, i låg utsträckning även anser att revisorn har i uppgift att 

upptäcka alla bedrägerier. Noterbart är att studenter, i högre utsträckning är medveten om vad 

revisorns uppgift är, jämfört med aktiesparare och dessutom uppvisar en mer återhållsam 

uppfattning av påståenden som går utanför ramen för dagens nuvarande arbetsuppgifter. Den 

mest påtagliga skillnaden mellan urvalsgrupperna påträffas vid påståendet om revisorns 

uppgift är att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek, där andelen aktiesparare, till 

hög grad, anser att detta är och bör vara revisorns uppgift medan gruppen studenter anser att 

det till lägre grad är och bör vara revisorns uppgift. 

5.1.4 Del 3. Förslag på ny information i revisionsberättelsen 

Detta avsnitt presenterar respondenternas totala och skiljaktiga värdering av ny information i 

revisionsberättelsen.  Förslagen är uppdelade i tre delar, upplysning om revisionsmetoden, 

förbättrad kommunikation av revisionens resultat samt upplysning om framtidsanalyser och 

utvärdering av företagsledningen. För samtliga frågor i detta avsnitt motsvarar 1, ”instämmer 

inte alls” och 5, ”instämmer helt”. 

Tabell 24 nedan presenterar fem upplysningsförslag angående revisionsmetoden. Studeras 

skillnaden mellan grupperna, noterar vi att gruppen studenter har ett medelvärde som 

understiger gruppen aktiesparare för varje enskild fråga. Dock visar T-testet en marginell 

signifikant skillnad, endast för fråga 22 och fråga 38, upplysning om revisionsmetoden och 

upplysning om medlemmarna i revisionsteamet. Detta indikerar att gruppen studenter tenderar 

att vara mer restriktiva angående dessa upplysningar, i jämförelse med gruppen aktiesparare 

och att gruppen aktiesparare, å andra sidan, tenderar att efterfråga dessa upplysningar i större 

utsträckning, jämfört med gruppen studenter. Spridningen runt medelvärdet indikerar att den 

är störst för fråga 38 och minst för fråga 21.  

Studerar vi det totala medelvärdet noterar vi högst medelvärde för upplysning om tillämpad 

väsentlighetsnivå, vilken revisionsmetod som använts samt vilka poster som granskats, av 

vilka samtliga förslags medelvärden är signifikant skilda över mittenvärdet. Detta indikerar att 

respondenterna anser att revisionsberättelsen, i hög utsträckning, bör innehålla upplysning om 

tillämpad väsentlighetsnivå, vilken revisionsmetod som använts samt vilka poster som 

granskats. Det totala medelvärdet för upplysning om antal nedlagda revisionstimmar totalt 

och per varje granskad post är lägst, samt signifikant skilt under mittenvärdet, vilket indikerar 
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att respondenterna, i låg utsträckning, anser att revisionsberättelsen bör innehålla information 

om detta. Sammantaget ur tabell 24 utläser vi att respondenterna efterfrågar tre av fem förslag 

på utökad upplysning om revisionsmetoden. 

  

Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Utökad upplysning om revisionsmetoden 
Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om… 

Fråga 21. tillämpad väsentlighetsnivå 3,71 3,69 3,70
a 

0,894 0,952 99 

Fråga 22. vilken revisionsmetod som använts  3,81 3,39 3,54
a 

0,064
c 

1,132 100 

Fråga 23. vilka poster som granskats 4,06 3,69 3,82
a 

0,121 1,126 101 

Fråga 32. antal nedlagda revisionstimmar totalt och         

 per varje granskad post 2,69 2,3 2,44
a 

0,127 1,25 100 

Fråga 38. alla medlemmar i revisionsteamet 3,27 2,71 2,91 0,050
b 

1,394 102 

a
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5%

 

b
 Signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

c 
Marginell signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

Tabell 24 - Utökad upplysning om revisionsmetoden 

Tabell 25 nedan beskriver åtta förslag på upplysning om resultatet av revisionen. Även här 

tenderar medelvärdena för gruppen studenter att understiga medelvärdena för gruppen 

aktiesparare för majoriteten av upplysningsförslagen. Medelvärdena för gruppen aktiesparare 

ligger antingen nära, alternativt överstiger fyra. Gällande upplysning om bedömning av 

företagets interna kontrollsystem, ovanliga transaktioner, eventuella överträdelser av 

redovisningsregler samt bedömning av redovisningens kvalitet, utgör medelvärdena en 

marginell signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna. Detta indikerar att gruppen studenter 

tenderar att vara mer återhållsamma inför dessa förslag i jämförelse med gruppen aktiesparare 

och att gruppen aktiesparare, å andra sidan, tenderar att efterfråga dessa förslag mer, jämfört 

med studenter.  

Upplysning om upptäckta felaktigheter som rättats av företagsledningen, är förslaget med 

lägst medelvärde för gruppen studenter, vilket dessutom är signifikant skilt från gruppen 

aktiesparares medelvärde. Det indikerar att gruppen studenter, i högre utsträckning, inte anser 

att denna information bör inkluderas i revisionsberättelsen, i jämförelse med gruppen 

aktiesparare. För förslag på upplysning om upptäckta bedrägerier, noterar vi att spridningen 

runt det totala medelvärdet är lägst och att medelvärdena för båda grupperna är höga och 

likvärdiga, vilket indikerar att fler respondenter tenderar att vara överrens i denna fråga. Det 

totala medelvärdet för detta förslag är dessutom högst och skilt över mittenvärdet, vilket även 

alla förslag utom upplysning om upptäckta felaktigheter som rättats av företagsledningen är. 

Detta indikerar att respondenter, i hög utsträckning, efterfrågar att alla upplysningsförslag, 

förutom upptäckta felaktigheter som rättats av företagsledningen, bör inkluderas i 

revisionsberättelsen. Sammantaget utläser vi ur tabell 25 att respondenterna efterfrågar sju av 

åtta förslag på förbättrad kommunikation av resultatet av revisionen. 
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Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Förbättrad kommunikation av revisionens resultat 
Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om… 

Fråga 24. uppskattning av områden där det finns      

  störst risk för väsentliga felaktigheter 3,97 4,09 4,05
a 

0,558 0,989 100 

Fråga 26. bedömning av företagets interna        

 kontrollsystem 4,25 3,88 4,01
a 

0,062
c 

0,964 101 

Fråga 27. ovanliga transaktioner 3,92 3,52 3,66
a 

0,078
c 

1,125 101 

Fråga 28. eventuella överträdelser av        

 redovisningsregler   4,39 4,03 4,16
a 

0,078
c 

0,977 101 

Fråga 29. vad i årsredovisningen som är viktigast       

 för användaren att förstå 3,72 3,31 3,46
a 

0,142 1,337 100 

Fråga 33. upptäckta bedrägerier 4,25 4,28 4,27
a 

0,883 0,871 101 

Fråga 34. upptäckta felaktigheter som rättats av       

 företagsledningen  3,86 2,91 3,25 0,000
b 

1,34 102 

Fråga 37.  bedömning av redovisningens kvalitet 4,14 3,7 3,86
a 

0,052
c 

1,096 101 

a
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5%

 

b
 Signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

c 
Marginell signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

Tabell 25 - Förbättrad kommunikation av revisionens resultat 

Nedan i tabell 26 presenteras fem upplysningsförslag om revisorns framtidsanalyser och 

utvärdering av företagsledningen. Tabellen visar att medelvärdena för gruppen studenter är 

lägre än medelvärdena för gruppen aktiesparare, för majoriteten av förslagen. En överblick av 

de totala medelvärdena visar att respondenterna, i låg utsträckning, efterfrågar information om 

revisorns bedömning av företagsledningens förmåga att driva företaget respektive möta sina 

strategiska mål. Medelvärdena för bägge grupperna, gällande förslaget att revisionsberättelsen 

bör innehålla bedömning av företagsledningens förmåga att möta sina strategiska mål, är 

signifikant skilda från varandra, vilket indikerar att gruppen studenter är mer återhållsamma 

över att revisionsberättelsen bör innehålla denna information, jämfört med gruppen 

aktiesparare. Det indikerar samtidigt att en gruppen aktiesparare efterfrågar denna upplysning 

i högre utsträckning, jämfört med studenter. För förslagen företagets miljöpåverkan samt 

bedömning av företagsledningens förmåga att driva företaget, är indikationerna densamma, 

dock endast med en marginell signifikans. Å andra sidan noterar vi, gällande 

upplysningsförslaget om bedömning av företagets fortsatta drift, att medelvärdet för gruppen 

studenter är marginellt signifikant högre jämfört med medelvärdet för gruppen aktiesparare. 

Detta indikerar att gruppen studenter tenderar att efterfråga denna upplysning i högre 

utsträckning, jämfört med gruppen aktiesparare. 

Totalt sett noterar vi att spridningen runt medelvärdet är lägst för förslaget om att 

revisionsberättelsen bör innehålla en bedömning av företagets fortsatta drift. Detta förslag har 

även högst medelvärde, vilket även är signifikant skilt från mittenvärdet. Det indikerar att 

respondenterna, i hög utsträckning, efterfrågar att en bedömning av företagets fortsatta drift 

bör inkluderas i revisionsberättelsen. Förslaget om att revisionsberättelsen bör inkludera en 

känslighetsanalys, d.v.s. oväntade händelsers genomslagseffekt, är också skilt över 

mittenvärdet, med andra ord att respondenterna, i hög utsträckning, efterfrågar att även denna 

upplysning bör inkluderas. Sammantaget ur tabell 26 kan vi utläsa att respondenterna 
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efterfrågar två av fem förslag på utökad information om revisorns framtidsanalyser och 

utvärdering av företagsledningen. 

  

Medel Sig. Std. Avv. Antal 

Aktiesparare Studenter Totalt 
 

Framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen 
Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om… 

Fråga 25. bedömning av företagets fortsatta drift 3,67 4,23 4,03
a 

0,06
c 

1,005 101 

Fråga 30. oväntade händelsers genomslagseffekt  3,61 3,33 3,43
a 

0,224 1,112 100 

Fråga 31. företagets miljöpåverkan 3,22 2,78 2,94 0,077
c 

1,19 101 

Fråga 35. bedömning av företagsledningens förmåga        

 att driva företaget  3,41 2,94 3,11 0,082
c 

1,303 101 

Fråga 36. bedömning av företagsledningens förmåga       

 att möta sina strategiska mål 3,25 2,6 2,83 0,008
b 

1,184 101 

a
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample T-test, signifikansnivå 5%

 

b
 Signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

c 
Marginell signifikant skillnad mellan grupperna vid independent-samples T-test 

Tabell 26 - Upplysning om framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen 

Sammanfattningsvis noterar vi utifrån ovanstående avsnitts presentation att medelvärdena för 

urvalsgrupperna oftast skiljer sig signifikant från varandra. Överlag tenderar gruppen 

aktiesparare att efterfråga ovanstående upplysningsförslag i revisionsberättelsen medan 

gruppen studenter visar mer återhållsamhet. Detta anvisar två alternativ, antingen är gruppen 

aktiesparare mer erfarna och vet var behoven finns, eller så har studenter, den mer utbildade 

gruppen, mer teoretisk kunskap om revision och en mer rimlig uppfattning. Totalt sett noterar 

vi även att flertalet av alla besvarande respondenter, i hög utsträckning, efterfrågar att 

majoriteten av ovan framställda förslag bör inkluderas i revisionsberättelsen, då 12 av 18 

totala medelvärden skiljer sig signifikant över mittenvärdet, 3. För varje del visar resultaten 

att 3 av 5 förslag om revisionsmetoden, 7 av 8 förslag om revisionens resultat samt 2 av 5 

förslag om framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen efterfrågades i högst 

utsträckning. Detta indikerar att respondenterna främst efterfrågar mer information i 

revisionsberättelsen som förbättrar kommunikationen av revisionens resultat. 

5.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalyser används främst vid hypotesprövning (Hair et al., 1998, s. 159-161). På 

grund av studiens explorativa karaktär är hypotesbildning dock inte aktuellt. Istället utnyttjas 

regressionsanalyser med en bredare utgångspunkt och syftar till att söka eventuella samband 

tillskillnad från vid hypotesprövning då samband förkastas alternativt bekräftas. Avsnittet är i 

likhet med föregående avsnitt uppdelat enligt studiens tre första delsyften. I varje del 

genomförs en rad tester med hjälp av så kallade multipla linjära regressionsanalyser. Multipla 

linjära regressionsanalyser används för att kontrollera samband mellan en beroende variabel 

och två eller fler oberoende variabler, vars syfte är att förutspå förändringen i den beroende 

variabeln i relation till förändring i de oberoende variablerna (Hair et al., 1998, s. 148-149). 

För samtliga tester inkluderas samma uppsättning av oberoende variabler, av vilka presenteras 

nedan tillsammans med modellen för multipel linjär regression.  
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Studiens explorativa karaktär föranleder att valet av oberoende variabler inte är självklart. 

Tidigare forskning visar ett samband mellan utbildning och uppfattning av 

revisionsberättelsens innehåll (se exempelvis Monroe & Woodliff, 1994). Ett uttalat delsyfte 

med studiens är att utreda effekten av teoretiskt kunskap av revision och av studiens 

deskriptiva statistik visar tydliga skiljaktiga uppfattningar mellan urvalsgrupperna. För att 

utreda effekten av teoretisk kunskap av revision vidare, har vi valt att inkludera ”student/ 

aktiesparare” som oberoende variabel i modellerna. Alternativet var att inkludera variabeln 

”akademisk erfarenhet”, men eftersom ett av studiens delsyften är att undersöka 

utbildningseffekten av att ha en teoretisk kunskap av revision, vilket studenterna i studien har, 

lämpar sig dummyvariabeln ”student/ aktiesparare” bättre. Det är inte möjligt att inkludera 

både ”akademisk erfarenhet” och ”student/ aktiesparare” i modellerna på grund av att 

variablerna är högt korrelerade. Utslaget av ett Pearson korrelationstest visade 0,705 vilket 

indikerar ett starkt samband mellan variablerna, mer om korrelationstest nedan. 

Nästa variabel vi valt att inkludera i modellerna är respondenternas erfarenhet av placeringar. 

Detta för att vi vill undersöka om erfarenhet av att göra placeringar/ investeringar inverkar på 

respondenternas uppfattning. Från tidigare studier kan vi utläsa att publicering av 

revisionsberättelser med anmärkningar har en tydlig effekt på aktiemarknaden (se exempelvis 

Hsu et al., 2011; Menon & Williams, 2010; Schaub, 2006). Vi utgår ifrån att individer med 

större erfarenhet av placeringar, rent teoretiskt mer ofta kommit i kontakt med och tillämpat 

revisionsberättelsen, vilket möjligen påverkar deras förväntningar på revisorns roll och 

efterfrågan på ny information. Genom att inkludera variablerna ”liten erfarenhet av 

placeringar” och ”stor erfarenhet av placeringar” undersöker vi om effekten av att ha stor 

respektive liten erfarenhet av placeringar skiljer sig åt jämfört med, referenskategorin, d.v.s. 

dem utan erfarenhet av placeringar.  

Mot bakgrund att revision syftar till att skänka användare säkerhet och tillförlitlighet till 

företagets räkenskaper, inkluderas även respondenternas risknivå i regressionsmodellen. Vi 

utgår ifrån att individer med högre risknivå har mindre intresse för att konsultera denna 

säkerhet och därmed, rent teoretiskt, kan tänkas ha en mer frövriden bild av revisorns roll och 

ansvarsområden. Mer specifikt undersöker vi effekten för respondenter med en hög respektive 

mellan risknivå, jämfört med, referenskategorin, d.v.s. respondenter med låg risknivå.  

”Förstår du innehållet i revisionsberättelsen” är den sista oberoende variabeln vi har valt att 

inkludera i modellerna. Motivet härrör sig till tidigare forskning som funnit samband mellan 

individers förståelse av revisionsberättelsen och uppfattning av revisionsberättelsens innehåll 

(se exempelvis Fadzly & Ahmad, 2004). Mer andra ord undersöker vi om en större förståelse 

av revisionsberättelsens innehåll inverkar på respondenternas uppfattning.  

Modellerna utgörs således av sex oberoende variabler. Vi har även testat att inkludera 

”yrkeserfarenhet” som oberoende variabel varav inga signifikanta samband påträffades. Vi 

kan heller inte hitta andra motiv till variabelns påverkan vilket medförde att denna variabel 

exkluderades från modellen.   

I tabell 27 nedan beskrivs de oberoende variablerna. Variablerna ”student/ aktiesparare”, 

”liten erfarenhet av placering”, ”stor erfarenhet av placering”, ”risknivå mellan” samt 

”risknivå hög” är samtliga kodade enligt beskrivningen i avsnitt 4.5. Den sista variabeln, 
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”förstår du innehållet i revisionsberättelsen” är inkluderad som sin ursprungliga, kontinuerliga 

form med värden 1 – 5. Från tabellen kan vi utläsa att en majoritet, ungefär 61 procent av 

respondenterna har en teoretisk kunskap om revision. Gällande erfarenhet av placeringar är 

fördelningen jämnare, knappt en tredjedel av respondenterna anser att de har en liten – eller 

en stor erfarenhet av placeringar. Risknivån i placeringarna är också väldigt jämnt fördelat 

bland respondenterna, en svagt högre andel anser att risknivån i dess placeringar är på en hög 

nivå. Den sista variabeln beskriver hur respondenterna anser att de förstår innehållet i 

revisionsberättelsen. Variabeln sträcker sig från alternativen 1, ”inte alls” till 5, ”fullt ut”. Vi 

noterar där att spridningen är lägre än ett steg runt medelvärdet och att medelvärdet för 

variabeln är svagt över hälften. 

 

Tabell 27 - Deskriptiv statistik över regressionsmodellens oberoende variabler 

En förutsättning för att utföra en multipel linjär regression är att variablerna är på intervall- 

eller kvotskalenivå alternativt att nominal- och ordinalskalor kodas om till dummyvariabler 

(Hair et al., 1998, s. 149). Inom samhällsvetenskaplig forskning är det däremot vanligt att 

variabler i ordinalskala, utan att kodas om till dummyvariabler, används i multipla linjära 

regressionsmodeller (Trost, 2012, s. 164-165). Samtliga beroende variabler i denna studie är 

på ordinalskalenivå vilket medför ett centralt antagande att differensen mellan varje steg är 

lika genom hela ordinalskalan (Trost, 2012, s. 18-20). Av de oberoende variablerna är ”förstår 

du innehållet i revisionsberättelsen” på ordinalskalenivå medan övriga variabler är 

dummykodade.  

I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens 15 multipla regressionsanalyser. Av testerna 

kommer vi presentera modellens förklaringsgrad och signifikansnivå. Modellens 

förklaringsgrad beskriver proportionen av variansen kring den beroende variabelns 

medelvärde som förklaras av modellens oberoende variabler, medan modellens 

signifikansnivå avgör om modellen är statistiskt signifikant, vilket indikerar säkerheten i 

modellens skattningar (Anderson et al., 2009, s. 641, 650-651). Studiens explorativa karaktär 

föranleder att avsnittet kommer att fokusera på att hitta eventuella samband och beskriva 

sambandet snarare än att hitta en modell med ett perfekt linjärt samband. Fokus kommer 

därav att frångå modellen som helhet utan avsnittet kommer koncentreras på de oberoende 

variablernas koefficienter och signifikansnivå. Koefficienten förklarar riktningen på 

Oberoende variabler Andel/ medel Antal 

Student/ Aktiesparare 

 

 

 

Student 60,7 % 42 

 

Aktiesparare 
a 

39,3 % 65 

Erfarenhet av placering 

 

 

 

Liten erfarenhet av placering 29 % 31 

 

Stor erfarenhet av placering 29 % 31 

 

Ingen erfarenhet av placeringar 
a 

42 % 46 

Risknivå i placeringar 

 

 

 

Risknivå mellan 28 % 30 

 

Risknivå hög 30,8 % 33 

 

Risknivå låg 
a 

40,2 % 43 

Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  

 

Medel 3,57  

 

Std. Avvikelse 0,935 103 

 

a 
Referenskategori 
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sambandet mellan specifik oberoende variabel i modellen och den beroende variabeln medan 

signifikansnivån avgöra om sambandet är signifikant (Dahmström, 2005, s. 194). I likhet med 

föregående avsnitt kommer eventuella samband benämnas som signifikanta om 

signifikansnivån understiger 5% och som marginellt signifikanta om signifikansnivån 

överstiger 5% men understiger 10%. 

Vid multipla regressionsanalyser finns det risk för multikollinearitet bland de oberoende 

variablerna. Multikollinearitet benämns som korrelation mellan tre eller fler oberoende 

variabler. Om variablerna korrelerar finns risk att en variabels unika förklaringsstyrka 

minskas samtidigt som modellens övergripande förklaringsgrad ökar (Hair et al., 1998, s. 

188). Ett vanligt använt mått på multikollinearitet är ” the variance inflation factor” (VIF) och 

tumregeln är att förkasta modeller med variabler förenade med VIF - värden över 10. Vid 

mindre urvalsstorlek blir modellen känsligare för samvariation bland variablerna och därför 

rekommenderar Hair et al. (2010, s. 203-205) att endast acceptera modeller om variablernas 

VIF - värden understiger 3, alternativt 5. VIF värdena presenteras i samband med varje 

regressionstest och någon multikollinearitet återfinns inte i denna studie då samtliga VIF -

värden understiger 3.   

   

För att ytterligare kontrollera risken för multikollinearitet upprättades en 

multikorrelationsmatris. Korrelationen mellan variabler kan anta värden mellan -1 och +1, 

vilket signalerar ett perfekt positivt samband alternativt ett perfekt negativt samband, medan 

värdet 0 signalerar ett icke linjärt samband (Dahmström, 2005, s. 193-196). Tumregeln är att 

multikorrelation är ett problem om korrelationskoefficienten mellan två oberoende variabler 

över- eller understiger +/- 0,7 (Anderson et al., 2009, s. 655) Multikorrelationsmatrisen 

återfinns i appendix 3 och visar inga tecken på multikollinearitet då inga korrelationsvärden 

mellan de oberoende variablerna över-/understeg +/- 0,5.     

 

Avsnittet är i likhet med föregående avsnitt uppdelat enligt studiens tre delsyften. Initialt 

kommer regressionsanalyser gällande respondenternas uppfattning av dagens 

revisionsberättelse att presenteras följt av vidare regressionsanalyser angående 

respondenternas förväntningar på revisorns roll och ansvar och avslutningsvis kommer 

respondenternas efterfrågan på ny information i revisionsberättelsen att behandlas. 

 

5.2.1 Del 1. Dagens revisionsberättelse 

I detta avsnitt presenteras resultatet från fyra linjära regressionsmodeller. Ett av studiens 

delsyften är som sagt att undersöka investerares förståelse och tillämpning av dagens 

revisionsberättelse. Vi har därför valt att testa samband för hur de tillämpar 

revisionsberättelsen och hur värdefull de anser att den är samt, centralt för denna studie, om 

revisionsberättelsen är tillräcklig eller inte. Detta utmynnar i fyra beroende variabler: ”läser 

du revisionsberättelsen”, ”tillför en oren revisionsberättelse värdefull information”, ”är 

revisionsberättelsen tillräcklig” samt ”är tjänsten revision viktig”. Studien har två frågor som 

undersöker hur respondenterna värderar innehållet i revisionsberättelsen. Vi har även testat 

variabeln ”tillför en ren revisionsberättelse värdefull information” men inte funnit något 

samband, därför har vi valt att enbart presentera resultatet för variabeln ”tillför en oren 

revisionsberättelse värdefull information”. 

 

Tabell 28 nedan redovisar resultatet från modellerna. I modell 1 finner vi två samband, dels 

ett negativt signifikant samband för variabeln ”student/ aktiesparare”, vilket bekräftar 

resultatet från de univariata testerna, och dels ett signifikant positivt samband för variabeln 

”förstår du innehållet i revisionsberättelsen”. Detta innebär att om vi ökar variabeln ”förstår 
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du innehållet i revisionsberättelsen” med ett steg så ökar den beroende variabeln med 0,56 

steg. Med andra ord, de som förstår innehållet i högre utsträckning läser också 

revisionsberättelsen mer ingående. Vi bedömer detta samband som logiskt då de som förstår 

innehållet i högre utsträckning, har mer att få ut av revisionsberättelsen, och på så sätt kan 

ägna sig mer tid åt att läsa den. Vi tolkar det även som att de som läser revisionsberättelsen 

mer ingående, också förstår innehållet bättre. Det signifikant negativa sambandet för variabeln 

”student/ aktiesparare” innebär att effekten för studenterna, med teoretisk kunskap om 

revision är 0,73 lägre jämfört med aktiesparare. Detta tolkar vi som att studenterna, till 

skillnad från aktiesparare, har en större kunskap om dels revisionsberättelsens utformning, 

men även revision i allmänhet, och på så vis tillämpar revisionsberättelsen mer översiktligt, 

för att leta efter avvikelser. Vi kan även notera att modellen är signifikant och att 21 procent 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. 

I modell 2 noterar vi att variabeln ”förstår du innehållet i revisionsberättelsen” signifikant 

positivt påverkar om den orena revisionsberättelsen tillför värdefull information. 

Koefficienten visar att om vi ökar variabeln ”förstår du innehållet i revisionsberättelsen” med 

ett steg så ökar den beroende variabeln med 0,365 steg. De med en större förståelse av 

revisionsberättelsens innehåll tycker alltså att den orena revisionsberättelsen tillför värdefull 

information. En förklaring till detta samband kan vara att det krävs en viss förståelse för att 

kunna utläsa den orena revisionsberättelsens budskap. Vi kan även notera att modellen är 

marginellt signifikant och att 17,4 procent av variationen i den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna i modellen. 

Tabellen redovisar också ett marginellt signifikant positivt samband för modell 4. Effekten för 

studenter, med teoretisk kunskap om revision är 0,48 högre jämfört med aktiesparare. Detta 

tolkar vi som, likt ovanstående resonemang, att studenterna har en större kunskap, och på så 

sätt förstår revisorns roll och ansvar bättre. I modell 3 finner vi inga samband. 
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  R
2 

β  Sig VIF 

Modell 1. Läser du innehållet i revisionsberättelsen?     

 Modell 0,213  0,015a  

 Student/ Aktiesparare  -0,733 0,039 a 1,287 

 Liten erfarenhet av placering   -0,374 0,354 1,688 

 Stor erfarenhet av placering  0,052 0,903 2,006 

 Risknivå mellan  -0,354 0,362 1,769 

 Risknivå hög  0,029 0,944 2,109 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,555 0,001 a 1,126 
Modell 2. Tillför en oren revisionsberättelse värdefull information? 

 Modell 0,174  0,080b
  

 Student/ Aktiesparare  -0,217 0,503 1,25 

 Liten erfarenhet av placering   -0,593 0,11 1,653 

 Stor erfarenhet av placering  0,082 0,835 1,956 

 Risknivå mellan  0,019 0,958 1,759 

 Risknivå hög  -0,04 0,915 2,042 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,365 0,019a 1,137 
Modell 3. Är dagens revisionsberättelse tillräcklig? 

 Modell 0,057  0,467  

 Student/ Aktiesparare  0,174 0,524 1,245 

 Liten erfarenhet av placering   -0,242 0,408 1,579 

 Stor erfarenhet av placering  -0,194 0,56 1,871 

 Risknivå mellan  -0,097 0,736 1,535 

 Risknivå hög  0,42 0,167 1,912 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,108 0,333 1,058 
Modell 4. Är tjänsten revisions viktig? 

 Modell 0,127  0,040a
  

 Student/ Aktiesparare  0,48 0,067b 1,246 

 Liten erfarenhet av placering   -0,425 0,13 1,579 

 Stor erfarenhet av placering  -0,129 0,688 1,871 

 Risknivå mellan  0,265 0,332 1,486 

 Risknivå hög  0,094 0,744 1,852 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,184 0,088b 1,06 

 
a 
Signifikant     

 
b 
Marginellt signifikant     

Tabell 28 - Resultat från regressionsanalyser över dagens revisionsberättelse 

Sammanfattningsvis noterar vi således, från detta delavsnitt, att tre modeller visade på 

signifikanta samband. Det är variablerna ”student/ aktiesparare” och ”förstår du innehållet i 

revisionsberättelsen” som enskilt, eller gemensamt förklarar de beroende variablerna i modell 

ett, två och fyra. Resultatet indikerar att respondenter som i större utsträckning förstår 

innehållet i revisionsberättelsen också läser innehållet i revisionsberättelsen mer ingående, 

anser att en oren revisionsberättelsen i hög grad tillför värdefull information och dessutom 

anser att tjänsten revision är viktig. Vidare indikerar resultatet att studenter läser 

revisionsberättelsen mer översiktligt och anser att tjänsten revision är mer viktigt, jämfört med 

gruppen aktiesparare.  
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5.2.2 Del 2. Uppfattning av revisorns roll och ansvarsområden 

Denna del är kopplad till fråga 16-19 i enkäten och i avsnittet kommer resultatet från fyra 

stycken multipla linjära regressionsanalyser att presenteras. I denna del vill vi testa sambandet 

mellan de oberoende variablerna och respondenternas förväntningar om vilka uppgifter 

revisorer bör utföra. I modellerna används delfråga C vid respektive fråga som beroende 

variabler, detta för att denna delfråga är bäst ämnad för att fånga in respondenternas attityd 

och förväntningar på revisorns roll och ansvar. 

Tabell 29 nedan presenterar resultatet av avsnittets fyra multipla linjära regressionstester. 

Modell 5 finner två signifikanta samband mellan testets oberoende variabler och 

respondenternas uppfattning om det bör vara revisorns uppgift att bedöma om klientens 

årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ställning och resultat. De oberoende variablerna 

i fråga är ”student/ aktiesparare” och ”förstår du innehållet i revisionsberättelsen”. Angående 

den sistnämnda visar koefficienten att en ökning av variabeln ”förstår du innehållet i 

revisionsberättelsen” med ett steg orsakar en ökning i den beroende variabeln med 0,3 steg. 

Detta innebär att respondenter som i hög utsträckning förstår innehållet i revisionsberättelsen 

också placerar ett större ansvar på revisorer att den angivna uppgiften bör vara revisorers 

uppgift. Koefficienten för variabeln ”student/ aktiesparare” tolkas enligt följande. Effekten för 

studenter, med teoretisk kunskap om revision, är 0,56 högre, jämfört med aktiesparare. Vi kan 

även notera att modellen är signifikant och att 14 procent av variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Vi vill påminna läsaren om 

att den angivna uppgiften i modell 5 är en nuvarande uppgift för revisorer och som dessutom 

omnämns i revisionsberättelsen, kolla avsnitt 4.3.2 för utförligare information. Resultatet av 

modell 5 visar att respondenter som i större utsträckning förstår innehållet i 

revisionsberättelsen och även studenter, i högre grad innehar förståelse att det bör vara 

revisorers uppgift att bedöma om klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess 

ställning och resultat. 

Vi kan notera att i modell 6 påträffas inga samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln ”bör det vara revisorns uppgift att garantera att klientens årsredovisning är 

helt fri från felaktigheter”. För modell 7 är den beroende variabeln ”bör det vara revisorns 

uppgift att upptäcka väsentliga bedrägerier” en nuvarande uppgift för revisorer och omnämns 

dessutom i revisionsberättelsen, kolla avsnitt 4.3.2 för utförligare information. I modell 7 

återfinns ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln ”förstår du innehållet i 

revisionsberättelsen” och den beroende variabeln. Koefficienten visar att ökning av variabeln 

”förstår du innehållet i revisionsberättelsen” med ett steg medför en ökning i den beroende 

variabeln med 0,28 steg, vilket tolkas som att respondenter som i högre utsträckning förstår 

innehållet i revisionsberättelsen också placerar ett större ansvar på revisorer att den angivna 

uppgiften bör vara revisorers uppgift. Modellen är dock inte signifikant. 

Tabellen presenterar även resultatet från modell 8 som är det avslutande testet under detta 

avsnitt. Modell 8 finner dels ett signifikant negativt samband för ”studenter/ aktiesparare och 

dels ett marginellt signifikant negativt samband för ”förstår du innehållet i 

revisionsberättelsen”, mot den beroende variabeln ”bör vara revisorns uppgift att upptäcka 

alla bedrägerier oavsett beloppets storlek”. Den aktuella uppgiften i modell 8 är inte en 

nuvarande uppgift för revisorer, kolla avsnitt 4.3.2 för utförligare information. Sambandet 

mellan respondenternas förståelse av innehållet i revisionsberättelsen och den påstådda 

uppgiften återfinns således även i denna modell, koefficienten visar att om variabeln ”förstår 

du innehållet i revisionsberättelsen” ökar med ett steg så minskar den beroende variabeln med 

0,25 steg. Resultatet visar att respondenter som förstår innehållet i revisionsberättelsen mer 
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ingående tenderar att ha mer återhållsamma förväntningar på revisorn att utföra denna uppgift. 

Koefficienten för variabeln ”student/ aktiesparare” tolkas enligt följande. Effekten för 

studenter, med teoretisk kunskap om revision, är 0,71 lägre, jämfört med aktiesparare. 

Personer med teoretisk kunskap om revision har alltså mer återhållsamma förväntningar att 

detta bör vara revisorns uppgift, jämfört med aktiesparare. Vi kan även notera att ungefär 17 

procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i 

modellen, och att modellen dessutom är signifikant 

  R
2 

β Sig VIF 

Modell 5. Bör det vara revisorns uppgift att bedöma om klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess 

ställning och resultat? 

 Modell 0,14  0,028a
  

 Student/ Aktiesparare  0,556 0,038a 1,252 

 Liten erfarenhet av placering   -0,033 0,907 1,573 

 Stor erfarenhet av placering  -0,099 0,757 1,847 

 Risknivå mellan  0,36 0,199 1,531 

 Risknivå hög  0,345 0,24 1,878 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,298 0,006a 1,06 

Modell 6. Bör det vara revisorns uppgift att garantera att klientens årsredovisning är helt fri från felaktigheter? 

 Modell 0,093  0,161  

 Student/ Aktiesparare  -0,295 0,451 1,255 

 Liten erfarenhet av placering   0,622 0,139 1,574 

 Stor erfarenhet av placering  0,317 0,505 1,85 

 Risknivå mellan  0,138 0,738 1,53 

 Risknivå hög  0,216 0,617 1,882 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,203 0,203 1,06 
Modell 7. Bör det vara revisorns uppgift att upptäcka väsentliga bedrägerier? 

 Modell 0,086  0,209  

 Student/ Aktiesparare  -0,038 0,885 1,267 

 Liten erfarenhet av placering   -0,112 0,685 1,568 

 Stor erfarenhet av placering  -0,094 0,769 1,83 

 Risknivå mellan  0,298 0,277 1,524 

 Risknivå hög  0,241 0,403 1,852 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,28 0,009a 1,063 
Modell 8. Bör det vara revisorns uppgift att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek? 

 Modell 0,168  0,008a
  

 Student/ Aktiesparare  -0,714 0,039a 1,255 

 Liten erfarenhet av placering   0,313 0,392 1,574 

 Stor erfarenhet av placering  0,009 0,983 1,85 

 Risknivå mellan  -0,193 0,592 1,53 

 Risknivå hög  0,371 0,327 1,882 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,253 0,071b 1,06 
a 
Signifikant 

b 
Marginellt signifikant 

Tabell 29 - Resultat från regressionsanalyser över revisorns roll och uppgifter 

Av avsnittets fyra regressionsmodeller kan vi utläsa att variabeln ”förstår du innehållet i 

revisionsberättelsen” träffar ett samband med den beroende variabeln i tre av modellerna. 
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Modell 5 och modell 7 indikerar att då den påstådda uppgiften är en nuvarande uppgift för 

revisorer och resultatet visar att respondenter som i större utsträckning förstår innehållet i 

revisionsberättelsen är mer angelägna att revisorn bör utföra den angivna uppgiften. Dessutom 

visar resultatet av modell 8 att respondenter som i större utsträckning förstår innehållet i 

revisionsberättelsen är mer återhållsamma till att placera ett ansvar på revisorer som går 

bortom deras nuvarande uppgifter. Samma mönster återfinns för studenter, vilka har en 

teoretisk kunskap om revision, i modell 5 och modell 8.  En förklaring till resultatet kan vara 

att en teoretisk kunskap om revision, och förståelse av revisionsberättelsens innehåll tillför 

förståelse för vad revisorns nuvarande uppgifter är och ökar medvetenheten kring revisorers 

syfte och begränsningar. Med återkoppling till avsnitt 4.3.2 angående klassificeringen av de 

påstådda uppgifterna i modellerna 5-8 som ett rimligt alternativt orimligt åtagande för 

revisorer, tolkar vi resultatet i tabell 29 som att respondenter som i större utsträckning förstår 

innehållet i revisionsberättelsen och som har teoretisk kunskap om revision också har mer 

rimliga förväntningar på revisorns roll och ansvar. 

   

5.2.3 Del 3. Förslag på ny information i revisionsberättelsen  

I detta avsnitt presenteras resultatet från tre modeller. Vi har genomfört regressionsanalyser 

för samtliga förslag från avsnitt 5.1.2. Det resulterade till att, i sju av dessa modeller visade 

någon av de oberoende variablerna på ett signifikant samband. Vi väljer dock att presentera 

resultat från de modeller, vars beroende variabler var signifikant skilt över mittenvärdet, 3, i 

avsnitt 5.1.2, d.v.s. förslag som är efterfrågade i hög utsträckning. Resterande fyra modeller 

redovisas i appendix 4. Övriga 11 förslag där inget samband påträffades berörs inte vidare i 

detta avsnitt. 

Tabell 30 nedan presenterar resultatet från de tre modellerna. För modell 9 och 10 visar 

variabeln ”student/ aktiesparare” på signifikant negativa samband. Detta innebär att, för 

modell 9, så är effekten 0,55 lägre för de med teoretisk kunskap om revision jämfört med 

aktiesparare, som inte har samma erfarenhet. Det vill säga, gruppen studenter efterfrågar 

information om revisorns bedömning av företagets interna kontroll, i signifikant lägre 

utsträckning jämfört med aktiesparare. För modell 10 är effekten också negativ, 0,8 lägre 

jämfört med gruppen aktiesparare, med andra ord gruppen med teoretisk kunskap om revision 

efterfrågar information om ovanliga transaktioner i lägre utsträckning jämfört med gruppen 

aktiesparare. Detta tolkar vi, likt tidigare resonemang, som att dessa har en större kunskap om 

revision, inkluderat revisorns roll och ansvar, har en mer återhållsam bild över vad 

revisionsberättelsen bör innehålla.  

Modell 11, i sin tur, finner sambandet att variabeln ”förstår du innehållet i 

revisionsberättelsen” påverkar den beroende variabeln signifikant negativt. Om vi ökar denna 

variabel med ett steg, så minskar den beroende variabeln med 0,34 steg. De som förstår 

innehållet i revisionsberättelsen mer ingående, efterfrågar alltså information som belyser vad i 

årsredovisningen som är viktigast för användaren att förstå, i lägre utsträckning. Ett intressant 

resultat, och samtidigt logiskt, de som förstår innehållet i högre utsträckning behöver med 

andra ord inte hjälp med att urskilja vad som är centralt i revisionsberättelsens informativa 

budskap. 
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  R
2 

β Sig  VIF 

Modell 9. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om revisorns bedömning av företagets interna 

kontroll. 

 Modell 0,058  0,478  

 Student/ Aktiesparare  -0,551 0,033a 1,257 

 Liten erfarenhet av placering   -0,206 0,445 1,545 

 Stor erfarenhet av placering  -0,431 0,155 1,835 

 Risknivå mellan  -0,137 0,609 1,557 

 Risknivå hög  0,117 0,677 1,946 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,032 0,751 1,062 
Modell 10. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om ovanliga transaktioner. 

 Modell 0,112  0,086b
  

 Student/ Aktiesparare  -0,804 0,01a 1,257 

 Liten erfarenhet av placering   0,066 0,836 1,545 

 Stor erfarenhet av placering  -0,401 0,23 1,835 

 Risknivå mellan  0,084 0,79 1,557 

 Risknivå hög  0,329 0,326 1,946 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  0,014 0,906 1,062 
Modell 11. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om vad i årsredovisningen som är viktigast för 

användaren att förstå. 

 Modell 0,074  0,313  

 Student/ Aktiesparare  -0,059 0,87 1,259 

 Liten erfarenhet av placering   0,194 0,615 1,516 

 Stor erfarenhet av placering  0,327 0,445 1,834 

 Risknivå mellan  0,14 0,713 1,551 

 Risknivå hög  -0,015 0,971 1,947 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,337 0,022a 1,07 

 
a 
Signifikant     

 
b 
Marginellt signifikant     

Tabell 30 - Resultat från regressionsanalyser över förslag på ny information i revisionsberättelsen 

Således påverkade variabeln ”student/ aktiesparare” de beroende variablerna, i modellerna 9 

och 10, signifikant negativt. Detta samband uppstod även för de fyra övriga modellerna 

(appendix 4) med beroende variablerna: ”information om företagets miljöpåverkan”, 

”information om antal nedlagda revisionstimmar, totalt och per varje enskild post”, 

”information om företagsledningens förmåga att möta sina strategiska mål” samt ”information 

om antal medlemmar i revisionsteamet”. Studenterna, som alltså har teoretisk kunskap om 

revision, är för de flesta förslag, mer återhållsamma i sina värderingar, och efterfrågar 

förslagen i lägre utsträckning jämfört med aktiespararna. Att de är mer restriktiva i sina 

värderingar, syftar till att de är mer återhållsamma till att utvidga revisorns nuvarande 

arbetsuppgifter, som flertalet av förslagen kan medföra. Notera att modellerna i tabell 30, 

framförallt modellerna 9 och 11, har väldigt låga förklaringsgrader och är inte signifikanta. Vi 

vill därför upplysa läsaren om att vi enbart tolkar resultatet för varje variabel enskilt och inte 

modellen som helhet. Det huvudsakliga sambandet vi tar med oss är att utbildning, mer 

specifikt studenter med kunskap om revision, tenderar att vara mer återhållsamma för flertalet 

av förslagen. 



63 
 

 

5.2.4 Övergripande kommentar om regressionsmodellerna 

Således innehåller kapitlet resultat från totalt 15 modeller, inklusive 4 modeller i appendix. 

Sammantaget kan vi konstatera att flera modeller har låga förklaringsgrader och är ibland inte 

heller signifikanta. Att modellerna har låga förklaringsgrader är något som vi förväntat oss. 

Studiens explorativa karaktär medför att vi söker samband snarare än förkastar eller bekräftar 

utarbetade hypoteser. Syftet är därför att hitta samband från någon av studiens oberoende 

variabler. Vi noterar t.ex. att varken risknivån i placeringar eller erfarenhet av placeringar 

påverkar någon av studiens beroende variabler, vilket vi ser som ett resultat i sig. Vad vi 

däremot konkluderar och tar med oss från kapitlets resultat är att både förståelse av 

revisionsberättelsen innehåll, men även utbildning, i form av teoretisk förståelse av revision, 

påverkar studiens beroende variabler. 
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6. ANALYS 
Kapitlet syftar till att söka förklaringar till studiens empiriska resultat. Kontinuerligt kommer 

resultatet att återkopplas till studiens referensram. Analysen är uppdelat i enighet med 

studiens tre första delsyften. 

      

6.1 Del 1 Dagens revisionsberättelse 

I detta delavsnitt analyseras initialt hur respondenterna tillämpar dagens revisionsberättelse, 

d.v.s. om de läser den, samt hur ingående, men även hur väl de förstår innehållet. Studiens 

univariata tester visar att respondenterna, i större utsträckning förstår innehållet i 

revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen har länge stått inför en rad förändringar, varav 

senaste förändringen i samband med revideringen av ISA 700. Sedan Sverige valt att 

acceptera tillämpningen av ISA från och med räkenskapsåret 2011 har revisionsberättelsen 

som sagt fått ett nytt utseende. Att respondenterna, i större utsträckning förstår innehållet i 

revisionsberättelsen är ett tecken på att respondenterna förstår de senaste förändringarna. Den 

stora frågan är dock om förståelsen blivit bättre? Gray et al. (2011) och Chong & Pflugrath 

(2008) anser att formuleringarna, trots senaste revideringen, måste bli ännu mer explicita och 

tydliga. Resultatet i denna studie indikerar dels att respondenterna förstår innehållet i 

revisionsberättelsen, men samtidigt att respondenterna inte anser att det förstår innehållet 

”fullt ut”. Om revisionsberättelsen stått inför en rad revideringar sedan 80-talet anser vi att 

förståelsen bör vara ännu bättre. Vi tolkar med andra ord vårt resultat på två sätt: att det delvis 

finns en förståelse, men att det sannerligen finns rum för ytterligare förändringar. Framförallt 

tror vi att språket i revisionsberättelsen bör vara både enkelt utformat men även lättanvändligt, 

främst för de mindre sofistikerade användarna. 

Vi finner överraskande resultat att två tredjedelar av respondenterna läser revisionsberättelsen. 

Jämfört med Carcello (2012) som finner att 91 procent av undersökta investerare inte läser 

revisionsberättelsen, är detta resultat det omvända. Det är framförallt gruppen aktiesparare 

som mer frekvent tillämpar revisionsberättelsen, denna grupp ägnar dessutom signifikant mer 

tid åt den jämfört med studenter. En förklaring är att gruppen aktiesparare behöver mer tid för 

att förstå revisionsberättelsens budskap, något som den mer utbildade gruppen, studenter inte 

behöver. Vi förväntar oss att studenterna har en mer teoretisk erfarenhet av 

revisionsberättelsen jämfört med gruppen aktiesparare och på så sätt snabbare förstår vad 

innehållet säger. Mer specifikt behöver studenterna exempelvis inte läsa mer än själva 

utlåtandet för att förstå helheten. Detta indikeras i sin tur av resultatet från 

regressionsanalysen, som visar att variabeln ”student/ aktiesparare” signifikant påverkar att 

respondenterna läser revisionsberättelsen mer översiktligt, med andra ord att studenterna, de 

med teoretisk kunskap om revision, läser revisionsberättelsen mer översiktligt, jämfört med 

aktiesparare. Totalt sett visar resultatet att majoriteten av respondenterna endast läser 

revisionsberättelsen mindre än en minut. Detta är konsistent med Carcellos (2012) fynd att 73 

procent av de undersökta investerarna endast läser revisionsberättelsen översiktligt. Vi ser 

anledningen till detta som att de flesta ser revisionsberättelsen som väldigt standardiserad och 

på så sätt inte har speciell nytta av innehållet förrän den innehåller en avvikande mening, 

d.v.s. att respondenterna läser revisionsberättelsen mer översiktligt för att leta efter avvikelser 

som är nyttiga inför dess investeringsbeslut. Detta resonemang är något som Coram et al. 
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(2011) finner i sin studie, att användarna väljer att inte granska revisionsberättelsen innehåll 

så fort de insett att den är av en standardutformad karaktär.  

Ett av studiens resultat, som vi tolkar som väldigt logiskt är att variabeln ”förstår du innehållet 

i revisionsberättelsen” signifikant påverkar den beroende variabeln ”läser du 

revisionsberättelsen”, d.v.s. att de som läser revisionsberättelsen mer ingående också förstår 

innehållet i större utsträckning, med andra ord utbildar sig själva. Oftast fokuserar 

standardsättare på att göra revisionsberättelsen tydligare, vilket vi belyste ovan. Dock 

indikerar detta resultat att ett lika stort fokus bör ligga på att försöka få användare att faktiskt 

läsa revisionsberättelsen, och på så sätt lära sig själva att förstå innehållet bättre. Om 

användarna inte läser revisionsberättelsen så kan standardsättarna göra hur många justeringar 

de vill, utan att notera nämnvärda resultat. 

Andra analysdelen i detta delavsnitt är ämnat till att resonera kring resultaten om 

respondenterna anser att dagens revisionsberättelse är värdefull, samt om de anser att tjänsten 

revision är viktig. De univariata testerna visar att respondenterna anser att både den rena och 

den orena revisionsberättelsen tillför värdefull information. Intressant att respondenterna 

anser att den standardutformade (rena) revisionsberättelsen tillför värdefull information. Detta 

visar att revisionsberättelsen har ett informationsvärde, att EU, IAASB och PCAOB, ibland 

överdriver bilden av att nuvarande revisionsberättelse kräver en sådan väsentlig förändring. 

Detta resultat skiljer sig från Coram et al. (2011), och Carcello (2012) som finner den 

standardutformade revisionsberättelsen som oanvändbar. Tillsammans med resultatet att 

majoriteten av respondenterna läser revisionsberättelsen mer översiktligt tolkar vi det som att 

den standardutformade revisionsberättelsen har ett mer symboliskt, snarare än kommunikativt 

värde för användarna, något som även Church et al. (2008) konkluderar. Med andra ord kan 

den standardutformade revisionsberättelsen vara informativ i den bemärkelsen att den 

kvalitetssäkrar företagets räkenskaper, utan att användarna specifikt behöver granska 

revisionsberättelsens innehåll mer utförligt. Att även den orena revisionsberättelsen är 

värdefull anser vi är logiskt då den rent teoretiskt innehåller mer specifik information, 

exempelvis att revisorn funnit väsentliga felaktigheter i företagets årsredovisning. De 

univeriata testerna visar att respondenterna värderar informationen i den orena 

revisionsberättelsen mer än information i den rena, vilket är i linje med tidigare forskning. 

Tidigare studier mäter oftast den orena revisionsberättelsens informationsvärde genom 

marknadsreaktioner, exempelvis Hsu et al. (2011) som noterar att bolagets överavkastning i 

genomsnitt sjunker med 5 procent dagen efter den orena revisionsberättelsens publicering. 

Vårt resultat bekräftar detta genom att respondenterna faktiskt uttrycker att den orena är mer 

värdefull. Regressionsanalysen visar att variabeln ”förstår du innehållet i revisionsberättelsen” 

signifikant positivt påverkar om respondenterna anser att den orena revisionsberättelsen tillför 

värdefull information. Detta tolkar vi som att den orena revisionsberättelsen generellt 

innehåller mer information än den standardutformade, och på så sätt utgör större vikt inför ett 

investeringsbeslut, varför det är ännu viktigare att i högre utsträckning förstå innehållet i 

revisionsberättelsen.  

Centralt för denna studie är att utreda om respondenterna anser att dagens revisionsberättelse 

är tillräcklig eller inte. Utifrån de univariata testerna tillsammans med regressionsanalysen är 

det svårt att avgöra om de anser att den är det. Dels tolkar vi resultatet som att respondenterna 

är tillfredsställda med dagens revisionsberättelse, något som även ovanstående resultat, som 

visar att respondenterna värderar informationen i både den rena och orena revisionsberättelsen 

som värdefull, bekräftar. En annan förklaring till resultatet är att respondenterna inte vet vad 

de ska efterfråga. Detta är inte orimligt, med tanke på att flertalet av våra förslag på ny 
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information i revisionsberättelsen efterfrågas i större utsträckning, vilket i sig bör tala för att 

revisionsberättelsen inte är tillräcklig. Som Lee & Ali (2008) uttrycker så försvårar 

revisionsyrkets komplexitet allmänhetens förståelse för dess roll och funktion i samhället, 

vilket kan vara en naturlig förklaring till att det är problematiskt att direkt avgöra vad som 

saknas, alternativt behöver kompletteras i revisionsberättelsen.  

Respondenterna anser att tjänsten revision är viktig för investerare, framförallt gruppen 

studenter som anser detta i signifikant högre utsträckning jämfört med gruppen aktiesparare. 

Regressionsanalysen visar dessutom ett positivt samband mellan variabeln ”student/ 

aktiesparare” och att i högre utsträckning anse att tjänsten revisions är viktig. Detta indikerar 

två alternativ: antingen har studenter en bättre förståelse för tjänstens betydelse och revisorns 

funktion i samhället, alternativt att flertalet revisionsstudenter vill bli revisorer och därmed 

sympatiserar att revisionsyrket är viktigt. Det andra alternativet är långsökt men inte 

osannolikt. Framförallt tror vi att revisionsyrkets betydelse i samhället måste bli tydligare. Vi 

kan endast konstatera att de med mer utbildning anser att tjänsten revision, i högre 

utsträckning är viktig, vad vi däremot inte kan säga och som dessutom är väldigt svårt att 

avgöra, är på vilket sätt förväntningsgapet bör reduceras.  Ett återkommande förslag är att 

användare av revisionsberättelsen behöver utbildas. En vidare diskussion i det avseendet 

återkommer i analysens nästkommande del. 

6.2 Del 2 Uppfattning av revisorns roll och ansvarsområden 

I denna del analyseras initialt resultatet från den deskriptiva statistiken och de univariata 

testerna, följt av ett resonemang kring rimligheten av respondenternas förväntningar. Slutligen 

förs en diskussion kring åtgärder för att reducera förväntningsgapet. 

Den deskriptiva statistiken med univariata tester angående respondenternas uppfattning av 

revisorers roll och ansvar visar att respondenterna i hög grad anser att det är och bör vara 

revisorers uppgift att bedöma om klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess 

ställning och resultat samt att upptäcka alla väsentliga bedrägerier. Dessutom visar resultatet 

att respondenterna i större utsträckning är tillfredställd med revisorernas prestation att utföra 

dessa uppgifter.   Som tidigare angett ingår båda angivna uppgifterna i revisorns nuvarande 

uppgifter. Från det kan vi utläsa att respondenterna har kännedom om revisorers nuvarande 

ansvar i dessa områden och det är även beaktansvärt att trots senare tids uppmärksammade 

revisionsskandaler är respondenterna tillfredställda med revisorers prestation att upptäcka alla 

väsentliga bedrägerier.  Resultatet går i linje med tidigare forskning och signalerar inte något 

existerande förväntningsgap enligt Porter´s (1993) komponentindelning.  En förklaring till 

resultatet kan rimligtvis vara att revisorns ansvar i förhållande till de två angivna åtaganden 

omnämns i revisionsberättelsen. Regressionstesterna visar just ett positivt samband mellan 

respondenternas förståelse av revisionsberättelsens innehåll och om revisorer bör utföra dessa 

två angivna uppgifter. Detta skänker bevis för att revisionsberättelsen tillför värdefull 

information till användare och har betydelse för att reducera förväntningsgapet.  

Vidare visar studiens univariata tester inga tecken på att revisorns roll bör utvidgas till att 

garantera att årsredovisning är fri från felaktigheter eller till att upptäcka alla bedrägerier 

oavsett beloppets storlek. Resultatet indikerar att respondenterna i större utsträckning har 

vetskap att dessa åtaganden går bortom revisorers nuvarande uppgifter, samtidigt som 

respondenterna är mer oviss gällande revisorernas prestation att utföra angivna uppgifter och 

om revisorn bör utföra dessa uppgifter. Mer intressant fynd är den tydliga divergensen mellan 

urvalsgrupperna. Tidigare studier har funnit att studenter har en mer återhållssam uppfattning 
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av att utvidga revisorers uppgifter, än vad andra användargrupper har (se exempelvis Monroe 

& Woodliff, 1994). Studiens resultat konfirmerar tidigare forskning då urvalsgruppen 

studenter uppvisar en mer återhållsam uppfattning, än urvalsgruppen aktiesparare, att de är 

och bör vara revisorns uppgift att garantera att årsredovisning är fri från felaktigheter och att 

upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek. Den tydligaste skillnaden påträffas vid 

påståendet att revisorns uppgift är att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek, där 

studenter i större utsträckning anser att uppgiften varken är eller bör varar revisorers uppgift 

medan aktiesparare tendera att se att uppgiften som revisorers nuvarande uppgifter och att den 

även bör varar revisorers uppgift.   

Aktiesparares förväntningar på revisorn att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets 

storlek, indikerar ett existerande förväntningsgap. Denna studie är den första i sitt slag i 

Sverige och därmed den första som indikerar ett förväntningsgap i Sverige. För närmare 

indelning av gapet finns två möjliga sätt att tolka resultatet; (1) revisorns roll bör anpassas 

efter rådande förväntningar och revisorn bör således utvidga sitt ansvar gentemot att upptäcka 

alla bedrägerier oavsett beloppets storlek, eller (2) aktiesparares förväntningar på revisorns 

roll är orealistiska och utbildningsinsatser bör lanseras för att framkalla mer realistiska 

förväntningar. Det första alternativet utgår ifrån att gruppen har realistiska förväntningar 

vilket indicerar ett prestationsgap, medan det andra alternativet tolkar gruppens förväntningar 

som orealistiska vilket indikerar ett rimlighetsgap, enligt Porters (1993) komponentindelning 

av förväntningsgapet.  

Porter (1993) markerade att åtagandet att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek 

skulle innebära att revisorer tvingas granska alla transaktioner och klassificerade 

förväntningar på revisorer att utföra denna uppgift som orealistiska, en klassificering som 

andra forskare inom forskningsområdet lämnat obestritt. I enighet med tidigare forskning 

dömer vi förväntningar på revisorer i detta avseende som orealistiska med motivering att 

åtaganden i denna riktning endast skulle ge upphov till en betydande ökad kostnad för 

revision utan att nämnvärt påverka företagets värdering, vilket vi bedömer som investerares 

huvudintresse. Med denna bakgrund klassificerar vi urvalsgruppen aktiesparares 

förväntningar på revisorer att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek som 

orealistiska. Ett fynd som under Porter´s (1993) komponentindelning betecknas som ett 

rimlighetsgap. Resultatet är konsistent med tidigare forskning där ett av det mest kontinuerligt 

påträffande gapet är angående revisorers ansvarsförhållande till bedrägerier (se exempelvis 

Gay et al., 1997; Manson & Zaman, 2001; McEnroe & Martens, 2001). Däremot finner denna 

studie inga bevis för ett förväntningsgap angående uppgiften att garantera att årsredovisningen 

är fri från felaktigheter, vilket ofta har uppmärksammat i tidigare studier (se exempelvis 

Dixon et al., 2006; Humphrey, et al., 1993a; Porter et al., 2012). Emellertid visar resultatet att 

urvalsgruppen aktiesparares medelvärde att de i större utsträckning anser att uppgiften är och 

bör vara revisorns uppgift, även om värdarna inte var statistiskt signifikant skilt från 

mittenvärdet. Av resultatet kan vi tolka att det ändå finns vissa indikationer på ett 

förväntningsgap angående aktiesparares förväntningar att revisorns bör garantera att 

årsredovisning är fri från felaktigheter, även om vi statistiskt inte kan säkerställda resultatet. 

Aktiesparares förväntningar att revisorn ska upptäcka alla bedrägerier och garantera att 

årsredovisningen är garanterat fri från felaktigheter indikerar att gruppen anser att revisorns 

roll bör återgå till den traditionella revisorrollen, något som McEnroe & Martens (2001) 

benämner som allmänhetens vakthund till näringslivet. 

Resultatet av regressionsmodellerna visar att både teoretisk kunskap om revision och 

förståelse av revisionsberättelsens innehåll har ett svagt negativt samband med påståendet att 
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det bör vara revisorns uppgift att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek. Detta 

indicerar att respondenter som i större utsträckning förstår innehållet i revisionsberättelsen 

och respondenter som har teoretisk kunskap om revision placerar ett lägre ansvar på revisorer 

att utföra den angivna uppgiften. Resultatet kan tolkas som att de med teoretisk kunskap om 

revision och större förståelse av innehållet i revisionsberättelsen ger upphov till mer 

realistiska förväntningar på revisorns roll och ansvar. I föregående del uppmärksammade vi 

att revisionsberättelsen tillämpas i hög utsträckning och tillför ett symboliskt värde, detta 

avsnitt skänker bevis för att dagens revisionsberättelse också innehar ett kommunikativt 

värde. En modern studie av Grey et al. (2011) konkluderar att det endast är revisorns utlåtande 

som är värdefull information för användare, resultatet av vår studie skänker däremot bevis för 

att övrig information i revisionsberättelsen är värdefull för användaren och nödvändig för att 

skapa förståelse kring revisorers roll och ansvarsområden. 

Resultatet indikerar, i likhet med flertalet tidigare studier att förväntningsgapet snarare kan 

benämnas som ett utbildningsgap (se exempelvis Epstein & Geiger, 1994; Monroe & 

Woodliff, 1994; Vanstraelen et al., 2012). Grovt indelat har forskare historiskt sett förslagit 

två olika utbildningsåtgärder för att reducera förväntningsgapet, vilka är (1) olika 

utbildningsinsatser utanför revisionsberättelsen och (2) utökning av utbildande texter eller 

vidare omformuleringar/ förtydliggöranden i revisionsberättelsen. Varav det sistnämnda varit 

ett mer återkommande förslag bland forskarna inom området. En av studierna som föreslår 

olika utbildningsinsatser utanför revisionsberättelsen är Epstein & Geiger (1994) som föreslår 

lansering av utbildningssatsningar i yrkesmässiga och civila organisationer där revisorns 

förtjänster och begränsningar kommunicerades. Vidare anser McEnroe & Martens (2001) att 

revisorn borde närvara vid företagens bolagsstämma för att då kunna tydliggöra sitt ansvar 

och motta frågor om karaktären och omfattningen av genomförd revision. Generellt betraktar 

vi förslagen över olika utbildningsinsatser utanför revisionsberättelsen som positivt 

reducerande åtgärder men bedömer förslagen som alltför småskaliga och på så sätt ineffektiva 

för att reducera den utbreda förväntningsproblematiken. Åtgärderna borde istället utgå ifrån 

att fånga en bredare publik. Med bakgrund att denna studie finner att revisionsberättelsens 

innehåll ger upphov till mer realistiska förväntningar anser vi att det mest lämpade medlet för 

att angripa förväntningsproblemtiken är revisionsberättelsen.  

Diskuterbart i detta avseende är att studier har visat att åtgärder i form av utökning av 

utbildande texter och vidare omformuleringar/ förtydliggöranden i revisionsberättelsen inte 

har lyckats reducera förväntningsgapet. Dessa typer av åtgärder har bedrivits sedan 80-talet 

utan att signifikant reducera förväntningsgapets vidd, även den senaste revideringen av 

revisionsberättelsen, ISA 700 misslyckades med att reducera förväntningsproblematiken (se 

exempelvis Asare & Wright, 2012; Chong & Pflugrath, 2008; Gold et al., 2012). Av den 

anledningen konkluderar vi likt Vanstraelen et al (2012) ytterligare struktur och 

språkförändringar i revisionsberättelsen inte sannolikt kommer förbättra revisionsberättelsens 

informationsvärde och anser att vidare omformuleringar i revisionsberättelsen inte är rätt sätt 

att angripa förväntningsproblematiken. Däremot anser vi, som tidigare nämnt, att 

revisionsberättelsen är rätt medel för att inrikta reducerande åtgärder till. Vi anser att 

åtgärderna istället bör inriktas till att öka revisionsberättelsens kommunikativa värde vilket 

skulle innebära en mer fundamental förändring av revisionsberättelsens innehåll. 
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6.3 Del 3 Förslag på ny information i revisionsberättelsen 

I detta analysavsnitt redogör vi för vilka av förslagen som respondenterna efterfrågar följt av 

ett resonemang kring värdet av informationen samt eventuella konsekvenserna av detta. 

Genomgående i kapitlet kommer resonemang kring förslagens rimlighet att föras. Slutligen 

förs en analys kring en fundamental förändring av revisionsberättelsen och medförande 

begränsningar och konsekvenser.  

6.3.1 Ökad upplysning om revisionsmetoden 

Tidigare studier föreslår att inkludera information om revisionsmetoden och i synnerhet 

information om tillämpad väsentlighetsnivå i revisionsberättelsen (se exempelvis Church et 

al., 2008; Manson & Zaman, 2001; Turner et al., 2010). Church et al (2008) och Turner et al 

(2010) antyder att sådan information kommer öka revisionsberättelsens informationsvärde och 

att investerare kan göra ett mer välgrundat investeringsbeslut, medan Manson & Zaman 

(2001) varnar för att sådan information kan medföra osäkra marknadseffekter.  

Denna studie skänker ytterligare bevis för att användare efterfrågar mer information om hur 

revisionen har genomförts (se exempelvis Manson & Zaman, 2001). Mer specifikt så 

efterfrågar respondenterna i den här studien, upplysning om ”tillämpad väsentlighetsnivå”, 

”vilken revisionsmetod som använts”, och ”vilka poster som granskats”.  Enda informationen 

inom revisionsmetoden som respondenterna inte ansåg nödvändig var ”antal nedlagda timmar 

totalt, och per varje granskad post”. En anledning till utfallet kan vara att respondenterna 

generellt vill ha mer information om hur revisionen har genomförts medan antalet nedlagda 

timmar är svårtolkat. Ett lägre antal timmar kan både signalera att räkenskaperna inte är 

granskade tillräckligt eller att ingen utförligare revision behövs, företaget är välskött och att 

det inte finns några tveksamheter i revisorns bedömning.    

Hur värdefull informationen om revisionsmetoden är för investerare är svårt att avgöra. En av 

få studier på området fann att marknaden som tagit del av information om tillämpad 

väsentlighetsnivå hade en stabilare aktiekurs än marknaden som saknade informationen 

(Fisher, 1990). Vi har dock en mer återhållsam uppfattning om informationens effekt på 

modernare marknaders aktiekurser, hur som helst behövs mer forskning inom området för att 

avgöra vilken effekt sådan information har på företagets värdering. Vidare finns anledning att 

tro att sådan upplysning medför ett kommunikativt värde för användare. Exempelvis kan 

information om tillämpad väsentlighetsnivå förmedla vidden av revisionen och därmed ge 

insikt, på ett konkret sätt, att revisorn inte granskar alla transaktioner. Informationen talar 

även indirekt om revisorns riskbedömning av företaget. I linje med IAASB (2011) anser vi att 

upplysning om revisionsmetoden och i synnerhet revisorns tillämpade väsentlighetsnivå 

riskerar att få oavsiktliga konsekvenser och leda till ökad förvirring bland användare. Med 

bakgrund mot att förväntningsgapet i flertalet studier gestaltas mer som ett utbildningsgap 

anser vi att upplysning om revisionsmetoden riskerar att öka förväntningsgapet snarare än att 

reducera det. En låg väsentlighetsnivå kan tolkas på olika sätt, exempelvis ger det signaler att 

många poster/ transaktioner är granskade i företaget vilket skänker tillförlitlighet till 

företagets räkenskaper. Men en låg väsentlighetsnivå kan även tolkas som att revisorn sätter 

en högre riskprofil på företaget och att det därför är större risk för felaktigheter i 

räkenskaperna. Tolkningssvårigheterna visas även i studien av Gray et al. (2011) som finner 

att en del användare upplever att revisorerna använder väsentlighetsnivån som ett knep för att 

hålla potentiella bedrägerier under nivån. 
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Det finns även anledningen att tro att förslaget om utökad upplysning om revisionsmetoden 

medför konsekvenser för revisorn och det reviderade företaget. Utifrån företaget perspektiv, 

har företaget ingen direkt kontroll över hur revisionen genomförs samtidigt som upplysning 

om revisionsmetoden riskerar att resultera i att tillförlitligheten till företagets räkenskaper 

försämras. En annan konsekvens är att avslöjandet medför incitament för revisorn och även 

det reviderade företaget i fråga, att sätta en lägre väsentlighetsnivå, än tidigare, för att stärka 

tillförlitligheten till företagets räkenskaper men även förtroendet till revision, något som även 

skulle leda till en högre revisionskostnad.      

6.3.2 Förbättrad kommunikation av revisionens resultat 

Den deskriptiva statistiken visar att information om resultatet av revisionen efterfrågas i störst 

utsträckning i studien. Mer specifikt efterfrågas information om ”uppskattning av områden 

där det finns störts risk för väsentliga felaktigheter”, ”bedömning av företagets interna 

kontrollsystem”, ”ovanliga transaktioner”, ”eventuella överträdelser av redovisningsregler”, 

”vad i årsredovisningen som är viktigast för användaren att förstå”, ”upptäckta bedrägerier” 

och ”bedömning av redovisningens kvalitet”. Utfallet visar att sju av åtta förslag om 

upplysning av revisionens resultat efterfrågades, med andra ord kan vi tydligt utläsa att 

respondenterna vill ha mer upplysning om resultatet av revisionen, vilket går i linje med 

tidigare forskning (Manson & Zaman, 2001; se exempelvis Vanstraelen et al., 2012). En 

förklaring kan vara att användare oftast kommer i kontakt med den standardutformade 

revisionsberättelsen, vars utformning bevisligen har kommunikativa begränsningar (Church et 

al., 2008).  

Få studier undersöker effekten av en utökad upplysning av revisionens resultat och hur 

värdefull sådan information är för användare. Det vi kan utläsa från tidigare studier är att 

information om revisorers bedömning av företagets interna kontrollsystem och upptäckta 

bedrägerier har en effekt på företagets aktiekurs vilket signalerar att sådan information är 

värdefull (se exempelvis Ittonen, 2010; Numata & Takeda, 2010). Det är dock inte självklart 

att det är revisorer som är bäst lämpade att tillhandahålla denna information, exempelvis fann 

Beneish et al. (2008) att marknadseffekten var större då företaget själva publicerade 

information om deras interna kontrollsystem än då revisorer gjorde samma upplysning.  

Det finns robusta bevis, som tidigare nämnt, att användare förväntar sig att revisorns ska 

upptäcka bedrägerier, ändå har revisorn inget utpräglat ansvar att utföra dessa uppgifter. En 

förklaring kan vara att det helt enkelt är svårt att upptäcka bedrägerier. Därav, istället för att 

ge användare falska förhoppningar att räkenskaperna är fri från bedrägerier, anser vi det mer 

rimligt att revisorns ansvar begränsas till att rapportera upptäckta bedrägerier i 

revisionsberättelsen. Ett sådant åtagande dömer vi möta användares förväntningar och bidra 

till att förväntningsgapet reduceras.    

Vi argumenterar för att upplysning om revisionens resultat innehar även ett kommunikativt 

värde då resultatet även signalerar revisorers uppgifter och ansvarsområden, för användare. 

Om revisionsberättelsen innehåller information om vad revisorn har funnit, men även inte har 

funnit, så slipper användaren anta vad revisorn har gjort eller inte har gjort. En ökad 

transparens av resultatet av revisionen tror vi kan luckra upp den, oftast för komplexa bilden 

av revision, och på så sätt hjälpa användaren att förstå revisorns uppgifter och ansvar.  
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6.3.3 Framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen 

Av förslagen efterfrågades att revisionsberättelsen alltid bör innehålla information om 

”bedömning av företagets fortsatta drift” och ”oväntade händelsers genomslagseffekt 

(känslighetsanalys)”, i signifikant högre utsträckning. Tidigare studier har funnit att 

användare efterfrågar information om revisorns utvärdering av företagsledningen, vilket inte 

stöds i denna studie (Dixon et al., 2006; Porter, 1993). En förklaring till utfallet kan vara att 

investerare vill placera sitt kapital i välmående och finansiellt stabila företag och därmed ser 

information om företagets förmåga att fortsätta sin drift och oväntade händelsers 

genomslagseffekt som mer värdefull än företagsledningens förmågor. Trots modern tids 

miljömedvetenhet är det även anmärkningsvärt att information om företagets miljöpåverkan 

inte efterfrågades i större utsträckning.  

Angående framtidsanalyser belyser tidigare studier att upplysning om företagets förmåga till 

fortsatt drift har en uppenbar marknadseffekt. Schaub (2006) finner exempelvis 

aktiekursförluster på 15 procent i samband med upplysning av informationen men 

konkluderar även att investerare tenderar att överreagera på sådan information eftersom 

nästan 70 procent av nedgången återhämtades inom fem dagar. Å andra sidan finner Herbohn 

et al. (2007) att en sådan upplysning bör utfästas av företagen själva eftersom informationen 

redan inverkat på aktiekursen inom 12 månader innan revisorerna utfäster sin anmärkning i 

revisionsberättelsen. En upplysning om fortsatt drift är med andra ord värdefull för 

användarna, men samtidigt diskutabelt vem som bär ansvaret för upplysningen och hur 

realistiska förväntningar respondenterna har att revisionsberättelsen alltid bör innehålla 

information om en sådan upplysning.  

I dag har revisorn ett utsagt ansvar att bedöma företagets förmåga till fortsatt drift och utfärdar 

en avvikande rapport om revisorn ifrågasätter företagets förmåga att fortsätta sin drift inom 

nästkommande rapporteringsperiod. Det kan tyckas att förslaget att revisionsberättelsen alltid 

bör innehålla upplysning om revisorns bedömning av fortsatt drift inte medför någon direkt 

förändring jämfört med nuvarande format. Skillnaden är endast att ett enskilt avsnitt om 

revisorns bedömning av fortsatt drift alltid är inkluderat i revisionsberättelsen även när 

revisorns inte gör något ifrågasättande. Vi dömer att en sådan utformning endast skulle 

inskränka på dagens revisionsberättelse symboliska värde, eftersom rapporter med avvikande 

mening förändrar revisionsberättelsens utformning vilket tydligt förmedlar att revisorn 

ifrågasätter företagets förmåga till fortsatt drift. Bevisligen medför bedömningen en 

betydande problematik för revisorer, då revisorer riskerar att orsaka eller påskynda företagets 

obestånd (se exempelvis Guiral et al., 2011; Tucker et al., 2003). Dessutom har tvivel höjts 

om revisorer är bäst ämnade att göra en sådan bedömning då upplysningen sker endast en 

gång per år (Humphrey et al., 2009). Mot bakgrund av ovan diskussion ser vi ingen anledning 

till att utöka revisorns ansvar i denna riktning.   

Vidare, förslagen förenade med framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen 

innebär inte enbart en väsentlig förändring av revisionsberättelsen utan medför även en 

fundamental förändring av revisorns roll och ansvar. Mot bakgrund att tidigare förändringar 

av delar i revisionsberättelsen orsakat förväntningsgap på andra områden, ser vi mer 

återhållsamt på dessa förslag som innebär att revisorns uppgifter också förändras (Monroe & 

Woodliff, 1994).  En annan anledning är att dessa förslag ger större utrymme för revisorns 

subjektiva tolkningar och bedömningar, vilket riskerar att inskränka på revisorns oberoende. 

EU (2010, s. 3) har tidigare betonat att revisorns oberoende utgör hörnstenen i 

revisionsarbetet, vilket vidare indikerar att förslagen förenade med framtidsanalyser och 

utvärdering av företagsledningen bör betraktas mer återhållsamt.   
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6.3.4 En redogörelse om utbildningens effekt på respondenternas efterfrågan av 

ny information och förslag på åtgärder för att reducera förväntningsgapet 

Från studiens univariata tester finner vi att urvalsgruppen aktiesparare i högre utsträckning 

efterfrågar ny information i revisionsberättelsen, jämfört med urvalsgruppen studenter. Mer 

specifikt är aktiesparare mer angelägna att erhålla information om resultatet av revisionen. 

Det är svårt att förklara divergensen mellan urvalsgrupperna, dels har gruppen aktiesparare, 

de mer erfarna, möjligen större vetskap om var behoven finns, eller så har studenter, den mer 

utbildade gruppen, mer rimliga förväntningar på revisionsberättelsens utformning. Resultaten 

av regressionsmodellerna visar att respondenter med teoretisk kunskap om revision, i 

signifikant lägre utsträckning efterfrågar ny information i revisionsberättelsen. Vid 7 av 18 

modeller uppvisade en teoretisk kunskap om revision ett negativt samband med respektive 

förslag på ny information. I övriga 11 modeller påträffades inget samband mellan teoretisk 

kunskap om revision och den beroende variabeln. I föregående avsnitt angav vi att teoretisk 

kunskap om revision ger upphov till mer realistiska förväntningar på revisorns roll och 

ansvar, vilket i detta avsnitt inte är lika uppenbart av två anledningar. Dels saknas robusta 

bevis som visar konsekvenserna av en mer väsentligt förändrad revisionsberättelse och dels är 

det problematiskt att avgöra hur värdefull informationen är för användaren och vem som ska 

ansvara för informationen. Porter (1993) angav att en orsak till förväntningsgapet kan vara att 

användare inte reflekterar kring kostnaden av revision medan revisorers förväntningar på sina 

åtaganden är anpassade efter medförande kostnadseffekter. Resultatet av de univariata 

testerna visar att urvalsgrupperna har samma uppfattning angående revisionens kostnad, vilket 

medför att kostnadsaspekten inte heller kan förklara divergensen mellan urvalsgrupperna. Det 

vi kan säga med tillförlitlighet är att teoretisk kunskap om revision ger upphov till en mer 

återhållsam inställning till att inkludera ny information i revisionsberättelsen. Även om de 

bevisligen också är positivt inställda till ny information i revisionsberättelsen.  

Ett uttalat syfte från EU (2011a) med att förändra revisionsberättelsens innehåll är att reducera 

förväntningsgapet inom revision. Denna studie har visat att revisionsberättelsen tillämpas i 

hög utsträckning och belyst dess betydelse för att framkalla mer rimliga förväntningar bland 

användare. Vi har tidigare argumenterat för åtgärder som ökar revisionsberättelsens 

kommunikativa förmåga. Mot bakgrund av att utökad upplysning om resultatet av revisionen 

efterfrågades i störst utsträckning i studien och att sådan information tillför ett kommunikativt 

värde gällande revisorns ansvar och uppgifter till användare, rekommenderar vi att 

revisionsberättelsen bör innehålla utökad information om resultatet av revisionen. Om 

användare får en tydligare kommunikation över vad revisorn kommit fram till och även vad 

revisorn inte har kommit fram till, så kan användare, på ett enklare sätt avgöra vad revisorn 

ansvarar för. En ökad kommunikation av resultatet av revisionen ökar också 

revisionsberättelsens transparens och minskar rimligen den komplexa bilden användare har av 

revision. Till diskussionen härrör också resonemanget vi tidigare fört angående eventuella 

konsekvenser av respektive förslag. Vi dömer att konsekvenserna av upplysning om 

revisionsmetoden är för oviss för både användare och revisorn men även för det reviderade 

företaget. Det finns indikationer att sådan upplysning snarare riskerar att öka 

förväntningsgapet än att reducera det. Förslagen angående utökad upplysning om 

framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen ser vi även bör betraktas mer 

återhållsamt då de utgör en komplicerad bedömning för revisorn. Det finns tvivel om 

revisorer är bäst ämnade att göra sådana bedömningar och att det öppnar upp för mer 

subjektiva tolkningar. Vi föreslår därav en förbättrad kommunikation av resultatet av 

revisionen då informationen förmedlar revisorns uppgifter till användare utan att medföra 

tydliga konsekvenser för revisorn och det reviderade företaget. 
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6.3.5 Begränsningar och implikationer med en väsentlig förändring av 

revisionsberättelsen 

Överlag visar resultatet att respondenterna efterfrågar 12 av 18 förslag på ny information i 

revisionsberättelsen i hög utsträckning, vilket i sig kan tolkas på olika sätt. Dels tyder det på 

att det finns ett utbrett missnöje med innehållet i dagens revisionsberättelse och signalerar ett 

stort behov av att förändra revisionsberättelsens. Det indikerar även att användare har ett 

intresse av att få mer kunskap om vad revision är, i synnerhet hur revisionen har gått till och 

vad utfallet är. En annan tolkning kan vara att användare inte ser revisionens syfte, att ge 

rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, som tillräckligt 

åtagande för revisorn. En väsentlig förändring av revisionsberättelsen kan således medföra att 

syftet med revision fastnar i bruset av ny information och blir alltmer oförståeligt för 

användarna. Dessutom ska det noteras att respondenterna vid fråga 20 ”är dagens 

revisionsberättelse tillräcklig” inte signalerade ett tydligt behov av att förändra 

revisionsberättelsen, samtidigt som de, i ovan nämnt, uppvisade en stor efterfrågan på ny 

information i revisionsberättelsen. En tolkning av resultatet kan vara att det utifrån privata 

investerares perspektiv inte finns utpräglat behov av att förändra revisionsberättelsen, utan att 

anledningen till efterfrågan grundas främst på att de generellt vill ha mer information om 

företaget, vilket signalerar att behovet av att förändra revisionsberättelsen kommer från 

beslutfattare och intresseorganisationer och inte från användares begäran. Kanske är det mest 

naturligt p.g.a. att dessa har tydliga incitament att eliminera förväntningsgapet, men det är 

viktigt att uppenbara att behovet av att förändra revisionsberättelsen inte kommer av 

användaren av revisionsberättelsen.  

Det är viktigt att betona att det finns vissa begränsningar med en väsentlig förändring av 

revisionsberättelsen. För att minska förvirring bland användare bör den standardiserade 

revisionsberättelsen alltid innehålla samma upplysningar. Vilket även betonas av Grey et al. 

(2011) som fann att användare vid en standardutformad revisionsberättelse antar att revisorn 

letat efter bedrägerier men inte funnit något. Vi har tidigare belyst vikten av att användare 

tillämpar revisionsberättelsen. En begränsning med en nyreviderad revisionsberättelse är att 

innehållet riskerar att blir alltför omfattande. En mer omfattande revisionsberättelse ökar 

automatiskt risken för att läsaren förbiser revisionsberättelsen eller inte tillgodogör sig 

informationen. Ytterligare en begränsning med en väsentlig förändring av revisionsberättelsen 

är att vissa förslagna upplysningar innebär att revisorn helt enkelt behöver göra mer vilket 

även medför att kostnaden för revision kommer att öka. Med bakgrund av dessa 

begränsningar anser vi det orealistiskt att all efterfrågad information bör inkluderas i 

revisionsberättelsen. Vi anser att tillförande information i revisionsberättelsen bör omges av 

ett krav på relevans och tillförlitlighet. Med relevans utgår vi ifrån att informationen ska vara 

efterfrågad av användare men även att den ska fylla ett syfte, d.v.s. den ska antingen vara 

användbar vid finansiella beslut eller att den på ett säkerställt sätt ökar revisionsberättelsens 

kommunikativa värde. Med tillförlitlighet menar vi att revisorn ska inneha rätt position och 

rätt kompetens att göra vissa bedömningar som efterfrågas av användare. Om tillförlitligheten 

rubbas finns risk att användares förtroende för revisorn försämras vilket kan medföra att 

användare även tvivlar på att andra uppgifter, som att ge en rimlig säkerhet att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, är korrekt utförda. Revisorns 

förtroende är av hög betydelse för revisorerna själva men även för deras funktion i samhället. 

Det är därför centralt att all information i revisionsberättelsen skattas och presenteras på ett 

tillförlitligt sätt. 

Avslutningsvis, generellt diskuterar studier inom förväntningsgapet sällan eventuella 

implikationer av ny information på revisorns oberoende. Som belyst i tidigare resonemang 
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medför vissa förslag eventuella konsekvenser för det reviderade företaget vilket tillför 

incitament till företagsledningen att influera revisorns bedömning. Samtidigt öppnar vissa 

förslag upp för revisorns subjektiva bedömning vilket, återigen, riskerar att inskränka på 

revisorns oberoende. Vi har tidigare påfört den diskussionen angående förslag om 

framtidsanalyser och utvärdering av företagsledningen, men generellt anser vi att det saknas 

en diskussion om respektive förslags eventuella implikationer på revisorns oberoende.      
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7. SLUTSATSER 
 

Utifrån analysen och diskussionen som fördes i föregående kapitel presenteras här slutsatsen 

av vår studie, vad den bidragit med samt förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Studiens slutsatser 

Syftet med den här studien var att undersöka vilken information revisionsberättelsen bör 

innehålla. För att nå dit har vi dels utrett hur privata investerare, i form av aktiesparare och 

revisionsstudenter, tillämpar och tolkar dagens revisionsberättelse, vilken förväntning de har 

på revisorns roll och funktion i samhället samt utrett hur de värderar förslag på ny information 

i revisionsberättelsen. Dessutom har vi, genom att jämföra urvalsgrupperna mot varandra, 

kartlagt vilken effekt utbildning, i synnerhet teoretisk kunskap om revision har på 

uppfattningen. 

Inledningsvis vill vi erinra att studiens generaliserbarhet är begränsad. På grund av studiens 

urvalsmetod kan studiens resultat inte generaliseras till alla privata investerare i Sverige. 

Resultatet bidrar dock med insikt och vägledande information som gagnar beslutsfattare och 

forskare inom området. Vi vill även påminna om att studien är av en explorativ karaktär, 

p.g.a. områdets knapphet av befintlig forskning. Samband är sökta och förklarade utan att 

hypoteser bekräftats eller förkastats. 

Utifrån analysen över hur respondenterna i den här studien tolkar och tillämpar dagens 

revisionsberättelse konstaterar vi främst två skillnader jämfört med den befintliga 

forskningen. Dels finner vi att två tredjedelar av respondenterna läser revisionsberättelsen, 

men även att respondenterna anser att informationen i den standardutformade 

revisionsberättelsen är värdefull. Tidigare studier har konstaterat att väldigt få användare läser 

revisionsberättelsen men även att användare ser den standardutformade revisionsberättelsen 

som oanvändbar. Konsisten med tidigare forskning finner vi dock att de flesta läser 

revisionsberättelsen översiktligt och att den orena revisionsberättelsen tillför värdefull 

information. Att de flesta läser revisionsberättelsen översiktligt men samtidigt anser att 

dagens revisionsberättelse är värdefull indikerar att dagens revisionsberättelse har ett tydligt 

symboliskt värde. 

Konsistent med tidigare forskning finner denna studie även bevis för ett existerande 

förväntningsgap gällande revisorers ansvar att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets 

storlek, detta för urvalsgruppen aktiesparare. Aktiespararnas förväntningar på revisorn att 

upptäcka alla bedrägerier oavsett storlek klassificerar vi som orealistiska, med motivering att 

åtaganden i denna riktning endast skulle ge upphov till en betydande ökad kostnad för 

revision utan att nämnvärt påverka företagets värdering, vilket indicerar ett rimlighetsgap 

enligt Porters (1993) komponentindelning. Denna studie är den första i sitt slag i Sverige och 

därmed den första som indikerar ett förväntningsgap i Sverige. Noterbart är att, i motsatt till 

tidigare forskning påträffades inga bevis för ett förväntningsgap angående revisorns uppgift 

att garantera att årsredovisningen är fri från felaktigheter. Vidare visar resultatet av studiens 

tester att en teoretisk kunskap om revision och förståelse av revisionsberättelsens innehåll 

tenderar att ge upphov till mer realistiska förväntningar på revisorns roll och ansvar. Moderna 

studier har argumenterat för att endast revisorns utlåtande är värdefull information för 

användare. Resultatet av denna studie skänker däremot bevis för att övrig information i 
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revisionsberättelsen är värdefull för användaren och nödvändig för att skapa förståelse kring 

revisorers roll och ansvarsområden. Med andra ord finner studien att revisionsberättelsen 

fortfarande bör innehålla information om ledningens respektive revisorns ansvar.  

Vidare finner studien att privata investerare efterfrågar en väsentlig förändring av 

revisionsberättelsen. Mer specifikt visar studien att privata investerare i stor utsträckning 

efterfrågar ny information i revisionsberättelsen i form av upplysning om revisionsmetoden, 

förbättrad kommunikation av revisionens resultat och information om framtidsanalyser och 

utvärdering av företagsledningen, varav förslag på ökad kommunikation av revisionens 

resultat efterfrågades i högst utsträckning. 

Studien finner även starka bevis för att teoretisk kunskap inom revision har stor påverkan på 

privata investerares tillämpning av dagens revisionsberättelse och förväntningar på revisorn 

uppgifter och revisionsberättelsens innehåll. Vi finner signifikant stöd för att urvalsgruppen 

aktiesparare ägnar längre tid åt att läsa revisionsberättelsen, jämfört med urvalsgruppen 

studenter. Vi tror att mer teoretisk kunskap om revision ökar förståelsen av 

revisionsberättelsens innehåll och att studenter därmed koncentrerar sin läsning på revisorns 

utlåtande i större utsträckning än aktiesparare. Även i studiens andra delar återfinns 

divergensen mellan urvalsgrupperna. Studien visar att studenter har mer återhållsamma 

förväntningar på att utvidga revisorns ansvar och uppvisar mer återhållsamhet att inkludera ny 

information i revisionsberättelsen. Studiens regressionstester bekräftar tidigare studier att 

utbildning och i synnerhet teoretisk kunskap om revision ger upphov till mer realistiska 

förväntningar på revisorns roll och mer återhållsamma förväntningar på vad 

revisionsberättelsen bör innehålla. 

Studiens samlade bevis är att dagens revisionsberättelse är värdefull och att den främst utlyser 

ett symboliskt värde för användaren. För att angripa förväntningsproblematiken 

rekommenderar vi därmed att revisionsberättelsens kommunikativa värde bör förbättras. Vi 

föreslår att revisionsberättelsen bör innehålla mer information om resultatet av revisionen, 

som dels efterfrågades i högst utsträckning och dels tillför ett mer kommunikativt värde för 

användaren, i form av mer information över revisorns ansvar och uppgifter.  

7.2 Studiens kontribution 

Denna studie tillför forskningsområdet ökad insikt kring privata investerares tillämpning av 

revisionsberättelsen och uppfattning om revisionsberättelsens innehåll. Studien lämnar även 

indikationer på ett förväntningsgap i Sverige gällande revisorns uppgift att upptäcka alla 

bedrägerier oavsett beloppets storlek. Ytterligare ett teoretiskt bidrag är att studien bekräftar 

tidigare forskning angående att utbildning ger upphov till mer realistisk uppfattning av 

revisorns roll och ansvarsområden och mer återhållsamma förväntningar till att utvidga 

revisorns uppgifter och informationen i revisionsberättelsen. 

För beslutfattare och intresseorganisationer lämnar studien ett praktiskt bidrag genom insikt 

att privata investerare i stor utsträckning efterfrågar ny information i revisionsberättelsen och 

vägledning om vilken information privata investerare efterfrågar i revisionsberättelsen. Mer 

specifikt visar studien att privata investerare i störst utsträckning efterfrågar utökad 

upplysning om resultatet av revisionen, där information om ”uppskattning av områden där det 

finns störts risk för väsentliga felaktigheter”, ”bedömning av företagets interna 

kontrollsystem”, ”ovanliga transaktioner”, ”eventuella överträdelser av redovisningsregler”, 

”vad i årsredovisningen som är viktigast för användaren att förstå”, ”upptäckta bedrägerier” 
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och ”bedömning av redovisningens kvalitet” efterfrågades i högre utsträckning. Studien tillför 

även ett praktiskt bidrag i form av ökade bevis på att utbildningsinsatser krävs för att 

förväntningsgapet inom revision ska kunna reduceras. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie är av explorativ karaktär och har under arbetets gång påträffat områden med 

behov av vidare forskningsbevis, i form av både kvalitativa och kvantitativa studier. Främst 

behövs studier som undersöker effekterna av ny information i revisionsberättelsen. Mer 

specifikt vilken nytta användare har av informationen och vilka konsekvenser den kan orsaka 

för revisorerna och det reviderade företaget.  

I den här studien har vi undersökt privata investerares uppfattning och förväntningar på ny 

information i revisionsberättelsen. Vidare fordras mer empiriska bevis om vilken information 

privata investerare, men även andra intressentgrupper, exempelvis professionella investerare 

och kreditgivare, efterfrågar i revisionsberättelsen. Genom sådan forskning kan både 

divergenser inom intressentgrupperna, men även en bredare förståelse över vilken ny 

information som efterfrågas, studeras. 

Överlag ser vi ett behov av studier som söker svar på vilket kommunikativt värde ny 

information i revisionsberättelsen medför och dess effekter på förväntningsgapet inom 

revision. Innan beslutsfattare förändrar revisionsberättelsens nuvarande innehåll fordras fler 

studier som undersöker varje förslags kommunikativa värde och medförande effekt på 

förväntningsgapet. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi för undersökningens tillförlitlighet samt hur giltiga 

studiens slutsatser är, detta genom att redogöra för sanningskriterierna reliabilitet och 

validitet. 

 
 

Olika forskningsmetoder kräver olika sanningskriterier. Detta är en kvantitativ studie, varför 

sanningskriterierna reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet är väsentliga när studiens 

måluppfyllelse bedöms (Johansson-Lindfors, 1993, s. 160-161).  

8.1 Reliabilitet 

Kriteriet reliabilitet används för att granska tillförlitligheten i studiens mätningar. Initialt kan 

vi diskutera hur stabil studien är, d.v.s. hur stabilt studiens resultat är över tiden. Studien är 

stabil om resultatet förblir detsamma vid ett annat tillfälle med samma undersökning igen 

(Eliasson, 2010, s. 14). Underlaget för att genomföra samma undersökning finns, detta tack 

vare en utförlig beskrivning över hur vi i denna studie gått tillväga, hur enkäten konstruerats 

och upplysning om vilka frågor den innehåller. Därefter finns en tydlig förklaring över vilka 

respondenter som omfattas av studiens urval. Vi har dock inte genomfört samma 

undersökning igen och kan på så vis inte uttala oss om resultatets stabilitet. 

Vi har under arbetsgången varit noga med att alltid tolka och kommentera studiens resultat på 

ett enhetligt vis, något som ökar mätningarnas tillförlitlighet. Bryman (2011, s. 160) uttrycker 

att tolkningen av resultatet kan komma att påverkas om flera individer är inblandande. Vi har, 

redan innan enkätens konstruktion diskuterat innebörden och mätbarheten för varje fråga med 

varandra och via handledare, på så vis vet vi hur utkomsten ska bearbetas. För att granska 

enkätens innehåll är en pilotstudie därtill genomförd, vilket ökar reliabiliteten för varje fråga. 

Därefter har vi grundligt underbyggt varje undersökt del med samma statistiska tester, vilket i 

sig minimerar den subjektiva bedömningen från oss, men även säkerställer att tolkningen blir 

enhetlig för varje del i undersökningen. Genom att genomföra både univariata tester, men 

även regressionsanalyser i denna studie bidrar detta till säkrare resultat. Tillexempel bekräftar 

både de univariata testerna och regressionsmodellerna i studien att utbildning, signifikant 

påverkar respondenternas uppfattning.  

8.2 Validitet 

När kriteriet validitet diskuteras så utreds i vilken utsträckning vi mätt det vi faktiskt ville 

mäta (Patel & Davidson, 2011, s. 102).  

Studiens explorativa karaktär gör som sagt att inga hypoteser kunnat bekräftas eller förkastas, 

dock har metoder från tidigare forskning inom området applicerats till studien. Porter, som 

frekvent återkopplas i denna studie, är en av de ledande forskarna inom forskningsområdet. 

Enkätfrågorna relaterat till studiens andra delsyfte; vilken uppfattning privata investerare har 

på revisorns roll och ansvar, är konstruerade utifrån Porters forskningsdesign (se exempelvis 

Porter, 1993; Porter et al., 2012). Genom att tillämpa liknande metoder som tidigare 

väletablerad forskning använder, så underlättar detta dels när resultaten jämförs, men 

bekräftar även att vi mäter det vi vill mäta. En annan indikation på en hög validitet i studien är 

angående studiens tredje delsyfte; vilka förslag på ny information i revisionsberättelsen som 
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respondenterna efterfrågar. Förslagen i studien är hämtade från EU, IAASB och PCAOB:s 

egna förslag till ny information i revisionsberättelsen. Det är dock, på grund av avsaknad av 

direkta hypoteser samt att studien utforskar områden som relativt få befintliga studier 

utforskat, svårt att bedöma studiens validitet. 

Något som dock sänker validiteten är studiens begränsade generaliserbarhet. Bryman (2011, s. 

51) uttrycker ett en så kallad extern validitet anger om resultatet från studien kan generaliseras 

till andra situationer eller grupper. Vi har tidigare klargjort att studiens generaliserbarhet är 

begränsad av anledningen att urvalet dels inte är slumpmässigt och att urvalet dels utgörs av 

en mindre skala. 
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Appendix 1 - Följebrev 

Hej, 

 

Vilken information anser du att revisionsberättelsen bör innehålla? 

 

Vi är två studenter som skriver examensarbete 30 hp på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet. Syftet med studien är att kartlägga vilken information revisionsberättelsen bör 

innehålla. Studien har två urvalsgrupper; privata investerare och revisionsstudenter. Via 

Aktiespararna har vi fått svar från de privata investerarna. Nu söker vi svar från Dig för att 

fånga revisionsstudenters viktiga uppfattning i ämnet. 

 

Webbenkäten tar uppskattningsvis 5 minuter att besvara och nås genom att klicka på länken 

nedan. Svaren kodas direkt om till ett excelark vilket innebär att du som svarande har största 

möjliga anonymitet. Unna dig en mikropaus från studierna och hjälp oss att få enkäten 

besvarad. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JeZK3g0tSmOvoBOti-dyITNTXdOHhnJo3D-

mOX7MYHo/edit 

 

Vi är på förhand ödmjukt tacksamma för Din medverkan. Finns det några frågor, funderingar 

eller vill du ta del av studiens resultat är du välkommen att kontakta oss. 

 

Simon Eklund                      simon.eklund88@gmail.com 

 

Tommy Nyström                 nystrom.tommy@gmail.com  
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Appendix 2 - Enkäten 

Enkätundersökning om Revisionsberättelsen 
Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som skriver examensarbete 30 hp inom revision. 

Syftet med den här enkäten är att undersöka investerares uppfattning om vad revisionsberättelsen 

ska innehålla. Tiden för att besvara enkäten uppskattas till 5 - 10 minuter och består av 37 stycken 

frågor. Vi är på förhand ödmjukt tacksamma för Din medverkan!  

 

Simon Eklund   Tommy Nyström 

simon.eklund88@gmail.com  nystrom.tommy@gmail.com 

 

1. Ålder: ___________år 

 

 

2. Yrkeserfarenhet.  

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

 Bank/finans  Revision  Redovisning/ekonomi  Annan 
 

 

3. (För gruppenkäten) Utbildningsnivå. 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 
 Högskola inriktning 

ekonomi 
 Högskola annan 

inriktning 
 Gymnasial  Grundskola 

 

 

3. (För webbenkäten) Ange din akademiska erfarenhet av revision 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

 Revisionskurs avancerad 
nivå 

 Revisionskurs 
grundnivå 

 Ingen teoretisk 
kunskap 

 

 

 

4. Uppskatta din erfarenhet av att placera/ investera i värdepapper. 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Låg 1          2          3          4          5           Hög 

   

 

5. Uppskatta antalet placeringar/ investeringar i värdepapper Du gjorde under 2012. 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

 Inga  1-5  5-10  10-50  > 50 

 

 

6. Bedöm risknivån i dina placeringar/ investeringar i allmänhet. 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Låg 1          2          3          4          5           Hög 
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Del 1 Dagens revisionsberättelse 
 

 

7. Förstår du innehållet i revisionsberättelsen? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Inte alls 1          2          3          4          5   Fullt ut 

 

 

 

8. Läser du revisionsberättelsen? Om inte, gå direkt till fråga 12. 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Översiktligt 1          2          3          4          5   Ingående 

 

 

  

 

9. Vid ett investeringsbeslut, uppskatta tiden du ägnar åt att läsa och värdera 

innehållet i revisionsberättelsen. 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

  < 1 min  1 – 5 min  > 5 min 

 

 

   

 

10. Vid ett investeringsbeslut, tillför en REN (utan anmärkning) revisionsberättelse 

värdefull information? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5      I hög grad 

 

 

  

 

   

11. Vid ett investeringsbeslut, tillför en OREN (med anmärkning) revisionsberättelse 

värdefull information? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad 

   

 

 

12. Anser du att tjänsten Revision är viktig för investerare? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad 
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13. Uppskatta hur mycket Swedbank betalade i revisionskostnad 2011.  

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 4 Mkr  32 Mkr  1 Mkr  81 Mkr  9 Mkr 

 

 

   

 

14. Anser du att revisionskostnaden för företag i allmänhet är …? 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst 

 … för låg  … rimlig  … för hög   
 

 

   

 
Del 2 Revisorns roll 
Nedan presenteras ett antal förslag på revisorns ansvar följt av tre delfrågor. Vi ber er värdera 

förslagen genom att svara på delfrågorna. Revisorns uppgift är… 

 

15. ”… att bedöma om klientens årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ställning 

och resultat”. 

 

A) Är detta revisorns uppgift idag? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

B) Hur bra anser Du att revisorn utför denna uppgift? Ringa in det svarsalternativ som 

stämmer bäst 

 

Bristfälligt 1          2          3          4          5    Utmärkt  

 

C) Bör påståendet vara revisorns uppgift? Ring in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

16. ”… att garantera att klientens årsredovisning är helt fri från felaktigheter”. 

 

A) Är detta revisorns uppgift idag? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

B) Hur bra anser Du att revisorn utför denna uppgift? Ringa in det svarsalternativ som 

stämmer bäst 

 

Bristfälligt 1          2          3          4          5    Utmärkt  

 

C) Bör påståendet vara revisorns uppgift? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  
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17. ”… att upptäcka väsentliga bedrägerier” 

 

A) Är detta revisorns uppgift idag? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

B) Hur bra anser Du att revisorn utför denna uppgift? Ringa in det svarsalternativ som 

stämmer bäst 

 

Bristfälligt 1          2          3          4          5    Utmärkt  

 

C) Bör påståendet vara revisorns uppgift? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

 

 

18. ”… att upptäcka alla bedrägerier, oavsett beloppets storlek”. 

 

A) Är detta revisorns uppgift idag? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

B) Hur bra anser Du att revisorn utför denna uppgift? Ringa in det svarsalternativ som 

stämmer bäst 

 

Bristfälligt 1          2          3          4          5    Utmärkt  

 

C) Bör påståendet vara revisorns uppgift? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5    I hög grad  

 

 

 

19. I vilken grad/utsträckning upplever du att dagens revisionsberättelse är tillräcklig? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

I låg grad 1          2          3          4          5 I hög grad 
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Del 3 Utökad revisionsberättelse 
Idag debatteras många förslag om att utöka revisionsberättelsen. Vi vill veta vad du anser att en 

revisionsberättelse bör innehålla. Gradera mellan 1 – 5 din bedömning hur värdefulla nedanstående 

förslag är där 1 representerar ”instämmer inte alls” och 5 representerar ”instämmer helt”.  

 

Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om… 

 

20. … tillämpad väsentlighetsnivå       

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

21. … vilken metod som använts       

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

22. … vilka poster som granskats       

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

23. … uppskattning av områden där det finns störst risk för väsentliga felaktigheter 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

25. … bedömning av företagets interna kontrollsystem 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

26. … ovanliga transaktioner Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

27. … eventuella överträdelser av redovisningsregler 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

28. … vad i årsredovisningen som är viktigast för användaren att förstå 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

29. … oväntade händelsers genomslagseffekt (känslighetsanalys) 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

30. … företagets miljöpåverkan       

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

31. … antal nedlagda revisionstimmar totalt och per varje granskad post 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

32. … upptäckta bedrägerier Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

33. … upptäckta felaktigheter som rättats av företagsledningen 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

34. … revisorns bedömning om företagsledningens förmåga att driva företaget 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

35. … revisorns bedömning av företagsledningens förmåga att möta sina strategiska mål 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

        

24. … bedömning av företagets fortsatta drift 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
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36. … revisorns bedömning av redovisningens kvalitet 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

  

 

      

37. … alla medlemmar i revisionsteamet 

 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 3 - Korrelationsmatris 

 
   

Stud. 
/aktiesp. 

Liten 
placering  

Stor 
placering  

Risk. 
mellan Risk. hög 

Förstår du 
innehållet 

Stud. /aktiesp. 
Pearson 
Correlation 1 -0,162 -0,457** -0,262** -0,247* 0,072 

  Sig. (2-tailed) 0,096 0 0,007 0,011 0,471 

  N 107 107 106 106 106 103 

Liten placering  
Pearson 
Correlation -0,162* 1 -0,408** 0,103 0,06 -0,024 

  Sig. (2-tailed) 0,096 
 

0 0,296 0,538 0,807 

  N 107 107 107 106 106 103 

Stor placering  
Pearson 
Correlation -0,457** -0,408** 1 0,056 0,374** 0,065 

  Sig. (2-tailed) 0 0 
 

0,565 0 0,516 

  N 107 107 107 106 106 103 

Risk. mellan 
Pearson 
Correlation -0,262*** 0,103 0,056 1 -0,422** 0,066 

  Sig. (2-tailed) 0,007 0,296 0,565 
 

0 0,51 

  N 106 106 106 106 106 102 

Risk. hög 
Pearson 
Correlation -0,247* 0,06 0,374** -0,422** 1 -0,114 

  Sig. (2-tailed) 0,011 0,538 0 0 
 

0,253 

  N 106 106 106 106 106 102 

Förstår du 
innehållet 

Pearson 
Correlation 0,072 -0,024 0,065 0,066 -0,114 1 

  Sig. (2-tailed) 0,471 0,807 0,516 0,51 0,253 
   N 103 103 103 102 102 103 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
    ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Appendix 4 – Övriga resultat från regressionsanalyser över 
förslag på ny information i revisionsberättelsen 

  R
2 

β  Sig VIF 

Modell 12. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om företagets miljöpåverkan. 

 Modell 0,16  0,013a 
 

 Student/ Aktiesparare  -0,276 0,012a 1,257 

 Liten erfarenhet av placering   -0,112 0,352 1,545 

 Stor erfarenhet av placering  -0,222 0,092 1,835 

 Risknivå mellan  0,081 0,501 1,557 

 Risknivå hög  0,22 0,104 1,946 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,168 0,093b 1,062 

      

Modell 13. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om antal nedlagda revisionstimmar totalt och 

per varje granskad post. 

 Modell 0,12  0,067b 
 

 Student/ Aktiesparare  -0,305 0,007a 1,263 

 Liten erfarenhet av placering   0,09 0,462 1,519 

 Stor erfarenhet av placering  0,033 0,808 1,831 

 Risknivå mellan  -0,192 0,123 1,551 

 Risknivå hög  -0,081 0,556 1,938 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,087 0,396 1,064 

      

Modell 14. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om en bedömning av företagets förmåga att 

möta sina strategiska mål. 

 Modell 0,125  0,054b 
 

 Student/ Aktiesparare  -0,264 0,018a 1,257 

 Liten erfarenhet av placering   -0,09 0,463 1,545 

 Stor erfarenhet av placering  -0,052 0,698 1,835 

 Risknivå mellan  0,062 0,614 1,557 

 Risknivå hög  0,106 0,439 1,946 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,161 0,114 1,062 

 
 

    

Modell 15. Revisionsberättelsen bör alltid innehålla information om antal medlemmar i revisionsteamet. 

 Modell 0,135  0,034a 
 

 Student/ Aktiesparare  -0,239 0,03a 1,249 

 Liten erfarenhet av placering   -0,074 0,542 1,55 

 Stor erfarenhet av placering  0,107 0,419 1,862 

 Risknivå mellan  -0,075 0,539 1,563 

 Risknivå hög  0,099 0,471 1,97 

 Förstår du innehållet i revisionsberättelsen  -0,086 0,389 1,063 

 
a 
Signifikant     

 
b 
Marginellt signifikant     

 

 

 


